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מבוא.1

ונושאותתורהספרעםמתפללות,בטליתהמתעטפותדתיותנשיםהןהכותלנשות
אלהאלמנטיםשלושה.לגבריםבדומההכול-ובקבוצהרםבקולתפילתןאת

.תפילה,תורה,טלית:במיליםהכותלנשותידיעלנוסחו
זהותןבהגדרתלשוויוןהכותלנשותשלמאבקןאתואנתחאתארזהבמאמר

ואלבכותלשלהןהתפילהנוהגנגדשהופעלההדתיתהאלימותמולאלהדתית

כבית,בישראללאומי-הביןהמשפטקליטתלחקר"קונקורד"מרכזראש.למשפטיםפרופסור* המסלול,למשפטיםהספר
שםעלעבודהלדיניהקתדרהראש,למינהלהמכללההאקדמי

ולחקרפמיניסטייםללימודיםהאגודהר"ויוכירושליםהעבריתבאוניברסיטהליברמןאליאס
שלתרומתהאתלצייןרוצהאני.הכותלנשותכלפילהערכתיביטויהואזהמאמר.המגדר

רבותלנושעזר,מישייקריונתןד"עושלתרומתוואת,ימיניידשהייתה,עזריאלנירהד"עו
התנהלושבהןהשניםעשרלאורךהעליוןהמשפטבביתהכותלנשותזכויותעלבמאבק
מאמר.לעבריתהתרגוםעלרדאיאן-ולליבמחקרהסיועעלדויטשלטרודימודהאני.הדיונים

היידלברגבאוניברסיטתאדםלזכויותמינרבהמרכזשלבכנסבהרצאהלראשונהניתןזה
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רדאיפרנסם

להתדייןהכותלנשותאתהובילזהמאבק.1אליהשהתלווההציבוריהווטומול
.האחרונות2השניםעשרה-חמשבמשךפעמיםשלושהעליוןהמשפטבבית

הן.דתיות3כנשיםזהותןשלמחדשהגדרהלמעןפועלותהכותלנשות
שוויוןהדורשת,פמיניסטיתלאסטרטגיהבהתאםהיהודיתהפטריארכיהמולפועלות
האפשרית,ממנההיציאהזכותמימושבאמצעותולאהאורתודוקסיתהדתבמסגרת

אורפורמיתאוקונסרבטיביתביהדותהאורתודוקסיתהיהדותהמרתדרךעלרק
סמליהואהמערביהכותלבמתחםהשתקתןנגדמאבקן.בכללהדתעזיבתדרךעל

,הציבוריבמרחבהאורתודוקסיתהדתיתההתנהלותאתמחדשלהגדירבנסותו
.הדתיותהרשויותבגיבוי,הפטריארכליהנוהגידיעלכהעדשהוכתבההתנהלות

הפוטנציאללבחינתרבותתורמתהעליוןהמשפטבביתשהתקיימוהדיוניםמסכת
.לנשיםשוויוניתדתיתזהותלהגדרתכאמצעיבמשפטשטמוניםוהמגבלות

זהותשלסוגיות-יציאהאוהרמנויטיקה2.4

ניצבות(ואסלאםנצרות,יהדות)המונותיאיסטיותבדתותדתיותפמיניסטיותנשים
.שוויוניתדתיתלזהותזכותןלמימושהפעולהאסטרטגייתבבחירתדילמהמול

הדתבמסגרתהרמנויטיתרפורמהשלשונותדרגות:שונותאפשרויותלפניהן
לרפורמהיותרהפתוחהדתשלאחרלענףהצטרפות;הקיימתהאורתודוקסית

רוחניותתנועותלטובתהדתעזיבת,לבסוףאו;לנשיםכתהקמת;פמיניסטית
הן,פשוטותלאהשלכותאלומאסטרטגיותאחתלכל.תורניות-פוסטאותורניות
.הפמיניסטיתהעצמיתהגשמתןמבחינתוהןהנשיםשלהדתיתזהותןמבחינת
לבטאהנאבקפמיניסטיאקטיביזםשלחדשבגלחלקלוקחותהכותלנשות

.הקיימתהאורתודוקסיתהיהדותמסגרתבתוך,הרמנויטיתרפורמהבאמצעותעצמו
בכותל-האורתודוקסיתהיהדותשלהציבוריהמרחבבלבמאבקןאתמנהלותהן

בשאיפתןמאוחדות-אורתודוקסיותנשיםברובן-הכותלנשות.המערבי
להתפללדרךמחפשותהן.האורתודוקסיתההלכהשלההגבלותבמסגרתלשוויון

ובפסיביותבדממהבמקום,האורתודוקסיתהיהודיתהמסורתבתוך,שוותכשותפות
הפטריארכליהקורפוסעלתיגרקוראותאינןהן,זאתעם.הגבריםשלכצלליות

בשתיהמשפטבביתאותןייצגהואף,1989שנתמאזהכותללנשותכיועצתשימשההכותבת1
.שהגישוהאחרונותהעתירות

הופמןעניין:להלן)(1994)265(2)מח,המערכיהכותלעלהממונה'נהופמן89/257ץ"בג2
עניין:להלן)(2000)345(2)נד,הממשלהראשמשרדל"מנכ'נהופמן95/3358ץ"בג.(1

:להלן)(2003)289(3)נז,הופמן'נהממשלהראשמשרדל"מנכ00/4128ץ"דנג.(2הופמן

.(3הופמןעניין
WOMEN:ראו,הכותלנשותשלהרוחניותהמנהיגותשלחוויותיהןעלכתכיםשללאנתולוגיה3

Rivka!שPhyllis Chesler(52חTHE WALL: CLAIgNG SACRED GROUND AT JUDAISM' S HOLY01

(2003..Haut ed.
.הפרשנותכמדעאותההמתארימויש,טקסטיםלחקרייחודיתגיורהזוהי4
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גבריםשלמעורבותבקבוצותלהתפללשלאבחרוהן:בשלמותוהאורתודוקסי
בוחרותאלא,במנייןלהתפללמבקשותאינןהן;בכותל"נשיםעזרת"באלא,ונשים

הדורשותהתפילותאתקוראותאינןהןשכןכל;מנייןשאינהבקבוצהלהתפלל
לכךובהתאם,ביהדותשקייםהנשיהנרטיבאתלהדגישבחרוהן,בנוסף.מניין

.5היהודיתבתפיסהנשיםעבורמשמעותיזמן-חודשראשבכלנפגשות
דתיותפמיניסטיותנשיםמחייבתהרמנויטיקהשלבאסטרטגיההבחירה
אתמסכנתזואסטרטגיה.ופמיניסטיתאורתודוקסית:כפולהזהותעםלהתמודד
.הפמיניסטיתהקהילהלמסגרתגםכמוהאורתודוקסיתהקהילהלמסגרתהתקבלותן

להחזיקכדישנעשיםהוויתוריםתקפותאתלדחותעלולהמהקהילותאחתכל

.יחדגםהזהויותבשתי
.הכותלנשותשלבמקרהעצמתהבמלואהתגלתההאורתודוקסיתההתנגדות

לוותהאלא,הכותלבמתחםקנאיםשלהאלימהבתגובתםהסתכמהלאזוהתנגדות
האורתודוקסיבממסדהמנהיגיםמבין.מהממסדדתאנשימצדחריףבגינויגם

.הכותלבנשותשתמךקולאףנשמעלא,בישראל
באמצעותהמונותאיזםאתלשנותהניסיון,הפמיניסטיתהראייהמזווית
שלהעיקריהמסרשלפיהטענהישנה.שחרחסרלכאורהנראהפרשנות
אפשרותכלאיןולכן,במהותוופטריארכליהייררכיהואהמונותאיסטיותהדתות

העיקרישהמסרטוענת,למשל,)Christ(קרייסטקרול.פרשניתלטרנספורמציה
השלטוןאתמציגהשלוושהסימבוליקה,סובלנותחוסרשלמסרהואך"התנשל

.6ממעלהגבריתהסמכותשלאדמותעליהשתקפות-לגיטימיכשלטוןהגברי
מניעמהלתהותעלולות,כאחדחילוניותופמיניסטיותדתיותקיצוניותפמיניסטיות
אפשריתתשובה.המעגלאתלרבעלנסות,הכותלנשותדוגמת,דתיותרדיקליות
יכולותשאינןאורוצותאינןהדתיותמהפמיניסטיותשחלקבכךטמונהזולתהייה
.והתחנכוגדלושבתוכה,האורתודוקסיתהדתשלהרוחניתמהזהותעצמןלנתק
הדתזוהי:הכותלנשותשלבמקרהניכרתהרוחניתהמחויבותשלעומקה,אכן

."נשיםעזרת"בשלהןוהמקוםשלהןהתורה,שלהןהטלית,שלהן
עומדיםאלהנשיםשלהדתיתבזהותשמקורםטעמיםרקלא,מכךיתרה
יציאה.והמשפחתיתהקהילתיתבזהותןשמקורםטעמיםגםאלא,בחירתןביסוד

הקשורבכלומהמשפחהמהקהילההיפרדותמשמעה,האורתודוקסיתמהקהילה
.העשיריםהקהילהולחייהמשותפיםלאירועים,והפולחןהתפילהולאורחלמקום

בחירתןכןעל.קשהבחירהבפניאותןהמעמיד,דתיותנשיםעבורכבדמחירזהו
המסגרתבתוךיהודי-הפמיניסטיהמרחבגבולותאתלמתוחהיאהכותלנשותשל

להיראותעלולהוובחירה,האורתודוקסיתלמסגרתמחוץ.הנתונההאורתודוקסית

.ה"מפרק,אליעזרדרביפרקי5
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אללעמודהכותלנשותשלמוכנותןאולם.כפויהאפילואומוגבלתלכאורה
הסכמהשלמקרהזהשאיןמבהירהמשפטייםפתרונותאחרולתורהאלימותמול

.אמיתית7בחירהאלא,פטריארכלייםלדתאולתרבותכפויה
הערותשתישלהוספתןדורשתלווההתנגדויותהכותלנשותשלמאבקןהבנת
:חשובות

אינו-תפילה,תורה,טלית-הכותלנשותשלהתפילהשנוהגאף,ראשית
אינםהראשייםוהרבניםהאורתודוקסיותהרבניותהסמכויות,ההלכהפיעלאסור
אחדפהנדחהאינוזהתפילהנוהג,זאתעם.8לנשיםמקובלתתפילהבורואים

עלמקובלאףהתפילהממרכיביאחדוכל,האורתודוקסיתהרבניתהסמכותידיעל
נחשבאינוכללזהתפילהנוהג,מזויתרה.9מסוימיםאורתודוקסייםסמכותבעלי
נוהג,בכך.10לישראלמחוץהמודרניותהאורתודוקסיותהקהיליותרובבקרבלאסור
וקונסרבטיביםרפורמיםיהודיםשלתפילתםמנוהגמובחןהכותלנשותשלתפילתן

מנהג-ממנייןחלקלהיותיכולותנשיםובוביחדונשיםגבריםמתפלליםשבו-

.האורתודוקסיותהרבניותהסמכויותבעיניהפסול
בפולחניםשוויוניבאופןנשיםשיתוףעלהכותלנשותשלמאבקן,שנית

שלהפרטיבמרחבולא,המדינהשלהציבוריבמרחבנערךהאורתודוקסיים
ציבוריבמרחבאלא,פרטיכנסתבביתאינוזהמאבקשלמיקומו.היהדות
נובעתזהבמקוםהבחירה.הדתיהיהודיהקרושהמושגלפימשמעות-רבשהוא

ומהמשיכההדתיתהיהדותעבורהמערביהכותלשלהסימבוליתמהייחודיות
עזרת"בלהתפללניסיונותיהן,ברם.זהאתראלבקבוצההנשיםשלהרוחנית

יהודיםמתפלליםמצדאלימותבתגובותנתקלוהמערביהכותלברחבת"נשים
.אחריםאורתודוקסים

הפטריארכיהעלתיגרקריאת-פמיניסטיפולחן.3

שגרמההיא,טקסייםבמנהגיםומהשתתפותבקהילהמנהיגותמתפקידינשיםהדרת
לדברי.הפטריארכליקווהסטטוסכנגדלצאתרבותדתיותפמיניסטיותלנשים
:)Gross(גרוסריטה

Frances:ראו,לפטריארכליותההסכמהבנושאיותרנרחבלדיון7 Raday, Culture, Religion

(2003)663,ICON(4)1,and Gender.במקוםהרמנויטיקהשלבאסטרטגיהנשיםשלבחירתן
קהילותשלהמקרההיאלכךדוגמה.אמיתיתבחירהאינהמהדתיציאהשלבאסטרטגיה
,מהדתיציאהשלניסיוןלמנועכדייחדיוחובריםוהמשפחההקהילה,החוקשם,מוסלמיות

.כזהניסיוןכלעלמאייםחמורועונש
בענייןהמשפטלביתשהוגשהשוחטמןאליאב'פרופשלמומחהדעתחוותעלבהסתמך8

.(במערכתשמורעותק)1הווזמן
הופמןבענייןהמשפטלביתשהוגשהשילהשמואל'פרופשלמומחהדעתחוותעלבהסתמך9

.(במערכתשמורעותק)1
10HAUT!6CHESIJiR,בעמ,3ש"הלעיל'xxvii.

404



הכותלנשותמקרה:הדתיתהזהותבהגדרתלשוויוןתביעה

להכיראותנוהובילווהתנסותממושכתהתבוננות[...]וביהדותבנצרות"
תיאולוגיותתפיסותבשלומההנהגהמהפולחןאותנושמרחיקיםבכך

השליטהשהסרתכךעלעמדנו.כזכריהאלוהיהדימויובראשן,מסוימות
מה,האלשלהפטריארכאליבכינויבשינויתלווהבפולחןהפטריארכאלית

.!!"אחריםובתחומים)praxis(המעשהבתחומילתמורותלהובילשיכול

ההתעטפותממנהג,התורהבספרבציבורמקריאהאורתודוקסיותנשיםהרחקת
ומההנהגהמהפולחןנשיםלהדרתברורטוי'בהיא,בקבוצהבקולומתפילהבטלית
צעדמהווהמהפולחןהפטריארכליתההדרהנגדהנשיםשלמאבקן.הדתיים

נוהג.בכללותההאורתודוקסיתהיהדותשלהפטריארכליותנגדבמחאהמשמעותי
הפטריארכליתההגמוניהעלתיגרקורא,מרכיביוכלעלהכותלנשותשלהתפילה

כלשלהפוגענילאופייםהדתיותהסמכויותידיעלהניתנותהסיבות.הדתשל
התפיסהאתהיטבמדגימות,הכותלנשותשלהתפילהמרכיבימשלושתאחד

שלהאלימהההתנגדותאתמסבירותהן.הפמיניסטיהשיחפיעלהפטריארכלית
לשינוימדועמסבירותהןבעתבה.זותפילהלקיוםפונדמנטליסטייםגורמים

אתאפואנבחן.האורתודוקסיהפמיניזםעבוררבהכהחשיבותהפולחןמנהגי
.הכותלנשותשלהתפילהלמרכיביההתנגדויותשלוטעמןבסיסן

-הכותלנשותשלהתפילהנוהגמרכיבילשלושתהמשותףבמאפייןנפתח
באופן,שאימצוהתפילהנוהגאתקושרזהמאפיין.בציבורבתפילההשתתפות

שהומןעשהמצוות":קבועיםבזמניםמצוותשלפעיללמילוי,עקיףאוישיר
ישנןואף,אלובמצוותמחויבותאינןנשים,היהודיתההלכהפיעל.12"גרמן
לווהגורמיםהפטור.המצוותמקיוםפטורעללוותרלזכאותןבאשרסותרותדעות

נשיםשללהשתתפותןההתנגדותביסודהעומדיםהטעמיםעלרבותללמדנועשויים

בתפילהפעילחלקייטלושנשיםלכךההתנגדותכינראה,לכאורה.בציבורבתפילה
לתפקידאחראוכזהבאופןקשורה,קבועיםבזמניםמצוותבמילויהכרוכה,בציבור
.הילדיםבגידולהמסורתיתפקידןאתתזנחנהנשיםשמאולחששבמשפחההאישה
,פרגמטיכפטורלכאורההנראה,זהשפטורמגלהיותרמדוקדקתבדיקהאולם
אתמפרט"אבודרהםספר"בשםהבינייםמימיטקסט.מזהרבמשקלבעלהוא

בניגודעומדותהןכיצדומבהיר,המשפחהבמסגרתנשיםעלהמוטלותהמשימות

עשהמצוות=מקיוםשהפטורמבהירזהמקור.קבועיםבזמניםמצוותלמילוי
מחד.צרכיואתלספקוממחויבותה,לבעלההאישהמשעבודנובע"גרמןשהזמן
יצווההמצווהשבשעתאפשר,אלובמצוותמחויבתהאישההייתהאילו,גיסא
עלתעבור,הבעלמצוותאחרתמלאלאאם,כך.אחרדברלעשותהבעלעליה

מחויבותהעלתעבור,האלמצוותאחרתמלאלאאם,גיסאמאידך.כלפיומחויבותה

11GROSS,מהמקורחופשיבתרגום.200'בעמ,6ש"הלעיל.
.ז,א,קידושין,משנה12
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מעטים.13"בעלהעםשלוםלהלהיותכדיממצוותיוהבוראפטרהלפיכך".כלפיו
ולביןהאלזכריותלביןפולחןביןהקשראתברורכהבאופןהממחישיםהמקורות

אלהדברים,מזאתיתרה.והחברה14המשפחהבקרבגבריםשלההייררכיהכוח
שלהתפילהלנוהגהאורתודוקסיתהיהדותשלהתנגדותהביסודגםכימלמדים

והשולטתהמנהיגההגבריתהסמכותשלפטריארכליתתפיסהעומדתבציבורנשים
.והכנועההצייתניתהאישהלעומת

הואהתנגדותהמעוררהכותלנשותשלתפילתןמנהגשלהשניהמרכיב,כאמור
ביטויהיאתורהמספרבציבורלקריאהההתנגדות.התורהמספרבציבורקריאה

נוצרכאן.ציבורייםומתפקידיםהיהודיתהדתשלהידעממקורנשיםלהרחקת
לביןהציבוריבמרחבמפעילותהרחקהבין,הפמיניסטיתבספרותהמוכר,חיבור
אלשטייןין'גמסכמתבספרה.רוחניתוסמכותידעבאמצעותמנשיםכוחמניעת

:היווניםימימאזהמערביתהציוויליזציהשלמהלכהאת([1818א15)

אזרחיםשהיולגבריםשמורההייתהאמיתיתופוליטיתציבוריתהתבטאות"
ביחסהחרישוהם;ציבוריתישותבעליהיועבדיםולאנשיםלא.חופשיים

אתמילאהוא:מהמעשהדיבורםאתגדעו.הציבורייםהיומיוםלענייני
ומבליזכרלהותירבליהציבוריבזיכרוןנבלעואזמעטהדהד,האוויר
.15"הציבוריבמערךשייכלל

,בטליתהנשיםשלהתעטפותןהואהתנגדותהמעוררבתפילתןהשלישיהמרכיב
מטעםההלכהבענייניהמומחה,שוחטמןאליאבפרופסור.הציבוריבמרחבלמצער
,התאורטיתההרשאהאףשעלטען,הכותלנשותשלבעתירתןבדיוןהמדינה

שנחשבמההיא,הסביר,יהירות.זאתתעשינהאםמצדן"יהירות"זותהיה
כזו,בקהילהרגילהלבלתיונחשבתבאחריםזלזולהמביעהוגאהגסהלהתנהגות

בטליתשההתעטפותכךעלהצביעשוחטמן,כןעליתר.להרשותהאפשר-שאי
לא"שבמצוות,6ן"אישהעלגברכלייהיהלא":שלפיובתורהלאיסורמנוגדת

,שבינינוהסקפטייםעבורגם.(המצוותברכת'גשער,חולשלתפילותסדר)אבודרהםספר13
עלהמוטלתהילודהכחובתנוגעאינוהוא.צפויהבלתיפטריארכליתתמונהמציירזהקטע

לביןבעלהכלפיהאישהחובותשביןבתחרותמתמקדאלא,הילדיםגידולבנטלאוהאישה
האישהשלפיוהרעיוןאתהדוחיםדתייםמקורותשקיימיםלצייןיש.האלכלפיחובותיה
עלמיןיחסילכפותהבעלעלשחלבאיסורהמתגלםרעיון,וצייתניתכנועהלהיותצריכה
חוכתעלהואהמשקלכובד,"גרמןשהזמןעשהמצוות"שלבהקשר,כןפיעלאף.אשתו
מפורשביטוימהוויםצייתנותהעלעולםבוראלביןבעלהביןוהתחרות,בעלהכלפיהאישה

.הפטריארכליתלהגמוניה
SUSAN:ראו.כולההפטריארכליותאתממחישהבמשפחההבעלשסמכותיותודאי14 MOLLER

(1989,CE. GENDER

.

AND 'THE

.

FAhnLY (Basic Books, USAI17US

"
010.

15SOCIAL AND PoLmcALשPkIVM~ WOMAN : Wose~N.144אPUBLIC,8[51[[,4עIEAN BETH~S

(1981)14THOUGHT.מהמקררחופשיבתרגום.
.5כבדברים16
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עולה.!17י8"האישעדיאישהתעדהלא":הפירושאתמקבלם"הרמבשל"תעשה
היהדותבשאיפתמקורההכותלנשותשלתפילתןלנוהגזוהתנגדותשאףמכך

.הגבריתהעליונותעללשמורהאורתודוקסית
,הכותלנשותשלתפילתןלנוהגביותרהחזקההאמוציונליתשההתנגדותנראה

שלקולןאתלשמועאסורשלפיהבטענהומקורה,בקבוצהבקולבתפילהעניינה
לראשונהמופיענשייםקולותשלהמטרידהההשפעהמפניהחשש.שרותנשים

הוא,נשיםשללבושןצניעותבשאלתהתלמודדןשבומקום.הבבליבתלמוד
אמירה.19"ערוהבאשהקול":שנאמרכפי,אישהשלבקולההפיתויאתמציין

מחשיפתהימנעותבאמצעותרקלאצניעותןעלישמרושנשיםכדרישהפורשהזו
השמעתמאיסור.בציבור20קולןמנשיאתהימנעותבאמצעותגםאלא,בציבורגופן
הפסיכולוגיהפחדביןזיקהשלקיומהעלללמודאפשרי2בציבורנשיםשלקולן

,כך.הגבריהשלטוןשלבפוליטיקהנשיםהשתקתלביןנשיתחושניותגילוימפני
חושניותןמפניהגבריםעללהגןכדינשיםהשתקת:כפולהתכליתישלהשתקה
לתפילתההתנגדותגםכינמצא.הציבורימהמרחבהדרתןכמימושנשיםוהשתקת

.נשיםשלונחיתותןהדתיתהפטריארכיהארניעלמבוססתבקבוצהבקולנשים
:הכוללהכותלנשותשלהתפילהלנוהגשההתנגדותולזמרלסכםאפואאפשר

נשיםשלשיתופןמפניהפטריארכלייםהפחדיםאתמשקפתותפילהתורה,טלית
שלרגליהןדחיקתהיאהתוצאה.והחברתיהציבוריבמרחבפעילותכשותפות

:אלשטייןשכותבתכפי,החברהלשולינשים

מההיסטוריהניכרחלקלאורךהושתקונשיםהציבורישבמרחבמכיוון"
כמובןנלקחו,ההומניזציהבתהליךמילאושהןוהתפקידרעותיהן,המערבית

הציבוריתלפעילותבהשוואהפחותהחשיבותכבעלישנתפסואומאליו
לאמהןבהגדרותתלויהלהשתקתןחלקיתסיבה.הגבריםשלוהפוליטית

טומאהשלדימויים)האנושיוהגוףילודה,מיניות-להימלטנשיםיכולות

.10יא,הגוייםוחוקותזרהעבודההלכות,המדעספר,ם"לרמבתורהמשנה17
ששיחקהלתפקידהמתייחס,"היופימיתוס"וולףנעמישלבספרההדיוןאתמזכירזהאיסור18

:היופימיתוסוולףנעמי.הגבריתהעליונותבשימורונשיםגבריםשללפושםכיןההבחנה

.(2004,מתרגמיםנוהוחנהפימנטלדרור)נשיםנגדיופישלבייצוגיםהשימושעל
.א,כד,ברכות,בבלי19
כאיסוריותרמאוחרביטוימוצאתהתפילהבשעתבשירהקולןאתישאולאשנשיםהדרישה20

.(1564בשנתנכתב[ומנהגיםדיניםקובץ]קארויוסף'ר,ערוךשולחן)ערוךבשולחןמובהק
יונתי":נאמרשבוהשיריםלשירמפשטנבע"ערוהבאשהקול"לאמירההמקוריהאיסור
.(14בהשיריםשיר)"קולך-אתהשמיעיני,מראייך-אתהראיני,המדרגהבסתר,הסלעבחגווי

שליופייהאתהחוגגמתיאור.רבותמסגירההתלמודפיעלזהלטקסטהמיוחסתהמשמעות
אישהשלהחושניכיופייהשרואהפסיקהחולצה,ארוטייםכמעטתיאוריםבאמצעותהאישה
.מבישפיתוי

.19ש"ה,לעיל21
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שהושמטונושאים-(ופגיעותאוניםחוסר,תלותיותשלחזון,וטאבו
.22"הציבורימהשיח

לעימותהאידאולוגיהבסיסזיהוי.4

אתישראליותאורתודוקסיותפמיניסטיותשלקבוצהערכה,1988בדצמבר9-ב
הכותלברחבת"הנשיםעזרת"בנערךהטקס.בכותלשלההראשונההתפילה

יהודיותפמיניסטיותידיעלשהונהגקבוצתיתפילהלנוהגבהתאםהמערבי
התעללותספגוהנשים.ותפילהתורה,טלית,כאמור,הכולל,הברית-בארצות
עליהןצעקולמחיצהמעברשהתפללוהגברים.ומהמתפללותמהמתפלליםמילולית

,הברית-מארצותנשיםשלנוספתקבוצה,1989-ב.מאיימתגוףבשפתוהשתמשו
היאגםהחלה,23"הכותלנשותשללאומי-הביןהוועד"אתייסדהשבהמשך

כלפישהופגנההאלימותהחמירההבאיםהתפילהבטקסי.בכותלתפילותלערוך
,בכותלשהתפללוהנשיםאתפיזיתתקפואורתודוקסיםונשיםגברים.המתפללות

ניצחוונשניתהחוזרתהאלימותעל.אותןוהיכואותןדחפו,חפציםעליהןזרקו
.הכותלבקרבתוגרושלמדוישיבותבהוריבעיקר,קנאיםדתייםשלקטנותקבוצות

שלהמוגבלממספרםבהרבהחרגההכותלנשותכלפישהופגנהשהאלימותאלא
במקום,כך.נוספיםבמישוריםביטוילידיבאהוהיא,הפשעאתשביצעוהאנשים
התגובהאתשעוררועלבנשיםלנזוףרביםהעדיפו,האלימותמעשיאתלגנות

האפשרותאתדעתםעלמעליםהיושלא,אחריםרבים.נגדןשהופנתההאלימה
התנהגותאתלהוקיעכדידברעשולא,אחרותבנסיבותשכזהאליםמוצאלהצדיק

.הקיצונייםהמתפללים
בתגובההכותלנשותתפילתנתקלהמדועהשאלהאתמעוררזהקשהתיאור

רובבוחרותשבוהתפילהנוהגאינואלהנשיםשאימצושהמנהגאף?אלימהכה
מעוררמדועהשאלהעלבנקללענותאפשר-אי,היהודיותהאורתודוקסיותהנשים
תפילהבמנהגמאייםכךכלמה.אלימותלכדיהמגיעהעזהכההתנגדותזהמנהג

תפילהבמנהגעסקינןאין?בדרכםלהתפללאחריםשלבזכותםנוגסאינושאף,זה
בנוסף.לגיטימיזהתפילהשמנהגהסבוריםאףויש,ההלכהאיסוריעלהעובר

אלא,ההלכהפיעלאיסוריםעללאהתנגדותםאתמבססיםלמנהגהמתנגדים,לכך
,עורראלהכלאףעל."המקוםמנהג"לבניגודועמידתההתפילה"קבילות-אי"על

.קנאיתואלימותחריפההתנגדותבדרכןלהתפללהכותלנשותשלניסיונן,כאמור
בכךנעוצההכותלנשותנגדשהופנתהלאלימותשהסיבהלשעררקאפואאפשר

,בעומקההעומדמהדברעלומאיימתהדתיתהאמונהתוךאלמחלחלתשתפילתן
האלימהלהתנגדותהאחראי,זה"מהדבר",לדעתי.הלכתיפולמוסמגבולותהחורג

22EIshtain,מהמקורחופשיבתרגום.15'בעמ,15ש"הלעיל.
23ICWK- International Committee for Women of the Kotel.
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ההגמוניהאתלשמרכממסדהאורתודוקסיתהיהדותשלרצונההוא,הכותללנשות

,לצייןהראוימן,זודעה.הדתיהפמיניזםשלהתיגרקריאתכנגדהפטריארכלית
נשותביןלעימותהגורמיםלהבנתאלטרנטיביותגישותשתיישנן.במחלוקתשנויה
ידיעלשאומצהזוהיאהראשונההגישה.הדתיהאורתודוקסיהממסדלביןהכותל
המאוחדתדתית-לאומיתכבריתהעימותאתהמציגה,)Shakdiel(שקדיאללאה

עלשאומצהזוהיאהשנייההגישה.24הפמיניסטיתהתיגרלקריאתבהתנגדותה
התרבותיתההגמוניהעלכמאבקהעימותאתהמציג,)Hirschl(הירשלרןידי
באופןהמצויותקבוצותלבין,החופשבעקרונותהדוגלת,החילוניתהאליטהבין

אבחן.25החרדיתהאורתודוקסיתהקהילה-זהבמקרה,החברהבשולימסורתי
.מפורטבאופןאלוגישותשתי

לשינויובדרישתןהכותלבנשותרואיםהישראליםמרבית,שקדיאלשללגישתה
נקודת.ישראלית-היהודיתהלאומיותעלתיגרקריאתהמערביבכותלהתפילהנוהג
הסטטוסאתלהפרניסיוןלכלהעזהההתנגדותאתהמעוררתהיאזומבט
מחסוםהמעמידהדתית-לאומיתבבריתמדובר,לדעתה.בכותלהשוררקוו

המערךמוללהיאבקבחרוהכותלנשות":לטענתה.הכותלנשותבפנישוביניסטי
בייצורהמשתתפיםהכוחותאתשמאחדספציפיבאתר,הזההכפולהפוליטי

כישלונןאתמגדירהשקדיאל.26"לאומיתוגםדתית,שלוהכפולההמשמעות
לאהחילוניתמהפוליטיקהשנובעככישלון,מגדרישוויוןלהשיגהכותלנשותשל

אינןהחילוניותהפמיניסטיות,לטענתה,כך.התורניתמהפוליטיקהמאשרפחות
הפמיניסטיותמשמצליחותיותרהחילוניתהפטריארכיהנגדבמחאתןמצליחות
.הדתית27הפטריארכיהנגדבמחאתןהדתיות
לנשותהנמרצתההתנגדות.משכנעתאינהשקדיאלשלשטענתהסבורהאני
.לעוררהכדידתי-הפמיניסטיבקנטורדיאשר,בלבדדתיאופיבעלתהיאהכותל

כדי,הכותלנשותנגדלאומילהטדוגמת,נוסףטעםלהציעצורךכלאין
הדתיהמגזרמצדואלימותזעםשלדומותהפגנותהיובעבר.זותופעהלהסביר

באלימותהפגינוחרדים.לאומייםלסמליםנגעולאשכללבמצבים,האורתודוקסי
הכרהנגד;בשבתראשיותבדרכיםמכוניותנסיעתנגד:אחריםמקריםשלבשורה

הכרהנגד;לצבאישיבותבנילגייסההצעהנגד;הומוסקסואליםשלבזכויותיהם
בזכותןהכרהונגדברבהבותרבגוףאודתיותבמועצותלשבתנשיםשלבזכותן

הדיןבבתיבגירושיןדיוןשלבמקרההמשותףברכוששווהלחלקנשיםשל
לגמריהנבדלתדתית-פוליטיתנדה'אגשקיימתמבהירותאלודוגמאות.הרבניים
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(2004)68-67IONN_ISMC7O~STITU.
26Shakdiel,מהמקורחופשיבתרגום.129'בעמ,24ש"הלעיל.
.152-154'בעמ,שם27
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היאזונדה'אג.אליהברורבניגוד,פעםלא,עומדתואף,הלאומיותמסוגיית
.האורתודוקסיתהרתיתההגמוניהעלכלשהיתיגרלקריאתהדתיהממסדהתנגדות
מבוססתזושתמיכהאלא,המדינהלתמיכתזוכההדתיתהפטריארכליותאמנם

לתמוךהמדינהאתשמניעמה,לכךבהתאם.פרגמטייםפוליטייםשיקוליםעל
במקום.סקסיזםאולאומיענייןאינוהכותלנשותשלבמקרההדתיקוובסטטוס
עלהניתןהנמשךלגיבוינסתריםפטריארכלייםאולאומייםמניעיםולגלותלנסות

שיגבוהמחיראתלעצמנושנזכירהראוימן,נשיםנגדדתיתלהפליההכנסתידי
הגיבוי,כך.זההסדרלשנותניסיוןייעשהאםהדתיותוהמפלגותהדתיהציבור

המדינהשנותנתהכללימהגיבויחלקמהווההאורתודוקסיתלפטריארכיהשניתן
אנטיאידאולוגיהמאשריותרפוליטיפרגמטיזםהמבטאגיבוי,הדתיתלהגמוניה

.פמיניסטית
שלהישגיהןשלפיהשקדיאלשלטענתהעללערערברצוני,לכךובהמשך
המלמדדבר,הדתיבתחוםכהישגיהןזעומיםחילוני-האזרחיבתחוםהפמיניסטיות

בחינת.הדתיתרעותהלביןהחילוניתהפטריארכיהביןשנכרתההבריתעל
להצלחהזכואלהכימגלה,נוספיםנשיםוארגוניהנשיםשדולתשלהישגיהם

שלארוכהבשורהובפסיקהבחקיקהשוויוןשלמתקדמותנורמותבביצוררבה
הדתייםהדיןבתיבסמכותהנמצאהאישיהדיןבתחוםמאשרלבד,זאת.תחומים

בשלנותרואשר-והנוצריתהמוסלמית,היהודית-הקהילותשלוששל
אתלבססאפשר-שאיהמסקנהמכאןעולהממילא.28במובהקפטריארכליכך

-ודתיתחילונית-משותפתלאידאולוגיהכביטויהכותללנשותההתנגדות
נשיםלזכויותפונדמנטליסטית-דתיתשהתנגדותלזכוריש,מכךיתרה.פמיניזםנגד

ייחודיתאינה,פטריארכליתבאידאולוגיהשמקורה,בפרטלשוויוןולזכותן,בכלל
נשיםששעבוד-הדתישהפונדמנטליזםלנמראפילואפשר.לירושליםאוליהדות
שלביותרהעויניםהביטוייםאחדהוא-שלוהיוםבסדרנכבדבמקוםנמצא

ההגמוניה,למעשה,מהווה,21-ההמאהבפתח.זהבעידןהפטריארכליתהפוליטיקה
בניגודהעומד,בחברההשינוייםאתששרדפטריארכליגרעיןבדתהפטריארכלית

לאהיהודיהפונדמנטליזםשואף,כך.לשוויוןנשיםשלבדכותןלהכירלשאיפה
אתלשמרגםאלא,ציבוריים-הדתייםבחייםפעילהמהשתתפותנשיםלהרחיקרק

גטלתתהבעלשלהבלעדיתזכותושמירתתוךהמשפחהשלהפטריארכליהדגם
שביטויהשאיפה,נשיםשלגופןעללשלוטשואףהנוצריהפונדמנטליזם;לאשתו

מטיף,בנוסף.הפלהלעבורנשיםשלולזכותןמניעהבאמצעילשימושבהתנגדות
צייתנותאתהכולליםהמסורתייםהמשפחהלערכילחזרההנוצריהפונדמנטליזם

נשיםחושףהמוסלמיהפונדמנטליזם;בביתהילדיםחינוךואתלבעלההאישה
.חברתיאומיניענייןבכלהבעלשללמרותולהישמעחובתןאתוקובע,לפוליגמיה

93ובמשפטכחברההאישהמעמד"השוויוןעל"רדאיפרנסםראובנושאיותררחבלדיון28

.(1995,עורכותקובי-ליבןומיכלשלוכרמל,רדאיפרנסם)
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מצמצמתובכך,המשפחהלכותלימחוץהתקשורתיכולתאתמנשיםנוטלתהרעלה

ניכרתהפטריארכליתהפוליטיקה.כוחןואתהציבורייםבחייםלהשתתףיכולתןאת
,למשל,הינדייםפונדמנטליסטים.להןבלעדיתואינההמונותיאיסטיותבדתותרקלא

מדורתבאשעצמהאתשורפתאלמנהשלפיו"סאטי"המנהגהשבתאתלקדםמנסים
מסתפקותאינןהפונדמנטליסטיותהדתיותהקהילות,לכךבנוסף.בעלהשלהשרפה

ביןמקוםזהלאתוסלהעניקמנסותהן.פטריארכיהשלהקהילתיבאתוסבהיאחזות
כפונדמנטליסטים,הכותללנשותהמתנגדים,דומהבאופן.המדינהשלהנורמות

היהדותפולחנישלהפטריארכליהאופיבשמירתמסתפקיםאינם,העולםבכל
עלעומדיםאלא,(אורתודוקסיכנסתביתלמשל)פרטייםבמרחביםהאורתודוקסית

לאומיבמרכז,זהבמקרה-הציבוריבמרחבלעיןגלויהתהיהשהפטריארכיהכך
.סימבוליתמשמעותבעל

אפשרהכותלנשותנגדשהושמעההחילוניתלהתנגדותשגםלזכוריש,לבסוף
התגובה.שקדיאלשמציגההלאומייםלמניעיםהיזקקותמצריךשאינוהסברלמצוא
באדישותבעיקרוהתבטאהעוינתהייתההחילוניםבקרבהכותללנשותהרווחת

הקונצנזוס.שאיפותיהןכלפיסובלנותובחוסראורתודוקסיותנשיםשללזכויותיהן
האורתודוקסישהממסדמההיאהיהודיתשהדתהואבישראלהחילוניהרובבקרב
הנשיםשלשמאבקןבכךענייןשוםאיןהליברליתהחילוניתלקהילה.שהיאאומר
רואהאינהשהיאמכיוון,יותרלשוויוניתאותהויהפוךהאורתודוקסיהאתיקדם
נשותאם,זוגישהפיעל.אדםזכויותלקידוםלמאבקרלוונטיזהמהלךכיצד

העובדהאתלקבלעליהן,האורתודוקסיתליהדותבהתאםלהתפללבוחרותהכותל

לפי.הדתיתהקהילהבתוךכלפיהןהמופניתההפליהאתגםכוללתזושבחירה
מקוםאיןולכן,הומוגניותהןהדתיתהקהילהאוהתרבותיתהקהילה,זוגישה

מהספרותהיטבמוכרתגישהזו.הקהילהבתוךהקיימתבמחלוקתלהתערבות
ידיעלהמוצגהלאומייםהמניעיםלרציונלזקוקהאינהולכן,תרבותית-הרב

.אותהלהסבירכדישקדיאל
.הירשלרןידיעלהכותללנשותהחריפהלהתנגדותהמוצעלהסברנשובעתה
עלכתחרות,הכותלנשותמקרהסבשסביבוהקונפליקטאתמאפייןהירשל

לבין,ליברלייםלערכיםהשואפת,החילוניתהאליטהביןהתרבותיתההגמוניה
-דנןוכמקרה,החברהבשולימסורתיבאופןהמצויות,פריפריאליותקבוצות
החרדים,בישראל30תרבותי-הרבבשיחהמצויה,זוגישהלפי.החרדית29הקהילה

גממהדהדתלשוויוןהשואפתהחילוניתמהאליטהכחלקהכותלנשותתיוג.25ש"ה,לעיל29
הנובעכאילוץהחילוניתלאליטההכותלנשותביןהזיקהאתמציגההיא.שקדיאלאצל
הדתבמסגרתפלורליזםלמעןמהמאבק,הקבוצהשל"אשכנזית-היהודיתאקסקלוסיביות"מה

.זהותעליהןהכופהמלכודתנוצרהכך.המשפטלמערכתומפנייתן,היהודית
גמשפטעלי"הציבוריתבתחבורההמיניםביןההפרדה"שנרךואהרוןהראלאלוןראו30

ביןכהפליהלנשיםגבריםביןהפרדה"רימלטנויהראומנוגדתלהשקפה.(2003)71
ליברליזם"הלברטלומשהמרגליתאבישיגםראו.(2003)99,112גמשפטעלי"המינים
צבי-רוזןלאריאלהזיכרוןספר:ויהודיתדמוקרטיתבמדינהתרבוהיות-רב"לתרבותוהוסות
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ומורחקיםמוגבלים,אוניםחסריהםולכן,הישראליתהחברהלשולימשתייכים
"מקלטמקום"יוצרתהכותלבנשותשתמיכההירשלטוען,לכךבהמשך.מהחברה

התיאוראתמצדיקהשקדיאל,ואכן.3ןאיוםתחתהמצויותהחילוניותהאליטותעבור
המתלוותמהבעיותלהתחמקיכולותאינן":הכותלשנשותבטענתההירשלשל

הלאומיותשלבפולחניםעצמואתהמסווהדתי-אנטימאבק[...]:שלהןלאסטרטגיה
.32"החילונית
שלנכונהלאקריאהעל,לדעתי,מתבססותאלהוהגדרותזושגישהאלא

ומייחדותשמבדילותהןהכותלנשותשלהרוחניותהשאיפות.הישראליתהמציאות
הןבקבוצהשהחברותלנמראפשרבהחלטאמנם.נפרדתיהודיתכקבוצהאותן

שמקורםממנהגיםמושפעותאוהמערבימהעולםהבאותאשכנזיותנשיםבעיקר
נשותשלמטרתן.מבחירהנובעתאינההקבוצהשל"ייחודיות"האבל,במערב
התפילהבנוהגהןבאשרדתיות-היהודיותהנשיםכלאתלשתףהיאהכותל
מפילוסופייתרבהבמידהנובעתהכותללידדווקאלהתפללהתעקשותן.שלהן
נובעאינובמאבקןפלורליסטיים-ליברלייםובהליכיםבטיעוניםהשימוש.זושיתוף

ידיעלנחסמהדרכןאך,בדרכןלהתפללהייתהבחירתן.שלהןמהפילוסופיה
משפטיהליךהייתהוהמחסוםלהריםהיחידההדרך.המדינהשלהחילוניתהורוע
המתחםאללגישההשווהזכותןעלוישמור,שלהןהאדםזכויותהפרתאתשימנע

הפעולהבשדהשהבחירהמכאןעולה.הכותלברחבתהתפילהאזור-הציבורי
,דתותלענייניוהמשרדהכותלעלהממונהידיעלדווקאנעשתהחילוני-הליברלי

אינההכותלנשותשקבוצתאפואלומריהיהיותרנכון.הכותלנשותידיעלולא
.מובדלתאםכימתבדלת

כוחבעלהחרדיהמיעוטשבהיותהיאהירשלשלבטיעונונוספתחולשה

קבוצותשלהפרופילעםאחדבקנהעוליםאינםכקבוצהמאפייניו,ניכרפוליטי
משמעותיתפקידזהמגזרלנציגיהיההמדינהשלההיסטוריהלאורך.פריפריאליות

הפוליטיבכוחםהשתמשוהם.שהורכבוהממשלתיותמהקואליציותאחתבכל

כדי;שלהםבמגזרהספרולבתיהגבוההחינוךלמוסדותהמימוןאתלשמרכדי
לקדםכדי;ל"לצהמגיוסישיבותלבחוריפטורשלקיומוהמשךאתלהבטיח
אתכנועללהותירוכדיהממלכתיבחינוךדתלצורכימיוחדיםתקציביםהקצאת

הקהילהשהצגתמכאןעולה.וגירושיםנישואיםבהליכיהאורתודוקסיהמונופול
.לעמודיכולהאינה,החילוניתבאליטההנאבקתפריפריאליתכקבוצההחרדית

חוטאתלדתיהחילוניביןכמאבקהכותלנשותשלמאבקןהצגת,לבסוף

ה'וז'זראומנוגדתלהשקפה.(1998,עורכיםשמירורונןשגיאאבי,מאוטנרמנחם)93ל"ז
,"הליברליתתרבותיות-הרבביקורת:ודמוקרטיהינולות,אוטונומיהעל"פלדויואבברוהר

מנחם)107ל"זצבי-רוזןלאריאלהזיכרוןטפר:ויהודיתדמוקרטיתבמדינהתרבותיות-רב
.(1998,עורכיםשמירורונןשגיאאבי,מאוטנר

31HIRSCHL,67-68'בעמ,25ש"הלעיל.
32Shakdiel,מהמקורחופשיבתרגום.154'בעמ,24ש"הלעיל.
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הבעתרקלאמהווהזוגישה.אלונשיםשלהדתיותממטרותיהןבהתעלמות
,שניםעשרה-שבעמשך,שגילובמחויבותזלזולהבעתגםאלא,בעמדתןזלזול

נשיםעלשנכפתההמאבקמתודת,כאמור.הכותללידבדרכןלהתפלללשאיפתן
אפשרכיצדלהביןקשה,מכךיתרה.דתיתהיאמטרתןאך,חילוניתאוליהיאאלה

.33דתי-חילוניכוויכוחמצוותשומרייהודיםשלקבוצותשתיביןויכוחלאפיין

המשפטיתהמערכתשלגישתה.5

,הקדושיםהמקומותעלהשמירהחוקפיעלמוגןאתרהואהמערביהכותל
פגיעהוכלחילולמפנישמוריםיהיוהקדושיםהמקומות":הקובע1967-ז"תשכ
המקומותאלהדתותבנישלהגישהבחופשלפגועהעלולדברכלומפניאחרת

הופקדהכותלעלהממונה.34"המקומותאותםכלפיברגשותיהםאולהםהמקודשים
.35הראשיימהרבניםעםהתייעצותתוך,זהחוקיישוםעלהדתותמשרדמטעם
.הציבורילמשפטהכפוףקדושמקוםהואשהכותלמכאן

,הפלאלמרבהאך.המשטרההתערבהלראשונההותקפוהכותלכשנשות
.הכותלמרחבתהאלימיםהגורמיםאתלהרחיקמנתעלהייתהלאהתערבותה

אילצה,התוקפיםאתולעצורהאלימההמתקפהמולהנשיםעללהגןבמקום
.לכותלהגישהאתמהןשללהובכך,המקוםאתלעזובהנשיםאתדווקאהמשטרה
שלוםהפרתאתלמנועשישבטענה,התנגדותשהביעונשיםגררואףשוטרות
הכותלעלהממונה,גץהרבהוציא,לכךבהמשך.הכותלחילולואתהציבור

עטופותהןאםבכותללהתפללהכותלנשותעלנאסרשלפיההוראה,בזמנו
שלפיההמוקדמתהודאתואףעלניתנהזוהוראה.התורהמספרוקוראותבטלית
.'6ההלכהפיעלאסורהאינהתפילתן

ץ"לבגהכותלנשות,1989במרץ21-ב,עתרואלהלהתרחשויותבתגובה

זכותןעלהתבססהעתירתן.תפילתןעלהאיסורביטולעליורהזהכיבבקשה
כמו.כנשיםלשוויוןזכותןועללכותלהגישהזכותעל,פולחןלחופשהחוקתית

,הסטטוטוריתמסמכותוחורגתהכותלעלהממונהשלשההוראהטענוהן,כן
כךהתקנותאתדתותלענייניהשרשינההעתירההגשתלאחר.37בתקנותהקבועה

33James ] . Fleming, Constitutionalism, Judicial Review and]שLinda ) . McClain

the Maryland/Georgetown Discussion Group10Progressive Change, lecture presented

2005,5-4Constitutional Law, March0ת.
("התקנות":להלן)1981-א"התשמ,ליהודיםקדושיםמקומותעלהשמירהלתקנות1'תק34

3'בסלמצואאפשרדומהקביעה.ליהודיםקדושכמקוםהמערביהכותלאתמגדירה

.ישראלכירתירושלים:יסוד-להוק
שכעתלצייןיש.4'בתקמפורטותוסמכויותיו,לתקנות1'בתקמצויההממונההגדרת35

.הדתותמשרדסגירתעקבהתיירותלמשרדשייךהממונה
36Haut3נChesler,בעמ,3ש"הלעיל'%%.
.לתקנות4'תק37
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ברגשותיוושפוגעיםהמקוםכמנהגשאינםדתייםטקסיםשלמניעהגםיכללושאלה
.38המתפלליםציבורשל

עניין)הכותלנשותעתירתאתלצדקהגבוההמשפטביתדחה1994בשנת
,הענייןלהכרעתביותרהמתאיםהמקוםאינוהמשפטשביתמהטעם,(1הופמן

:שמגרהשופטשלובמילותיו

נחתךבהבדרך,הנוכחיבשלב,שבפנינובסוגיהלהכריעאיןכי,היאדעתי"
ועדהשלמינויהלשקוללממשלהמציעהנני.השורהמןמשפטיסכסוך

חופשאתשיקייםלפתרוןלהגיעכדילעומקוהנושאאתותבדוקשתוסיף
בשלבדוחההייתי,כןעל.המתפלליםברגשותפגיעהויצמצםלכותלהגישה

המשפטביתשערי.ל"הנלהמלצתיבכפיפותוזאת,העתירותאתהנוכחי
.39"אחרותפתוחותדרכיםלמצותתחילהראוי,כאמור,אך,תמידפתוחים

,שוניםדעותובעליקבוצותביןהדדיתבסובלנותהצורךעלזוהמלצהביססהוא
הפגיעהאתהזכירלאהשופט,זאתעם.האדםכבודעלבשמירההצורךועל

להשתתפותהחוקתיתזכותןאתלהבטיחהצורךאתאולשוויוןהנשיםבזכות

מכוליותרהמעידההתופעהאתבהיסוסביקר,כךעלנוסף.הציבוריבמרחבשווה
:בציבורקולןלהשמעתההתנגדותוהיאהנשיםבשוויוןהפגיעהעל

;תפילהדברישלשירתםעלשמדוברלמרותהעותרותשירתעלהקצףיצא"

,אחתלאשםושריםרוקדיםהרי?הכותללידשירהעלאיסורבכללחלוכי
חיילים,נכריםאוישראלים,רגלעולישירתשימנעוהדעתעללהעלותואין
ואני,כןעל,יתכן.מכובדתבצורההנעשית,אזרחיותאואזרחים,חיילותאו

השריםלזהותבהתנגדותנתערבבהלמתנגדיםכי,'יתכן'התיבהאתמדגיש
.41'40"ייעשהלאוכך,השירהלעצםהתנגדותגם

יסודעלבדרכןלהתפללהכותלנשותשלבזכותןהכרתואתביססלויןהשופט

לאומיתמשמעותגםלוייחסהואהכותלשלהדתיתלמשמעותובנוסף.ליברלי
מטרהלכלאולהתפללכדילבבתוםלשםהמגיעיםאלועבור,והיסטורית
.42אחרתלגיטימית
נשותשלבזכותןעקרוניתהכירו,דעותברוב,ולויןשמגרהשופטיםכלומר

.לתקנות(1א)(א)2'תק38
.3פסקה356י'בעמ2יש"הלעילויהוממןעניין39
.355'בעמ,שם40
השופטשלפסיקתופשרלגבימחלוקתהתעוררההדיןפסקמתןשלאחרלצייןהראוימן41

פולחןלחופשהכותלנשותשלבזכותןמלהכירנמנעשמגרהשופטכיטענההמדינה.שמגר
הרובדעות.אלוןהשופטשלולעמדתוהרובדעתלחוותהצטרףובכך,לכותלגישהולחופש

שלפיהכעמדההחזיקו3הופמןבענייןחשיןהשופטושל2הופמןבענייןמצאהשופטשל
.הנשיםשלוהגישההתפילהבזכויותהכירכןדווקאשמגרהשופט

.356-357'בעמ,2ש"הלעיל,1הופמןעניין42
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העותרותשלבזכותןהכירוהם,קרי.לכותלגישהולחופשפולחןלחופשהכותל
.תורהספרובידןבטליתעטופותכשהןהכותלברחבתלבבתוםלהתפלל

הכותלנשותשלזכותןאתהזכירולאהרובשפסיקותעולהאלהמדברים
בפטריארכליותמלגעתנמנעואךהפלורליזםעללהגןבצורךתמכוהן.לשוויון
במושבשהחזיקאלוןהשופטידיעלשנכתבה,המיעוטדעתבחוותרק.הדתית

בקפידהבחןאלוןהשופט.השוויוןשאלתעלתה,העליוןהמשפטבביתהדתי
למסקנהוהגיעבקבוצהנשיםלתפילתבנוגעבהלכההמצויותהשונותהדעותאת

:שלפיה

נשיםשגם,הנוכחיתבמאההאשהשלבמעמדהשחלהמהותיהשינוי"
,הזמןבמשךאותותיוייתן,בומלאותשותפותהןומצוותתורהשומרות

קבוצותשלקיומןשלזהורגישסבוךבנושאגםהולםלפתרוןלהביאכדי
המקוםהואהמערביהכותלשלידהתפילהמקוםלאאך.לעילכאמור,תפילה

הרובשלדעתהיאהמציאותהזהכיום.זובסוגיהודעותמעשים'מלחמת'ל
בהיענותיש,לישראלהראשייםהרבניםכולל,ההלכהפוסקישלהמכריע
הכנסתביתמנהגיחילולמשום,90/2410צ"שבבגזוגם,העותריםלעתירות
שהואהמערביהכותלשלהתפילהלענייןהואכךשכןומכל[...]וקדושתו

.43"ויהדותהלכהשלבעולמהביותרהמקודשהכנסתבית

תחילה.ועדותשלשורההממשלההקימה,העליוןהמשפטביתלהמלצתבתגובה
הציגהדיוניםשלשנתייםלאחר.שוניםממשלהממשרדילים"מנכועדתהוקמה
הדגישה,זאתעם.בדרכןלהתפלליכולותהכותלנשות:המלצותיהאתהוועדה
,העתיקההעירכותלישלמזרחית-הדרוםבפינהזותפילהלקייםיש,הוועדה
.הציבורשלוםלהפרתמחשש,משמע-פניםביטחוןמטעמי,מהכותלהרחק
ועדתהממשלהמינתה,הכותלנשותעלמקובלתהייתהלאזושהמלצההיות
יכולותאינןהכותלשנשותלמסקנהזוהגיעהדיוניםשלנוספתשנהואחרי,שרים

סברה,לקודמתהבניגוד,מכךיתרה.פניםביטחוןמטעמיהמערביבכותללהתפלל
ביטחוןמטעמישהוצעאחראתרבכללהתפלליכולותאינןהכותלשנשותזוועדה
האתריםעלהמשקיפיםהפלסטיניםעםהתלקחותמפניהחשששעיקרם,חוץ

ועדת,שלישיתועדההוקמה,זוסתומההחלטהבעקבות.הסלעמכיפתהשונים

שהיוותה,רובינסוןבקשתתתקייםהכותלנשותתפילתכיהמליצהוזו,נאמן
לרחבתמדרוםהמצויארכיאולוגיאתרהיארובינסוןקשת.מעשיתחלופהלגישתה
הראייהלטווחומחוץהביתלהרהעולהגשרידיעלממנוונפרד,המערביהכותל

ערכו.מסורתיתפילהמקוםהיהלאמעולםאךלכותלסמוךהוא.הרחבהשל

הוועדהמסקנותשהוגשולאחר.במקוםהארכיאולוגייםבממצאיםטמוןהעיקרי
שמאחרהייתהטענתנו.בייצוגיהפעם,ץ"לבגהכותלנשותשובפנו,הראשונה

.329'בעמ,שם43
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המשפטביתהמלצותאתליישםמסוגלתאינהשהיאבבירורהוכיחהשהממשלה
עלההמלצותיישוםמוטל,במקוםלהתפללהכותלנשותשלזכותןאתולהבטיח

ההשתתפותזכותשלילתואתהשוויוןנושאאתהדגשנו,בנוסף.עצמוהמשפטבית

,מצאהשופטיםבפניהושמעוהטיעונים.בחירתןפיעלפולחןבטקסיהנשיםשל
ובכלבכותלסיוריםערכו,להחלטהשהגיעולפני,ואלה,כהן-ושטרסברגביניש

הוועדהמסקנותהצגתלאחררק.השונותהוועדותשהציעוהחלופייםהאתרים
הארוכיםהדיוניםהגיעו,הממשלהשלונשנותחוזרותדחיותולאחרהשלישית

.2הופמןבענייןהחלטההתקבלה2000ובמאי,סיוםלידיהמשפטבבית
השופטותהצטרפוואליו,מצאהשופטידיעלנכתב2הופמןבענייןהדיןפסק
זכותןבשאלתנגעולאהנידונותבזכויותמחדשדללאהמשפטבית.שבמותב

נשותשלבזכותןהכיר1הופמןבענייןשהרובקבעהוא.לשוויוןנשיםשל
הוועדותשהמלצותהסיקומכאן,עצמובכותלוכמנהגןבדרכןלהתפללהכותל

ביתלהוראותבניגודעומדות,חלופייםאתריםאחרבחיפושן,הממשלתיות
אחדשאףלקבועהשופטיםאתהובילעצמםבאתריםהסיור,מכךיתרה.המשפט

נשותשלוכותןאת,חלקיבאופןולו,לממשיכולאינואלהחלופייםממקומות
אתלאפשרלממשלההמשפטביתהורה,לפיכך.הכותלברחבתלהתפללהכותל
.44חודשיםשישהבתוךהכותלברחבתהכותלנשותשלהתפילהזכותמימוש
נשותשלזכותןיישוםאתמשמעותיתוקידםדרךפריצתהיווהזהדיןפסק
החלטהלקבלתעדערטילאיתשנותרהזכות-במקוםבדרכןלהתפללהכותל

ונימק,בכותלהתפילהבהסדרתפעילהמהתערבותנמנעהמשפטבית,ואתעם.זו

המלצתאימוץבענייןהחלטהעדייןקיבלהלאשהממשלהבעובדההימנעותואת
מהתגוננותנבעזהעמוםנימוקבסיסעללהתערבשהסירובייתכן.נאמןועדת
לדתהנוגעיםבענייניםבעיקר,מדיאקטיביסטיהואכיהטענותבפניהמשפטבית

.ולמדינה
העלוהדתיותהמפלגות.הפוליטיבמישוראגרסיביותתגובותגררהדיןפסק
דתילפולחןרקהמיועדכנסתלביתיהפוךהכותלסביבהאזורשלפיהחוקהצעת

הסטטוסאתשתפראישהלכלמאסרשנותשבעשלעונשוהציעו,אורתודוקסי
שלתמיכתםאתקיבלהאףזוחוקהצעת.45בכותלהאורתודוקסיהמנהגשלקוו
.חריפההייתההתגובה,המבצעתברשותגם.חילוניותממפלגותכנסתחבריכמה
לקייםהעליוןהמשפטביתמנשיאביקש,רובינשטייןאליקים,דאזהמשפטיהיועץ
שבית,השארבין,טעןרובינשטיין.2הופמןבענייןההחלטהאתולהפוךנוסףדיון

מבחינהשגרתיתלאמאודהייתהזובקשה.1הופמןאתכהלכהשלאהביןהמשפט
אף.אחדפההתקבלה2הופמןבענייןשההחלטהבעובדהבהתחשב,משפטית

.368'בעמ,2ש"הלעיל,2הופמןעניין44
,(המערביהכותלעלשמירה)(תיקון)הקדושיםהמקומותעלהשמירהחוקהצעת45

.3010ח"ה,2001-א"התשס
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היועץלבקשת,דאזהעליוןהמשפטביתנשיא,ברקאהרןהשופטנעתר,כןפיעל

לבחנןכדישופטיםתשעהשלמורחבהרכבומינהנוסףדיוןלקייםהמשפטי
-הכותלנשותבענייןשלישידיןלפסקהדרךנסללהכך.46הנושאאתמחדש

שלבהיענותוגםוכך-המשפטיהיועץבבקשתהיה,לדעתי.3הופמןעניין
.הדתיהממסדשללאינטרסיםוכניעהפוליטיטעםמשום-לבקשהברקהשופט
בפסק.משמעי-דודיןפסקונתןבדעתוהעליוןהמשפטביתנחלק3הופמןבעניין
נקבע,ואורברקהשופטיםהצטרפושאליו,חשיןהשופטידיעלשניתןהדין
הכותלברחבתבדרכןלהתפללהכותלנשותשלזכותןהוכרה1הופמןענייןשמאז

הטובושהמימושמוחלטתאינהזושזכותוקבעהוסיףשהשופטאלא.המערבי
המתפלליםברגשותביותרהפחותהבמידהשיפגעכזה-זוזכותשלביותר
ארבעה.47רובינסוןבקשתחלופיתפילהאתרהכותללנשותלספקיהיה-במקום

אתכתבו-ולויןכהן-שטרסברג,ביניש,מצאהשופטים-ההרכבחברימתוך
להתפלללהןולאפשרהכותלנשותעתירתאתלקבליששלפיההמיעוטדעתחוות

התנגדו,וטירקלאנגלרדהשופטים,בהרכבהדתייםהשופטיםשני.הכותלברחבת
.המערביהכותלברחבתלהתפללהכותלנשותשלבזכותןהכרהלכל

קשתאתתהפוךלאהממשלהשאםהייתההרובפסיקת,דברשלבסופו
הכותלנשותיוכלו,הקרוביםהחודשיםעשר-בשניםראויתפילהלאתררובינסון
הודותהשופטיםתשעתבקרבלרובזכתהזופסיקה.הכותלברחבתבדרכןלהתפלל
התקבל,רובינסוןקשתשלהחלופהלטובת,חמישהשלרוב:48טקטייםלשיקולים

.ולאורלברק,לחשיןוטירקלאנגלרדהדתייםהשופטיםשלהצטרפותםבזכות
,אנימסכים,מיעוטדעתנשארתזושדעתימאחר":החלטתונימקאנגלרדהשופט
תכשיראםשלפיו,חשין'מהשופטחברישלהחלטתושלהראשוןלחלק,למצער

חודשיםעשר-שניםבתוך-וכנדרשכיאות-'רובינסוןקשת'אתראתהממשלה

הוסיףאףהוא.49"זהבמקוםכדרכןלהתפללהכותללנשותיינתןאזכי,מהיום
בענייןשנתקבלהההחלטהאתהופךהמשפטביתהיהאויבותלויהיההענייןשאם
.259הופמן

התפילהשלההיסטוריהלאורךמתפלליםאליהמשכהלארובינסוןקשת
,וקונסרבטיביםרפורמיםיהודיםשלהןכיוםשםהמתנהלותהתפילותרוב.היהודית

שלהםהמעורבותהתפילותאתלקייםיכוליםאינםהכותללנשותבניגודאשר
עלשלפיהההחלטה.לגבריםנשיםביןבההקיימתההפרדהמפאתהכותלברחבת

.1984-ד"תשמ[משולבנוסח]המשפטבתילחוק30'ס46
.312'בעמ,2ש"הלעיל,3הופמןעניין47
אתתכיןלאשהממשלהבמקרההכותלברחבתלהתפלללהיתר,שופטיםשבעהשלרוב48

זובאפשרותממילאשתמכוהשופטיםארבעתשלדעתםבזכותהתקבל,החלופיהאתר
.הבלעדיתכאפשרות

.336'בעמ,2ש"הלעיל,3הופמןעניין49
.שם50
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אלהנשיםשלהרחקתןלמעשהמשמעהרובינסוןבקשתלהתפללהכותלנשות
.כמקודשהדתיהקונצנזוסבעיניהנתפסהציבורימהמרחב

בהכשרתנכבדיםכסףסכומיהממשלההשקיעה,ץ"בגלפסיקתבהתאם
הארכיאולוגייםלממצאיםבגישהלפגועמבליזאת,תפילהלאתררובינסוןקשת

אבל,שהוקצבוהחודשיםעשר-שניםבמסגרתהסתיימהלאהעבודה.החשובים

,במקוםהעבודותסיוםאתלאפשרכדינוספתדחייהלבקשחזרהמשפטיהיועץ
אינןהכותלנשות,רובינסוןבקשתהבנייהעבודותהושלמומאז.נענתהובקשתו
אלא,המערביהכותלברחבת,ותורהטליתעם,בדרכןלהתפלל,למעשה,רשאיות

.רובינסוןבקשתרק

דתיותנשיםשלוזהותןלשוויוןהזכות.6

פגיעהמהווהבכותלבדרכןלהתפללוכותןשמניעתמלכתחילהטענוהכותלנשות
טענה.מרכזיתלטענהזוטענההפכה3והופמן2הופמןבהליכים.לשוויוןבזכותן

.52ופורזי5שקדיאל:עתירותבשתיהמשפטביתבפסיקתתקדימיםעלהתבססהזו
בכותלבדרכןלהתפללהכותלנשותשלכזכותןשהכירוהשופטיםכל,זאתעם

.לשוויון53הנשיםזכותמנושאלגמריהתעלמו-החילונייםהשופטיםוהם
עלבכותלבדרכןלהתפללהנשיםשלבזכותןהכרתםאתלבססבחרוהשופטים

נשיםשלזכותןעללאאך,הפולחןוחופשהביטויחופש,הגישהלחופשזכותן
להכרהשיששההשלכותמאחר,תמיההמעוררתזובחירה.לשוויוןאורתודוקסיות

שבולמצבלהביא,למשל,יכולהפולחןחופש.יותרבעייתיותהפולחןבחופש
עולה.המערביתבכותלצלביםעםלהתפלללזכותם"ישולמעןיהודים"יטענו

שנחשבלמהפוטנציאליתוקףלתתהעדפתםעלמעידההשופטיםשבחירת,מכאן

.הדתבמסגרתנשיםבשוויוןלעסוקחלילהמאשר,דתיתככפירההדתייםבעיני
בחופשהכרהשמעוררתהקושישהרי,מודעתהייתהלאזושהעדפהלהניחיש

שללשוויוןבזכותמלדוןההימנעות.המדינהבטיעוניהוזכרלאכללהפולחן
שלררכיה,החילוניםשעבורמהעובדה,כנראה,נובעתהדתבמסגרתדתיותנשים

,זוגישהפיעל.אתייםבנושאיםהחילוניהדיוןלטווחמחוץמצויותהדתיות

.משלהםלנורמותבהתאםפועליםשחבריהסגורהקהילייההיאהדתיתהקהילייה
.(שקדיאלעניין:להלן)(1988)221(2)מבר"פ,דתותלענייניהשר'נשקדיאל87/153ץ"בג51
.(פורזעניין:להלן)(1988)309(2)מבד"פ,יפו-אביב-תלעירייתראש'נפורז87/953ץ"בג52
עליונותהאתהעליתהמשפטביתקבעלא,פורזבענייןוגםשקייאלבענייןשגםלצייןיש53

המשפטשלבהקשראפילו,הדתשלפטריארכלייםערכיםפניעללשוויוןהנשיםזכותשל
Frances:ראודהבענייןלהרחבה.פרטיים-דתייםולאציבורייםמוסדותעלהחלהמנהלי

(2003)380.REV.].1535א,Eguality - Judicial Pro

~

les!ו(),~Raday

למטרהלהושמה,הברית-בארצותשהוקמהנוצריםשלקבוצההיא"ישולמעןיהודים"54
הגשמההיאכמשיחבישושהאמונהטועניםהם.והאלוהיםהמשיחהואשישויהודיםלשכנע
.עברייםקודשכתבישלנבואית
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ככל,להימנעלנסותהמשפטביתעלולכן,לאוטונומיהזכאיותהדתיותהקהיליות

מבוססתזוגישה.שלהןהפנימיהארגוןעלאוניברסלייםערכיםשלמכפייה,האפשר

מלקיחתשנמנעתתרבותית-רבתפיסהעלאוהדתחופששלהרציונלעלבוודאי
הדתיתהקהילהבתוך-נשיםשל,בענייננו-מדוכאותקבוצות-תתיעלאחריות

הדתיתלקהילהקבוצות-תתישלהשתייכותןבעצםרואהזועמדה.האוטונומית
לאלואפילו,קהילהאותהשלוהמוסכמותהמנהגיםלכללהסכמהשלסוגמשום

,הדבריםפניהםשאלומאחר.שוויונילאבמעמדקבוצות-תתיאותןאתשמעמידים
.בולדוןשאיןלנושא,החילוניםעבור,הופךהדתבמסגרתנשיםשלהשוויוןנושא

בדעתאלוןהשופט,כאמור,הואהנשיםשוויוןבנושאשדןהיחידהשופט
חייםכדרךהדתאתרואההוא,מתקדםדתיכשופט.1הווזמןבענייןשלוהמיעוט

פסיקתו.האישהמעמדביניהן,בהווהחברתיותלבעיותפתרונותלספקשצריכה
בחירתהאתלאכוףשביקשה,שקדיאללאהשלבעתירתהאלוןהשופטשל

להביאצריכיםהדתמוסדותשלפיוברעיוןתומךשהואמבהירה,הדתיתלמועצה
בענייןפסקהוא.האחרונותהשניםבמאתייםנשיםשלבמעמדןהשינויאתבחשבון

ציבורייםלמוסדותנשיםשלבחירתןעלכאוסרתההלכהאתלפרששאיןזה
השופטקבעהכותלנשותבעתירת,זאתלמרות.55(הדתיותהמועצותזהבמקרה)

עלולהדתבפולחןשהשינוילקונפליקטהולםמקוםאיננוהמערבישהכותלאלון
מבחינהחשובמרכזהואשהכותלסברהוא,ומשמעותיאירוניבאופן.אליולהוביל
דינומפסקשעולההמסר.הכותלנשותשלמאבקןאתלהכילמכדיודתיתרוחנית

אותםידיעלאפילו,הציבוריהשיחלשוליהדתיותהנשיםמעמדסוגייתדחיקתהוא

.האורתודוקסיתבקהילהשינוילקדםהמבקשיםדעותהוגי
הזכירולא,ואנגלרדטירקלהשופטים,בדיןשישבוהאחריםהדתייםהשופטים

טירקלהשופט.כנשיםהנשיםשללזהותןהתייחסוהם,זאתעם.לשוויוןהזכותאת
,"נשיםעזרת"בולהתפלללהמשיךיכולותנשיםבהיותןהכותלנשותכיהדגיש

יש")רמזאנגלרדהשופט.ותורהטליתעםבקבוצהמתפללותאינןהןעודכל
זוגישתו.לבתוםוחסרתפרובוקטיביתהכותלנשותשלשהתנהגותן("הגורסים

אתהדעתעללהעלותיכולתומחוסר,הנראהככל,נובעתאנגלרדהשופטשל
במסגרתבשוויוניותעצמןאתלבטאאמיתירוחניצורךישדתיותשלנשיםהרעיון
.האורתודוקסיתהיהדות

קיבלהלאהכותלנשותשלאורתודוקסית-הפמיניסטיתבזהותןלהכרההדרישה
הפתרון.הדתייםהשופטיםידיעלונדחתההחילוניםהשופטיםשלברטוריקהמענה

אפשר,גיסאמחד.משמעית-דולתוצאהמובילבפסיקתוהמשפטביתשהציע

שהואבכךאורתודוקסיותפמיניסטיותשלמטרתןאתכמקדםהפתרוןאתלראות
להתפללהזכותאתלקבוצההעניקהמשפטבית."משלהןציבוריחלל"להןמספק
לשםלהשקיעמהממשלהודרש,תרבותית-היסטוריתחשיבותבעלציבוריבמרחב

.270-271'בעמ,51ש"הלעיל,שקדיאלעניין55
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בית,גיסאמאידך.הכותלמאבנינגיעהבמרחקהמצוימקוםבהכשרתמשאביםכך
,האורתודוקסיתלתפילההמרכזיבמקוםלהתפללהכותללנשותאפשרלאהמשפט
שוויוניתגרסהלקייםלהןלאפשרסירבהוא."הנשיםעזרת"ב,המערביבכותל

מהןמנע,בכך.האורתודוקסיתבקהילהשוותכשותפותאורתודוקסיפולחןשל
.אורתודוקסיותיהודיותכנשיםשתבעווהמורשתהזהותאתהמשפטבית

חוקתיאיזון.7

בישותלשוויוןנשיםשלזכותןהיאהכותלנשותממקרהשעולההחוקתיתהסוגיה
לביןפטריארכלייםתרבותייםערכיםביןהעימותעםבהתמודדות.שלהןהדתית
,לאומיות-הביןאדםזכויותדינימכוח,המדינהעלמוטלת,לשוויוןנשיםשלהזכות
בדתותההתנהגותדפוסיגם.מפלהמסורתפניעלהשוויוןאתלהעדיףחובה

:5אבסעיףקובעתCEDAW57אמנת.56זובדרישהנכללים

:המתאימיםהאמצעיםכלאתינקטוהאמנהבעלותהמדינות"

,ונשיםגבריםשלוהתרבותיתהסוציאליתההתנהגותדפוסיאתלשנותכדי
ואחריםמקובליםמנהגיםושלקדומותדעותשלביעורםאתלהשיגבמגמה

שלאוהמיניםמןאחדשלעליונותאונחיתותשלהרעיוןעלהמבוססים
."ולנשיםלגבריםסטראוטיפיםתפקידים

תרבותייםערכיםעללשוויוןהזכותעליונותשללאומי-הביןבמשפטהעיקרוןאת
,58אחרבמאמרזועמדהביססתי.חוקתיכעיקרוןגםלהחילישמסורתיים-דתייםאו

.שםהמובאותוהתאורטיותהאמפיריותמהטענותחלקרקאביאזהמאמרובמסגרת
מסורתיותחברותשלפטריארכלייםבסטנדרטיםמורדותשנשיםהעובדה
אתתיעדה)Nussbaum(נוסבאוםמרתה.אמפיריתעובדההיא,נזקלהןהגורמים

במחקרהדתיותקהיליותאומסורתיותבתרבויותנשיםבקרבההתנגדותהיקף
נשיםשלשמעמדןהטוענתבעמדהדנהנוסבאום.ותרבות59נשיםעלהמופתי
תחתהחותריםאוניברסלייםלערכיםבהתאםלהיבחןצריךאינומסורתיותבחברות
משכנעותתשובותמציגההיא,"אוניברסליות-אנטישיחות"בנתחה.התרבותיהגיוון

5601T~E CnELEנ(ם),1לFrances Raday. Culture, Religion and CEDAWI Article

OF DlscRIMngATION142[51נ"א10זnfEאסCOMMITEE112אטYEARS OF25;EMPOWERMENT

)Cees Flinterman eds . . fortheoming!שAGABgST WOMEN (Schopp Schilling.
57Discrimination against Women01the Elimination"0Committee(צורותכללביעורהאמנה

אותהואשררה1980ביולי17-בזואמנהעלחתמהשישראללצייןיש.(נשיםשלההפליה
.להצדהיאולכן1991באוקטובר3-ב

58Israel25,Frances Raday, Religion, Multiculturalism and Equality -

~

he Israeli Case

(1995)193.~YB . Human Rights

59A ] . NussBAlmt. WO*~EN AND HUMAN DEVELOPMENI: THE CMABIITES APPROACHM11ART

.(מל2)
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בנישלרביםאוניברסלייםמושגים":כךמסכמתזאתבכלאךשעולותלטענות

ודרכיתרבויותביןההבדליםאתולהזניחאופקיםצרתביהירותללקותנוטיםהאדם
אוניברסלייםליברלייםערכיםביןהוויכוחאתליישבמנסההיאזומסיבה.60"חיים
בהתאם.לשוויוןהזכותעדיפותעללהתבססמבליודתיותתרבותיותנורמותלבין
Capabilities("היכולותגישת"אתמאמצתהיא,לכך Approach(סןאמרטיהשל

)Amartya Sen(הייחודיםלצרכיםבהתאםהמדינהשלחוקתייםעקרונותלנסחכדי
למלאיכולותאדםבןלכללהבטיחשישגורסת"היכולותגישת".61אומהכלשל

.ובחירותבכבודלחייםהדרושיםמרכזייםתפקידים
אפשר-אי.רבהחשיבותבעלתהתרבותיהמגווןלנושאנוסבאוםשלהרגישות
לאורךמילאומסורתיותודתיותתרבותיותחייםשצורותלעובדהלהתכחש

.ליחידנחמהובהענקתהחברתיתהלכידותעלבשמירהמרכזיתפקידההיסטוריה
בעתידלאלפחות,להיעלםעומדותאינןאלוודתותשמסורותספקאין,בנוסף
המאמצים,פרגמטיתמבחינהוהןאידאולוגיתמבחינההן,לכן.לעיןהנראה

במסגרת,שאפשרכמהעד,להיעשותצריכיםלנשיםשוויוןלהשגתהמופנים
שמאמציםהואלכךהתנאי,זאתעם.הרתיתאוהמסורתיתהתרבותשלהמגבלות

פיעלגם,ואכן.מסויםגבולעדרקהתרבותיהמגווןחשיבותאתיכבדואלו
נשיםשלזכותןחשבוןעללבואיכולאינוהתרבותיהמגווןכיבוד,נוסבאום
.לשוויוןהזכותוביניהן,המרכזיותמהיכולותליהנות
רגישותלגלותהצורךאתבצדקמדגישהנוסבאוםשלשהגישהפיעלאף

ערכיםביןהמאבקלדילמתמציעהשהיאהפתרון,ובתרבותבדתלהבדלים
בעצםאותנומחזיר,תרבותאודתשלנורמותלביןאוניברסלייםליברליים
אוניברסלימודלמציעההיאהדתישלנורמותפניעללשוויוןהזכותלעדיפות

משמעותיעוללהטיליכוליםוסוכניההמדינה":דתיותדילמותעםלהתמודדות

עלההגנה[...]אבל.מחייבאינטרסעללהצביעיכוליםהםכאשררקהדתעל
עבורמחייבכאינטרסלהתפרשתמידצריכהאזרחיםשלהמרכזיותיכולותיהם
כדי,אדםלבניחיוניותלפונקציותנוגעתמרכזיותיכולותעלזוהגנה.62"המדינה
.והדדיותפעולהבשיתוףחייהםאתולתכנןובחופשבכבודלחיותלהםלאפשר
כוללת,נוסבאוםשמציעהאדםבנישלהמרכזיותהפונקציונליותהיכולותרשימת
היכולת:הדתשלנורמותפיועלמסורתיותבתרבויותמנשיםהנמנעותרבותיכולות
ולהשפיעלהשתתףהיכולת;שוויוניבסיסעלתעסוקהלחפשאוברכושלהחזיק
באופןלשלוטהיכולת;למקוםממקוםבחופשיותלנועהיכולת;פוליטיותבבחירות

,נוסבאוםשלבניסוחה.מיניתהתעללותמפנימוגניםלהיותוהיכולתהגוףעלמלא
דורש,כבודשלשוויוניליחסולזכאותהשפלה-לאי,עצמילכבודהסוציאליהבסיס

60(1999)39TUSTICE]500ג

;

NUSSBAUM . SEX

.

AND.]מהמקורחופשיבתרגום.שכשגץ.
61NUSSBAUM,105'בעמ,59ש"הלעיל.
.מהמקורחופשיבתרגום.202'בעמ,שם62
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,דת,מיניתהעדפה,מין,גזערקעעלאפליהנגדההגנהאת,ביותרהבסיסיבאופן"
.63"לאוםאואתניות,קסטה

בקלותמתורגמותנוסבאוםשלהדרישותכל,חוקתיתאוחוקיתמבחינה
עקרונותפיועלם"האואמנותפיעלהמוגנות,האדםזכויותשללשפהיחסית

של"היכולותגישת"אתלממשהררך,חוקתיתמבחינה,מכךיתרה.חוקתיים
כלכליות,אזרחיות,פוליטיותזכויותבאמצעותאותןלהבטיחהיאונוסבאוםסן

שלובחשיבותןאלולזכויות"יכולות"הבקרבתמכירהעצמהנוסבאום.וחברתיות
רגישותלגלותהצורךאתבהדגישה,נוסבאוםשלגישתה.64כשלעצמןהאחרונות

מ)אוקיןמולרסוזןשלמגישתהנבדלת,65ובתרבותבדתהבדליםכלפי

~

:((וכ

מעוניינותתרבותחברותשנשים,חופשאועצמיכבודבסיסעללדוןאין"
התרבותאילולהןהיהעדיף,דברשללאמיתו.בשימורהברורבאופן

בתרבותישתלבוחבריהוכך)כלילנעלמתהייתהנולדוהןשלתוכה
שיעודדו,העדיפההאפשרותוזו,או(אותםהסובבתפחותהסקסיסטית

.66"נשיםשלהשוויונימעמדןאתולחזקעצמהאתלשנותאותה

מסורתיתבתרבותהחברותשנשים,לחופשהזכותיסודעללטעוןאפשר,לדעתי
אוהתרבותשלבשימורהענייןבעלותלהיותדווקאיכולותדתיתבקהילהאו

לאלשוויוןחוקתיתזכותבעלותהןנשיםשבהןנסיבותקיימות,מזאתיתרה.הדת
מבחינתגםאלא,הדתיתאוהתרבותיתמהמסגרתהיציאהאפשרותמבחינתרק

מדגיםהכותלנשותשלהמקרה.דתאותרבותאותהבתוךשוותזכויותמימוש
.היטבזאת

,דתיתבקהילהאומסורתיתבתרבותהחברותנשיםשבהןשונותדרכיםשתייש
:לשוויוןהחוקתיתזכותןאתלממשיכולות,פטריארכליותנורמותעליהןהכופה

חיפושהיאוהשנייההקהילהבתוךשוויוניתלישותהשאיפההיאהראשונה
שווהלישותטוענותהכותלנשות.היציאה67זכות-לקהילהמחוץהשוויון
.היציאהזכותמדרישתיותרומקיפהשלמהדרישהזוהי.הדתיתהקהילהבמסגרת

.דתיותנשיםשללאומית-הביןבקהילהחדשרוחהלךהמשקפתטענהזוהי
במסגרתתאוצהותופסתהולכתהדתיתהפמיניסטיתלפרספקטיבהההתייחסות

(ויאנגשרמה.האקדמיהמחקר

~

YoungשSharma(מחקרלאחרונהפרסמו

,בודהיזם,הינדואיזם:העולםבדתותנשיםשללפרספקטיבותהנוגעהשוואתי
הכותבותמגיעותהמקריםבכל.ואסלאםנצרות,יהדות,טאואיזם,קונפוציוניזם

.מהמקורחופשיבתרגום.79'בעמ,שם63
.96-101'בעמ,שם64
.מהמקורחופשיבתרגום.192'בעמ,שמ65
66Okin,מהמקורחופשיבתרגום.22-23'בעמ,14ש"הלעיל.
.היציאהזכותבנושאנרחבלדיון,7ש"הלעיל67
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מהמקריםאחדבאףאך,הדתבמסגרתלנשיםשוויוןלמצואוצריךשאפשרלמסקנה

.68הושגהכברזומטרהכאילוהנשיםחשולא
בתוךשצומחתהפמיניסטיתלמחשבהברורהעדותהואהכותלנשותמקרה
לנשיםשוויוןלהבטיחכדי,הדתיותההייררכיותשלמחדשהגדרהודורשתהדתות
ניסיונותנעשולאכהעד.משתייכותהןשאליהןוהדתהאמונהבמסגרתדתיות

פמיניסטיותדתיותנשיםשלהדרישהאתלתרגםרביםתאורטייםאופרקטיים
לתרבויותבנוגעכאלותביעותהוצגוכבראולם.חוקתיתזכותשללמושגים
לישותדרישהשבטיותנשיםהציגו,למשל,69ובקנדההברית-בארצות.מסורתיות
לאנשיםנישאוכאשרגםלשבטהשתייכותןאתלשמרביקשוהן:שווהתרבותית

אך,המדינותבשתיהעליוניםהמשפטבתיידיעלנדחותביעותיהן.לשבטמחונן
הזכויותשלילתאתלאפשרהקנדיתהמדיניותנגד,הקנדיותהנשיםשלהתביעה

לזכויותהאמנהועדתשהיא,האדםזכויותועדתידיעלאושרה,שלהןהשבטיות
.הקנדי70החוקתוקןזוהחלטהלאחר.ופוליטיותאזרחיות
בדרכןלהתפלללהןשירשובדרישההכותלנשותשמציבותהתביעהסוגזהו
שלזודרישה.לגבריםמסורתיבאופןהשמורהפעילהבתפילה,ציבוריבמרחב
ולקדםחברותןתנאיאתלשפרניסיוןבהיותה,לחלוטיןתקפהאלובקבוצותנשים
לכאורהישנה,זאתעם.בקהילהמגדרישוויוןבענייןשלהןהאינטרסיםאת

לממשהרצוןעלמתבססתהיא,אחדמצד.זומדרישהשעולהכלשהיאנומליה
כאשר.מציעהשהקהילההחברותתנאידחייתעל,שניומצדלחברותהזכותאת

,הקהילהבתוךשווהלישותשואפותדתיותומקהיליותמסורתיותמתרבויותנשים
שעיקרהשליליתלתוצאהלהביאעלולהמציבותשהןלדרישההמדינהשלההיענות
עלולהמסורתיתקבוצהבמסגרתלשוויוןהדרישה.הקהילהשלבאוטונומיהפגיעה
הרובלרצוןבניגודשיעמודכזהבאופןהקבוצהשלי7"ויונדימודוס"האתלשנות
לשקולצריכההמדינהכינראה,כךאם.כאחדוגבריםנשים,הקבוצהחבריבקרב

להימנע,כללבדרך,וצריכהתרבותיותאודתיותבקבוצותהתערבותהאתבזהירות
לאאינדיווידואליתאישהשלהתביעהלכן.הקהילהשלהאוטונומיהעלמערעור
קהיליותשלוהמנהגיםהנורמותאתלהגבילהמדינההתערבותאתתצדיקבהכרח

וצריכהיכולהשבהןנסיבותישנן:חריגיםישנםהזהירותלכללאולם.מסורתיות
המדינהשבהןדרכיםיש.הדתיתבזהותלשוויוןלדרישהחוקתיתתמיכהלהינתן

68(1999,.Young eds.)1Katherine)ש

~

Arvind

:

Sharma(22-18.FeMtglsM .AND WORLD

!

RELIGIONS

691349.S

.

C. R[1974]LavelI:ו)Canada (A
~

orney General.
70812/CCPR/C/OP.000.0,1981,30.אdecided July,(2)-(1)1977/24.0אCommunication

(1990)224.
שנישבוודיפלומטיפוליטימצבלתיאורהמשמשכלטיניתביטויהוא"וןנדימודוס"71

,זהעימותשלהפסקהעלרשמיתולאארעיתהסכמהחולקיםמסויםעימותשלהצדדים
.חייהםשלהתקיןמסלולםאתשיבטיחומסוימיםלהסדריםלצייתאולהגיענכונותםמתוך
הדברפירוש,מסוימתלמחלוקתכיחס"ויוונדימודוס"שללמצבמגיעיםצדדימשניכאשר

.אתהלחיותהצדדיםלשנישתאפשרדרךאומצה,המחלוקתשלמרות
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שלהאדםבכבודלפגיעהמביאההדתיתההפליהאם.להתערבוצריכהיכולה
.והכרחיתמוצדקתהיאההתערבות,כלכליתבפגיעהאואלימיםבאמצעים,נשים
בטקסיםאובתפקידים,נשיםשלבהשתתפותןהפליהשלבמקריםגם,כןעליתר
כאשר,למשל,זאת.חוקתיתעמדהלנקוטלפעמיםצריכההמדינה,הדתשל

שללנורמותסמכותבעלתפנימיתפרשנותעםאחדבקנהעולהלשוויוןהדרישה
.לשוויוןבדרישהתומךהדתמתוךנשיםשלמבוטלבלתיכשקיבוץאוהקבוצה
שבובאופןלהיזהרהמדינהעלאמנם,אלומתנאיםאחדמתקייםשבהםבמקרים

,הפחותלכל,אך,בטקסיםאובתפקידיםההפליהאתלהגיםכדימתערבתהיא
שלהמפלהבפעילות,ושירותיהמשאביהעל,תמיכתהאתלהפסיקעליהמוטל

.הדתיתהקהילה
שמדובראף,ראשית.קיימיםלהתערבותהקריטריונים,הכותלנשותכמקרה
סמכותבעלותפרשנויותעםאחדבקנהעולהתפילתן,במחלוקתשנויהבתפילה
קבוצהיש,שנית.מחייבותלנורמותביחסהאורתודוקסיתהדתיתהקהילהמתוך
.הכותלנשותשלהתפילהבנוהגתומכותאושמשתתפותנשיםשלנכבדת

שלומשאביהשירותיהאתלמנועישראלממדינתמבקשותהכותלנשות,שלישית
הן,מזאתיתרה.אלימהבקנאותגםמגוביםזהשבמקרה,מפליםממנהגיםהמדינה
לאומית-סמליתמשמעותבעלמרכזימקוםשלסיפוחלמנועמהמדינהמבקשות

.פטריארכליותמטרותלמען

סיכום.8

ודתנשיםשוויוןשלחוקתיותבסוגיותהשיפוטיתההתערבותיעילותסוגיית
ההגמוניהנקבעה,לעילכאמור,לאומית-הביןברמהאמנם.מורכבתסוגיההיא

.דתיותאותרבותיותנורמותעםבהתנגשותוהמגדריהשוויוןשלהנורמטיבית
מגדרישוויוןליישםניסואחרותבמדינותהחוקתייםהמשפטמבתיבחלקאולם
הענייןאתלהכריעהצליחולאכללבדרךאלומאמצים.דתיתהתנגדותמולאל

.החוקתיותהשיפוטיותלקביעותבניגודפעלההממשלהשבהםבמקריםבשטח
להיותיכולהאינהנשיםשלהאדםזכויותשהבטחתלגמריברורלהיותצריך

,חוקתיתתאוריהגםכמו,לאומית-ביןמחויבות.המשפטבתיעלרקמוטלת
.המבצעת72והרשותהמחוקקתהרשותשלתמיכתןאתדורשת

השיפוטיתהמערכתשלהמוגבלתההשפעהיכולתאתמדגיםהכותלנשותמקרה
,העליוןהמשפטביתשופטיעשר-אחדשמתוךפיעלאף.ממשלתיתתמיכהבהיעדר

הכותלברחבתבדרכןלהתפללבזכותןהכירושמונה,השוניםבשימועיםשישבו

ממחישהכותלנשותסיפור,כןפיעלאף.זוזכות,לבסוף,להןניתנהלא,המערבי

לאומיות-ביןותקנותחקיקהבנושאיהשוואתימחקרעלמתבססתזומסקנה.7ש"הלעיל72
.לשוויוןנשיםשלזכותןלפיןותרבותדתביןלעימותהנוגעות
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שללהכרהופוהכותלנשות.המשפטבביתההליךשלתרומתוחשיבותאתגם
בשל.האורתודוקסיתהדתיתמההנהגהלושוכוהשלילימהיחסבשונה,המדינה
הפמיניסטיוהשיחהכותלנשותשלהתפילהנוהגזכההמשפטבביתההליכים

.אחרתקורההיהלאלוודאישקרובמה,ציבוריתלהכרה,נובעהואשממנוהדתי
עםהמתפללותהנשיםקבוצותבמספרהדרגתיתבעלייהלווהמשפטייםההליכים

להוכיחאפשר-שאיפיעלאף.73ישראלרחביבכלכנסתבבתיותפילהתורה,טלית
להתפתחותתרמוהמשפטייםשההליכיםנראה,ותוצאהסיבהשלמשמעי-חדיחס

.הכותלנשותמסרשלוהחברתיתהתרבותית
אתמבטאתהכותלנשותשלהסאגה.סמליתמבחינהטעוןהכותלנשותתיק

עםבולחלוקיוכלושנשיםכךהדתיהפטריארכליהמרחבאתלשנותהשאיפה
שזכתההתנגדות-עוררושהןהאלימהההתנגדות.קולןאתבוולהשמיעהגברים
ההשתקהאתמסמלת-הממשלהולמחילתהציבורשלשערורייתיתלתמיכה

בלבההמצויההדתיתהפטריארכליותעלומצביעה,הדורותלאורךנשיםשל
הן.פמיניסטיתאוניברסליתלאתיקהשואפותהכותלנשותעתירות.האומהשל

נשיםעבוררקלארבהחשיבותבעלהואגורלן.ושווהמלאהדתיתישותדורשות
לסמליכולההייתההצלחתן.כולההאזרחיתהחברהעבורגםאלא,דתייםוגברים

האמביוולנטיתהתוצאה.הפונדמנטליזםפניעלוהסובלנותהפלורליזםניצחוןאת
שלהאדםזכויותעללשמורבניסיונההמשפטבתימערכתשלחולשתהעלמעידה
המשטרשלרתיעתו.הממשלהשלתמיכתהללא,אלימהדתיתהתנגדותמולנשים

זכותןאתלממשהכותלנשותשלבתביעתןמלתמוךבישראלוהמשפטיהפוליטי
לערכיםטובותמבשריםאינם,ואלימיםקיצונייםדתייםלגורמיםוהכניעהלשוויון

.המדינהשלהדמוקרטיים

שירה'"וייסתמרראו.כמנייןמתפללות,הכותלנשותכמושלא,מהקבוצותשחלקלציץיש73
.(2003)15,15דעות"אחרהלכתימניין-'חדשה
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