
שחהיהדות

הרפורמיתמהתנועהרבנים

מהחלטתמרוציםוהקונסרבטיבית

לטבוללמתגייריםלאפשרהעליון

24לוייעקבבבאר־שבעבמקוואות

rv

ישר

"קמהעם

לוייעקב

המשפטביתמהחלטתמרוציםבאזורוהקונסרבטיביתהרפורמיתמהתנוחהרבנים

במקוואותלטבוללמתגייריםלאפשרבבאר־שבעהדתיתהמועצה)\לכישקב;\העליון

ואתשלוהרבאתלבחורהזכותאתישיהודי"לכלמט^מםנציגבנוכחותציבוריים

במועצהמאוריסיובלטרמבאר־שב^»הרבאומרהיהדות",אתלחיותרוצהשהואהדרך

גדולה"למחלוקתשתגרוםאומללה"החלטהבז^ם:מגיביםהדתית

קיבלהעליוןהמשפטבית

התנועהשלהערעוראת

)הקונסרבטיבית(המסורתית

מתקדמתליהדותוהתנועה

וקבע)הרפורמית(,בישראל

לאפשרבבאר־שבעהדתיתהמועצהשעל

ציבו־במקוואותלטבולמטעמןלמתגיירים

ריים

$TS1$ציבוריים$TS1$

$DN2$ציבוריים$DN2$,נציגינוכחותתוךלרבותבבאר־שבע

הטבילה.במהלךדיןבית

ביתשלדיןפסקבעקבותהוגשהערעור

כביתבשבתובבאר־שבע,המחוזיהמשפט

קבעהמחוזימינהליים.לענייניםמשפט

המועצהבהחלטתפגםנפלשלאבזמנו

המסרמהתנועהלמנועבאר־שבעהדתית

ליהדותוהתנועה)הקונסרבטיבית(דתית

במק־להשתמש)הרפורמית(מתקדמת

וואות

$TS1$במקוואות$TS1$

$DN2$במקוואות$DN2$גיורטקסעריכתלשםשבתחומה

ידיהן.על

ההחלטהאתאהבולאהדתיתבמועצה

המ־בלשוןוזאתהעליון,המשפטביתשל

עטה.

$TS1$.המעטה$TS1$

$DN2$.המעטה$DN2$לשיטתם,מדועמביניםלאבמועצה

בגדרשהםבענייניםמתערבהמשפטבית

המדינה.קוםמאזסטטום־קוו

בבאר־שבע,הדתיתהמועצהשלכוחהבא

״לצערי,כיאמרמליץ,עמרםעו״דד״ר

אתלהפוךהחליטוהעליוןבמחוזי,זכינו

שלאנעשהזהדעתילפיפיה.עלהקערה

כלעםהמשפט,ביתשלוהנימוקיםכדין,

העליוןאחד.אףעלמקובליםאינםהכבוד,

לאשאניערכיםובשםלתקנותבניגודפועל

מהם״.יודע

אתשייצגהארז־לחובסקי,אורליעו״ד

פסקעלמברכים״אנוכיאמרההעותרים,

לתתישלפיהןטענותינואתשקיבלהדין

מליץ:ד״ר

למ^שההמשפט"בית

כפופים'אתםאומר:

זהלרבנות׳.ולאאליי

זההיוםמסוכן.תקדים

יהיהזהמחרמקוואות,

כשרות,אוכנסתבתי

מה"יודו\לאאניאו

במ־שמתגייריםהגריםלמאותשוויונייחס

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$מדיאורתודוקסיותהלאהתנועות

בדרךחשובצעדמהווההדיןפסקשנה.

אורתודוק־הלאלתנועותשוויונייחסלמתן

סיות

$TS1$אורתודוקסיות$TS1$

$DN2$אורתודוקסיות$DN2$בגיוריםמלאההכרהולקראתבישראל

אורתודוקסיותהלאהתנועותשמקיימות

בארץ״.

שירותרוצים

בזמ־פנווהקונסרבטיביםהרפורמיםנציגי

נו

$TS1$בזמנו$TS1$

$DN2$בזמנו$DN2$בבאר־מינהלייםלענייניםהמשפטלבית

שבע

$TS1$בבארשבע$TS1$

$DN2$בבארשבע$DN2$שב־הציבורייםהמקוואותכיוטענו

סמכות

$TS1$שבסמכות$TS1$

$DN2$שבסמכות$DN2$לערוךלהםמאפשריםלאהרבנות

נאלציםהםולכןהארץ,ברחביגיורטקסי

כמונוחיםלאבמקומותהטקסיםאתלערוך

מינהלייםלענייניםהמשפטביתהים.שפת

לביתפנוהתנועותונציגיהעתירה,אתדחה

העליון.המשפט

כילעליוןשהגישובעתירהטענוהעותרים

לע־דת״״שירותהיאגיורלצרכיטבילה

ניין

$TS1$לעניין$TS1$

$DN2$לעניין$DN2$עלולפיכך,היהודיים,הדתשירותיחוק

הפעלתלדבריהם,לספקו.הדתיתהמועצה

סיבהואיןזה,חוקמכוחנעשיתהמקוואות

גיורלענייןבמקוואותשימושביןלהפריד

אחרים.טהרהלצרכיבמקוואותשימושלבין

המו־כיטענווהקונסרבטיביםהרפורמים

עצה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$נוקטיםדתלשירותיוהמשרדהדתית

לגריםמאפשריםשהםמשוםפסולהאפליה

במק־לטבולהממשלתיהגיורמערךמטעם

וואותיהם,

$TS1$,במקוואותיהם$TS1$

$DN2$,במקוואותיהם$DN2$המתגייריםעלזאתאוסריםאך

התנועות.שתימטעם

המו־שעורכיםההבחנההתנועות,לשיטת

עצה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$גיורביןדתלשירותיוהמשרדהדתית

בנסי־רלוונטיתאינהפרטילגיורממלכתי



פסולה.היאולכןאלהבות

היאשאיןמנגדהדגישההדתיתהמועצה

עלבמקווהלטבולפרטייםמאנשיםמונעת

לשי־משתייכים.הםאליוהדתיהזרםבסים

טתה,

$TS1$,לשיטתה$TS1$

$DN2$,לשיטתה$DN2$עלהמערערותהתנועותהצביעולא

למקווה.הגישהנמנעהבוקונקרטימקרה

מחויביםהםשאיןציינוגםהדתיתבמועצה

פרטי,גיורלצורךטבילהשלשירותלספק

באפליה.מדובראיןומבחינתם

גיורכיטעןדתלשירותיהמשרדנציג

הטבילהלשיטתו,דת״.״שירותבגדראינו

״שירותאינואשרמהגיורמובנהחלקהיא

הנע־טבילהלאפשרחובהאיןולפיכך,דת״,

שית

$TS1$הנעשית$TS1$

$DN2$הנעשית$DN2$גיור.במסגרת

רלוונ־הבחנהשישנהטענוהמשרדנציגי

טית

$TS1$רלוונטית$TS1$

$DN2$רלוונטית$DN2$המוע־רשאיתלוהממלכתי,הגיורבין

צה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$הגיורלביןטבילה,שירותילספקהדתית

לפרטיבניגודהממלכתיהגיורשכןהפרטי,

היבטועםציבורימימדבעלמפוקח,הוא

משפטי.

המ־אםגםדת,לשירותיהמשרדלשיטת

דיניות

$TS1$המדיניות$TS1$

$DN2$המדיניות$DN2$הדתבחופשמסוימתבמידהפוגעת

אתמצדיקהשאינהבפגיעהמדוברוהפולחן,

היאהטבילהשכןהמשפט,ביתהתערבות

הטר־ולכןלמתגייר,וחד־פעמייחידאירוע

חה

$TS1$הטרחה$TS1$

$DN2$הטרחה$DN2$המקבלמרוחקלמקווהבנסיעהשנוצרת

גישהלהןשניתנתציינו)המערערותאותו

חנתוןבקיבוץממוקםאשראחדלמקווה

בזכויותיו.חמורהפגיעהמהווהאינה.ל(

הע־המשפטביתקיבלדברשלבסיכומו

ליון

$TS1$העליון$TS1$

$DN2$העליון$DN2$למתגייריםלאפשרוקבעהערעור,את

גםהמשפטביתבבאר־שבע.במקווהלטבול

במקוואותדומהפתרוןלמצואשישקבע

טבילתמתאפשרתבהןאחרותברשויות

מתגיירים.

מהמשי־אחתכלחייבהעליוןהמשפטבית

כות:

$TS1$:מהמשיכות$TS1$

$DN2$:מהמשיכות$DN2$הדתיתוהמועצהדתלשירותיהמשרד

ושכרמשפטהוצאותבתשלוםבאר־שבע

שקל.אלף12בסךטרחה

זוכן״77"תקדים

המו־בקרבבזעםכאמורהתקבלההפסיקה

עצה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$המוע־שלכוחהבאבבאר־שבע.הדתית

צה,

$TS1$,המועצה$TS1$

$DN2$,המועצה$DN2$שכל״ראיתיאמר:מליץעמרםעו״דד״ר

אתהאםהדין.פסקנגדמתקוממיםהרבנים

םטטום־קוושינויזהבצדק.זהאותי,שואל

אינןהדתתקנותרבות.שניםבמדינהשקיים

בה־רקאלאהללולתנועותלתתמחייבות

תאם

$TS1$בהתאם$TS1$

$DN2$בהתאם$DN2$.כפופהבחוקהדתיתהמועצהלרבנות

׳אתםאומר:למעשההמשפטביתלרבנות.

מסוכן.תקדיםזהלרבנות׳.ולאאלייכפופים

אוכנסתבתייהיהזהמחרמקוואות,זההיום

מה״.יודעלאאניאוכשרות,

ואיךהפסיקהעלדעתךמהדתי,כאדמ

תשפיע?היא

המ־ביתשלההחלטהאתמקבללא״אני

שפט.

$TS1$.המשפט$TS1$

$DN2$.המשפט$DN2$מתערבהמשפטביתהרב,לצערי

המ־וביתדתיים,דבריםזהלו.לאבעניינים

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$עודכלהלכה.בעניינילפסוקנועדלא

הראשיתלרבנותכפופותהדתיותהמועצות

יכוללאהמשפטביתהמקומית,והרבנות

עםשלהן.הראשיםמעלהוראותלהןלתת

בהרבהמתערבהמשפטביתהכבוד,כל

ערכיםבשםלצורךושלאכדיןשלאדברים

אתרומסהואובדרךכלליים,אוניברסליים

העם,בתוךלמחלוקתוגורםהיהדות,ערכי

קוםמאזאנחנואותה.צריךשלאמחלוקת

לאבעיה.שוםהייתהולאקיימיםהמדינה

צריךמהבמדינה.רפורמיתתנועההייתה

אותה?״.להכניס

שלכפ?ההצעהמה

שרוצהמיכלהמשפט:בביתשטענו״מה

אםאותובורקיםלאלטבול,פרטיבאופן

רוציםהםחילוני.הואאםאורפורמיהוא

למקווהיבואהרפורמיהריןשביתלכפות

לאלרעתי,הבעיה.וזאתרפורמי,דיןכבית

הע־המשפטביתפסיקתאתליישםניתן

ליון.

$TS1$.העליון$TS1$

$DN2$.העליון$DN2$למחלוקת,שתגרוםאומללההחלטהזו

הצענומהאותה.יישמולאבכללובסוף

מהותעשומשלכםמקווהלכםתבנולהם?

כנסיותבתיבוניםשהםכמורוצים.שאתם

לבנותלהםהפריעמישהוקונסרבטיביים.

כנסתביתאוקונסרבטיבייםכנסיותבתי

הואהיוםלכם.תבנומקווהגםאזרפורמי?

לביתאליייבואהואומחרלמקווהיבוא

הת־שלהנוסחאתעליייכפהוגםהכנסת

פילה

$TS1$התפילה$TS1$

$DN2$התפילה$DN2$.שלו״

צדק"״יש

גרץומיכאלסדוףיהונתןבלטר,מאוריסיו

בבאר־שפועליםקונסרבטיבייםרבניםהם

שבע

$TS1$בבארשבע$TS1$

$DN2$בבארשבע$DN2$.פסקעלמברכיםשלושתםובסביבתה

לאבמקוואותמדוברכיומסכימיםהדין,

בהם.לטבולזכותםולכןפרטיות,

מנוסשוםאיןאזציבוריים,הם״המקוואות

המקוואותבזה.להשתמשמאיתנולמנוע

מהעם״,לחלקולאישראלעםלכלשייכים

בלטר.הרבאומר

אברהם׳׳אשלקהילתרב(,58בלטרהרב

הקונסר־הרבניםארגוןונשיאבבאר־שבע

בטיביים

$TS1$הקונסרבטיביים$TS1$

$DN2$הקונסרבטיביים$DN2$,ביתבהחלטתרואהלאבישראל

חגיגה.אוניצחוןשלסוגהעליוןהמשפט

״אנחנואומר.הואצדק״,בזהרואה״אני

בההיחידההדמוקרטיתהמערביתהמדינה

דווקאליהודים.ממשידתלחופששוויוןאין

רובינש־השופטקורה.זהישראלבמדינת



ושצריךלהיפסק,צריךשזהקבעטיין

לכולם״.שוויוןלתת

הזדמנותבכלומבהירחוזרבלטרהרב

״ישיהודי,להיותאחתמדרךיותרשיש

״אניאומר.הואאחת״,מתפיסהיותר

כשרותאוכליםשלאחרדיםהרבהמכיר

אצל־גםמותר?זהמה,אזהרבנות,של

נו

$TS1$אצלנו$TS1$

$DN2$אצלנו$DN2$גדולזרםאנחנושונים.פירושיםיש

להתמודדוצריכיםהיהודיבעולםמאוד

העובדות״.עם

המש־ביתבהחלטתרואהבלטרהרב

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$״היוהגיורים.לענייןמעברהרבה

שה־לפנילמקווהלהיכנסשרצונשים

תחתנו,

$TS1$,שהתחתנו$TS1$

$DN2$,שהתחתנו$DN2$הרבהלהןעשתההבלניתאבל

מרבפתקהביאושלאמשוםבעיות

״זאתבלטר.הרבמספראורתודוקסי״,

אמרולגיור.ענייןרקלאזהאומרת

׳הילדיםכמויפיםלאמאודדבריםלהן

רבניםאתכןמחתניםאםמפגריםיהיו

אתישיהודילכלאורתודוקסים׳.לא

הדרךואתשלו,הרבאתלבחורהזכות

היהדות״.אתלחיותרוצהשהוא

האורתודוקסיתביהדותגורמימ

ואומ־המשפט,ביתלפסיקתמתנגדימ

ריפ

$TS1$ואומריפ$TS1$

$DN2$ואומריפ$DN2$בשטח.זהאתליישמאפשרשאי

סט־זהשלהםמהדברים״הרבה

ריאוטיפים.

$TS1$.סטריאוטיפים$TS1$

$DN2$.סטריאוטיפים$DN2$המועצהנציגיאתמזמיןאני

שלנוהקהילהאתשיכירושנשב,הדתית

איךביחדונלמדשלנו,התפיסותואת

פתוחותשלנוהדלתותפעולה.לשתף

פעולה״.לשתףנשמחפתוח.שלנווהלב

התנועהרב(,46סדוףיהונתןהרב

מפסיקתמרוצהבעומר,הקונסרבטיבית

כיווןזההנכון.הכיוון״זההמשפט:בית

אליו,להגיעזמןהרבהחותריםשאנחנו

הזרמים״.וכלהיהודיםכלביןלשוויון

וצריךשניתןמשוכנעסדוףהרב

״אניהמשפט.ביתהחלטתאתליישם

זה,אתליישםשאפשררקשלאחושב

הואזה״,אתליישםחייביםאנחנואלא

ישראלעםשל״אחדותבנחרצות.אומר
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