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הטעמיסעלרבותללמדנועשוייסלווהגורמיסהפטורהמצוות,מקיוס

בציבור,בתפילהנשיסשללהשתתפותןההתנגדותביסודהעומדיס

בתפילהפעילחלקייטלושנשיסלכךההתנגדותכינראה ,לכאורה

אוכזהבאופןקשורה ,קבועיסבזמניסמצוותבמילויהכרוכה ,בציבור

תפקידןאתתזנחנהנשיסשמאולחששבמשפחההאישהלתפקידאחר

 ,זהשפטורמגלהיותרמדוקדקתבדיקהאולס ,הילדיסבגידולהמסורתי

מימיטקסטמזה,רבמשקלבעלהוא ,פרגמטיכפטורלכאורההנראה

נשיסעלהמוטלותהמשימותאתמפרט "הסאבודרספרייבשסהבינייס

בזמניסמצוותלמילויבניגודעומדותהןכיצדומבהיר ,המשפחהבמסגרת

נובע "גרמןשהזמןעשהמצוותיימקיוסשהפטורמבהירזהמקורקבועיס,

אילו ,גיסאמחדצרכיו,אתלספקוממחויבותה ,לבעלההאישהמשעבוד

עליהיצווההמצווהשבשעתאפשר ,אלובמצוותמחויבתהאישההייתה

עלתעבור ,הבעלמצוותאחרתמלאלאאסכ,ך ,אחרדרבלעשותהבעל

תעבור ,האלמצוותאחרתמלאלאאס ,גיסאמאידך ,כלפיומחויבותה

שלוסלהלהיותכדיויממצוותהבוראפטרהלפיכך" ,כלפיומחויבותהעל

ביןהקשראתברורכהבאופןשיסיהממחהמקורותמעטיס ,!<"בעלהעס

המשפחהבקרבגרביסשלההייררכיהכוחולביןהאלזכריותלביןפולחן

שלהתנגדותהביסודגסכימלמדיסאלהדבריס ,מזאתיתרה ,! 4והחברה

תפיסהעומדתבציבורנשיסשלהתפילהלנוהגהאורתודוקסיתהיהדות

האישהלעומתוהשולטתהמנהיגההגבריתהסמכותשלפטריארכלית

 ,והכנועההצייתנית

המעוררהכותלנשותשלתפילתןמנהגשלהשניהמרכיב ,כאמור

בציבוראהילקרההתנגדותהתורה,מספרבציבורקריאההואהתנגדות

היהודיתהדתשלהידעממקורנשיסלהרחקתביטויהיאתורהמספר

בין ,סטיתיהפמינבספרותהמוכר ,חיבורנוצרכאןציבורייס,ומתפקידיס

ידעבאמצעותמנשיסכוחמניעתלביןהציבוריבמרחבמפעילותהרחקה

שלמהלכהאת ) Elshtain (אלשטייןין'גמסכמתבספרה ,רוחניתוסמכות

 :היווניסימימאזהמערביתהציוויליזציה

שהיוסילגברשמורההייתהאמיתיתתיופוליטציבוריתהתבטאותיי

הס ;ציבוריתישותבעליהיועבדיסולאנשיסלאחופשייס,אזרחיס

מהמעשה:דיבורסאתגדעו ,הציבורייסהיומיוסלענייניביחסהחרישו

להותיריבלהציבוריבזיכרוןנבלעואזמעטהדהד ,האוויראתמילאהוא

 ,! 5 "הציבוריבמערךשייכללומבליזכר

שלהתעטפותןהואהתנגדותהמעוררבתפילתןהשלישיהמרכיב

 ,שוחטמןאליאבפרופסורהציבורי,במרחבלמצער ,בטליתהנשיס

 ,הכותלנשותשלבעתירתןוןיבדהמדינהמטעסההלכהבענייניהמומחה

תעשינהאסמצדן "רותייהייזותהיה ,התאורטיתההרשאהאףשעלטען

המביעהוגאהגסהלהתנהגותשנחשבמההיא ,ריהסב ,יהירות ,זאת

להרשותה,שאי-אפשרכזו ,בקהילהרגילהלבלתיונחשבתבאחריסזלזול

לאיסורמנוגדתבטליתשההתעטפותכךעלהצביעשוחטמן ,כןעליתר

של "תעשהלא"שבמצוות ,! 6 "אישהעלגברכלייהיהלא" :שלפיובתורה

מכךעולה ,! 8 ,! 7 "האישעדיאישהתעדהלא"הפירוש:אתמקבלס"הרמב

היהדותבשאיפתמקורההכותלנשותשללתןיתפלנוהגזוהתנגדותשאף

 ,הגבריתהעליונותעללשמורהאורתודוקסית

שלתפילתןלנוהגביותרהחזקההאמוציונליתשההתנגדותנראה

אסורשלפיהבטענהומקורה ,בקבוצהבקולבתפילהנהיעני ,הכותלנשות

שלדהיהמטרההשפעהמפניהחשששרות,נשיסשלקולןאתלשמוע

התלמודדןשבומקוסהבבלי,בתלמודלראשונהמופיענשייסקולות

 ,אישהשלבקולההפיתויאתמצייןהוא ,נשיסשללבושןצניעותבשאלת

ישמרושנשיסכדרישהפורשהזואמירה ,! 9 "ערוהבאשהקוליישנאמר:כפי

גסאלא ,בציבורגופןמחשיפתהימנעותבאמצעותרקלאצניעותןעל

שלקולןהשמעתמאיסור , 20בוריבצקולןמנשיאתהימנעותבאמצעות

הפסיכולוגיהפחדביןזיקהשלקיומהעלללמודאפשר 2 !בציבורנשיס

השלטוןשלבפוליטיקהנשיסהשתקתלביןנשיתחושניותגילוימפני

הגבריסעללהגןכדינשיסהשתקת :כפולהתכליתישלהשתקהכ,ךהגרבי,

כינמצאהציבורי,מהמרחבהדרתןכמימושנשיסוהשתקתחושניותןמפני
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הפטריארכיהאדניעלמבוססתבקבוצהבקולנשיםלתפילתההתנגדותגם

נשים,שלונחיתותןהדתית

הכותלנשותשלהתפילהלנוהגשההתנגדותולומרלסכםאפואאפשר

מפניהפטריארכלייםהפחדיםאתמשקפתותפילהתורהטלית,הכולל:

התוצאהוהחרבתי,הציבוריבמרחבפעילותכשותפותנשיםשלשיתופן

אלשטיין:שכותבתכפיהחברה,לשולינשיםשלרגליהןדחיקתהיא

מההיסטוריהניכרחלקלאורךהושתקונשיםהציבורישבמרחביימכיוון

נלקחו ,ההומניזציהבתהליךמילאושהןוהתפקידדעותיהן ,המערבית

לפעילותבהשוואהפחותהחשיבותכבעלישנתפסואומאליוכמובן

בהגדרותתלויהלהשתקתןחלקיתסיבההגברים,שלוהפוליטיתהציבורית

(דימוייםהאנושיוהגוףילודהמיניות,-להימלטנשיםיכולותלאמהן

נושאים-ופגיעות)אוניםחוסרתלותיות,שלחזון ,וטאבוטומאהשל

 , 22הציבורי"מהשיחשהושמטו

לעומותהאודאולוגוהכסוסזוהוו .,

ישראליותאורתודוקסיותפמיניסטיותשלקמצהערכה , 1988בדצמרב-9ב

רבחבתהנשים"ב"עזרתנערךהטקסבכותל,שלההראשונההתפילהאת

פמיניסטיותידיעלשהונהגקבוצתיתפילהלנוהגבהתאםהמערביהכותל

ספגוהנשיםותפילה,תורהטלית,כאמור, ,הכוללבארצות-הרבית,יהודיות

מערבשהתפללוהגרביםומהמתפללות,מהמתפלליםמילוליתהתעללות

נוספתקבוצה ,-1989במאיימת,גוףבשפתוהשתמשועליהןצעקולמחיצה

נשותשלהבין-לאומיייהוועדאתייסדהשבהמשךמארצות-הרבית,נשיםשל

הבאיםהתפילהבטקסיבכותל,תפילותלערוךהיאגםהחלה , 23הכותל"

אורתודוקסיםונשיםגרביםהמתפללות,כלפישהופגנההאלימותהחמירה

אותןדחפוחפצים,עליהןזרקובכותל,שהתפללוהנשיםאתפיזיתתקפו

דתייםשלקטנותקמצותניצחוונשניתהחוזרתהאלימותעלאותן,והיכו

שהאלימותאלאהכותל,בקרבתוגרושלמדוישיבותבחוריבעיקרקנאים,

האנשיםשלהמוגבלממספרםבהרבהחרגההכותלנשותכלפישהופגנה

במקוםכ,ךנוספים,במישוריםביטוילידיבאהוהיא ,הפשעאתשביצעו

אתשעוררועלבנשיםלנזוףרביםהעדיפוהאלימות,מעשיאתלגנות

דעתםעלמעליםהיושלאאחרים,רביםנגדן,שהופנתההאלימההתגובה

כדידרבעשולאאחרות,בנסיבותשכזהאליםמוצאלהצדיקהאפשרותאת

הקיצוניים,המתפלליםהתנהגותאתלהוקיע

הכותלנשותתפילתנתקלהמדועהשאלהאתמעוררזהקשהתיאור

התפילהנוהגאינואלהנשיםשאימצושהמנהגאףאלימה?כהבתגובה

לענותאי-אפשרעדייןהיהודיות,האורתודוקסיותהנשיםרובבוחרותשבו

לכדיהמגיעהעזהכההתנגדותזהמנהגמעוררמדועהשאלהעלבנקל

בזכותםנוגסאינושאףזה,תפילהבמנהגמאייםכךכלמהאלימות,

איסוריעלהעוברתפילהבמנהגעסקינןאיןבדרכם?להתפללאחריםשל

המתנגדיםלכ,ךבנוסףלגיטימי,זהתפילהשמנהגהסבוריםאףוישההלכה,

עלאלא ,ההלכהפיעלאיסוריםעללאהתנגדותםאתמבססיםלמנהג

אלהכלאףעלהמקום",ליימנהגבניגודועמידתההתפילהייאי-קבילות"

חריפההתנגדותבדרכןלהתפללהכותלנשותשלניסיונןכאמור,עורר,

שהופנתהלאלימותשהסיבהלשעררקאפואאפשרקנאית,ואלימות

הדתיתהאמונהתוךאלמחלחלתשתפילתןבכךנעוצההכותלנשותנגד

הלכתי,פולמוסמגבולותהחורגבעומקה,העומדמהדברעלומאיימת

הכותל,לנשותהאלימהלהתנגדותהאחראיזה,מה"יידברלדעתי,

ההגמוניהאתלשמרכממסדהאורתודוקסיתהיהדותשלרצונההוא

הראוימןזו,דעההדתי,הפמיניזםשלהתיגרקריאתכנגדהפטריארכלית

הגורמיםלהבנתאלטרנטיביותגישותשתיישנןבמחלוקת,שנויהלציין,

הגישההדתי,האורתודוקסיהממסדלביןהכותלנשותביןלעימות

המציגה ,) Shakdiel (שקדיאללאהידיעלשאומצהזוהיאהראשונה

לקריאתבהתנגדותההמאוחדתלאומית-דתיתכרביתהעימותאת

הירשלרןידיעלשאומצהזוהיאהשנייההגישה , 24הפמיניסטיתהתיגר

) Hirschl (, ביןהתרבותיתההגמוניהעלכמאבקהעימותאתהמציג

המצויותקבוצותלביןהחופש,בעקרונותהדוגלתהחילונית,האליטה

האורתודוקסיתהקהילה-זהבמקרה ,החרבהבשולימסורתיבאופן

מפורט,באופןאלוגישותשתיאבחן , 2Sהחרדית

הכותלבנשותרואיםהישראליםמרביתשקדיאל,שללגישתה

 oהלאומיותעלתיגרקריאתהמערביבכותלהתפילהנוהגלשינויובדרישתן

11 GROSS , מהמקור,חופשיבתרגוס , 200בעמי , 6היישלעיל

ז,א,קיזושין,משנה, 12

שבינינו,הסקפטייסעמרגסהמצוות),רבכתגישערחול,שלתפילות(סזראבוזרהסספר 13

המוטלתהילוזהבחובתנוגעאינוהואצפויה,בלתיפטריארכליתתמונהמציירזהקטע

בעלהכלפיהאישהחובותשביןבתחרותמתמקזאלאהילזיס,גיזולבנטלאוהאישהעל

שלפיוהרעיוןאתהזוחיסזתייסמקורותשקיימיסלצייןישהאל,כלפיחובותיהלבין

יחסילכפותהבעלעלשחלבאיסורהמתגלסרעיוןוצייתנית,כנועהלהיותצריכההאישה

עלהואהמשקלכובזגרמןיי,שהזמןעשהיימצוותשלבהקשרכן,פיעלאףאשתו,עלמין

ביטוימהוויסצייתנותהעלעולסבוראלביןבעלהביןוהתחרותבעלה,כלפיהאישהחובת

הפטריארכלית,להגמוניהמפורש

 SUSANראו,כולה,הפטריארכליותאתממחישהבמשפחההבעלשסמכותיותוזאי 14

) 1989 , MOLLER OKIN, JUSTICE, GENDER AND THE FAMILY (Basic Books, USA 

15 JEAN BETHKE ELSHTAIN, PUBLIC MAN, PRIVATE WOMAN: WOMEN IN SOCIAL AND 

) 1981 ( 14 POLITICAL THOUGHT , מהמקור,חופשיבתרגוס

 , 5כבזרביס 16

 , 10יאהגוייס,וחוקותזרהעבוזההלכותהמזע,ספרלרמבייס,תורהמשנה 17

לתפקיזהמתייחסהיופייי,יימיתוסוולףנעמישלבספרההזיוןאתמזכירזהאיסור 18

הגרבית,העליונותבשימורונשיסגרביסשללבושסביןההבחנהששיחקה

נוהוחנהפימנטל(זרורנשיפנגזיופישלבייצוגיפהשימושעלהיופי:מיתוסוולףנעמי

 ,) 2004מתרגמיס,

א,כ,ד,רבכות,בבלי 19

יותרמאוחרביטוימוצאתהתפילהבשעתבשירהקולןאתישאולאשנשיסהזרישה 20

נכתבומנהגיס]זיניס[קובץקארויוסףריערו,ך(שולחןערוןבשולחןמובהקכאיסור

בוהשיריסלשירמפשטנבעערוהייבאשהייקוללאמירההמקוריהאיסור ,) 1564בשנת

(שיראת-קולןייהשמיעיניאת-מראיי,ךהראיניהמזרגה,בסתרהסלע,בחגווייייונתינאמר:

מתיאוררבות,מסגירההתלמוזפיעלזהלטקסטהמיוחסתהמשמעות ,) 14בהשיריס

שרואהפסיקהחולצהארוטייס,כמעטתיאוריסבאמצעותהאישהשליופייהאתהחוגג

מביש,פיתויאישהשלהחושניביופייה

 , 19היישלעיל, 21

22 Elshtain , מהמקור,חופשיבתרגוס , 15בעמי , 15היישלעיל

23 ICWK - Intemational Committee for Women of the Kotel 

24 Leah Shakdiel, WOlllen oj the Wall: Radical Feminism as an Opportllnity jor 
) 2002 ( 150-151 , New DiscOllrse in /srael, 21 JOURNAL OF ISRAELI HISTORY , 

25 RAN HIRSCHL, TOWARDS JURISTOCRACY: THE ORIGINS AND THE CONSEQUENCES OF 

) 2004 ( 67-68 THE NEW CONSTITUTIONALISM , 
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באובאו/פונסיאדוריסהח :צילום .הכותלשותנ

העזהההתנגדותאתהמעוררתהיאזומבטנקודתהיהודית-ישראלית.

בבריתמדוברלדעתה,בכותל.השוררקווהסטטוסאתלהפרניסיוןלכל

לטענתה:הכותל.נשותבפנישוביניסטימחסוםהמעמידהלאומית-דתית

באתרהזה,הכפולהפוליטיהמערךמוללהיאבקבחרוהכותליינשות

 ,שלוהכפולההמשמעותבייצורהמשתתפיםהכוחותאתשמאחדספציפי

הכותלנשותשלכישלונןאתמגדירהשקדיאל . 26 "לאומיתוגםדתית

פחותלאהחילוניתמהפוליטיקהשנובעככישלון ,מגדרישוויוןלהשיג

החילוניותהפמיניסטיות ,לטענתהכ,ךהתורנית.מהפוליטיקהמאשר

משמצליחותיותרהחילוניתהפטריארכיהנגדבמחאתןמצליחותאינן

 . 27הדתיתהפטריארכיהנגדבמחאתןהדתיותהפמיניסטיות

הנמרצתההתנגדות .משכנעתאינהשקדיאלשלשטענתהסבורהאני

הפמיניסטי-בקנטורדיאשר ,בלבדדתיאופיבעלתהיאהכותללנשות

לאומילהטדוגמת ,נוסףטעםלהציעצורךכלאיןלעוררה.כדידתי

שלדומותהפגנותהיובעברזו.תופעהלהסבירכדי ,הכותלנשותנגד

נגעולאשכללבמצביםהאורתודוקסי,הדתיהמגזרמצדואלימותזעם

אחרים:מקריםשלבשורהבאלימותהפגינוחרדים .לאומייםלסמלים

שלבזכויותיהםהכרהנגד ;בשבתראשיותבדרכיםמכוניותעתינסנגד

בזכותןהכרהנגד ;לצבאישיבותבנילגייסההצעהנגד ;הומוסקסואלים

בזכותןהכרהונגדברבהבוחרבגוףאודתיותבמועצותלשבתנשיםשל

הדיןבבתיבגירושיןדיוןשלבמקרההמשותףברכוששווהלחלקנשיםשל

הנבדלתפוליטית-דתיתנדה'אגשקיימתמבהירותאלודוגמאותהרבניים.

נדה'אגאליה.ברורבניגוד ,פעםלאעומדת,ואף ,הלאומיותמסוגייתלגמרי

הדתיתההגמוניהעלכלשהיתיגרלקריאתהדתיהממסדהתנגדותהיאזו

האורתודוקסית.

שתמיכהאלא ,המדינהלתמיכתזוכההדתיתהפטריארכליותאמנם

שמניעמהלכ,ךבהתאם .פרגמטייםפוליטייםשיקוליםעלמבוססתזו

אינוהכותלנשותשלבמקרההדתיקוובסטטוסלתמוךהמדינהאת

אולאומייםמניעיםולגלותלנסותבמקום .סקסיזםאולאומיעניין

דתיתלהפליההכנסתידיעלהניתןהנמשךלגיבוינסתריםפטריארכליים

הדתיהציבורשיגבוהמחיראתלעצמנושנזכירהראוימן ,נשיםנגד

שניתןהגיבויכ,ך .זההסדרלשנותניסיוןייעשהאםותיהדתוהמפלגות

המדינהשנותנתהכללימהגיבויחלקמהווההאורתודוקסיתלפטריארכיה

אידאולוגיהמאשריותרפוליטיפרגמטיזםהמבטאגיבוי ,הדתיתלהגמוניה

 .פמיניסטיתאנטי

הישגיהןשלפיהשקדיאלשלטענתהעללערערברצונילכ,ךובהמשך

בתחוםכהישגיהןזעומיםהאזרחי-חילוניבתחוםהפמיניסטיותשל

לביןהחילוניתהפטריארכיהביןשנכרתההבריתעלהמלמדדבר ,הדתי

 ,נוספיםנשיםוארגוניהנשיםשדולתשלהישגיהםבחינתהדתית.רעותה

שוויוןשלמתקדמותנורמותבביצוררבהלהצלחהזכואלהכימגלה

בתחוםמאשרלבד ,זאת .תחומיםשלארוכהבשורהובפסיקהבחקיקה

הקהילותשלוששלהדתייםהדיןבתיבסמכותהנמצאהאישיהדין

פטריארכליכךבשלנותרואשר-והנוצריתהמוסלמית ,היהודית-

ההתנגדותאתלבססשאי-אפשרהמסקנהמכאןעולהממילא . 2Bבמובהק

נגד-ודתיתחילונית-משותפתלאידאולוגיהכביטויהכותללנשות

לזכויותדתית-פונדמנטליסטיתשהתנגדותלזכורישמכ,ךיתרהפמיניזם.

 ,פטריארכליתבאידאולוגיהשמקורה ,בפרטלשוויוןולזכותן ,בכללנשים

שהפונדמנטליזםלומראפילואפשרלירושלים.אוליהדותייחודיתאינה

הוא-שלוהיוםבסדרנכבדבמקוםנמצאנשיםששעבוד-הדתי

זה.בעידןהפטריארכליתהפוליטיקהשלביותרהעויניםהביטוייםאחד

גרעיןבדתתיהפטריארכלההגמוניה ,למעשה ,מהווה ,-21ההמאהבפתח

להכירלשאיפהבניגודהעומד ,בחברהםיהשינויאתששרדפטריארכלי

להרחיקרקלאהיהודיהפונדמנטליזםשואףכ,ךלשוויון.נשיםשלבזכותן

אתלשמרגםאלא ,הדתיים-ציבורייםבחייםפעילהמהשתתפותנשים

הבעלשלהבלעדיתזכותושמירתתוךהמשפחהשלהפטריארכליהדגם

 ,נשיםשלגופןעללשלוטשואףהנוצריהפונדמנטליזם ;לאשתוגטלתת

נשיםשלולזכותןמניעהבאמצעילשימושבהתנגדותשביטויהשאיפה

המשפחהלערכילחזרההנוצריהפונדמנטליזםמטיף ,בנוסףהפלה.לעבור

הילדיםחינוךואתלבעלההאישהצייתנותאתהכולליםהמסורתיים

חובתןאתוקובע ,לפוליגמיהנשיםחושףהמוסלמיהפונדמנטליזם ;בבית

מנשיםנוטלתהרעלהחרבתי.אומיניענייןבכלהבעלשללמרותולהישמע

יכולתןאתמצמצמתובכך ,המשפחהלכותלימחוץהתקשורתיכולתאת

ניכרתהפטריארכליתהפוליטיקהכוחן.ואתהציבורייםבחייםלהשתתף

םיפונדמנטליסט .להןבלעדיתואינההמונותיאיסטיותבדתותרקלא

אלמנהשלפיו "סאטי"המנהגהשבתאתלקדםמנסים ,למשל ,הינדיים

הקהילותלכ,ךבנוסףבעלה.שלהשרפהמדורתבאשעצמהאתשורפת

הקהילתיבאתוסבהיאחזותמסתפקותאינןהפונדמנטליסטיותהדתיות

שלהנורמותביןמקוםזהלאתוסלהעניקמנסותהן .פטריארכיהשל

בכלכפונדמנטליסטים ,הכותללנשותהמתנגדים ,דומהבאופןהמדינה.

היהדותפולחנישלהפטריארכליהאופיבשמירתמסתפקיםאינם ,העולם

אלא ,אורתודוקסי)כנסתבית(למשלפרטייםבמרחביםהאורתודוקסית
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במקרה-הציבוריבמרחבלעיןגלויהתהיהשהפטריארכיהכךעלעומדים

טימבולית.משמעותבעללאומיבמרכזזה,

הכותלנשותנגדשהושמעההחילוניתלהתנגדותשגםלזכורישלבטוף,

שמציגההלאומייםלמניעיםהיזקקותמצריךשאינוהטמלמצואאפשר

עוינתהייתההחילוניםבקרבהכותללנשותהרווחתהתגובהשקדיאל.

ובחוטראורתודוקטיותנשיםשללזכויותיהןבאדישותבעיקרוהתבטאה

הואבישראלהחילוניהרובבקרבהקונצנזוטשאיפותיהן.כלפיטובלנות

לקהילה .שהיאאומרהאורתודוקטישהממטדמההיאהיהודיתשהדת

אתיקדםהנשיםשלשמאבקןבכךענייןשוםאיןהליברליתהחילונית

רואהאינהשהיאמכיווןיותר,לשוויוניתאותהויהפוךהאורתודוקטיה

אםזו,גישהפיעלאדם.זכויותלקידוםלמאבקרלוונטיזהמהלךכיצד

עליהןהאורתודוקטית,ליהדותבהתאםלהתפללבוחרותהכותלנשות

כלפיהןהמופניתההפליהאתגםכוללתזושבחירההעובדהאתלקבל

הקהילהאוהתרבותיתהקהילהשלפיה ,זוגישההדתית.הקהילהבתוך

בתוךהקיימתבמחלוקתלהתערבותמקוםאיןולכןהומוגניתהיאהדתית

אינהולכןהרב-תרבותית,מהטפרותהיטבהמוכרתגישההיאהקהילה,

להטבירכדישקדיאלידיעלהמוצגהלאומייםהמניעיםלרציונלזקוקה

אותה.

רןידיעלהכותללנשותהחריפהלהתנגדותהמוצעלהטברנשובעתה

 ,הכותלנשותמקרהטבשטביבוהקונפליקטאתמאפייןהירשלהירשל.

לערכיםהשואפתהחילונית,האליטהביןהתרבותיתההגמוניהעלכתחרות

בשולימטורתיבאופןהמצויותפריפריאליות,קבוצותלביןלימליים,

בשיחהמצויהזו,גישהלפי . 19החרדיתהקהילה-דנןובמקרההחברה,

 ,הישראליתהחברהלשולימשתייכיםהחרדים , 30בישראלהרב-תרבותי

טועןלכ,ךבהמשךמהחברה.ומורחקיםמוגבליםאונים,חטריהםולכן

האליטותעבורמקלט"יימקוםיוצרתהכותלבנשותשתמיכההירשל

שלהתיאוראתמצדיקהשקדיאלואכן, . 31איוםתחתהמצויותהחילוניות

המתלוותמהבעיותלהתחמקיכולותייאינןהכותל:שנשותבטענתההירשל

שלבפולחניםעצמואתהמטווהאנטי-דתימאבק ] ... Jשלהן:לאטטרטגיה

 • 31החילונית"הלאומיות

לאקריאהעללדעתי,מתבטטות,אלהוהגדרותזושגישהאלא

הןהכותלנשותשלהרוחניותהשאיפותהישראלית.המציאותשלנכונה

אפשרבהחלטאמנםנפרדת.יהודיתכקבוצהאותןומייחדותשמבדילות

מהעולםהבאותאשכנזיותנשיםבעיקרהןבקבוצהשהחמותלומר

של "יחודיות"יהאבלבמערב,שמקורםממנהגיםמושפעותאוהמערבי

אתלשתףהיאהכותלנשותשלמטרתןמבחירה.נובעתאינההקבוצה

התעקשותןשלהן.התפילהבנוהגהןבאשרהיהודיות-דתיותהנשיםכל

זו.שיתוףמפילוטופייתרבהבמידהנובעתהכותללידדווקאלהתפלל

נובעאינובמאבקןליברליים-פלורליטטייםובהליכיםבטיעוניםהשימוש

עלנחטמהדרכןאךבדרכן,להתפללהייתהבחירתןשלהן.מהפילוטופיה

הייתהזהמחטוםלהריםהיחידההדרךהמדינה.שלהחילוניתהזרועידי

השווהזכותןעלוישמור ,שלהןהאדםזכויותהפרתאתשימנעמשפטיהליך

מכאןעולההכותל.ברחבתהתפילהאזור-הציבוריהמתחםאללגישה

הממונהידיעלדווקאנעשתההליברלי-חילוניהפעולהבשדהשהבחירה

יהיהיותרנכוןהכותל.נשותידיעלולאדתות,לענייניוהמשרדהכותלעל

מובדלת.אםכימתבדלתאינההכותלנשותשקבוצתאפואלומר

החרדיהמיעוטשבהיותהיאהירשלשלבטיעונונוטפתחולשה

עםאחדבקנהעוליםאינםכקבוצהמאפייניוניכר,פוליטיכוחבעל

היההמדינהשלההיטטוריהלאורךפריפריאליות.קבוצותשלהפרופיל

הממשלתיותמהקואליציותאחתבכלמשמעותיתפקידזהמגזרלנציגי

למוטדותהמימוןאתלשמרכדיהפוליטיבכוחםהשתמשוהםשהורכבו.

קיומוהמשךאתלהבטיחכדישלהם;במגזרהטפרולבתיהגבוההחינוך

תקציביםהקצאתלקדםכדילצה"ל;מגיוטישיבותלבחוריפטורשל

המונופולאתכנועללהותירוכדיהממלכתיבחינוךדתלצורכימיוחדים

הקהילהשהצגתמכאןעולהוגירושים.נישואיםבהליכיהאורתודוקטי

יכולהאינה ,החילוניתבאליטההנאבקתאליתפריפריכקבוצההחרדית

לעמוד.

לדתיהחילוניביןכמאבקהכותלנשותשלמאבקןהצגתלבטוף,

מהווהזוגישהאלו.נשיםשלהדתיותממטרותיהןבהתעלמותחוטאת

משך ,שגילובמחויבותזלזולהבעתגםאלאבעמדתן,זלזולהבעתרקלא

מתודת ,כאמורהכותל.לידבדרכןלהתפלללשאיפתןשנים,שבע-עשרה

דתית.היאמטרתןאךחילונית,אוליהיאאלהנשיםעלשנכפתההמאבק

שלקבוצותשתיביןויכוחלאפייןאפשרכיצדלהביןקשהמכ,ךיתרה

 • 33חילוני-דתיכוויכוחמצוותשומרייהודים

המשפטותהמערכתשלגושתה . 5
המקומותעלהשמירהחוקפיעלמוגןאתרהואהמערביהכותל

שמוריםיהיוהקדושיםייהמקומות :הקובע-1967ז IIתשכהקדושים,

הגישהבחופשלפגועהעלולדברכלומפניאחרתפגיעהוכלחילולמפני

סאותםכלפיברגשותיהםאולהםהמקודשיםהמקומותאלהדתותבנישל

26 Shakdiel , מהמקור.חופשיבתרגוס . 129בעמי , 24היישלעיל

 . 154-152בעמישס, 27

 93ובמשפטבחברההאישהמעמזהשוויווייייעלרזאיפרנטטראובנושאיותררחבלזיוו 28

 .) 1995עורכות,ליבו-קוביומיכלשלוכרמלרזאי,(פרנטט

גסמהזהזתלשוויווהשואפתהחילוניתמהאליטהכחלקהכותלנשותתיוג . 25היישלעיל, 29

הנובעכאילוץהחילוניתלאליטההכותלנשותביוהזיקהאתמציגההיאשקזיאל.אצל

במטגרתפלורליזסלמעומהמאבקהקבוצה,שלהיהוזית-אשכנזיתיימהייאקטקלוטיביות

זהות.עליהוהכופהמלכוזתנוצרהכךהמשפט.למערכתומפנייתוהיהוזית,הזת

 71גמשפטעליהציבוריתייבתחמרההמיניסביוייההפרזהשנרךואהרווהראלאלווראו 30

המיניסייביוכהפליהלנשיסגדניסביוייהפרזהרימלטנויהראומנוגזתלהשקפה .) 2003 (

והזכות"לידנליזסהלדנטלומשהמרגליתאבישיגסראו .) 2003 ( 112 , 99גמשפטעלי

רוזו-צבילאריאלהזיכרוןספרויהוזית:זמוקרטיתבמזינהרב-תרבותיותלתרבותיי

זיוזיהראומנוגזתלהשקפה .) 1998עורכיס,שמירורונושגיאאבימאוטנר,(מנחס 93ז"ל

דנליתיי,הליהרב-תרבותיותביקורתקרטיה:וזמויכולותאוטונומיה,ייעלפלזויואבברונר

 107ז"לרוזן-צבילאריאלהזיכרוןספרויהוזית:זמוקרטיתבמזינהרב-תרבותיות

 .) 1998עורכיס,שמירורונושגיאאבימאוטנר,(מנחס

31 HIRSCHL , 68-67בעמי , 25היישלעיל . 

32 Shakdiel , מהמקור.חופשיבתרגוס . 154בעמי , 24היישלעיל

33 Linda C. McClain & James E. Fleming, Constitutionalism, Judicial Revie\v 
and Progressive Change, lecture presented to the Maryland/Georgeto\vn 

2005 , 4--5 Discussion Group .on Constitutional La\v, March . 
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יישוםעלהדתותמשרדטעםמהופקדהכותלעלהממונה , 34 "המקומות

מקוםהואשהכותלכאןמ , 35הראשייםהרבניםעםהתייעצותתוך ,זהחוק

 ,הציבורילמשפטהכפוףקדוש

למרבהאךהמשטרה,התערבהלראשונההותקפוהכותלשותנכש

האלימיםהגורמיםאתלהרחיקמנתעלהייתהלאהתערבותה ,הפלא

אתולעצורהאלימההמתקפהמולהנשיםעללהגןבמקום ,הכותלמרחבת

ובכך ,המקוםאתלעזובהנשיםאתדווקאהמשטרהאילצה ,התוקפים

 ,התנגדותשהביעונשיםגררואףשוטרות ,לכותלהגישהאתמהןשללה

בהמשךהכותל,חילולואתהציבורשלוםהפרתאתלמנועשישבטענה

נאטרשלפיההוראה ,בזמנוהכותלעלהממונה ,גץהרבהוציאלכ,ן

מטפרוקוראותבטליתעטופותהןאםבכותללהתפללהכותלנשותעל

אינהתפילתןשלפיההמוקדמתהודאתואףעלניתנהזוהוראה ,התורה

 , 36ההלכהפיעלאטורה

ץ"לבגהכותלנשות , 1989במרץ-21ב ,עתרואלהלהתרחשויותבתגובה

עלהתבטטהעתירתן ,תפילתןעלהאיטורביטולעליורהזהכיבבקשה

לשוויוןזכותןועל ,לכותלהגישהזכותעל ,פולחןלחופשהחוקתיתזכותן

מטמכותוחורגתהכותלעלהממונהשלשההוראהטענוהן ,כןכמוכנשים,

יניילענהשרשינההעתירההגשתלאחר , 37בתקנותהקבועה ,תיהטטטוטור

שאינםדתייםטקטיםשלמניעהגםיכללושאלהכךהתקנותאתדתות

 , 38המתפלליםציבורשלמגשותיוושפוגעיםהמקוםכמנהג

הכותלנשותעתירתאתלצדקהגבוההמשפטביתדחה 1994בשנת

ותריבהמתאיםהמקוםאינוהמשפטשביתמהטעם ,) 1הופמו(עניין

שמגר:השופטשלובמילותיו ,הענייןלהכרעת

בהבדרך ,הנוכחיבשלב ,שבפנינובטוגיהלהכריעאיןכי ,היאדעתייי

שלמינויהלשקוללממשלהמציעהנניהשורה,מןמשפטיטכטוךנחתך

אתשיקייםלפתרוןלהגיעכדילעומקוהנושאאתותבדוקשתוטיףועדה

דוחהיהיית ,כןעל ,המתפלליםברגשותפגיעהויצמצםלכותלהגישהחופש

ביתשעריל,"הנלהמלצתיבכפיפותוזאת ,העתירותאתהנוכחיבשלב

פתוחותדרכיםלמצותתחילהראוי ,כאמורא,ןתמי,דפתוחיםהמשפט

 , 39 "אחרות

ובעליקבוצותביןהדדיתבטובלנותהצורךעלזוהמלצהביטטהוא

לאהשופט ,זאתעםהאדם,כבודעלבשמירההצורךועל ,שוניםדעות

אתלהבטיחהצורךאתאולשוויוןהנשיםבזכותהפגיעהאתהזכיר

ביקרכ,ןעלנוטףהציבורי,במרחבשווהלהשתתפותהחוקתיתזכותן

איוההנשיםבשוויוןהפגיעהעלמכוליותרהמעידההתופעהאתבהיטוט

 :בציבורקולןלהשמעתההתנגדות

דברישלשירתםעלשמדוברלמרותהעותרותשירתעלהקצףיצאיי

שםושריםרוקדיםהריהכותל?לידשירהעלאיטורבכללחלוכי ;תפילה

אוישראלים ,רגלעולישירתשימנעוהדעתעללהעלותואין ,אחתלא

מכובדת,בצורההנעשית ,אזרחיותאואזרחים ,חיילותאוחיילים ,נכרים

נתערבבהלמתנגדיםכי ,'יתכן'התיבהאתמדגישואני ,כןעל ,יתכן

41 "ייעשהלאוכך ,השירהלעצםהתנגדותגםהשריםלזהותבהתנגדות ,40 , 

בדרכןלהתפללהכותלנשותשלבזכותןהכרתואתביטטלויןהשופט

גםלוייחטהואהכותלשלהדתיתלמשמעותובנוטףליברלי,יטודעל

כדילבבתוםלשםהמגיעיםאלועבור ,והיטטוריתלאומיתמשמעות

 , 4Zאחרתלגיטימיתמטרהלכלאולהתפלל

שלבזכותןעקרוניתהכירודעות,ברוב ,ולויןשמגרהשופטיםכלומר

בזכותןהכירוהם ,קרי ,לכותלגישהולחופשפולחןלחופשהכותלנשות

ובידןבטליתעטופותכשהןהכותלברחבתלבבתוםלהתפללהעותרותשל

תורה,טפר

נשותשלזכותןאתהזכירולאהרובשפטיקותעולהאלהמדברים

מלגעתנמנעואךהפלורליזםעללהגןבצורךתמכוהן ,לשוויוןהכותל

השופטידיעלשנכתבה ,המיעוטדעתבחוותרק ,הדתיתבפטריארכליות

השוויון,שאלתעלתה ,העליוןהמשפטבביתהדתיבמושבשהחזיקאלון

בנוגעבהלכההמצויותהשונותהדעותאתבקפידהבחןאלוןהשופט

שלפיה:למטקנהוהגיעבקבוצהנשיםלתפילת

שגם ,הנוכחיתבמאההאשהשלבמעמדהשחלהמהותיהשינוייי

במשךאותותיוייתן ,בומלאותשותפותהןומצוותתורהשומרותנשים

שלקיומןשלזהורגישטבוךבנושאגםהולםלפתרוןלהביאכדי ,הזמן

המערביהכותלשלידהתפילהמקוםלאאךלעיל,כאמור ,תפילהקבוצות

המציאותהזהכיוםזו,בטוגיהודעותמעשים 'מלחמת'להמקוםהוא

הראשייםהרבניםכוללההלכה,יפוטקשלהמכריעהרובשלדעתאיה

2410צ"שבבגזוגם ,העותריםלעתירותבהיענותיש ,לישראל משום , 90/

התפילהיןילענהואכךשכןומכל ] ..נ,וקדושתוהכנטתביתמנהגיחילול

הלכהשלבעולמהביותרהמקודשהכנטתביתשהואהמערביהכותלשל

 , 43 "ויהדות

שלשורההממשלההקימה ,העליוןהמשפטביתלהמלצתבתגובה

לאחר ,שוניםממשלהממשרדילים"מנכועדתהוקמהתחילה ,ועדות

יכולותהכותלנשותהמלצותיה:אתהוועדההציגהדיוניםשלשנתיים

בפינהזותפילהלקייםיש ,הוועדההדגישה ,זאתעםבדרכן,להתפלל

ביטחוןמטעמי ,מהכותלהרחק ,העתיקההעירכותלישלהדרום-מזרחית

הייתהלאזושהמלצההיותהציבור,שלוםלהפרתמחשש ,משמע-פנים

נוטפתשנהיואחר ,שריםועדתהממשלהמינתה ,הכותלנשותעלמקובלת

בכותללהתפלליכולותאינןהכותלשנשותלמטקנהזוהגיעהםידיונשל

ועדהטברה ,לקודמתהבניגודמכ,ןיתרה ,פניםביטחוןמטעמיהמערבי

מטעמישהוצעאחראתרבכללהתפלליכולותאינןהכותלשנשותזו

המשקיפיםהפלטטיניםעםהתלקחותמפניהחשששעיקרם ,חוץביטחון

הוקמה ,זוטתומההחלטהבעקבות ,הטלעמכיפתהשוניםהאתריםעל

תתקייםהכותלנשותתפילתכיהמליצהוזונאמן,ועדת ,שלישיתועדה

היארובינטוןקשתמעשית,חלופהלגישתהשהיוותהרובינטון,בקשת

ידיעלממנוונפרד ,המערביהכותללרחבתמדרוםיהמצויארכיאולוגאתר

לכותלטמוךהוא ,הרחבהשלהראייהלטווחומחוץהביתלהרהעולהגשר

בממצאיםטמוןהעיקריערכו ,מטורתיתפילהמקוםהיהלאמעולםאך

 ,במקוםהארכיאולוגיים

הכותלנשותשובפנו ,הראשונההוועדהמטקנותשהוגשולאחר

בבירורהוכיחהשהממשלהשמאחרהייתהטענתנובייצוגי,הפעם ,ץ"לבג

זכותןאתולהבטיחהמשפטביתהמלצותאתליישםמטוגלתאינהשהיא

המשפטביתעלההמלצותיישוםמוטל ,במקוםלהתפללהכותלנשותשל

המשפט 16



שלההשתתפותזכותשלילתואתהשוויוןנושאאתהדגשנו ,בנוסף .עצמו

השופטיםבפניהושמעוהטיעוניםבחירתן.פיעלפולחןבטקסיהנשים

סיוריםערכו ,להחלטהשהגיעולפני ,ואלהושטרסברג-כהן,ביניש ,מצא

הצגתלאחררקהשונות.הוועדותעוישהצהחלופייםהאתריםובכלבכותל

 ,הממשלהשלונשנותחוזרותדחיותולאחרהשלישיתהוועדהמסקנות

התקבלה 2000ובמאי ,סיוםלידיהמשפטבביתהארוכיםהדיוניםהגיעו

 . 2הופמןבענייןהחלטה

הצטרפוואליו ,מצאהשופטידיעלנכתב 2הופמןבענייןהדיןפסק

נגעולאהנידונותבזכויותמחדשדןלאהמשפטביתשבמותב.השופטות

הכיר 1הופמןבענייןשהרובקבעהואלשוויון.נשיםשלזכותןבשאלת

הסיקומכאן ,עצמובכותלוכמנהגןבדרכןלהתפללהכותלנשותשלבזכותן

עומדות ,יםיחלופאתריםאחרבחיפושן ,הממשלתיותהוועדותשהמלצות

אתהובילעצמםבאתריםהסיורמכ,ךיתרההמשפט.תיבלהוראותבניגוד

ולו ,לממשיכולאינואלהחלופייםממקומותאחדשאףלקבועהשופטים

לפיכ,ן .הכותלברחבתלהתפללהכותלנשותשלזכותןאתחלקי,באופן

נשותשלהתפילהזכותמימושאתלאפשרלממשלההמשפטביתהורה

 • 44םיחודששישהבתוךהכותלברחבתהכותל

זכותןיישוםאתמשמעותיתוקידםדרךפריצתהיווהזהדיןפסק

עדערטילאיתשנותרהזכות-במקוםבדרכןלהתפללהכותלנשותשל

בהסדרתפעילהמהתערבותנמנעהמשפטבית ,זאתעם .זוהחלטהלקבלת

ןיעדיקיבלהלאשהממשלהבעובדההימנעותואתמקיונ ,בכותלהתפילה

עללהתערבשהסירובייתכןנאמן.ועדתהמלצתאימוץבענייןהחלטה

הואכיהטענותבפניהמשפטביתמהתגוננותנבעזהעמוםנימוקבסיס

ולמדינה.לדתהנוגעיםבענייניםבעיקר ,מדיאקטיביסטי

הדתיותהמפלגות .טייהפולבמישוראגרסיביותתגובותגררהדיןפסק

רקהמיועדכנסתלביתיהפוךהכותלסביבהאזורשלפיהחוקהצעתהעלו

אישהלכלמאסרשנותשבעשלעונשעויוהצ ,אורתודוקסידתילפולחן

חוקהצעת . 45בכותלהאורתודוקסיהמנהגשלקווהסטטוסאתשתפר

גם .ותיחילונממפלגותכנסתחבריכמהשלתמיכתםאתקיבלהאףזו

אליקים ,דאזהמשפטיהיועץ .חריפההייתההתגובה ,המבצעתברשות

ולהפוךנוסףדיוןלקייםהעליוןהמשפטביתמנשיאביקש ,רובינשטיין

המשפטשבית ,השארבין ,טעןרובינשטיין . 2הופמןבענייןההחלטהאת

מבחינהשגרתיתלאמאודהייתהזובקשה . 1הופמןאתכהלכהשלאהבין

אחד.פההתקבלה 2הופמןבענייןשההחלטהבעובדהבהתחשב ,משפטית

 ,דאזהעליוןהמשפטביתנשיא ,ברקאהרןהשופטנעתר ,כןפיעלאף

תשעהשלמורחבהרכבומינהנוסףדיוןלקייםהמשפטיהיועץלבקשת

שלישידיןלפסקהדרךנסללהכך . 46הנושאאתמחדשלבחוןיכדשופטים

המשפטיהיועץבבקשתהיה ,לדעתי . 3הופמןעניין-הכותלנשותבעניין

וכניעהפוליטיטעםמשום-לבקשהברקהשופטשלבהיענותוגםוכך-

הדתי.הממסדשללאינטרסים

דיןפסקונתןבדעתוהעליוןהמשפטביתנחלק 3הופמןבעניין

הצטרפושאליו ,חשיןהשופטיידעלשניתןהדיןבפסקדו-משמעי.

נשותשלזכותןהוכרה 1הופמןענייןשמאזנקבע ,ואורברקהשופטים

וקבעהוסיףשהשופטאלא .המערביהכותלברחבתבדרכןלהתפללהכותל

שיפגעכזה-זוזכותשלותריבהטובושהמימושמוחלטתאינהזושזכות

לנשותלספקיהיה-במקוםהמתפלליםברגשותביותרהפחותהבמידה

-ההרכבחברימתוךארבעה . 47רובינסוןבקשתחלופיתפילהאתרהכותל

המיעוטדעתחוותאתכתבו-ולויןשטרסברג-כהן ,ביניש ,מצאהשופטים

ברחבתלהתפלללהןולאפשרהכותלנשותעתירתאתלקבליששלפיה

התנגדו ,וטירקלאנגלרדהשופטיםבהרכב,הדתייםהשופטיםשניהכותל.

 .יהמערבהכותלברחבתלהתפללהכותלנשותשלבזכותןהכרהלכל

אתתהפוךלאהממשלהשאםהייתההרובפסיקת ,דרבשלבסופו

יוכלו ,הקרוביםהחודשיםבשנים-עשרראויתפילהלאתררובינסוןקשת

בקרבלרובזכתהזופסיקה .הכותלברחבתבדרכןלהתפללהכותלנשות

לטובת ,חמישהשלרוב : 48טקטייםלשיקוליםהודותהשופטיםתשעת

םיהשופטשלהצטרפותםבזכותהתקבל ,רובינסוןקשתשלהחלופה

נימקאנגלרדהשופטולאור.לברק ,לחשיןוטירקלאנגלרדהדתיים

 ,למצער ,אנימסכים ,מיעוטדעתנשארתזושדעתימאחריי :החלטתו

תכשיראםשלפיו ,חשין 'מהשופטחברישלהחלטתושלהראשוןלחלק

שנים-עשרבתוך-וכנדרשכיאות- 'רובינסוןקשת'אתראתהממשלה

 . 49 "זהבמקוםכדרכןלהתפללהכותללנשותיינתןאזכי ,מהיוםחודשים

אתהופךהמשפטביתהיהאזיבותלויהיההענייןשאםהוסיףאףהוא

 . 5°2הופמןבענייןשנתקבלהההחלטה

שלההיסטוריהלאורךמתפלליםאליהמשכהלארובינסוןקשת

םיהודישלהןכיוםשםהמתנהלותהתפילותרובת.יהודיההתפילה

 "לקייםיכוליםאינםהכותללנשותבניגודאשר ,וקונסרבטיביםרפורמים

ייהתקנותיי)(להלן:-1981התשמייא ,ליהוזיסקזושיסמקומותעלהשמירהלתקנות 1 'תק 34

 3בט'למצואאפשרזומהקביעהליהוזיס,קזושכמקוסהמערביהכותלאתמגזירה

ישראל,בירתירושליס :לחוק-יטוז

שכעתלצייויש , 4 'בתקמפורטותוטמכויותיו ,לתקנות 1בתק'מצויההממונההגזרת 35

הזתות,משרזטגירתעקבהתיירותלמשרזשייךהממונה

36 Chesler & Haut , בעמ' , 3היישלעילXX . 

לתקנות. 4 'תק 37

לתקנות.א) l ()א( 2 'תק 38

 . 3פטקה , 356 'בעמ , 2היישלעיל , 1הופמןענייו 39

 . 355בעמ'שס, 40

השופטשלפטיקתופשרלגבימחלוקתהתעוררההזיופטקמתושלאחרלצייוהראוימו 41

פולחןלחופשהכותלנשותשלבזכותומלהכירנמנעשמגרהשופטכיטענההמזינה.שמגר

הרובזעותאלון,השופטשלולעמזתוהרובזעתלחוותהצטרףובכך ,לכותלגישהולחופש

שלפיהבעמזההחזיקו 3הופמןבענייוחשיןהשופטושל Zהופמןבענייומצאהשופטשל

הנשיס.שלוהגישההתפילהבזכויותהכירכוזווקאשמגרהשופט

 . 357-356בעמ' , 2שייהלעיל , 1הופמןענייו 42

 . 329בעמ'שס, 43

 , 368 'בעמ , 2היישלעיל , Zהופמןענייו 44

 ,המערבי)הכותלעל(שמירה(תיקוו)הקזושיסהמקומותעלהשמירהחוקהצעת 45

 . 3010חייה ,-2001התשטייא

 .-1984זייתשמ ]משולב[נוטחהמשפטבתילחוק 30 'ט 46

 , 312 'בעמ , 2היישלעיל , 3הופמןענייו 47

אתתכיןלאשהממשלהבמקרההכותלסחבתלהתפלללהיתרשופטיס,שבעהשלרוב 48

זובאפשרותממילאשתמכוהשופטיסארבעתשלזעתסבזכותהתקבל ,החלופיהאתר

הבלעזית,כאפשרות

 , 336 'בעמ , 2היישלעיל , 3הופמןענייו 49
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באובאו/סיאדונפוריסהח :ציוום .הכותושותנ

הקיימתההפרדהמפאתהכותלברחבתשלהסהמעורבותהתפילותאת

בקשתלהתפללהכותלנשותעלשלפיהההחלטהלגבריס.נשיסביןבה

הציבורימהמרחבאלהנשיסשלהרחקתןלמעשהמשמעהרובינסון

 .כמקודשהדתיהקונצנזוסבעיניהנתפס

נכבדיסכסףסכומיהממשלההשקיעה ,ץ l/בגלפסיקתבהתאס

לממצאיסבגישהלפגועמבליזאתתפילה,לאתררובינסוןקשתבהכשרת

ניס-עשרשבמסגרתהסתיימהלאהעבודה .החשוביסהארכיאולוגייס

כדינוספתדחייהלבקשחזרהמשפטיהיועץאבלשהוקצבו,החודשיס

עבודותהושלמומאזנענתה.ובקשתובמקוס,העבודותסיוסאתלאפשר

 ,בדרכןלהתפלל ,למעשה ,רשאיותאינןהכותלנשות ,רובינסוןבקשתהבנייה

 .רובינסוןבקשתרקאלא ,המערביהכותלברחבת ,ותורהטליתעס

דתןותנשןםשלוזהותןלשווןוןהזכות . 6
בכותלבדרכןלהתפללזכותןשמניעתמלכתחילהטענוהכותלנשות

טענההפכה 3והופמן 2הופמןבהליכיס .לשוויוןבזכותןפגיעהמהווה

המשפטביתבפסיקתתקדימיסעלהתבססהזוטענהמרכזית.לטענהזו

בזכותןשהכירוהשופטיסכל ,זאתעס . S2ופורז SIשקדיאל :עתירותבשתי

-החילונייסהשופטיסוהס-בכותלבדרכןלהתפללהכותלנשותשל

אתלבססבחרוהשופטיס . SJלשוויוןהנשיסזכותמנושאלגמריהתעלמו

 ,הגישהלחופשזכותןעלבכותלבדרכןלהתפללהנשיסשלבזכותןהכרתס

אורתודוקסיותנשיסשלזכותןעללאאך ,הפולחןוחופשהביטויחופש

בחופשלהכרהשיששההשלכותמאחר ,תמיההמעוררתזובחירהלשוויון.

יטענושבולמצבלהביא ,למשל ,יכולהפולחןחופש .יותרבעייתיותהפולחן

/I ישולמעןיהודיס/l המערביבכותלצלביסעסלהתפלללזכותסS4 . עולה

למהפוטנציאליתוקףלתתהעדפתסעלמעידההשופטיסשבחירת ,מכאן

נשיסבשוויוןלעסוקחלילהמאשר ,דתיתככפירההדתייסבעינישנחשב

הקושישהרי ,מודעתיתהיהלאזושהעדפהלהניחישהדת.במסגרת

ההימנעות .המדינהבטיעוניהוזכרלאכללהפולחןבחופשהכרהשמעוררת

מהעובדה ,כנראה ,נובעתהדתבמסגרתדתיותנשיסשללשוויוןבזכותמלדון

החילוניוןיהדלטווחמחוץמצויותת 1הדתישלדרכיה ,החילוניסשעבור

סגורהקהילייההיאהדתיתהקהילייה ,זוגישהפיעליס.יאתבנושאיס

זכאיותהדתיותהקהיליות .משלהסלנורמותבהתאספועליסשחבריה

מכפייה ,האפשרככל ,להימנעלנסותהמשפטביתעלולכן ,לאוטונומיה

בוודאימבוססתזוגישהשלהן.הפנימיהארגוןעלאוניססלייסערכיסשל

מלקיחתשנמנעתרב-תרבותיתתפיסהעלאוהדתחופששלונליהרצעל

הקהילהבתוך-נשיסשל ,בענייננו-מדוכאותתתי-קבוצותעלאחריות

תתי-קבוצותשלהשתייכותןבעצסרואהזועמדההאוטונומית.הדתית

שלוהמוסכמותסיהמנהגלכללהסכמהשלסוגמשוסתיהדתלקהילה

לאבמעמדתתי-קבוצותאותןאתשמעמידיסלאלואפילו ,קהילהאותה

במסגרתנשיסשלהשוויוןנושא ,הדבריספניהסשאלומאחרשוויוני.

 .בולדוןשאיןלנושא ,החילוניסעבורהופ,ךהדת

אלוןהשופט ,כאמור ,הואהנשיסשוויוןבנושאשדןהיחידהשופט

אתרואההוא ,מתקדסדתיכשופט . 1הופמןבענייןשלוהמיעוטבדעת

ביניהן ,בהווהחברתיותלבעיותפתרונותלספקשצריכהחייסכדרךהדת
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 ,שקדיאללאהשלבעתירתהאלוןהשופטשלפטיקתוהאישה.מעמד

תומךשהואמבהירההדתית,למועצהבחירתהאתלאכוףשביקשה

במעמדןהשינויאתבחשבוןלהביאצריכיםהדתמוטדותשלפיוברעיון

לפרששאיןזהבענייןפטקהואהאחרונות.השניםבמאתייםנשיםשל

זה(במקרהציבורייםלמוטדותנשיםשלבחירתןעלכאוטרתההלכהאת

אלוןהשופטקבעהכותלנשותבעתירת ,זאתלמרות . 55הדתיות)המועצות

עלולהדתבפולחןשהשינוילקונפליקטהולםמקוםאיננוהמערבישהכותל

חשובמרכזהואשהכותלטברהוא ,ומשמעותיאירוניבאופן .אליולהוביל

המטרהכותל.נשותשלמאבקןאתלהכילמכדיודתיתרוחניתמבחינה

השיחלשוליהדתיותהנשיםמעמדטוגייתדחיקתהואדינומפטקשעולה

בקהילהשינוילקדםהמבקשיםדעותהוגיאותםידיעלאפילו ,הציבורי

 .האורתודוקטית

 ,ואנגלרדטירקלהשופטים ,בדיןשישבוהאחריםהדתייםהשופטים

הנשיםשללזהותןהתייחטוהם ,זאתעםלשוויון.הזכותאתהזכירולא

יכולותנשיםבהיותןהכותלנשותכיהדגישטירקלהשופטכנשים.

בקבוצהמתפללותאינןהןעודכל ,"נשיםעזרת IIבולהתפלללהמשיך

שלשהתנהגותן ) IIהגורטיםיש II (רמזאנגלרדהשופטותורה.טליתעם

אנגלרדהשופטשלזושתויג .לבתוםוחטרתביתיפרובוקטהכותלנשות

שלנשיםהרעיוןאתהדעתעללהעלותיכולתומחוטר ,הנראהככל ,נובעת

היהדותבמטגרתבשוויוניותעצמןאתלבטאאמיתירוחניצורךישדתיות

 .האורתודוקטית

הכותלנשותשלהפמיניטטית-אורתודוקטיתבזהותןלהכרההדרישה

ידיעלונדחתההחילוניםהשופטיםשלברטוריקהמענהקיבלהלא

לתוצאהמובילבפטיקתוהמשפטביתשהציעהפתרוןהדתיים.השופטים

שלמטרתןאתכמקדםהפתרוןאתלראותאפשר ,גיטאמחדדו-משמעית.

 . IIמשלהןציבוריחלל IIלהןמטפקשהואבכךאורתודוקטיותפמיניטטיות

בעלציבוריבמרחבלהתפללהזכותאתלקבוצההעניקהמשפטבית

משאביםכךלשםלהשקיעמהממשלהודרש ,היטטורית-תרבותיתחשיבות

בית ,גיטאמאידך .הכותלמאבנינגיעהבמרחקהמצוימקוםבהכשרת

לתפילההמרכזיבמקוםלהתפללהכותללנשותאפשרלאהמשפט

להןלאפשרטירבהוא ."הנשיםעזרת IIב ,המערביבכותל ,האורתודוקטית

בקהילהשוותכשותפותאורתודוקטיפולחןשלשוויוניתגרטהלקיים

שתבעווהמורשתהזהותאתהמשפטביתמהןמנעבכ,ך .האורתודוקטית

 .אורתודוקטיותיהודיותכנשים

חוקתיאיזוו . 7

נשיםשלזכותןהיאהכותלנשותממקרהשעולההחוקתיתהטוגיה

ערכיםביןהעימותעםבהתמודדותשלהן.הדתיתבישותלשוויון

 ,המדינהעלמוטלת ,לשוויוןנשיםשלהזכותלביןפטריארכלייםתרבותיים

פניעלהשוויוןאתףילהעדחובה ,הבין-לאומיותאדםזכויותדינימכוח

אמנת . 56זובדרישהנכלליםבדתותההתנהגותדפוטיגם .מפלהמטורת

5
7CEDAW א: 5בטעיףקובעת

II כדי :המתאימיםהאמצעיםכלאתינקטוהאמנהבעלותהמדינות

 ,ונשיםגבריםשלוהתרבותיתהטוציאליתההתנהגותדפוטיאתלשנות

מקובליםמנהגיםושלקדומותדעותשלביעורםאתלהשיגבמגמה

המיניםמןאחדשלעליונותאונחיתותשלהרעיוןעלהמבוטטיםואחרים

 • IIולנשיםלגבריםטטראוטיפיםתפקידיםשלאו

םיערכעללשוויוןהזכותעליונותשלהבין-לאומיבמשפטהעיקרוןאת

ביטטתיחוקתי.כעיקרוןגםלהחילישדתיים-מטורתייםאותרבותיים

מהטענותחלקרקאביאזהמאמרובמטגרת , 58אחרבמאמרזועמדה

שם.המובאותוהתאורטיותהאמפיריות

חברותשלפטריארכלייםבטטנדרטיםמורדותשנשיםהעובדה

נוטבאוםמרתהאמפירית.עובדההיא ,נזקלהןהגורמיםמטורתיות

) Nussbaum ( בתרבויותנשיםבקרבההתנגדותהיקףאתתיעדה

 . 59ותרבותנשיםעלהמופתיבמחקרהדתיותקהיליותאומטורתיות

מטורתיותבחברותנשיםשלשמעמדןהטוענתבעמדהדנהנוטבאום

הגיווןתחתהחותריםאונימטלייםלערכיםבהתאםלהיבחןצריךאינו

תשובותמציגההיא ,"אנטי-אוניברטליותשיחות IIבנתחה .התרבותי

אוניברטלייםמושגים IIכך:מטכמתזאתבכלאךשעולותלטענותמשכנעות

אתולהזניחאופקיםצרתביהירותללקותנוטיםהאדםבנישלרבים

אתליישבמנטההיאזומטיבה . 60Ilחייםודרכיתרבויותביןההבדלים

ודתיותתרבותיותנורמותלביןאוניברטלייםברלייםילםיערכביןהוויכוח

אתמאמצתהיאלכ,ךבהתאםלשוויון.הזכותעדיפותעללהתבטטמבלי

 Amartya (טןאמרטיהשל ) Capabilities Approach) IIהיכולותגישת"
Sen ( םיהייחודלצרכיםבהתאםהמדינהשלחוקתייםעקרונותלנטחכדי

יכולותאדםבןלכללהבטיחשישגורטת IIהיכולותגישת II • 61אומהכלשל

 oובחירות.בכבודלחייםהדרושיםמרכזייםתפקידיםלמלא

עניין(להלן: ) 1988 ( 221 ) 2מב(פ"זךתות,לענייניהשרנ'שקךיאל 153/87בג"ץ 51

שקךיאל).

עניין(להלן: ) 1988 ( 309 ) 2מב(פ"זתל-אביב-יפו,עירייתראשנ'פורז 953/87בג"ץ 52

פורז).

עליונותהאתהעליוןהמשפטביתקבעלאפורז,בענייןוגםשקךיאלבענייןשגםלצייןיש 53

המשפטשלבהקשראפילוהזת,שלפטריארכלייםערכיםפניעללשוויוןהנשיםזכותשל

 Francesראו:זהבענייןלהרחבהזתיים-פרטיים.ולאציבורייםמוסזותעלהחלהמנהלי
) 2003 ( 380 . n EqLlality - Judicial Projiles, 35 iSR. L. REV ס, Raday . 

למטרהלהושמהבארצות-הרבית,שהוקמהנוצריםשלקבוצההיאישו"למעןיהוזיםיי 54

היאכמשיחבישושהאמונהטועניםהםוהאלוהים.המשיחהואשישויהוזיםלשכנע

ערביים.קוזשכתבישלנבואיתהגשמה

 . 271-270בעמ' , 51ה"שלעילשקךיאל,עניין 55

56 Frances Raday, Culture, Religion and CEDAW's Article 5( a), in The CIRCLE 
EE ON THE ELIMINATION OF חOF EMPOWERMENT: 25 YEARS OF THE UN COMMI 

,. DlscRIMINATloN AGAINST WOMEN (Schopp Schilling & Cees Flinterman eds 
) forthcoming . 

57 Committee on the Elimination of Discrimination against Women האמנה)

ביולי-17בזואמנהעלחתמהשישראללצייןישנשים).שלההפליהצורותכללביעור

לה.צזהיאולכן 1991באוקטורב-3באותהואשררה 1980

58 , Frances Raday, Religion, MlllticLtltltralisnl alld EqLlality - The !sraeli Case 
) 1995 ( 193 . 25 israel Y.B. Human Rights . 

59 DEvELoPMENT: THE CAPAB1LITIES אMARTHA C. NUSSBAUM, WOMEN AND HUMA 
) 2000 ( ApPROACH . 

60 ) 1999 ( 39 MARTHA C. NUSSBAUM, SEX AND SOCIAL JUSTICE . חופשיבתרגום

מהמקור.

61 NUSSBAUM , 105בעמי , 59ה"שלעיל . 
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רבה,חשיבותבעלתהתרבותיהמגווןלנושאנוטבאוםשלהרגישות

מטורתיותודתיותתרבותיותחייםשצורותלעובדהלהתכחשאי-אפשר

החברתיתהלכידותעלבשמירהמרכזיתפקידההיטטוריהלאורךמילאו

עומדותאינןאלוודתותשמטורותטפקאיןבנוטף,ליחיד,נחמהובהענקת

והןאידאולוגיתמבחינההן ,לכןלעין,הנראהבעתידלאלפחות ,להיעלם

צריכיםלנשיםשוויוןלהשגתהמופניםהמאמצים ,פרגמטיתמבחינה

המטורתיתהתרבותשלהמגבלותבמטגרת ,שאפשרכמהעד ,להיעשות

חשיבותאתיכבדואלושמאמציםהואלכךהתנאי ,זאתעםהדתית,או

המגווןכיבוד ,באוםנוטפיעלגם ,ואכןמטוים,גבולעדרקהתרבותיהמגוון

מהיכולותליהנותנשיםשלזכותןחשבוןעללבואיכולאינוהתרבותי

לשוויון,הזכותוביניהן ,המרכזיות

לגלותהצורךאתבצדקמדגישהנוטבאוםשלשהגישהפיעלאף

המאבקלדילמתמציעהשהיאהפתרון ,ובתרבותבדתלהבדליםרגישות

מחזיר ,תרבותאודתשלנורמותלביןאוניברטלייםליברלייםערכיםבין

מציעההיא ,הדתשלנורמותפניעללשוויוןהזכותלעדיפותבעצםאותנו

יכוליםוטוכניההמדינהיי :דתיותדילמותעםלהתמודדותאוניברטלימודל

אינטרטעללהצביעיכוליםהםכאשררקהדתעלמשמעותיעוללהטיל

תמידצריכהאזרחיםשלהמרכזיותיכולותיהםעלההגנה ] .. ,[אבלמחייב,

מרכזיותיכולותעלזוהגנה , 6Z "המדינהעבורמחייבכאינטרטלהתפרש

ובחופשבכבודלחיותלהםלאפשרכדי ,אדםלבניחיוניותלפונקציותנוגעת

הפונקציונליותהיכולותרשימתוהדדיות,פעולהבשיתוףחייהםאתולתכנן

הנמנעותרבותיכולותכוללת ,באוםנוטשמציעהאדםבנישלהמרכזיות

להחזיקהיכולתהדת:שלנורמותפיועלמטורתיותבתרבויותמנשים

ולהשפיעלהשתתףהיכולתשוויוני;בטיטעלתעטוקהלחפשאורבכוש

לשלוטהיכולת ;למקוםממקוםבחופשיותלנועהיכולתפוליטיות;בבחירות

בניטוחה ,מיניתהתעללותמפנימוגניםלהיותוהיכולתהגוףעלמלאבאופן

ליחטולזכאותלאי-השפלהעצמילכבודהטוציאליהבטיטבאום,נוטשל

עלאפליהנגדההגנהאת ,ביותרהבטיטיבאופןיידורשכבו,דשלשוויוני

 , 63 "לאוםאואתניות ,ה?\ ?i?1 ,דת ,מיניתהעדפהמין, ,גזערקע

מתורגמותנוטבאוםשלהדרישותכל ,חוקתיתאוחוקיתמבחינה

ם"האואמנותפיעלהמוגנותהאדם,זכויותשללשפהיחטיתבקלות

אתלממשהדרך ,חוקתיתמבחינהמכהיתרהחוקתיים,עקרונותפיועל

זכויותבאמצעותאותןלהבטיחהיאונוטבאוםטןשל "היכולותגישתיי

בקרבתמכירהעצמהנוטבאום ,וחברתיותכלכליות ,אזרחיות ,פוליטיות

 , 64כשלעצמןהאחרונותשלובחשיבותןאלולזכויות "ה"יכולות

הבדליםכלפירגישותלגלותהצורךאתבהדגישהנוטבאוםשלגישתה

 :) Okin (אוקיןמולרטוזןשלמגישתהנבדלת 65ובתרבותבדת
תרבותחרבותשנשים ,חופשאועצמיכבודבטיטעללדוןאיןיי

אילולהןהיהעדיףדרב,שללאמיתו ,בשימורהברורבאופןמעוניינות

בתרבותישתלבוחבריה(וכךכלילנעלמתהייתהנולדוהןשלתוכההתרבות

שיעודדו ,העדיפההאפשרותוזו ,אואותם)הטובבתפחותהטקטיטטית

 , 66 "נשיםשלהשוויונימעמדןאתולחזקעצמהאתלשנותאותה

בתרבותהחברותשנשים ,לחופשהזכותיטודעללטעוןאפשר ,לדעתי

שלבשימורהענייןבעלותלהיותדווקאיכולותדתיתבקהילהאומטורתית

זכותבעלותהןנשיםשבהןנטיבותקיימות ,מזאתיתרה ,הדתאוהתרבות

התרבותיתמהמטגרתהיציאהאפשרותמבחינתרקלאלשוויוןחוקתית

אותרבותאותהבתוךשוותזכויותמימושמבחינתגםאלא ,הדתיתאו

היטב,זאתמדגיםהכותלנשותשלהמקרהדת,

אומטורתיתבתרבותהחברותנשיםשבהןשונותדרכיםשתייש

אתלממשיכולותפטריארכליות,נורמותעליהןהכופהדתית,בקהילה

בתוךשוויוניתלישותהשאיפההיאהראשונהלשוויון:החוקתיתזכותן

 , 67היציאהזכות-לקהילהמחוץהשוויוןחיפושהיאוהשנייההקהילה

דרישהזוהיהדתית,הקהילהבמטגרתשווהלישותטוענותהכותלנשות

רוחהלךהמשקפתטענהזוהיהיציאה,זכותמדרישתיותרומקיפהשלמה

לפרטפקטיבהההתייחטותדתיות,נשיםשלהבין-לאומיתבקהילהחדש

 ,האקדמיהמחקרבמטגרתתאוצהותופטתהולכתהדתיתהפמיניטטית

השוואתימחקרלאחרונהפרטמו ) Sharma & Young (ויאנגשרמה

 ,בודהיזם ,הינדואיזםהעולם:בדתותנשיםשללפרטפקטיבותהנוגע

מגיעותהמקריםבכלואטלאם,נצרות ,יהדותטאואיזם,קונפוציוניזם,

אך ,הדתבמטגרתלנשיםשוויוןלמצואוצריךשאפשרלמטקנההכותבות

 , 68הושגהכברזומטרהכאילוהנשיםחשולאמהמקריםאחדבאף

הפמיניטטיתלמחשבהברורהעדותהואהכותלנשותמקרה

 ,הדתיותההייררכיותשלמחדשהגדרהודורשתהדתותבתוךשצומחת

הןשאליהןוהדתהאמונהבמטגרתדתיותלנשיםשוויוןלהבטיחכדי

רביםתאורטייםאופרקטייםניטיונותנעשולאכהעדמשתייכות,

זכותשללמושגיםפמיניטטיותדתיותנשיםשלהדרישהאתלתרגם

מטורתיות,לתרבויותבנוגעכאלותביעותהוצגוכבראולם ,חוקתית

לישותדרישהשבטיותנשיםהציגולמשל, , 69ובקנדהבארצות-הברית

נישאוכאשרגםלשבטהשתייכותןאתלשמרביקשוהןשווה:תרבותית

העליוניםהמשפטבתיידיעלנדחותביעותיהןלשבט,מחוץלאנשים

הקנדיתהמדיניותנגדהקנדיות,הנשיםשלהתביעהאך ,המדינותבשתי

זכויותועדתידיעלאושרה ,שלהןהשבטיותהזכויותשלילתאתלאפשר

החלטהלאחרופוליטיות,אזרחיותלזכויותהאמנהועדתשהיא ,האדם

 , 70הקנדיהחוקתוקןזו

להתפלללהןשירשובדרישההכותלנשותשמציבותהתביעהטוגזהו

לגברים,מטורתיבאופןהשמורהפעילהבתפילה ,ציבוריבמרחבבדרכן

אתלשפרניטיוןבהיותה ,לחלוטיןתקפהאלובקבוצותנשיםשלזודרישה

בקהילה,מגדרישוויוןבענייןשלהןהאינטרטיםאתולקדםחרבותןתנאי

אח,דמצדזו,מדרישהשעולהכלשהיאנומליהלכאורהישנהזאת,עם

דחייתעל ,שניומצדלחברותהזכותאתלממשהרצוןעלמתבטטתהיא

מטורתיותמתרבויותנשיםכאשרהקהילה,מציעהשאותםהחרבותתנאי

שלההיענות ,הקהילהבתוךשווהלישותשואפותדתיותומקהיליות

שעיקרהשליליתלתוצאהלהביאעלולהמציבותשהןלדרישההמדינה

קבוצהבמטגרתלשוויוןהדרישההקהילה,שלבאוטונומיהפגיעה

כזהבאופןהקבוצהשל 71 "(י((דיט 1מוד"האתלשנותעלולהמטורתית

אםכאחד,וגבריםנשים ,הקבוצהחרביבקרבהרובלרצוןבניגודשיעמוד

בקבוצותהתערבותהאתבזהירותלשקולצריכההמדינהכינראהכה

האוטונומיהעלמערעורלהימנע ,כללבדרך ,וצריכהתרבותיותאודתיות
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תצדיקבהכרחלאווידואליתיאינדאישהשלהתביעהלכן .הקהילהשל

קהיליותשלוהמנהגיםהנורמותאתלהגבילהמדינההתערבותאת

יכולהשבהןנסיבותישנןחריגים:ישנםהזהירותלכללאולםמסורתיות.

דרכיםישהדתית.בזהותלשוויוןלדרישהחוקתיתתמיכהלהינתןוצריכה

לפגיעהמביאההדתיתההפליהאסלהתערב.וצריכהיכולההמדינהשבהן

ההתערבותכלכלית,בפגיעהאואלימיםבאמצעים ,נשיסשלהאדםבכבוד

בהשתתפותןהפליהשלבמקריםגם ,כןעליתרוהכרחית.מוצדקתהיא

לפעמיסצריכההמדינה ,הדתשלבטקסיסאובתפקידים ,נשיסשל

בקנהעולהלשוויוןהדרישהכאשר ,למשל ,זאת .חוקתיתעמדהלנקוט

כשקיבוץאוהקבוצהשללנורמותסמכותבעלתפנימיתפרשנותעסאחד

שבהסבמקרים .לשוויוןבדרישהתומךהדתמתוךנשיסשלמבוטלבלתי

היאשבובאופןלהיזהרהמדינהעלאמנס ,אלומתנאיסאחדמתקייס

 ,הפחותלכלאה ,בטקסיסאוסיבתפקידההפליהאתלהזיסכדימתערבת

המפלהבפעילות ,ושירותיהמשאביהעל ,תמיכתהאתלהפסיקעליהמוטל

 .הדתיתהקהילהשל

אף ,ראשיתקיימיס.להתערבותהקריטריונים ,הכותלנשותבמקרה

פרשנויותעסאחדבקנהעולהתפילתן ,במחלוקתשנויהבתפילהשמדובר

לנורמותביחסתיהאורתודוקסהדתיתלהיהקהמתוךסמכותבעלות

בנוהגתומכותאושמשתתפותנשיםשלנכבדתקבוצהיש ,שניתמחייבות.

ישראלממדינתמבקשותהכותלנשות ,שלישיתהכותל.נשותשלהתפילה

זהשבמקרהמפליס,ממנהגיסהמדינהשלומשאביהשירותיהאתלמנוע

למנועמהמדינהמבקשותהן ,מזאתיתרהאלימה.בקנאותגסמגוביס

מטרותלמעןסמלית-לאומיתמשמעותבעלמרכזימקוםשלסיפוח

פטריארכליות.

סינוס . 8

נשיסשוויוןשלחוקתיותבסוגיותהשיפוטיתההתערבותיעילותסוגיות

נקבעה ,לעילכאמור ,הבין-לאומיתברמהאמנסמורכבת.סוגיההיאודת

נורמותעםבהתנגשותוהמגדריהשוויוןשלהנורמטיביתההגמוניה

במדינותהחוקתייסהמשפטמבתיבחלקאולס .דתיותאותרבותיות

אלומאמציס .דתיתהתנגדותמולאלמגדרישוויוןליישסניסואחרות

הממשלהשבהםבמקריםבשטחהענייןאתלהכריעהצליחולאכללבדרך

לגמריברורלהיותצריך .החוקתיותהשיפוטיותלקביעותבניגודפעלה

בתיעלרקמוטלתלהיותיכולאינהנשיסשלהאדסזכויותשהבטחת

אתדורשת ,חוקתיתתאוריהגםכמו ,בין-לאומיתמחויבותהמשפט.

 • 72המבצעתוהרשותהמחוקקתהרשותשלתמיכתן

המערכתשלהמוגבלתההשפעהיכולתאתמדגיםהכותלנשותמקרה

שופטיאחד-עשרשמתוךפיעלאףממשלתית.תמיכהבהיעדרפוטיתיהש

בזכותןהכירושמונה ,השוניסבשימועיסשישבו ,העליוןהמשפטבית

אףזו.זכות ,לבסוף ,להןניתנהלא ,המערביהכותלברחבתבדרכןלהתפלל

ההליךשלתרומתוחשיבותאתגסממחישהכותלנשותסיפור ,כןפיעל

השלילימהיחסבשונה ,המדינהשללהכרהזכוהכותלנשותהמשפט.בבית

המשפטבביתההליכיסבשלהאורתודוקסית.הדתיתמההנהגהלושזכו

הואשממנוהדתיהפמיניסטיוהשיחהכותלנשותשלהתפילהנוהגזכה

ההליכיס .אחרתקורההיהלאלוודאישקרובמה ,תיציבורלהכרה ,נובע

עםהמתפללותהנשיסקבוצותבמספרהדרגתיתבעלייהלווהמשפטיים

שאי-אפשרפיעלאף . 73ישראלרחביבכלכנסתבבתיותפילהתורהטלית,

סיהמשפטיכיסישההלנראה ,ותוצאהסיבהשליחד-משמעחסילהוכיח

הכותל.נשותמסרשלוהחמתיתהתרבותיתלהתפתחותתרמו

הכותלנשותשלהסאגה .סמליתמבחינהטעוןהכותלנשותתיק

שנשיםכךהדתיהפטריארכליהמרחבאתלשנותהשאיפהאתמבטאת

האלימהההתנגדות .קולןאתבוולהשמיעהגבריםעסבולחלוקיוכלו

ולמחילתהציבורשלשערורייתיתלתמיכהשזכתההתנגדות-עוררושהן

עלומצביעה ,הדורותלאורךנשיסשלההשתקהאתמסמלת-הממשלה

הכותלנשותעתירותהאומה.שלבלבההמצויההדתיתהפטריארכליות

מלאהדתיתישותדורשותהןפמיניסטית.אוניברסליתלאתיקהשואפות

אלאדתייס,וגמיסנשיסעבוררקלארבהחשיבותבעלהואגורלןושווה.
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שלבתביעתןמלתמוךבישראלוהמשפטיהפוליטיהמשטרשלרתיעתו

קיצונייםדתייםלגורמיםוהכניעהלשוויוןזכותןאתלממשהכותלנשות
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