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חברותנשיםבועדמקומיבישובשיתופי
כידוע ,המזכירות מתפקדתכגוף האחראיעלהנהלת השותפותהכלליתוהכלכלית
של הקיבוץ ועל ההתארגנות החברתית במשק .זאת בנוסף לתיפקוד המזכירות
כועד מקומי ,הן מכח המנהג ,והן כנאמר בצו המועצות המקומיות של משרד
הפנים ,בסעיף  91א'" :חברי הועד המקומי בישוב שיתופייהיו האנשים שהם
באותה שעה ע"פ תקנותיו,חבריועד ההנהלה שלהאגודההשיתופיתלהתיישבות
של אותוישוב" (פורסםבקובץ תקנות  1486תשכ"ג ,עמ' .)2052והנהנהוגבכמה
קיבוצים,שאין אשה משתתפת בהצבעה הקשורהלגבי הנהגותהקיבוץ בתורת "ז'
טובי העיר" ,ולעומת זאת משתתפת היא בנושאי שירותים וכדומה ,ושאלת -
האם מותרלמנותה לחברה מלאהבמזכירותהישוב?
שאלתבחירות הנשיםנדונה בעבר באריכותע"יגדוליהפוסקים בדור האחרון,
וחלילהלילהכניס ראשיבין ההרים הרמים אשרפסקו דעת תורהבנידוןזה(עיין
בשו"ת "שרידי אש" ח"גסי' ק"ה) .גם שאלת חברות במזכירות הקיבוץ נדונה
בעברע"י הרה"גרבי משה אויערבךזצ"ל ,ועפ"י הוראתו הוחלטלחלקביןמינוי
אשהלז'טוביהעירלביןטיפולמעשיבשירותי המשק (הוראתו מתפרסמתכנספח
למאמר זה) .באתי בשולי פסק הרה"ג ר"מ אויערבך זצ"ל  -לציין מקורותיו
לחלוקהזוביןמינוי לתפקיד של שררהלביןמינוי לתפקיד אחר ,בהיותה שיש
הרוצים להתירמינוי אשה בתורת חברה מלאה במזכירות כפי הנהוג במקומות
אחרים ,והשי"תינתנובדרך האמת.

א.מינוי אשהלתפקיד של שררהבשיטת הרמב"ם

מהפסוק "שום תשים עליך מלך וגו'" (דברים י"ז ט"ו) ,דרשו חז"ל בספרי
פרשת שופטים' :מלך'  -ולא מלכה .וכתב הרמב"ם בפ"א מהל' מלכים ה"ה,
וז"ל:אין מעמידין אשה במלכות שנאמר "עליך מלך"  -ולא מלכה .והוסיף
הרמב"ם :וכן כל משימות שבישראל  -אין ממנים בהם אלא איש .עכ"ל.
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ולכאורהישלעיין,מהיכן למד הרמב"ם את האיסור למנות אשה לשאר משימות
שבישראל .אמנם לגבי גר השווה הרמב"ם מלכות לשררה ,שכן כתב בהלכה ד'
וז"ל :אין מעמידין מלך מקהל גרים וכו' ולא למלכות בלבד אלא לכל שררה
שבישראל וכו' שנאמר "מקרב אחיך תשיםעליך מלך"  -כל משימות שאתה
משים לאיהיו אלא מקרב אחיך .עכ"ל .אלא דשםציין ה"כסף משנה" בשם
התוספותדבירושלמי בפרק עשרהיוחסין נאמר" :שום תשיםעליך מלך"  -אין
לי אלא מלך,מניןלרבותשוטריהרביםוכו'? ת"ל "מקרבאחיךתשיםעליך" -
כל שתשימהועליך לא יהא אלא מן הברורים שבאחיך .ע"כ .כלומר ,הירושלמי
מביא מקור מיוחד ללימוד איסור שאר משימות בגר (וכן מבואר בגמ' במס'
קידושיןדף ע"ושאין ממניםבןנכרי לשאר משימות) .אךמהיכן למד הרמב"ם
דיןזהלגבי אשה?ואולי אפשרלומר,דהואילובגמ' במסכתיבמותדף מ"ה ע"ב
מובא הפסוק "שום תשיםעליך מלך" כמקורלדין שכל משימות שאתה משים לא
יהו אלא מקרב אחיך ,וה"הלגבידיןמינוי אשה ,הרי דלדעת הבבליאין חילוק
בסבראבין מלכותלשררה.ולפיזההלוקהירושלמימהבבלי,דלירושלמייש מקור
מפורשלגבי איסורמינוי גר .אלאדעדיין ישלעיין ,דבהלכה ד' הביא הרמב"ם
שני מקורותלאיסורגרלמלכות " -לא תוכל לתתעליךאישנכרי" ולשררה -
"מקרבאחיך תשיםעליך מלך" ,כלומר ,דלא כמשמעותהבבלי ,שהרילפי גמרא
דירןאפילו שררה פחותהאי אפשרלמנותו .וא"כ הדרא שאלתנו  -מהיכן למד
הרמב"ם איסורמינוי אשה לשררה? ואולי אפשר לומר ,דהואיל ולעיקר איסור
העמדת אשה למלכותאין צורך בלימוד ,שהרי כתב הרמב"ם בפ"ד ה"י שאין
ממליכין מלך תחילה אלא לעשות משפט ומלחמות ,כלומר שני תפקידים,
ובתפקידי המלחמהאין אשה שייכת ,ומכאן ראםיש פסוקבתירה המפקיעמינוי
אשה למלכותהריודאייש כונה לכלמינוי שררה .ועוד אפשרלומר כמושהעירו
ה"אור שמח" וה"מרחשת" ,דבגמרא מס' ברכותדף מט ע"א איתא דאשה אינה
במלכות ,ומכאן שאםיש פסוק ללמדשאין ממנים אשה במלכותהרי הכוונה היא
על שררה .אלא דדוחק הוא ,שהרי בלשונו של הרמב"ם הו"ללציין את המקור
לאיסורמינוי שררה לאשה בסוף ההלכה ,ולא כמו שמשמע מלשונודאין מקור
לאיסורמינוי אשה לשררה.וכן מצאתי שכתב הגר"מפיינשטיין שליט"א בשו"ת
"אגרות משה"יו"ד ח"בסי' מ"רוז"ל:דהנה הרמב"םוכו' כתב:וכןכלמשימות
שבישראלאין ממנים בהם אלא איש .ואף שלאידועלי מקורלדבריו וכו' ,וצ"ל
דהוא סברת עצמו כמו שדרשינן לכל משימות שלאיהיו אלא מקרב אחיך וכו',
דרשינןנמי כלהדינים שבפרשה שנאמר על מלך גם לכל משימות שהוא גם לזה
שנאמר בספרי 'מלך'  -ולא מלכה ,שה"ה לכל משימות שלא ממנים אשה.
עכ"ל .הנה למד הגרמ"פ שליט"א דאין לרמב"ם מקור .אמנם ,מה שכתב
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דהרמב"ם למדכן מדין משימות בגר ,יש להעיר ,שהרי בגר יש לרמב"ם מקור
מפורש וכמתבאר .וצריך לומר בדוחק ,דדין גר לימד לרמב"ם שכל הפרשה
נאמרהגםלדין שררה.
'
י
ס
,
ב
ל
הלום ראיתי בשו"ת "סבא קדישא" (מהרש"א אלפנדרי) חו"מ
שכתב
וז"ל :דאי אפשר ללמר דהרמכ"ם למדדינומדין גר ,דהא ליתא,דאין דרכו של
הרמב"ם להביא בחיבורוכי אם רק מה שמפורש בהדיא בתלמודבבליירושלמי
ספרא וספרי וכו' .אבל אם איזו פעם רוצה ללמוד דבר מדבר  -אומר :ונ"ל
דוקא ,אלא נראהדדיןזה מפורשבהדיאבספרי שם שאמרו :אישולא אשה,שאין
ממנין פרנסה על הצבור .אלא שיש בדפוס חסור לשון וכצ"ל וכמתבאר כן
מהפסיקתא ומהילקוט ,עכ"ל.ולפידבריו,יש לרמב"ם מקור מפורש ,וזאתבתנאי
שנאמרכיבספריישטעות.לגבי המקורבפסיקתא -יעויין בהמשך תשובתו של
הגר"מ פיינשטיין בסי' מ"ה ,דלדעתו תמוהה הפסיקתא בה משמע שמהפסוק
"איש" בתחילת הפרשה נלמד 'איש ולא אשה' כמיעוטלמינוי שררה ,דהוא נגד
הספרי .ולכן משמע שאיזה טעות סופר נפלה שם( .ואכן ראיתי שבספרי כת"י
שיצא לאור יש שינויים מהנדפס לפנינו ע"ש) .גם הרד"צ הופמן זצ"ל סובר
שבספרייש טעות-סופר והרמב"ם למד מהספרי ,ולדעתו בספרי קנ"ז על הפסוק
"איש נכרי" ,דורש הספרי :מכאן אמרו,אין ממנים פרנסה על הציבור (ולא כמו
שכתובאצלנו).
נמצינולמדים,דלגבי מקורו של הרמב"םנחלקו אםיש לרמב"ם מקורמהספרי
וכמו שמובא בפסיקתא ובספרי הנדפס יש חסרון ,אולהיפך דמהספרי מוכח
דבפסיקתא יש טעות סופר ,והרמב"ם למדדינו מסברא.ביןכךוכך ברורה דעת
הרמנ"םלדינאדאיןלמנות אשה לשאר משימותשבישראל (וע"ע ב"קרית ספר"
הל'מלכים).
ב .דעת שארהראשוניםבמינוי של שררה:

ישלעיין,איפליגי חלק מהראשונים ע"ד הרמב"ם ,דבריש פרק שבועת העדות
שנינו ,דנוהגת באנשיםולא בנשים ,וכתב הר"ן שםשמעינן שהנשים פסולותלדין
וכו' .והא דכתיבגבי דבורה " -והיא שפטה את ישראל" ,לאו שופטת קאמר
אלא מנהגת .ואע"ג דאמרינן בסיפרא "שום תשיםעליך מלך"  -ולא מלכה,
התם לא מנו אותה אלאנוהגיןהיועלפיה עכ"ל ,והנהדברי הר" 7אפשר לפרשם
בשתידרכים ,או דס"לדדוקאמלךתשיבמינוידכללישראלולכן אסור אבלמינוי
שררה מותר ,או דס"לדישאיסור בעצםהמינוי ,אבלכל שהדבראינו בתורתמינוי
אלא נוהגים היו עפ"י דבורה  -אין הדבר נחשב כמינוי של שררהואין בזה
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איסור ,ולא פליג הר"ן ע"ד הרמב"ם .וכעין הדברים האלו איתא ברשב"א
וברמב"ן שם ,וע"ע ב"ברכייוסף" חו"מסי'ז' סקי"א .והריטב"א בריש שבועת
העדות כתב וז"ל :ומש"העלדבורה "והיא שפטה אתישראל" וכתובנמי"ויעלו
אליהבני ישראל למשפט"  -זה שהיומתנהגים עלפיה לא בתורתמינוי ,דהא
אמרינן בספרי "שום תשים עליך מלך" ולא מלכה וה"ה לשאר משימות ,אלא
שמתנהגים ע"פ עצתה עכ"ל .מפורש בדברי הריטב"א דס"ל כהרמב"ם אלא
דלדעתו כל שנוהגים לשמוע לעצתהאין בזה משוםמינוי שררה ,ורק כל שקבלה
מינוי של שררה שיש בכוחה להכריע דבר  -הרי זה כלול באיסורמינוי של
שררה .והואיל וגם דברי הר" ,7הרשב"א והרמב"ן ניתן לפרשם כפי דעת
הריטב"א לא נראה דחולקים ראשונים אלו ע"ד הרמב"ם ,דכל הרוצה להכריח
מחלוקת בראשונים עליו הראיה (אמנם ראיתי מציינים דבספר "אהלי יהודה"
לר"ינגרעלהספרי כתבדהרמב"ןפליגעל הרמב"ם,ואין הספרתח"י).
והנה הגאון ר"מ פיינשטיין באג"ם יור"ד ח"ב סי' מ"ר כתב להוכיח ,דיש
מהראשונים דפליגי על הרמב"ם .ותורף דבריו ,דהואיל ומקור בספרי לאיסור
מינוי אשהישנו רק במלכות ולא בשררה,לכן אם מושמטדיןמינוי שאר שררות
בספר החינוך קמ"ל ד"החינוך" פליג על הרמב"ם ,מה עוד ש"החינוך" מדגיש
במצוותמינוי מלךכיישדין ירושה לא רק במלכות אלא בכל שררה שבישראל,
ואינומדגיש באותה מצוהכיישאיסורמינוי אשה לא רק במלכות אלאגם בשאר
שררה - .ראיה זו איננה חזקה ,אם נקבל את דעתו של המהרש"א אלפנדרי
דלרמב"םישמקורבספרי.על השמטתהחינוךהעירכבר הגרד"צהופמןזצ"ל.

עודהוסיף הגר"מפיינשטיין,דהתוס' בסוטהדף מא ע"ב (ד"ה אותוהיום)לגבי
דין מקרב אחיך ,חילקוביןדין מלךלדין שאר משימות ,דבשאר משימותבעינן
מקצת אחיך ובמלכות אינו מועיל .ולפ"ז התוס' ודאי פליגי על דעת הרמב"ם
שהרי לדעתםאי אפשר ללמוד שררה ושאר משימות ממלכות ,וא"כ מנ"ל לתוס'
דאסור למנות אשה לשאר שררות .ושבוהניףידו בתשובה השניה בס' מ"ה ,ע"ש
באורך .ולדבריו רש"י התוס' הרא"ש הר"ן והרמב"ן פליגי על דעת הרמב"ם.
אלאדסיים,דודאיישלהחמירכשיטת הרמב"םכיוןדפלוגתא דרבוותא הוא.
ובענין ראייתו מספר החינוך ,יעויין במש"כ הנ"ר אברהם שמואל בנימין
שפיטצער זצ"ל בספר הזכרון למורנו ר"י רוזנהיים ,בקונטרס "כתורה יעשה",
אות ה' ואילך ,להוכיח ד"החינוך" אינו חולק על הרמב"ם.ובענין הסברקושיית
הראשונים מדבורה הנביאה ,אשר לדעת הגרמ"פ היתה הואיל ודבורה נהגה
במלכות (שכל השופטיםהיה להםדיןמלך) -יעויין בספר "זאת חוקת התורה"
דף מ"ה ,ובדברי הגראש"ב שפיטצער זצ"ל (שם אות ה') אשר הוכיחו ,דלדעת
280

חברות נשים בועד מקומי בישוב שיתופי

הרבה ראשונים לא היה לשופטיםדין מלכות ,ובהכרחשקושייתהראשוניםהיתה
מכךשדבורהנהגה בשררה.
נמצינו למדים ,דלדעת הרמב"םודאי שאסור למנות אשה לתפקיד של שררה.
לא מצאנו הכרח ברורכייש ראשונים החולקים על דעת הרמב"ם .גםלדעתו של
הגאון ר"מפיינשטיין להלכהיש לנקוט כשיטת הרמב"םדאין למנות אשה לכל
מינוי שלשררה.

ג.

מהנכללבמינוי של שררה?
במסכת קידושין דף עו :בענין מתן משימות לאחד שאינו מישראל ,איתא:

במערבא אפילו ריש כורי לא מוקמימינייהו .ופירש"י  -ממונה על המידות.
נמצינו למדים דבכללמינוי שררה נכלל כל תפקיד של אחריות ,אפילו אחריות
קטנה .והנראהלומר,דאין הדברתלוי בחשיבותהמינוי,כי אםבכך שהמתמנהיש
בידו להכריע את הדברים .ומן ההכרח לומר כן ,שהרי מדברי חד תירוצא של
התוספות במסכתנדהדףנ .ד"הכל הכשר ,משמעשאיןאיסורלמנות אשהכדיין.
וישלעיין ,האם התוספותפליגי על שיטת הרמב"ם שהרידיין נחשב כשררה,
ואפשרליישב דגם התוספות ס"לדלמינוי של שררהאין ממנים אשה ,אבלדיין
אינומינוי של שררה ,וטעם החילוק ,דכל מה שתלוי בדעת האדם המתמנה ה"ז
מינוי של שררה שבדעתו תליא מילתא ,ולכך אסורלמנות אשה ,אבלכלשהדיין
פוסק עלפידין תוה"ק  -איןזהמינוי של שררה.ואולי בזהפליגישניתירוצי
התוספות שם,דלתירוץ א'איןבמינוידיין משום שררה,ותירוץב' ס"לדדייןהוי
שררה ,שהרי פעמים הוא פוסק עפ"י הנראה לעיניו ,וכמו שודאדדייני ,וא"כ
נכלל בשררה .ומש"כ כתבוהתוס'דדבורההיתה רק מלמדת ד"תוזהאיןבו שררה
שהרי אינה עושה עלפי עצמה ,וכל שאינה מכרעת עפ"י דעתה אין זה משום
שררה .ועפי"זניתןליישבמפני מהבירושלמיסנהדרין פ"ג ה"ט למדו מ"וישארו
שני אנשים במחנה"  -דאשה פסולה לדון ,והרי לשיטת הרמב"ם פסולה אשה
לדוןמדין שררה ,אם לא שנאמרשאיןבדייןדין שררה( .גם התוספות בב"ק דף
פח ע"א כתבוסיבה נוספת דאשה פסולהלדון מחמת שפסולה להעידוכל שפסול
להעיד פסוללדון) .ואמנםהי'ניתן לומר דכאן מדוברבדיין הדן פעם אחת,בין
איש לחברוובזה אפשרדאיןמינוי שררהדכלמינוי שררה הוא רקבמינוילאורך
זמן .אבל זהאינו ,שהריבירושלמי מדוברבסנהדרין ושם הרי מדוברבמינוידיין
לאורך זמן ,ודו"ק( .אמנם כנראה הרמב"ם פליג וס"לדדיין תשיב משימה של
שררה ,ואולי משום כך השמיטדין זה בפ"ב מהל' סנהדרין  -עיין בקונטרס
"כתורה יעשה" הנז"ל).
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ועלכן נראהלומר ,ראםממנים אשהלתפקידשבו תצטרךלהכריעעפ"ישיקול
דעתה,ושיקולדעתהיחייבציבור,אוחלקמהציבור,לנהוגלפיהוראותיה  -הרי
זהבכללמינוי שלשררה.
ן:
ד .איסורמינוי אשהלדיי

לעיל הבאנו מחלוקת הראשונים אם מותר למנות אשהלדיין ,ולהלכה נפסק
בחו"מ ברישסי' ז' ראשה פסולהלדון (וראה בנו"כ כמה טעמים לכך) .ומש"כ

אסורלמנות אשהלכלתפקיד שלדייןאו הנחשבכדין.
ה .למה נחשבתמזכירות המשקהשיתופי?

והנהמינויז'טוביהעירנראההןכמינוי שררה,והןכמינוילדיין; ונבארדברינו
בקיצור:
לזט"ה יש סמכות להטיל מיסים וחובות על בני העיר וסביבותיה הכפופים
למרותם ,ומקורו בגמ' ב"בדףח :ורשאיםבניהעירלהסיעעלקיצתן,וכמו שכתב
שם המרדכי ,וראה בשו"ע חו"מסי' ב',וסי' קס"ג,וסי' רל"א ,וראה בתשובות
הרא"ם סי' נז; ונראה ברור,כי מזכירות המושב המחליטה בכלעניני הכספים
הפרטיים והקיבוציים ,ובשעת הצורך מעניקה לפלוני דבר ומונעת מפלוני -
פועלת ממש כזט"ה ומהלי אםלוקחים בפועלמבן הקהלה כסףלבין אם הכסף
מונח בקופה כללית ומשם גובים ,והחלטותיה שלהמזכירות נקבעות עפ"י שיקול
הדעת שלהיושבים כה; כלומר,הריזהמינוי של שררה,דכלשממנים אשהלמינוי
אשרבוהיא מחליטהעפ"ישיקול דעתה ,ה"זמינוי שררה וכנתבאר.
והנה ,לז' טובי העיר יש כח למיגדר מלתא ולתקן תקנות (ראה בחו"מ סי' רלא
ובתשובות חת"ס יו"דסי' ה') ,ומשום כך מצאנו דלטובי העיר אסור למנותמי
שפסוללדין וכמבואר בד"מ חו"מסי' קס"ג אות א' וברמ"אסי' ל"ז ,וראה בספר
"מנוחת משה" סי' קכ"ד ,ולכן אסור למנות אשה לזט"ה ,וכן מצאתי שהעלה
בספר "תקנות הקהלות"סי'י"זסוף אות א' .ועפ"ידברי השואל,הרי אף שזט"ה
בקיבוץ אינם דנים בדיני ממונות של היחידים  -הרי ודאי יש להם תקנות
והוראות כלליות שהם מכחמינוי הציבור והרי הםכדיינים לכך ,וברור שא"א
למנות אשהלתפקיד מצדפסולדיין.
אמנם אחד האחרונים ר"ל דכל האיסור של מינוי אשה אינו קיים בכה"ג
שקבלו עליהם ,ומקורו מהא דהראשונים הקשוהיאך דבורההיתה שופטת כנאמר
בפסוק " -היא שפטה את ישראל וגו'" .ובחד תירוצא כתב הר"ן דקבלו אותה
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עליהםמפני השכינה וה"ז כמו שאדםיכוללקבללדון אחדמןהקרובים ,כמבואר
בסנהדרין דף כד ע"א (וכן בעוד ראשונים ,שלמדו זאת מדין נאמן עלי אבא
בסנהדריןדף כדע"א).הרישבקבלועליהםאיןמניעה מלקבלמי שפסוללדין.
ביסוד הדברהיה מקוםלדון אם העמדהמועיללמישאינוראוי במהותו ,וכמו
שמצאנו דלפסול רשע לא מועיל קבלועליהם וכמו שכתב בספר "מנוחת משה"
סי' קכד ובשו"ת "אגרות משה" הנ"ל ,ואפשרדכל מהשמועילקבלועליהםדוקא
כשראוילדון ורק פסול למקרהפלוני כמו קורבה ונגיעה(וישלעיין בלשון הטור
ואכמ"ל) ,אבל מי שפסול במהותו  -אין בזה קבלו עליהם ,ומה שכתבו
הראשונים שקבלוה עליהם  -שאני התם דמפני השכינה הותר ,עפמ"ש התוס'
במסכתנדה שהיתהדנהעפ"יהדיבור ,משא"כ באשה סתם ודו"ק.
ואף אם לא נאמרכן ,אלא דאפשר לקבל אשה כשקבלועליהםדיין פסול -
אין להתיר מינוי אשה למזכירות הישוב ,דהרי לחלק גדול מהפוסקים ביקבלו
עליהם' צריכים המתדיינים לקבל שוב אתהדיין הפסול בכלדין-ודברים באופן
נפרד,ולפי זה ,בכל נושאודיוןשתדוןבוהמזכירות  -יצטרכולקבל הסכמתכל
החברים ,שהרי אם אחד יסרב  -ישמעו לזה שטוען כהוגן שאין לאשה לדון
בדבר,וודאי שכךאי אפשרלהלמזכירותלפעול.
זאת ועוד ,הדבר לא יפתור את האיסור שלמינוי אשהמדין שררה אפילוימנו
אשה בהסכמה של'קבלועליהם',שהריכלמינוילתפקיד של שררהישבו הסכמה
ואעפ"כ אסורלמנות אשה,וכמושביארנולעיל .וראה בתשובת הגר"מפיינשטיין
הנ"ל.ועיין בכנה"ג חו"מסי' ז' ,דקבלועליהםאינומועיל בשררה ,ובברכ"י שם
אותה' ומשםתקחנו,ודו"ק.

.1דיןאפוטרופסין
וחכם אחד העיר ,דיש לאסורמינוי אשה למזכירותכדין הגמ' במסכתגיטיןדף
נ"ב ע"א דאין עושין אפוטרופסין נשים ,ופירש רש"י דאין דרכן לצאת ולבא
ולטרוח .ובמח"כ אינו דומה לכאן ,דאפוטרופוס מוטלעליו לטפל טיפול שוטף
בענין וה"ז אסור משוםדאין דרכן ,אבל הכא במזכירות  -אין מוטל הטיפול
השוטףבדבר .אמנםיש שלמדומדבריהטור בחו"מסי' ר"צכי אסורלמנות אשה
לאפוטרופוס משום חשד על העבירות ,וכמו שלמד בשו"ת "סבא קדישא" חלק
א' חו"מ סי' ל"ב .אך גם לדעתוישלעיין אםקיים איסור זה כשאינה יוצאת
ועוסקת בפועלבעניני המקח-וממכר.ועיין בב"ח שם ובשו"ת התשב"ץ ח"בסי'
קפ"ח ,ודברזהעדייןצריךבירור.
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ז .סיכום
העולה לדינא  -נראה דאין למנות אשה לחברות במזכירות הישוב ,וכמו
שנכתב בהודעה שפורסמה בזמנואחריההתייעצות עם הרה"גרבי משהאויערבך
זצ"ל(עיין בנספח א' למאמרזה) ,ורקלועדותהנוגעות למשקהבית נבחרונשים.
וטעם הדבר :א) מצדמינוי של שררהב) מצדאיסורמינוי אשהלדיין.
בשולי המאמר:

בשו"ת "שרידי אש" ח"ג סי' ק"ה מצויין,כיבין הפוסקים שעסקו בשאלת
בחירת נשים ,היה הגאון ר' דוד צבי הופמן זצ"ל  -ראש ביהמ"ד לרבנים
בברלין .אלא שתשובתו בענין זה איננה מופיעהבין תשובותיו בספרו "מלמד
להועיל" .לאחרונה קבלתי מידי הרה"ג רבי קלמן כהנא שליט"א  -ראש
ביהמ"ד הגבוה להלכה בהתיישבות ,את תרגום מאמרו של הגרד"צ הופמן אשר
פורסם ב"ישורון" (בעריכת הרב יוסף ווהלגמוט זצ"ל) כרך  6עמ' 262ואילך.
המאמר תורגם ע"י ר' שמואל ב"ר אליהו דאובה ז"ל ,ומתפרסם  -לראשונה
בתרגומו העברי  -כנספח (ב') למאמרנו .דברי הרב הופמן פורסמו כתגובה
למאמרו של הרב ד"ר ריטר ז"ל  -הרב הראשי של רוטרדם ,אשרהגיב (שם,
עמ'  445ואילך) על חוות-דעת של הרב הופמן בענין .ראוי לציין ,כי כסיבה
לפירסום המאמר,מציין הרב הופמן שמועה שבקהלות מסוימותבפולין וליטא
התירולנשים להבחר,ורצה לפרסםדעתולאיסור.
במאמרו ,מחלק הרד"צ הופמןבין הבחירה האקטיבית (=הזכות לבחור) אשר
תלויה בהחלטותהקהילה,לבין הזכותהפסיבית(=הזכות להבחר)  -דבר האסור
עפ"י ההלכה .עקרונות מאמרו :א) לדעתואי אפשר לומר שמבחינת ההלכה אסור
לנשים לבתור ,אלא שיתכן ויש מנהג לאסור את הדבר ,ב) לעומת זאת ברור,כי
אין למנות אשה לכל שררה ,ובכלל 'שררה'  -מינוי שלדין ושיפוט ,ועלכן
אסורלמנות אשהלועדהקהילה.
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נספח א'
תשובתו של הרב משה אויערבך זצ"ל בדברזכות הבחירה לנשים  -המתפרסמתכאן  -מהווה
קטע ממכתב ששלח בשלהי שנת תרצ"ד לחברי קבוצת "חפץ חיים" .המכתב המלא והסיכום
שבעקבותיו פורסמו בספר "זכרונות הרב משה אויערבך" (הוצאת "המעין"  -ירושלים תשמ"ב),
עמ' .107-105

בנוגעלזכותהבחירה :עד כמהשאין הדברנוגעלאדמיניסטרציה ,אלא בעבודה
מעשית ,כגון ועדות הנוגעות למשק בית  -יכולות הנשים והבחורות להיות
בעלותזכותבחירהאוזכותהחלטה.בעקרון,איננירואההבדלבין הנשואותללא-
נשואות.כיצדיתבטא הדברבאופןמעשי  -הטובביותר,הניחולפרקטיקה .את
הייצוג כלפי חוץ  -הניחו לגברים ,את החלוקה היחודית בבית  -לנשים.
בעקבות המכתב הנ"ל  -וכנראה לאחרהתייעצות נוספת עם הרב ד"ר משהאויערבך זצ"ל -

פירסמה מזכירות הקבוצה את הסיכום דלקמן (המסמך אינו נושא תאריך):

קבוץ חפץחיים

ב"ה

אגודה שתופית בע"מ
גדרה

עבין זנות הבחירה לחברות
אחריהתייעצותעם כב' הרב ד"ר משהאויערבךנ"י ,הוברר השאלההזוכדלקמן:

 )1בחירותלמזכירות.אין לחברות זכות בחירה  -לא באופן אקטיבי ולא
באופן פסיבי.
)2בחירותלמועצהולועדות .לחברותישזכותבחירהבאופןאקטיבי .החברות
יכולות להבחר למוסדות אלו ע"י הצעות מצד הבחורות .ההצעות האלו דרושות
אישורע"יהשיחה .במקרה שלדחיהע"י השיחה  -על הבחורותלהציע לשיחה
הצעות אחרות .זאת אומרת ,שלשיחה יש רק זכות אישור בענין זה.
 )3זכות הצבעה .לבחורות יש זכות הצבעה בלתי מוגבלת.
המזכירות
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הרב דוד צבי הופמן זצ"ל

חוות דעת*

על אודות בחירות ע"י נשים ובחירתן ע"י אחרים
באשר לשאלת זכות הבחירה האקטיבית והפסיבית של נשות קהילתך ,אתכבד
להודיעך שלפי עניות דעתיאין לתת זכות בחירה פסיבית לנשים עליסוד תקנות
רבניות תלמודיות .זכות הבחירה האקטיבית נתנתלנשים כאשרהקהילה מחליטה
על כך,
להלן נימוקי.
 .1הרמב"ם בהל' מלכים פ"א ה"ה פוסק" :איןמעמידין אשה במלכות שנא':
'עליך מלך' (דברים י"ז ט"ו) ' -ולא מלכה'; וכן כל 'משימות' שבישראל -
אין ממנים בהם אלא איש".
' .2משימות' הוא ריבוי של 'משימה' .המלה מופיעה ביבמות מה :והינה שם
עצם שנוצר מפועל בדברים י"ז ט"ו "שים" שפרושו :להושיב להציב.
מה כוונתו של רמב"ם ביחם למלה 'משימות'?
זאת פרש בפיסקה הקודמת ,בה"ד .שם נאמר" :לא למלכות בלבד(אין הגר
יכול להתמנות) אלא לכל שררות שבישראל ,לא שר צבא ,לא שרחמישים או שר
עשרה ,אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות,ואין צריך לומרדיין
אונשיא שלאיהא אלא מישראל ,שנאמר' :מקרבאחיך תשיםעליךמלך' (דברים
י"ר ט"ו)"( .חזרהזו של המלים' :תשים' עד 'מלך' מלמדת שכל משימות שאתה
שם ,תהיינה רק מקרב אחיך .מובן "משימות'  -כל המשרות מבחינה צבאית,

שיפוטית ואדמיניסטראטיבית).
 .3ברורות יותר התקנות במקומות הבאים :ספרי דברים קנ"ז ,על הפס' "לא
תוכל לתתעליךאישנכרי" (דבריםי"ז ט"ו)  -היוצא מזהשאין למנות אתהזר
לפרנס על הקהלה.

*

תורגמה ע"י ר' שמואל ב"ראליהודאובהז"ל ומתפרסמתלראשונה בתרגומההעברי.
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בפסיקתא זוטרתא כ'" :איש ולא אשה" .היוצא מזהשאין למנות אשה לפרנס
על הקהילה.
 .4מתוך הירושלמיקידושין פ"ד ה"ה מתברר שכל המשימותשנזכרובסעיף 2
מתייחסותלסוג משרות" :שום תשיםעליך מלך"  -יכול שהתקנותחלות רקעל
מלך? מנין שמתייחסות אף לשוטרי העם (לפי פרשנים:דייניםבדיני ממונות);
לגבאי צדקה (גובין ומחלקין) ,לסופרי הדיינים ולמוציאים לפעל (פסקדין -
שליח ב"ר)? כתוב" :מקרב אחיך תשיםעליך מלך"  -המלמד שכלמי שאתה
שם ,צריך להיות מבחירי (היינו :מהברורים שב) אחיך.
 .5גם בבבלי ב"ב ח' ע"ב מובאת פעולת הצדקה כפעולה שלדיןושיפוט .כמו
כן פוסק בשו"עיו"דס"ג .והקביעהשאין לתתלנשיםגישהלפונקציותמשפטיות,
נפסקת (=כך מורים לנו) בשו"ע חו"מ סי' ז' ס"ד.
קיים מנהג שבאגודות נשים מבוצעת חלוקת הצדקה עלידי נשים ,דבר שיש

להבינו.

 .6הפרשנים מעוררים את השאלה כנגד התקנה שבסעיף ה' :כיצד ייתכן

שדבורה הנביאה פעלה כשופטת בישראל?
התשובהעלכך מסתברתעלנקלה מתוך העובדה שדבורהכנביאההיתה תופעה
יוצאת מהכלל (ראה תוס' שבועות כ"ט.):
מוזר הדבר ,שפרשני הספרי לא התייחסו בבקורת לשלטונה של שלומציון
המלכה ,אשרלפיגירסת התלמוד היתה מלכה צדקת והיתה אחותו של ר' שמעון
בן שטח נשיאהסנהדרין (ראה ברכותמח .).למעשהמוסבריםהדבריםע"יהמבנה
הפוליטי ששרר בתקופה ההיא .שלומציון נקבעה כיורשת עצר ע"י צוואת בעלה
אלכסנדרינאי (ראה :יוספוס .)1 ,16 ,13 ...אלכסנדרינאיהיהצדוקי אשר רדף
את מורי ההוראה הפרושים .בתקופת שלטונו בוטלו כל תקנותודיני הפרושים
(ההוראות ע"פ המסורת) ,רק אשתו (ששלטה אחריו)החזירה עטרהליושנה.לפי
יוספוס( ,)2 ,16 ,13 ...נתנה המלכה בפעל את השלטוןלפרושים כששמה משמש
רקכיסוי להם .פרוש הדבר ,ששלטונה של שלומציון זהה עם שחזורה ושיקומה
של חוקת התורה.אין פלא ,אפוא ,שהותר באופןיוצא מהכלל לאשה לשאת את
התאר 'מלכה' ,ובפרט שעצם המלכתה לשררה זו באה מצד בעלה הצדוקי.
 .7כנגד התרתזכותהבחירה האקטיביתלנשים  -אין להעלותכלערעור,לפי
דעתי ,מתוך מקורות המסורת .אמנם עלול להיות שדבר כזה נוגד מנהג משכבר
הימים,לכןיש לדאוג להסכמת כלהקהילה בשעה שעומדים לשנות תקנתציבור.
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הערות
לסעיף :1

יכוללהיות שהמליםיימלךולא מלכה" ברמב"ם,מקורןבספרידבריםקנ"ז.כי
אכן חלה תקנה זאת על כל המשימות  -דברזהאינו כתובבספרי.יתכן מאד
שהרמב"םהסיק מתוך הגמ' ביבמות מ"ה ע"בוקידושין ע"ו ע"ב,שלפיהמקורות
האלה חלהציווי "מקרבאחיך" עלהמשימות .לעומתזאת,אין הצדקה למסקנהזו
לאחר שהוצאתו שלהזר מכל השררות נלמדתבספרי מהמלים "לתתעליך"(כפי

שמעיר בצדק המלבי"ס) ושם לא מדובר רק במלך .ובאמת מעיר ר' יהודה נגר
בספרו "אהלי יהודה" לספרי ,שהרמב"ן אינו מסכים עם הרמב"ם בכל הנוגע
להוצאת הנשים מכל המשרות ,פרט למלוכה (לדעתיאין הדבר מוכח מתוךדברי
רמב"ן) .בספרהחינוך נאמר רקשאין אשהיכולה לקבלמינוי כמלכה .הואאינו
מזכיר משרות אחרות; ומאידך אצל זר הוא עומד במפורש על כך שאותו יש
להוציא מכל המשרותהללו .לעומתכלזאתישלחקורמאיזה מקור שאב הרמב"ם
י משערשאיזו מכילתא שמשהלו מקורלכך ,ראהלהלן הערה ,2
אתפסיקתו.אנ
ו.3-

לסעיף
יש לצטט כמקור לפסיקתו הנזכרת של הרמב"ם גם את הגמ' בקידושין ע"ו
:2

ע"ב" .הממונה על אמת המים" שברמב"ם הל' מלכים פ"א הל' ד' ,עלוללהיות
זהה עם 'ריש גרגותא' הנזכר שם .אמנםיש לשים לב שהרמב"ם מונה את שרי
הצבא הבודדים ,דבר אשר מצדיק את ההשערה שהרמב"ם שאב אתהדין מתוך
מכילתאולכן אם נמצאות במדרשהגדולאותן תקנותשהזכרנובנימוקים א' ב' (,1
( )2ראהגם "מדרש תנאים"שלי ,עמ' ,)104אזיישלהניח שהוא לקח אותםמתוך
מכילתא.

לסעיף :3

וזולשון פסיקתא זוטרתא" :לא תוכללתתעליךאישנכרי"  -זה ל"ת' .איש'
 -ולא אשה,מיכן שאיןממנין אשה פרנסה על הציבור" .לאחר שהרישא של

המשפט הזה נלקח מתוך הספרי ,יש להניח בוודאות שהמחבר של הפסיקתא
זוטרתא (רבטוביה) לקח גם אתהחלקהשנימתוךהספרי.לפיכךישלגרוסבספרי
דברים קנ"ז כך'" :איש נכרי'  -מיכן אמרואין ממנים פרנסה על הציבור".
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המעתיקיםשינו את המלה 'פרנסה' ל'פרנס'מפני שבדרךכלל המלה 'פרנס'אינה
מצויה בלשון נקבה .באופן כזה אפשר לפשט את הדרש .המלה 'איש' מיותרת,
ומובנם של הדברים כך הוא" :לא תוכל לתת עליך 'איש' נכרי" ,אלא 'איש'
ישראל ,אבללא אשה ,ולאחרשאין המלה 'מלך' מופיעה כאן,לכןישלהוציא גם
'פרנסה'(היינו אשהבתפקידפרנס) .רקזוהגירסה הנכונה בספרי,כילפיהגירסה
שלפנינו ,או שיש להוסיף את המלה 'אותו' לאחר'אין ממנין' ,או שיש לערוך
תיקון אחר (ראה מלבי"ם) .הכרעתו של הרמב"ם בסעיף  1מופיעה א"כ גם
בספרי ,באופן שיש להכריע ללא ספקלפי הרמב"ם ,גם אם דעת הרמב"ן תהא
שונה מזה.
לסעיף :4

הביטוי'שוטריהרבים' המופיעבירושלמי(לפי המשנה שםד',ה') מתפרשלפי
רש"י ,רמב"ם ופרשנים אחרים כדייניםבדיני ממונות .הסיבהלכינוי זה,יתכן
ומתפרשת בגמ' ביבמות פו :שם נאמר :בתחילה לאהיומעמידים שוטרים אלא
מן הלויים ,שנא'" :ושוטרים הלוים לפניכם" (דהי"ב י"ס)  -עכשיו אין
מעמידים שוטרים אלא מישראל שנא'" :ושוטרים הרבים בראשיכם" .רש"י
מעיר במקום שישלהבין את המלה 'הרבים' במובן ישראלבניגודללויים ,לאחר
שהםמרוביםמהלויים .אמנם כברמעירה"ערוךלנר" שהפסוקהנזכראינומופיע
בתנ"ך (ראה גם קונטרס למדע היהדות שנת תרל"ח עמ'  37ועוד) .בוודאיהיה
בפני מהברי התלמוד מקור זה באחד ממפעליהם הסיפרותיים (ראה גם מקרה
דומהערוביןב') .לעומתזאת כותביוספוספלביוס (אנת' " )14 ,8 ,4בכלעיריהיו
שבעהפרנסים אשרמצטייניםבתכונות וקנאותלצדק .לכל ממונה [=שליט]יהיו
שני משרתים מתוך שבטלוי .על שבעתהפרנסים מוטלתחובתהשפיטה .אלה לא
היולויים ,לעומת מקבלי השכר שהשתייכו לשבטהלוי" .ישלהניח ,שהראשונים
נקראו" :שוטרי הרבים" מהטעם שרש"י מזכירו ,מתוך אבחנה למבצעיהדין
(מכים ברצועה) שגם הם נקראו שוטרים ,ושלויים היו (ספרי דברים ט"ו).
האחרונים ,יתכן והינם "השכירים" של יוספוס.

לסעיף

:5

ראה עוד חו"מסי' ל"ז (בסוף) ,שם שווה מעמדם של "טובי הקהל" העוסקים
בעניני צבור ,למעמדם שלהדיינים.
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לסעיף

:6

בספר "מנחתחינוך" מצווה תצ"ז ,מובעת הדעה שהתקנה "מלך ולא מלכה"
של הספרי מתייחסת רק למינוי הראשון ,וכי בת כיורשת-עצר תוכל להגיע
לשררה.
לסעיף :7

אין להשוות את זכות הבחירה האקטיבית .עם עדות ,אחרתהיהצריך לשלול
מכלפסולי העדות אתזכותהבחירההאקטיבית .דעה כזאתיכלהלהוליך למכשול
שכלבעלי זכותבחירהאקטיביתהינם גם כשרים לעדות .אפשרלנמק את הוצאת
הנשים מזכות הבחירה האקטיביתע"י המסורת המקובלת (שתקפה שווה למנהג,
ראה גם שו"ע יו"ד בתחילתו) .אולם לפי דעתי ,יש בכח החלטתם של חברי
הקהילה לתתלנשיםזכותזו ,כשם שלמשל מותר לתתזכותבחירהלפטורי מסאף
במקרים שלפי המסורת המקובלת יכלו לבחור רק משלמי המסים.
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ברור הלכה בדברמינוי נשים לתפקידי ציבור
והשתתפותן בהצבעה באסיפה בישוב השיתופי
א .פתיחה
מיוחדת היא צורת החיים השיתופית שבארצנו ,ואין לה אח ורע בארצות
אחרות .בתוכה מיוחדים הם הישובים החיים על-פי התורה ,באשר ההנחה
המוקדמת לגבם היא התאמת החיים למצוות התורה .על רקע זה נוגע נושאנו
לאושיותהחייםהשיתופיים ,משום שהנשים נדרשות בהםלנשיאהבעולבעבודה,
בתפקידי ציבור ומעל לכל בהשתתפות בהחלטות הציבור באסיפוסיו .בראשית
דרך ישובנו מבוא חורון ת"ו ,עלתה השאלה :האם מותר לנשים להשתתף
בהצבעות ולהתמנות לתפקידים ,ונתבררה בהתייעצות עם גדולי הוראה ,ובברור
סיבות הנוהג בכך בישובים אחרים .ברוריסוד ההלכה ונימוק ההוראה בישובנו
נערך בזה.
אקדים להדגיש ,שהפסיקה למעשה מתייחסת רק לישובנו .ההוראה לכלל
הציבור בארץ היא בסמכות הרבנים הראשיים ,וכבר השמיעו גדולי הפוסקים
דעתםבכך .הבנת המקורות להלכהבנושאנווהעלאתסברותבעלי משמעותכללית
 -נכתבים לשם תלמוד תורה בלבד.

ב .צדדי הנושא
בדברמינויה של האשה ,השאלה היא :האם מותר למנותה לתפקיד של אדם
יחיד כמרכז משק ,מזכיר וכדומה ,וכן לשיתופה במזכירות ,ועד ישוב ,ועדות
שונות? זו הבחירה הפסיבית.
באשר לבחירה האקטיבית ,השאלההיא :האם מותר לה להשתתף בהצבעה על
מינוי אנשים לתפקידים? האם רשאית להצביע באסיפה ובועדות ולהחליט
בעניינים כלכליים וחברתיים וכדומה?
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מתחילה נעסוק בברור יסוד ההלכה בשאלות אלו בכל צדדי הנושא ,ואחר
הברור העקרוני נבחון אפשרויות בנסיבות שונות ע"פ ההלכה.
התבססתי בכמהפרקיםעלחוותדעתושלהרבדודצביהופמן שתורגמהעלידי
אבי-מורי ז"ל,וכיון שמתפרסמת בזה ,אסתמךעלהדברים הכתובים בה ואמשיך
בהם.
בדברינונגדיר ע"פ ההלכה אתהתפקידיםבחייהציבור שלגבם עומדת השאלה
אם מותרלמנות אשהלהם.נבדוקאלומינוייםנזכרים בפרוש,ונבחון אתדמיונם
של תפקידיםבחיינו לאלו הנזכרים במקורות ההלכה.

ג.מינוי אשה לשררה
א .דעת הרמב"ם

הרב הופמן הביא את פסיקתו המפורשת של רמב"םלאיסורמינוי אשה ל"כל
המשימות" ,והבהיר את מקור דעתו.
כמו כן הגדיר את המושג "שררה-משימה" ,במשמעותו הלשונית ובהקף
התפקידים הכלולים בו ,ע"פ דברי רמב"ם עצמו בדבר הגר והסביר מקורותיו.
הרחבך ההגדרה לגבי מהות פעולת השררה תבואר לקמן פרק ז.
להרחבת הסבר הספרי :איסורמינוי מלכה נלמדמיתור המלה "מלך" בשניה.
שאם לא כןאין למעטה מלשון זכר,כי כל התורה בלשון זכר נאמרה.
בגירסת הספרי שלפנינו ע"פ מלבי"ם ממעטים נכרי מכל השררות מהפסוק
"לאתוכל לתתעליךאישנכרי" שמובנו:כל שאתהנותןעליך לאיהיהאישנכרי.
ביבמות מה ע"בובקידושיןעו ע"ב משמע שהנכרי ממועט מכל השררות ע"פ
תחילת הפס' "שום תשיםעליך מלך מקרב אחיך" " -כל משימות שאתה משים
אליהו אלא מקרב אחיך" .וכן מפרשים רש"י ור"ןבקידושין .אבל בירושלמי
קידושין פ"ד ה"ה נראה שההדגשה היא על המלה "עליך" " -כל שתמנהו
עליך".
הרב הופמן מעלה בקיצור אפשרויות שונות להבנת מקור דעת רמב"ם ובס"ד
ארחיבן:

אפשרות א' :הקף איסור מינוי הגר נלמד מ"שום תשים ...מקרב אחיך
תשים ."...בהמשך הפסוק כתוב "מלך" יתר ,למעט' ,מלכה' .ואפשר ~מדגםכן
כך את הפסוק "שום תשים ...תשים ...מלך" " -ולא מלכה" היינו :לכל
משימות אל תמנה אשה.
אפשרות ב' :האיסור בגר נלמד מ"לא תוכל לתתעליך איש נכרי" " -כל
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שעליך אסור וכו'" .לפסוקזהאין קשר לנקבה ולאניתן לכאורהלפיו למעט אשה
משררות.
אפשרותג':לשון הפסיקתא ,וברור הגירסא הנכונהלפיה בספרי ,שבו מפורש
איסור מינוי אשה לכל השררות ,ראה דבריו הברורים.

ב .דעת שאר ראשונים

ריטב"א בשבועות ל' ע"א כותב" :אמרינן בספרי' :שום תשיםעליךמלך' -
ולא מלכה ,וה"ה לשאר משימות" .דעתו מפורשת כרמב"ם ,אך סותר אתדברי
עצמו בקידושין לה ע"ב ,שיובאו לקמן (ד' ב).
הרב הופמן מביא דברי ספרהחינוך ,וכוונתוהיא שמהם משתמעשאין איסור
למנות אשה לשאר שררות מלבדמלכות (אבלפסולהלדיןלדעתוכפי שכתבבסוף
מצוה ע"ז) .אמנם הרב אברהם שמואל בנימין שפיטצער בקונטרס "כתורה
יעשה" מסבירו בדרך אחרת ,אך הרב משהפיינשטיין שליט"א בשו"ת "אגרות
משה" יו"ד ח"ב סי' מ"ר מסכים עם הבנת הרב הופמן .לדעתו גם רש"י ור"ן
בפרושםלקידושיןעו ע"ב ותוס' בסוטה מא ע"ב ד"ה "אותו" חולקיםעל רמב"ם.
ודבריו בזה צריכים תלמוד .הנחתוהיא שמקור ההלכה ברמב"ם לפסול אשה הוא
היות גר פסול לשאר שררות כשם שפסול למלכות .מכאן שהנושאים שווים ,וכל
דיני הפסול שבמלךקיימים בשאר שררות .עתה שנמצא שאשה פסולה למלכות
ממילא פסולה לשאר שררות .אבל בדברי רש"י ותוס' נמצא שפסולגר למלכות
שונה בטיבו ובמקורו מפסולו לשאר שררותואין להשוותם ,עלכן גם כשנמצא
איסור למנות אשה למלכות אין לומר שפסולה לשאר שררות.
לכאורהיש לטעוןשאיןזו ראיה שודאיחולקים על רמב"ם,כיי"ל שאף שלא
נמצא שהשוו פסול שררות לפסול מלכות ,אולי יש לרמב"ם מקור מיוחד
במדרשים לפסול אשה לשאר שררות ,ושלו יסכימו הראשונים .אכן הסבירו
והוכיחו פוסקים שיש מקור כזה (הרב הופמן דלעיל ,הרב עוזיאל ב"משפטי
עוזיאל" חו"מ סי' ו') ועוד דרך (א') הוצעה לעיל ע"פ הסבר הרב הופמן.
הרבפיינשטייןמניח בתשובתו השניה שםסי' מ"ה ,שאםהיינואומרים שאשה
פסולה למשימות לא תועיל קבלתה מרצוןלמינוייה למשימהבקביעות .מכח הנחה
זו הוכיח שכל הראשונים המסבירים שכשרה לשררה בקביעות מכח קבלה,
חולקים על רמב"ם ומכשירים אשה לשאר שררות (חוץ ממלכות) ,והם :רמב"ן,
רשב"א ורא"ש בשבועות( .ע"פ הנחהזואי אפשר לומר אליבא דרמב"ם שמותר
למנות אשה למשימה בקבלה מרצון).
293

הרביונה דברת
נראה לומר בזה שני דברים:
א .ריטב"א בשבועותל' ע"א כתב שישראלקבלו אתדבורהעליהם .מעתה גם
אם נאמר שזה הסבר רק לכך שהיתה דנה ,מכל מקוםדיינותהיא שררה(,ופסולה
לשררות לדעתוכמו שכתובלעילבתחילת הסע'(ב).).וכיצדמועילה קבלהלכך?!
אלא צ"ל שמועילה קבלה לכך ,וממילא אפשר לומר שגם רמב"ן ורשב"א
ועוד מתרצים תרוץ זה ,אף אם נאמר שסוברים שאשה פסולה לשאר משימות.
ב .שם נימק ראייתו על אודות דעת תוס' ורשב"א בכותבו:
"כלמינוי הוא בקבלהורצון שאסור" .הבנתי שטוען :הרי כלמינוי נעשה ע"י
ציבור הממנים את האדם וזה הרי נעשה ברצון ,ובכל זאת אסרה התורהמינוי.
משמע שגםמינוי מרצון אסור ,שאם לא כן היכן מצינו כללמינוי שאסור!
כלפינימוקזהישלטעון שאם נמצא מצב שבו אסורמינוי אשה לשררהגם אם
קבלתה מרצון מותרת,הרי שנדחית הראיה על אודות דעתהראשונים הנ"ל.ואכן
לקמן ח',ב .א א ,ושם ב) תוסברנה אפשרויות למצב כזה.
בראיה ובסברא הנ"ל נראה שאין הכרח לומר שראשונים אלו חולקים על
רמב"ם.
בשולחןערוךאין התיחסותהלכתיתכללית,או בנושא מסוים,לגבימינוי אשה
לשררה .לא בענין מלכות (שאינו נידון כלל בשו"ע) ולא בשאר שררות ,חוץ
מאשרבדין כפי שיבואר בפרק הבא.

ר.מינוי אשהלדיינות
א .ההלכה לאיסור ומקורה

כברראינולעילג ,א שבנושא השררהישזהות לדעת רמב"ם ושעמו,ביןדיןגר
לדין אשה,וכן הדברבמינוילדיינות .עלכן נפתח בזהבדין הגר ,באשר ממנו גם
מסקנותלדין האשה וגדרו.
בשו"ע חושן משפטסי'ז'סעיף א' נפסק" :ביתדין שלג' שהיה אחד מהם גר,
הריזה פסוללדון לישראל ,אלא אםכןהיתה אמו(אואביו  -רמ"א) מישראל"
ובסעיף ד' נפסק" :אשה פסולה לדון".
בענייני משפט הביא רמב"ם רק אתדין הגר בהל' סנהדרין פרק י"א הל' י"א,
ולא אתדין האשה .האם סובר שכשרה לדון? התשובה לכך לקמן.
מקורדיןהגרהואביבמותדף קב ע"א ע"פהכתוב בפרשתהמלך "שום תשים"
משוםשדיין הוא כמלך (רש"י) או לפחות כבעל משימה .וכבר נתבארו הדברים
לעיל ג ,א.
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מקור ההלכה לפסול אשה לדין ,מבואר באחרונים נושאי הכלים לשו"ע,
בעקבותדברי ראשונים כמבואר שם ב"ביתיוסף" ,ובהםדברי הרא"ש בשבועות
פרק ד' סימן ב' ,זה תוכנם :במסכת נדה דף מט ע"ב כתוב במשנה" :כל הכשר

לדון כשר להעיד" .מכאן המסקנה שכל הפסול להעיד פסוללדון(כי אם נאמר
שלמרות שפסול להעיד כשר לדון ,הרימצינו שישמי שכשרלדון ופסוללהעיד
בניגודלכלל).כיוון שבסוגית שבועותל' ע"א לומדים בגזרה שווה שאשה פסולה
להעיד ,ממילא פסולה לדון .כן מפורשת מסקנהזו שם בירושלמי הל' א'( .וכן
ביומא פ"ו ה"א ובסנהדרין פ"ג ה"ט) .רמב"ן שם הוסיף להדגיש" :וכלל גדול
הוא ולמדין ממנו".
כללזה עצמוטעון ברור:מנין נלמד? בגמראאין הדבר מבורר וכלהמזכירים
אותו נסמכים עליו כמקורלדין ,אךאין לראות בו טעםהדין וגדרו .לפני ברור
מקור הכלל ופסול אשה לדין ,נברר את טיבו של הכלל ,ונבחיןבין שני סוגי
כללים :כלל מקור שהוא סיבתהדין (טעמו וגדרו) ,וכללסידורי המגלה אתהדין.

דוגמא לסוג הראשון הוא הכלל בקידושין לו ע"ב במשנה "כל מצוה שהיא
תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ,ושאינה תלויה בארץ נוהגתבין בארץבין
בחוצה לארץ" ,הנלמד מהכתוב בדברים "אלה החוקים וגו'" כמבואר שםבסוגיה
לז ע"א .לכללהסידוריאין מקור כשלעצמו בכתובים ,אלא הוא מסכם את כלל
הדינים הנלמדים מהכתובים .הכלל בנדהשייךלסוגזה .ראיהלכך מהמשנה הבאה
שם נ' ע"א "כל שחייב במעשרות מטמא טומאתאוכלין וכו'".אין מקור לכך,
וודאי שלא מפני שדברחייב במעשר הוא מקבל טומאת אוכלין .לכלדין מקור
לעצמובתורה .אלא אחרלימודהדיןבכלנושא מתברר שהגדרתהדבריםהחייבים
במעשר תואמת חלקית את הגדרת הדברים המקבלים טומאה ,בכך שהם "אוכל"
(כפי שמפרש רש"י שם) וניתן לכוללם בכלל .כך גם כאן:אין מקור לכך ,ולא
מפנישמי שהוא כשרלדון הוא כשרלהעיד ,אלא שבסיכוםהדינים נמצאכללזה,
אך לכלדין מקור לעצמו.
אכן הכלל הוא מקור ברורלגילוי הדין ,וכפי שהוצרך רמב"ץ להדגיש "וכלל
גדול הוא ולמדין ממנו" ,להוציא מדעת השוללו בטענה "איןלמדיןמן הכללות"
(חינוך סוף מצוה ע"ז) ,וכדברי רא"ש בשבועות פ"ו סי' ה' "שלא נאמר' :אין
למדין מן הכללות' אלא במקום שמוכח הדבר במשנה או בגמרא ,אבלאין לנו
לשבש כלל גדול שמסרו לנו רבותינו ז"ל ,שא"כאין לדבר סוף ולא נסמוך על
הש"ס הערוך שבידינו שהרי רובו כללות".
מעתה נשאל :איזהו מקורהדין לפסול אשה לדיינות? לכך שתי תשובות :א)
משום פסול שררה וכנ"ל ,שהרידין הוא שררה כמוכח מיבמות קב ע"א ומדברי
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רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ד .את פעולתה שלדבורהיסביר ע"פ אחד ההסברים
לקמןח .א.
ב)בירושלמיסנהדרין פ"ג ה"ט מובאת דרשהמיוחדתלפסול אשהלדיןבגזרה
שוה "שני-שני",וכפי שמפרשה"פני משה",וגורס הגר"א בבאורו בחו"מסי'ז'
ס"ק י"ד בליקוט" :הרי למדנו שאין האשה דנה".
נמצא אח"ז שב"ערוך השולחן" שם מפרש כאופן א' (רק שרעיונו שם בדבר
הדרשה 'אחיך' ולא 'אחיותיך' הוא חידוש שצריך ברור) ,ושב"תומים" שם ס"ק
ה' מפרש כאופן ב' (מקורנוסףניתן להלמד מדרשת הקשביןדייניםלעדים שם
בירושלמי) .התאמת המקורות האלו לדעות השונות בדברמינוי אשה לשררה או
לדין תבוארנה בעז"ה לקמןב.
לשאלה :מההצורךבשנילימודים?נשיב:לשיטת"החינוך"שאינואוסרמינוי
אשה לשררהמובן שצריך את הדרשהבירושלמי לפוסלהלדין .אך לדעת רמב"ם
שאסורה לשררה משום "שום תשים"אין צורך בגז"ש הנ"ל .לישוב הקשישני
הסברים :א) רמב"םגורסבירושלמי כגירסת הגר"א חו"מסי'ז' ס"קיד' בתחילת
הבאור" :מעתהשאין האשהמעידה  -אין האשה דנה" שלפיואיןלימודמיוחד
לפסול אשה לדין .ב) כיוון שמצרוף דרשות בסוגיות הבבליניתן להסיק שאשה
כשרהלדין כפי שיש מסיקים וכדלקמןב .ב) ,מגלה התורה במיוחד ע"י מסירת
גזרה שווה שפרט זה לא נסיק מאותן דרשות .וממילא נשאר לגבה האיסורלדון

משום שררה.
אםכך הדבר,יש לחקור :מהיסודאיסורדיןע"י אשה?  -האם הגז"ש מגלה
רק שאין להוציאה מכלל איסור משימה גםלעניןדין ,ואינה מוסיפה כשלעצמה
שוםיסודלאסור ,או שעתה מתווסףעודגדראיסורלשים אשהלדין ,משוםהגילוי
המיוחדבענייניהדין בגז"ש?  -לדבר משמעותמעשיתלשיטות שתובאנהלקמן
ח,ב .ב) ,שקבלה מרצון מועילה גם לכפיה ושררה ,במי שהאיסורבו משום היותו
פסול למשימות ,כגון גר .אם פסול האשה הוא רק משום שררה,ניתן לקבלה גם
למילי דכפיה ושררה ,ואם גם משום גזרת הכתובבעניןדין,אין התר לכך .אין
נראה שיש צד לומר שפסולה רק מגדרדין,כיאין סברא לכך .גםאין נ"מ לצד
שכזה.

בסיכום :אין גדר איסור אשהלדין משום הכלל "כל הכשרלדין וכו'" אלא
משום שררה או גז"ש ,שמהם נובעהדין ,אשר אותו ואת שארדיניהראוייםלדין,
מסכם הכלל.
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ב .דעות מתירות:

יש דעות המתירותמינוי אשהלדיינות משום:
א) מהמעשה בדבורה הנביאה ששפטה את ישראל אנו רואים שהדבר מותר.
ב) מסקנהלימודית העולה מצרוף דרשות בסוגיות במקומות שונים ,בדרךזו:
בב"ק סו ע"א נדרש" :ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (רש"י" :כולן
בכלל") " -השווההכתוב אשהלאישלכלדיניןשבתורה" (נראהלבארש"כולן
בכלל" מפני שפסוק זה הוא המשך פרשת מתן תורה ,כדיוק המלה "ואלה"
שמפרשה רש"י ע"פ המכילתא":מוסיף על הראשונים" ושם נאמר' :כה תאמר
לביתיעקב'  -אלו הנשים 'ותגדלבני ישראל'  -אלו האנשים  -מכילתא.
אח"כ נמצא שכך מפרש הנצי"ב ב"מרומי שדה" לב"ק),ובגטין פח ע"בלומדים
"אשר תשים לפניהם" " -ולא לפני(דייני) עכו"ם ,ד"א' :לפניהם'  -ולא
לפני הדיוטות" .כאן מובן המלה 'לפניהם' הואדיינים,וכיוון שבמובןהנידונים
כוללת גם את הנשים,צריך לומר שכך הדברבדיינים ואשה כשרהלדון.זו דעת
תוס' בתרוצם הראשון בב"ק שם ד"ה "אשר",ובגטין שם ד"ה "ולא" ובנדהנ'
ע"א ד"ה "כל" .ודעת רשב"א בב"ק שם תרוץ א' וריטב"א בקידושין לה ע"ב.
וכבר הוזכר שסותרדברי עצמו בשבועות ל ע"א כדלעילג,ב .לדעתםאין בכלל
בנדה משמעותלגבי אשהכי מתפרש כך" :כל איש הכשרלדון כשר להעיד".
באשר למסקנה המפורשתבירושלמי לפסול אשהלדון ,צ"ל שלדעתם חולקעליו
הבבלי והלכה כבבלי .לפוסלים אשהלדוןאין צורך לומר שהירושלמי חולק על
הבבלי ושהל' כירושלמי,כי כברהסבירו תוס' בנדהנ' ע"א ד"ה "כל" ובשבועות
כס ע"ב ד"ה "שבועת" שהמלה "לפניהם" ,כשמובנה הנידונים ,כוללת אנשים
ונשים (שהוזכרולפניכן במתן תורה וכו') ,וכשמובנהדייניםהיא מתפרשת ע"פ
תאר הדיינים ,לקמן בפרשה ,הנקראים "אלהים" ,ושהם רק אנשים .גם בספר
החינוך סוף מצוה ע"ז מובאת דעה מכשירה כנ"ל; לדעתה "אין למדין מן
הכללות" ואין קושי מהמשנה בנדה.
מה דעת שיטות אלו בדברמינוי אשה לשררה?  -י"ל :א)אין ררשהואין
איסור למנותה לשררה ,ולכןאין סיבה לפוסלהלדין משום שררה גם אם נאמר
שדין הוא שררה.
ב) כלליתיש בה פסול שררה ,רקבדין  -גזרת הכתוב "לפניהם" להכשירה.
אךאין טעם לדבר,כיודאיהדברשדיןהוא שררה כמוכח בסבראובראיה .בסברא
 כברהזכירו הפוסקים ששררההיאמינוי שישבוכפיה (תוס'יבמות קא ע"בד"ה "ואנא" ,רא"ש שם פי"ב סי' ב' ,וכן מפרש"י בקידושין עו ע"ב ד"ה
"גרגותא" ..." -וממנים שוטרעליו שלא ישקה אישביומו שלחברו" .כלומר:
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אפילו האחריותהקלה נחשבתלמשימהכייש בה פעולת שוטרות .וכ"כהפוסקים

בחו"מ סי' ז' בהתרדין גר בלא כפיה ,והזכירו זאת ב"ברכייוסף" שם ס"ק ה',

והרבפיינשטיין באג"ם ח"בסי' ס"ה.וכן משמע בפשטותמהסוגיות המכנות את
השררות " -משימות" .כשם שנאמרבמלך ,משוםשבכולן אתה שם אותםעליך
לכפיה) ,ואףדין תורה כולל כפיה כמתואר בסנהדריןז' ע"ב "ואלה המשפטים
אשר תשים'  -אלו כליהדיינים ...מקל ורצועה ושופר" (ראה רש"י).
בראיה  -בסוגיה ביבמות קב ע"א נאמר שגר פסול לדון ישראל משום
שנאמר "מקרב אחיך תשים"; מפורש שדין הוא משימה  -שררה .מתעצם
התואר ע"פ מה שכתב רש"י שם ד"ה "עליך" ..." -דיין בכלל מלך ,דכתיב:
'מלך במשפטיעמיד ארץ וגו'" .לפ"ז אפילו המכשירים אשה לשאר שררות ,אם
יקבלו הגדרת רש"ייסכימו שפסולהלדין .אח"כמוסיף רש"י עוד מקור" :ועוד,
שימות הרבהכתוביםכאן וכו'" והדבריםידועים .גם דעת רמב"ם מפורשתשדיין
הוא בעל שררה ,כפי שכתב בהל' מלכים פ"א הל' ד' בפסול גר למשימות:
"...ואין צ"לדיין אונשיא שלאיהא אלא מישראל" .גם הוא העלהדיין לפסגת
מדרגות השררות ,אולי מטעמו של רש"י הנ"ל.

ג .בסיכום :ראינו שתי שיטות על אודותמינוי אשה לשררה או לדין:

א) אסורה בזה ובזה (רמב"ם ,ריטב"א בשבועות).
ב) מותרת בזה ובזה (תוס' בתרוץ א' ועוד ראשונים).
ויש שיטה ג) החינוך,לעילג.ב .הוסבר שמתירה לשררה ,ובמצוה ע"ז סובר
שאסורהלדין .מההסיבה להבדלזה?  -לעילא .הותאמו המקורותלדעתו,וי"ל
שכך גזרת הכתוב .עם זאתישלהתבונן בטעם ההבדל .ועוד :למה לאיוסקבבנין
אב שכשם שפסולה לדין ,שהוא שררה ,כך פסולה לכל שררות? נראה שסובר
כרש"י ביבמות קב ע"אשדיין כמלך וכדלעיל ,וכבר הרבוהכתובים וחז"ללהפליג
בתאור עוצמתהדין "כי המשפט לא' הוא" ,ולא בכדי נקראיםהדיינים 'אלהים'.
וכן ההדגשה בלאוין שבכתוב "אלקים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר" (שמות
כב' ,כז') על אודותדיין ונשיא כמבואר בסנהדרין סו ע"א (ומשם מסקנה לכל
אדם) .עלכן שונה שררתדיין משאר שררות.

ה .מינויים מותרים
האם יש שררות שמותר מעיקר הדין למנות אשה להן?
ביבמות קב ע"א נאמר שמותר לגרלדון גר ,וה"ה לכל משימות ,משום שרק
"עליך" (על ישראל) מותרמינוי "מקרב אחיך" בלבד .בהקבלה לכך נשאל :האם
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מותר למנות אשה לשררה עלנשים?  -ע"פ הלימורבירושלמידלעילהמיוחד
לפסול אשה לדין ודאי שאינה מותרת לדון ,אבל לשאר שררות אולי נאמר:
"עליך" אסור למנות אשה ,ולא עלנשים .או שבכלל "עליך" כלולים כלישראל
בין אנשיםבין נשים ,שעליהם אסור למנות הן גר והן אשה .וצ"ע.
הרבהופמן התלבט בהבנתהמנהג שבאגודותנשים מבוצעת חלוקת הצדקהע"י
נשים .והרי זו שררה?!
אולי יש להבדילבין המסגרת המוסדית-ציבורית שלגביית צדקה וחלוקתה,
שבה הממוןהציבורישייך ע"פדיןלעניים,והגבאיםשוררים בהחלטתםעלנתינת
הכסף לזה ומניעתו מזה .מהשאיןכן באגודות התנדבותיות ,בהן לא נאסף כסף
השייךלעניים ע"פדין ,אלאניתן בנדבתהנותן ובהסכמתולכך שדעת האוספות
ומחלקות אותו הרי היא כדעתו.
עודי"ל שבסתםניחא להםלנותניםולעניים התנדבותזו,וכאילוקבלוןמרצון,
וה"ז ככל קבלת פסוליםלדין או לשררה שמועילה כדלקמןח.ב.ב) .בדומה לכך
כתב רש"יבגטין ל' ע"א ד"ה "בחזקת" ..." -הואיל ותקנתעניים הוא ניחא
להו לכלעניי ישראל שתהא דתזו נוהגת בישראל וכו'".

 .1הגדרת מוסדות הישוב השיתופי
א .יסודדיןבני העיר וטוביהעיר

בכוחם של חכמיםלתקן תקנותלישראלבענייניממון,איסור והתרואףבענשי
גוף .בנסיבות מיוחדות הותר להם לנהוג באפן שונה מדין תורה .בענייני ממון
נקראת סמכותם "הפקר בי"ד  -הפקר" ומבואר ביבמות פט ע"ב שמקורו
בהודעתהסנהדרין שבספר עזרא אואפילומןהתורה.בענייניעונשיגוףזו הוראת
שעה מפני צורך השעה למיגדר מילתא המבוארת שם צ' ע"ב.
את סמכותםזו ומכוחה האצילו ,בנושאים שונים,לבניהעיר
ם
ו
ק
מ
שבכל
כפי

שכתוב בהרחבה בתוספתא ב"מ פי"א-הי"ב "כופין בני העיר זה את זה
...להתנות על השערים ...ולעשות (לכפות) עלקיצתן וכו'" ובחלקם הובאו בבבא
בחרא ח' ע"ב.
לבני העיר עצמם הרשות לרכז סמכות זו בידי נבחרים ,שלהחלטתם תוקף
כלהחלטת כלבני העיר ,והם נקראים" :טובי העיר".
הדברים מתבארים בתשובותהגאונים והראשונים וסוכמו בהלכה בשו"ע חו"מ
סי' ב' ועוד ,ונקבע בה ש"טובי העיר בעירם כבי"ד הגדולומכיןועונשין והפקרן
הפקר" .יש תנאים למינויים ולדרך פעולתם שחלק מהם יוזכרו לקמןח.ב .ג)
ואילך.
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ב .מוסדות הישוב השיתוטי

בחיי הישוב השיתופי יחשבולטוביהעיר כלחברי הועדות הממונות עלאיזה
שהוא נושא מנושאי החיים בישוב ,שבסמכותן להחליט על מעשים שחייבים
תושבי המקום לעשות ,ולאכוף את ביצועם  -אם מזכירות הישוב העוסקת
בענייני כספים וביצוגו כלפי חוץ ,או ועדת שרותים ועוד .הסמכות שבמושבים
מרוכזת בדרך כללבידי ועד המושב ,מפוצלת בישוב השיתופיבין ועדות שונות,
היונקות כוחןממינוי של כללהציבור; בודאינכון הדבר במקוםשאיןהמזכירות
יכולה לבטל החלטת ועדה אחרת.
אלו הםתפקידי שררהשאין למנות להם אשה כדעת הרמב"ם ואחרים .ועוד:
כאמור ,השווהפוסקים את מעמדטוביהעיר למעמדבי"ד,ואיןלמנות אשהלדין
מחמתהדין המיוחד הנלמד בירושלמי כדלעילד.א.
ג.ענייני ממון בישוב השיתופי

בהיי הישוב השיתופייש קולאבזה .הבדלישביןענייני ממון בשארישובים
לבין אלו שבישוב השיתופי ,שבואין החלטה על ממון אחריםואין היא בגדר
הפקעת בי"ד או זט"ה(ז'טוביהעיר) והפקרם ,אלאזו שותפות שבה משתתפים
כל חברי הישוב וחברותיו .דבר פשוט הוא שהחלטה ממונית במסגרת שותפות
אינה שררה אלא החלטה של בעל הדברעלהשייךלו.וכייעלה על הדעת לומר
שאשהשישלהשותפותעםאנשים בעסק לאתהיהרשאית להשתתף בהחלטה מה
יעשה בממונה?! מבחינה זו אין המזכירות בעלת שררה אלא מייצגת את
השותפים .סברא זו שמעתי בעבר מפיגדולי הוראה.
נכון הוא שבאשר להחלטותעל אודותחיי החברה ,קנסותוכד'חבריהמזכירות
ושאר ועדות הינם בעלי שררה .וראה לקמן ח.ב .ב).
ז .השתתפות נשים בבחירות ובהצבעות

מוקד הויכוח בציבור בארץ בשנת חר"פהיה בדבר השתתפות נשים בבחירת
אספת הנבחריםלישובהיהודיבא"י.גדולי התורה ,ובהםמרן הרב הראשי ראי"ה
קוק אסרו זאת מטעמים שונים.
נברר צדדי הלכה בנושא זה בכלל ואתדינו בישוב השיתופי.
הרב הופמן התיר בחירה אקטיבית של נשים ,בהסתייגות מצד המנהג עד כה,
שניתן לשנותו בהסכמת כל אנשיהקהילה .גם הרבעוזיאלהתיר זאת בלא פקפוק.
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איני כדאי לחוות דעהבין דעותהגדולים ,אך לשםלימוד אפשר להעלות סברות,
אולי יש בבחירות אלו משום מתן שררה לנשים ,בכך ניתנת סמכות למטים
להצטרף לרוב ,או אףהןעצמן רוב ,המחליטים עלמינויים שלאלוהשורריםעל
הציבור .בימים קדמונים היהמינוידייניםבידיהסנהדרין כמתואר ברמב"ם הל'
סנהדרין פ"בהל'ח'.ואףבמינוילתפקידיםניהוליים השתתפוחכמיהתורהכנזכר
ביבמות מה ע"בובקידושיןעו ע"ב .או נאמר שהממונה הוא בעל שררה,אךאין
החלטת המינוי אלא הגורם לשררה ,דבר שלא נמצא לו איסור.
סברא אחרת לאסור משום שאוכפותדעתן עלהציבור .מחדי"ל שהבעת דעה
וקבלתהכדין ,אינה כפיה,והרי שררההיאזו שכופה כדברי רא"שביבמות פ"ב
סה ב'; הכפיה תיעשה רק ע"י המוציאים אותה אל הפועל ,ע"פ החלטה ,והם
השופטים והשוטרים .באשר לטענה שכפית הרוב דעתו על המיעוט היא כפיה
ושררה ,י"לשכיוון שתוקף רוב נלמד מהכתוב" ,אחרי רבים להטות",הרי הוא
כלול בהגדרתדין זה ,שהוא משום ביטול ברוב ,בו המיעוט ,כחלק מהכלל,נהיה
כרוב .כךמגדירים זאת פוסקיםבדיןביטול ברוב באיסורים הנלמד מאותו כתוב
(רא"שחולין פ"זסי' לז' ,רש"י סוכה ב' ע"א משנה ונמצאכןבחידושי הגר"ח
על הש"ס לב"ק כז ע"ב) .או שמאאיןלך כפיה גדולה מזו שרוב מאלץמיעוט
להיות בעל דעה השונה מדעתו באמת .כלהדברים אמורים גם בהחלטותבענייני
ממון ובסדרי החברה.
על כלזהי"ל ששררה הוא רקזו שליחידים או קבוצה על אחרים,ולא כאשר
כלל הציבור מחליט דברים השייכים לו.
אם נכונים טעמי איסור אלו או אחרים ,מובנת המציאות ההסטורית ,שלא
מצינו שנשים בחרובעליתפקידים ולא נטלו חלק בהחלטותהציבור ,כמיוסדת על
ההלכה המיוחדת לענין שררה וכד' .ואם לאו ,נצטרך לומר שיסודה במנהגי
הצניעות שבישראל ו"כל כבודה בתמלך פנימה" .בדומהלזה כתבהחינוך במצוה
תצ"ז בדברמינוי מלך" :וזאת מן המצוות המוטלות על הציבור כולם  -על
הזכרים ,כי להם יאות לעשות עניינים אלה".
הרבעוזיאלטען שלאייתכן שנחייב אשהלציית להחלטותנבחריהציבור ,ולא
תהא רשאית לבוחרם.י"ל שכברמצינוכן בחובתהלציית לדברהדייןוהסנהדרין
למרות שאינה יכולה לבוחרם.
מ"מאין אשה רשאית להחליט ,אף במסגרת כלל הציבור ,עלדינם שליחידים
שנהגו שלא כשורה,כי זה כדין ממש.

הרב יונה דברת

ח .דרכי התר

א .ההסברים לפעולתה של דבורה הנביאה ומסקנותיהם

ישדרני התרלמינוי אשהלמשימותודין ,המוסקותמיסודות ההלכה ומפורשות
בדברי ראשונים בקשר עם שפיטת דבורה הנביאה את ישראל.
מקשים הראשונים ,אם אשה פסולהלדין,כיצד שפטה דבורה אתישראל? ואם
פסולה לשררה ,כיצד הנהיגה אותם? (תוס' בב"ק סו ע"א ד"ה "אשר"; נדה נ'
ע"א ד"ה "כל"; שבועות כס ע"ב ד"ה "שבועת"; גטין פח ע"ב ד"ה "ולא";
ראשונים בשבועות פ"ד ,ל' ע"א  -רמב"ן ,רשב"א ,ריטב"א ,רא"ש סי' ב',
ר"ן,חינוך מצוהע"ז.להלןתרוציהם:

א) אשה כשרהלדון (וממילא לשאר שררות חוץ ממלכות ,וראה לעילד.ב.).
ב) היתה דנה ע"פ הדיבור (הוראה נבואיתמן השמים ,וי"ל זאת גם על שררת

ההנהגה).
ג) (באשר להנהגתה כמלכה ):לא מינו אותה אלא היו נוהגים בהכדין מלכה

והיו נוהגים על פיה.
ד) (באשר למשפט ):שופטתודנההיתהשהיומקבלים אותהכדרך שאדם מקבל
אחד מן הפסולים .ויש שכתבו :קבלוה עליהם משום שכינה ,או :לפי שהיתה
נביאה קבלוה עליהם ראשי ישראל ואחריהם כל אדם.
ה) לא היתה דנה אלא מלמדת להם(לדייני ישראל)הדינים (והםהבינו ,קבלו
ודנו לפיהם).

הנחת התרוצים ב)ואילך הוא שאשה פסולהלדין ולשררה ,ובודאיחולקים על
תרוץ א) ביסודהדין.
תרוץה)מוסכםלכו"ע,כיאיןיסודלאסור הוראת אשה.כן כתבב"ברכייוסף"

חו"מ סי' ז' ס"ק יב' בעקבות התרוץ הנ"ל" :אשה חכמה יכולה להורות הוראה"
והביא שכךכ' גםהחינוך במצוהקנ"ב.הנסיבות שבתרוציםב),ג) ,אםהיו,יכולים

להיות מוסכמים לכל הדעות.
יסח-ו של תרוץ ד)בסוגיית סנהדרין כד ע"א "נאמןעלי אבא וכו'" שכאשר
בעליהדין מקבליםעליהםמי שהוא מכלהפסוליםלדון ,רשאילדון להם ,הקבלה
תקפה ומחייבת (בתנאים המבוארים שם ובפוסקים ,ראה חו"מ סי' כ"ב).
האם חולקים שאר התרוצים על תרוץ זה?  -כתבו פוסקים שאין לומרכן
שהרי יסודו בסוגיה ערוכה ופסוקה כנ"ל ,רק סוברים שאר התרוצים שכך היה
המעשה ,וכן י"ל אף למוסיפים טעם לקבלה מפני שכינה-נבואה .עוד י"ל
שהוזכרהסיבת הקבלהכדיללמדנושאין לקבל אשה לשררהבכדי;אין צ"לשאין
לקבלה משום המחשבה שזו זכותה ,אלא אף כשמקבלים אותה ,למרות הפסול
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העקרוני הידוע,צריך שיהיה טעםהגון והכרחי ושתהיה ראויה באישיותה לכך.
בזה כמהעניינים לברור:
א)איזהו המצבבוישאיסורמינוי אשהלדין או שררה ,אם בקבלהמרצוןאין
איסור ,שהרי כלמינוי הוא מרצון?
ן ושררה?
ב) האם מועילה הקבלה לכלעניינידי
ג) האם הסכמת רוב ציבור לקבלה מחייבת את המיעוט?
ד) האם קבלת בני העיר עתה מחייבת את הבאים אחריהם? וכיצד ניתנת
לביטול?
ה) האםמועילה קבלה לתקופה ארוכה ,אוצריך קבלה לכלעניןהנידון ומטופל
על ידה?
ו) האםישצורך בקבלה מפורשתאו שעובדתמינויהציבור אשהלמשימההיא
קבלה כהלכה?
ז) האם אפשר לקבל אשהלדין או שררה לפי ההלכה הפסוקה ,שהרי בסוגיית
סנהדריןאין נזכרת אשה בפרוש?
ח) האם יש צורך בהסכמת פוסק לתקנה שהוחלטה ע"י הציבור או נציגיו?

ב .שאלות אלו מביאוה אותנו לברור נושא" :תקנותבני העירומינוי פסולידין ושררה"
נברר שאלות אלו כסדרן:

א) יש כמה אפשרויות עיוניות להבין את יסוד איסור המינוי ואת הקבלה
המתירה :א .הקבלה מותרת רק בחלקמנושאיהדין והשררה,והאיסורהואלמנות
לכלהעניינים .אבחנהזו תתבררלקמןב).ב.האיסורהוא רקעליחידיםאוקבוצה
בעלי סמכות למנות ,כגוןסנהדרין ונביא הממנים מלך על ישראל כדברי רמב"ם
בהל' מלכים פ"א ה"ג ,או גדול הציבור הממנהבעלי תפקידים על הציבורכפי
שמצינוביבמות מה ע"בובקידושיןעו ע"ב .אפשרגם לומרשהיונאמניםלהנחיה
"אץ ממנים פרנס על הציבור אלא א"כנמלכנו בציבור" (ברכותנה ע"א) ,אך רק
לענין מציאתחן בעיניהם,כי את התאמתו למשרה מבחינת ההלכה קבעו רביוסף
ורבא .אבל כשהציבור ממנה מעצמו אין בזה איסור .אח"כ נמצא שכ"כ הרב
שאול ישראלי שליט"א ב"עמוד הימיני" סי' ז' ס"ז ,ומבאר שבתורת מלוכה
אפשר למנותבעלי סמכות בכלענייניהציבור .וראה גם "משפט כהן"סי' קמ"ד.
ג .האיסור הוא על רוב הציבור לכפות דעתו על מיעוט לקבל את האינו כשר
לשררה ,אך כשכולם מסכימים מותר .וראה לקמן ה)ד .ד .האיסור הוא למנות
מינוישאיןבו אפשרות חזרה,כגון :מלךאודיין,ואוליגםכשהמינויהוא לתקופה
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שבתוכה א"א לחזור,יש איסור .אבל כשהמינויניתן לבטול בכל עת שהציבור
חפץבכך מותרלקבלו .וסברתהדברהיאשמינויהתלויבכל עתברצוןהציבור -
אינו שררה.
ב .נושאי הקבלה

יסודדין קבלתפסולידין ועדות מנומק ברא"שסנהדרין פ"גסי' ד'-ה' מפני
ש"כל תנאי שבממון קיים" (וכ"כ החינוך מצוה ע"ז) "משום שניתן למחילה"
(רש"יקידושיןיט ע"ב) .לפ"ז מועילה קבלה רקלענייני ממון ,ולאלענייניגוף
שאין האדם אדון עליהם (ב"ק צא ע"ב),ואין אדםיכול לקבל ע"ע פסוללדונו
דיני נפשותועוד .גםאינו רשאילקבלעליו עכו"ם לשוםדין,ואין קבלתומועילה
לזה (ר' חו"מ ,סי' כ"ב ס"ב) .סיבת ההבדלבינולבין שאר פסולידין ,נעוצה
במהות האיסור שבהם ,כפי שלמדוה חז"ל מן הכתובים ,והוא משמעותי לדין
קבלת אשה למשימה .כלפסולי עדותפסוליםלדין (חו"מסי'ז' ס"ט) כמשמעות
הכלל במשנה נדה מט ע"ב (ונתבאר לעילד .א .).הדין עצמו מוסק בירושלמי
סנהדרין פ"ג ה"ט מסברא ומהקש לעדים והובא בראשונים שם (ר' באור הגר"א
ס"ק מ"א) .קבלה עצמית של פסולים מועילהמפני שהאיסור הוא לבצעדין על
ידם,ובענייניממון רשאי אדם לבצעדין בעצמו .אבללגבי עכו"ם מתווסףאיסור
אף להגישלפניודין ,כנלמדבגטין פח ע"ב מ"אשר תשים לפניהם" מפניחילול
השם(רש"י שמות כא ,א' .חו"מסי' כ"ב ס"ב סמ"עט"ו) .דברזהאין אדם רשאי
לקבלעל עצמו ,רק שאם עברוקבלחוזר הדברלמחילתממוןוחייבלקיימו (רמ"א
שם) .ע"פ הדבריםדלעילעלינולהבין שכוונת תרוץד.בענין דבורה הוא שקבלוה
רק לענייני ממון ובשאר נושאים היתה רק מורה את הדין.
אך הנה נמצאת מחלוקת בכך .בעל כנה"ג חו"מסי'ז' בהערותלב"י ס"ק א'דן
בדין גר שקבלוהולדין ,ופוסק" :כל שקבלוהועליהם הקהל ומרוציםבמינויויכול
לדון אפילובמילי דשררה וכפיה" .בזה מסביר את עובדתהיות שמעיה ואבטליון
נשיא ואב"ד ,למרות שהיוגרים לדעת רמב"ם ועוד .באריכות מבאר שם בראיות
שהאיסור בגר לשומו "עליך" אינו במצב שהוסכם ע"י הציבור לקבלו ,וסברת
הדיןתהיה שכשמקבליםברצוןאיןזוכפיה ,רקבמלך שנהעליוהכתוב לעכב .בזה
מובן שהקבלהמועילה לכלדין ,ואףשאינו שלממון ,וזאתמתוך אבחנת הבדלבין
שניסוגי קבלה .בקבלת פסוליםלדין הם נשארים בפסולם ,אלא שהקבלה העצמית
מחייבת בממונות ,אבל בקבלת גר אין קיים כלל פסול .בכך מיושבת תמיהת
ה"תומים" שםעליו שקבלה מועילה רק בממון ,והוא מסביר ששמעיה ואבטליון
נתמנו מכח המלכים החשמונאים ,או שרק הורו לאחרים (הסבר קשה שהריהיו
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נוציא ואב"ד) .אבל "ברכי יוסף" חו"מ סי' ז' ס"ק ו' דוחה את ראיית כנה"ג,

ופוסק שאין קבלה מועילה למינוי גר לשררה וכפיה ,ומביא הסבר רשב"ץ
ששמעיה ואבטליוןהיו כשרים מפני "שלא פסלה תורהגרים אלא בשיש כיוצא
בהם בישראל ,אבל אםאיןכיו"ב בישראל הםקודמין" .הסברהטעון הבהרה :מה
מקורו וסברתו? מחלוקתזותחולממילאגם עלמינוי אשה לשררה,מפני שפסולה
נלמד מאותםביטויים של גר שבפסוקים ,אלא שבאשה יש מקור נוסף לפוסלה
לדין כאמורלעילד.א ,.ושם לכל הדעות הקבלהמועילה רק בממון .מ"מ לכו"ע
מותרת קבלת אשהלדין ושארמינוייםבענייני ממוןובענייניםשאין בהם שררה
וכפיה ("לרדותם במקל וברצועה"  -לשון כנה"ג).
בזה עלינו להגדיר :מוסדות הישוב השיתופי מייצגים שני סוגי התאגדויות:
"שותפות ושכנות" מחדו"בניהעיר" מאידך,השוניםזה מזהביסודדינם ובגדרם.
"שותפות ושכנות" הינם מצבים בהם נתקבצו יחידים לשתף רכושם או מקום
מגוריהם(שאינו "עיר") ובהם נשמרותזכויותהיחידמבלי שהרביםיוכלולכפותו
לשנותן כגון מ"ש בב"ב כא ע"ב ,וברא"ש שם פ"ב סי' יא' ובחו"מ סי' קנ"ו
ס"א" .בני העיר" הינם כל הנמצאים בתחוםמסויים ומוגדרכעיר (אוהשייכים
לאותה אומנות ונקראיםבני העיר לאותה מלאכה  -רא"ש ב"ב פ"אסי' ל"ג
ועוד ראשונים שם) ,שהוסמכו ע"י חז"ללתקן תקנות וכד' ולכפותן על הכללועל
הפרט .ע"פ האמור ,כאשר מזכירותהישוב השיתופי מחליטה דברבענייני ממון,
והיחידטוען שקופח ,האםישיסוד לעצם הטיעון? הדברתלוי :אם ההחלטה היא
בעלתאופיממוניאישי ,כחלוקתרוות וכד',ישיסודלתביעתו ע"פדין תורה ,ואם
היא בעלת אופי תקנוני-קהילתי ,הרי רשאיםבני העיר לתקן גם בדברים שכנגד
היחיד (אך לא באלפן שרירותי שלא יהא הדברגזל .ראה שו"ת רשב"א ח"הסי'
קע"ת ,ושו"ת רמ"א סי' ע"ג).
בייצוג השותפים זכאית ורשאית האשה להשתתף בלא צורך בקבלה המיוחדת

(כאמורלעיל.1ג.).בייצוג"בני העיר"ישצורך בהסכמה מיוחדת שלבניהעיר

לקבלה :אוליישענייניםשניתןלשייכם לכ"א משני הסוגים ,ושאפשר לבחור את
יסודהדין להחלטה בהם .אבלאי אפשר לפעול בוזמנית ע"פשני הגדרים,דהווי
תרתי דסתרי ,כגון :החלטת שותפות ששותפה בה אשה בלא קבלה,והיחיד צודק
בתביעתולבטלה,איןלהמירה להחלטתקהילהכלעוד לא מונתה האשה בהסכמה.

ג .סמכות 117צינור
נחלקו בדבר הראשונים .מרדכי ב"ב סי' תפ"א מביא את דעת ר"ת האומר:
"...והא דאמרינן רשאין בני העיר להסיע על קיצתן ,היינו קיצתן שנהגו כבר
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מקודםלכן ...או שהן עצמןבאין לתקן מדעתכולםוכו' אבל לשנות שלא מדעת
כולן במידי דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי אין שומעין להם והכי מוכח
בתשובות רבנויוסף טוב עלם וכו'" .וכן הביא שם דעת מהרי"ק בשם קודמים.
דעת ר"ת נזכרתבדברי כמהראשונים.מרדכי שםסי' תפ"בהביא דעת הראבי"ה
שתמציתה בדבריו..." :אבל אם הרוב הסכימו ,המיעוט חלה עליהם הגזרה בעל
כורחם "...ושם דעותנוספותלשניהצדדים .קדם לראבי"ה הרי"ף בתשובותיוסי'
י"ג,ואחריו רשב"אבתשובותיו .ובשו"ת הרא"שכללו'סי'ה'שנתן טעם"כיעל
עסק של רבים אמרה תורה' :אחרי רבים להטות' וכו' שאל" 5לעולם לאיסכימו
הקהל על שום דבר וכו'" .וכן ריב"ש וכל-בו ועוד ,וכן בתשובות אחרונים .ר'
שו"ת חת"מ יו"ד סי' ה' המסבם את שיטות הראשונים בזה ומבארן ,ונראה
שסובר כראבי"הוכפי שפסק בפרוש בחחו"מסי' קט"ז וז"ל..." :כברנהגו בכל
גלילות הללולמיזל בתר רובא בכלעניינים כאלווכו'" ומנמק כרא"ש .כך נפסק
ביו"דסי' רכ"ח סל"א" :קהל שרוציםלהתיר הסכמה בחרםויש מוחיםהולכים
אחר הרוב וכו'"ומציין הגר"א בשם רשב"א כמקור את הכתובבהוריותג' ע"ב
"בכל התורה כלה קיי"ל רובו ככולו" .וכן שם בסעיפים הבאים שמקורותיהם
מובאיםבאריכותבב"ישם.
בעקבות דברים אלו עולה השאלה :האם לנבחרי הציבור סמכות לתקן תקנות
ברובדעות?די בהקבלתםלבי"דהגדולשהוזכרהלעיל.1א .להביא למסקנה שגם
הם יכריעו ברוב דעות ,וכך כותב בשו"ת חת"ס חו"מסי' קט"ז ,ביחס לאותם
עניינים שעליהם נתמנו .בזה וגם ביסוד סמכותם דעות שונות ,ואכמ"ל.
ד .תוקף התקנותלבאים מהחוץ ולעתיד

"בית יוסף" יו"דסי' רכ"ח כ' בשם רא"ש בתשובה כלל ה' סי' ד'..." :נידוי
וחרם חל על הדורות הבאים" ונפסק הדין כן שם בשו"ע סל"ה .ובשם תשובת
רמב"ןכ'..." :אותםבני אדם שלאהיובעיר בשעתהנידוי והחרם,חייבים לנהוג
בתקנת הציבור וכו'" .וכ"כ רשב"א בשו"ת ח"ג סי' תי"א..." :אפי' בנים...
חייביםלנהוג במה שהסכימו האבות וכו'"וכןהביאב"י בסוףהסי' בשם ריב"ש
סי' מ' (צ"ל :שצ"ט) שהתקנותמחייבות אתהקטנים שגדלו ,אתהנולדים אח"כ,
ואת הבאים מהחוץ ,ר' נימוקיו .אף ביטול תקנה מוחלט ע"י רוב ,כאמורלעיל
בשם יו"ד רכ"ח-ל"א .וכ"כ בשו"ת חת"ס יו"ד סי' ה' על אודות מינויים:
"אמנם הרוביכולים למחות אע"ג שהםמינו אותם וכו'יכולים לחזור בהם וכו'
(ובהתיחס לתקנהמסויימת)יכולים הרוב לסרב על תקנתם ,וכאילו סלקוםממינוי
שלהם עכשיו".
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מכל האמור עד כה משמע בברור שכל תקנהומינויקיימים כלעוד לא מבוטל
ע"י רוב ,אא"כ בהחלטה יש הגבלת זמן .עם זאת נביא ראיות לכך שהחלטות
קיימות וקבועות גם בדברים שאינם כהלכה ,באותםעניינים שבהם נתנה סמכות
לבני העיר.
בחו"מסי' ל"גסי"ח נפסק" :אם הקהלמינועדיםותקנו שלאישוה שוםעדות
זולתם ,כשרים להעידאפילו לקרוביהםכיוון שקבלום עליהם" ,ע"פדברי שו"ת
רא"ש כלל ה' סי' ד' ,וכן נפסק שםסי' ל"ז סכ"ב כמנהג קבוע .בבאור הגר"א
במקומות אלומציין את מקור ההלכה בסוגיתסנהדרין כד ע"א "נאמןעלי אבא
וכו'" .שם מדוברבדין ,ולפ"זמועילה תקנתהציבורלקבלפסוליםלדין בע"כ של
היחידים .ומוסיף רמ"א" :כל דבר התלוי במנהג וכו' אזלינן ביה בתר
הרוב".רשב"א בשו"ת המיוחסות לרמב"ן סי' ס"ה מחזק תוקף תקנת הרבים
לקבל פסולי עדות נגד רצון המיעוט בהסבירו" :הרישנינו נאמןעלי אבא וכו'
(להיותדיין  -סנהדריןכד ע"א)אינויכוללחזורבווכו' ואע"גדהתםקודםגמר
דיןיכול לחזור בו ,הסכמת הרבים יפה שאיןיחידיכול לחזור לבטלה ,שאפילו
לכתחילה הרובכופין המועט" .וראה סיכומו של בעל "פתחי תשובה" שם ס"ק
י"ד.
בחו"מ סי' כ"ח סכ"ג נפסק" :אם רצו הציבור לתקן וכו' שתעלה חתימת
הסופרכשניעדים תקנתםקיימת וכו'" .מקורהדין מובא בב"י בשם רשב"אוכן
בשם מישרים (לרבנוירוחם) וגם הוא מנמק" :יכולים הציבור לנהוג המנהגוכו'
שיהא בו תקנה לציבור כמויחידים שקבלו עליהם בקנין קרוב או פסול".
שםבסי'ז' סי"ב נפסק" :כלדברשישלדייןבו צד הנאהאינויכוללדוןעליו
(פסולנוגע בדבר)וכו' ואם עשו תקנה או שיש מנהגבעירשדייניהעירידונואף
על המסים דינם דין" (ראה מקורות בבה"ג ובבאור הגר"א) .וכן נמצא בדינים
נוספים.
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פסולים לדין ולעדות ,וכפי שהוסבר לעיל ב) נתחדש כאן שאין צורך בהסכמת
כולםודיברובם(.בכך הארה נוספת להסברהראשונים את קבלתדבורה,שדיבכך
שהיתה ע"י רוב העם).
דברים סותרים לכך כתב רמ"א בסוף סי' ל"ז סכ"ב" :טובי הקהל הממונים
לעסוק בצרכי רבים או יחידים ,הרי הם כדיינים ואסורים להושיב ביניהם מי
שפסול לדון משום רשעה" (עפמ"ש בד"מ סי' קס"ג ס"ק א' בשם תה"ד סי'
רי"ד)  -כמקורלדין אפשר לראות את דברי הגמ' בשבועות ל' ע"ב" :דיין
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שיודע בחברו שהוא גזלן או רשע אין לו להצטרף עמו שנא'" :מדבר שקר
תרחק" ,ונפסקכן בחו"מסי' ז' ס"י .וכן ההדרכהבסנהדרין כ"ג ע"א ,כ"ו ע"א
המסוכמת בחו"מסי'ג' ס"ד" :אסורלאדם חכםשישבבדין עדשידע עםמיהוא
יושב ,שמא ישב עם אנשים שאינם הגונים ונמצא בכלל קשר בוגדים לא בכלל
ב"ד" .כמה אפשרויות לישוב הקושי :א .ניתן להבדיל בין קבלה חד פעמית
לקבועה .אךכיוון שהוכח שגם קבלה קבועה מותרת צ"ל:ב .קבלתפסול המותרת
היא מרצון ,ומינוי האסור הוא בכפיה .אמנם מינוי טובי העיר ע"י הקהל הוא
מרצון ,ובכל זאת נפסק שלא להושיב ביניהם רשע .אך אולי כוונת מהרא"י
בתה"ד לאסורעלהחכמים ששאלוהולהושיבו ,אבלכללהציבוררשאילבחורבו.
כן משמע קצת מלשון רמ"א" :טובי הקהל וכו' להושיבביניהם וכו'" שהכוונה
שלמרות שטובי הקהל קבלו רשות לצרף אליהם את הנראה להם הגוןלענייני
העיר ,לאיושיבוביניהם פסול רשעה .ור'לשון עה"ש שהסביר שלאהיתהכוונת
המנהג לקבל פסולים ,לפסולי רשעה .גם האיסור לשבת עםגזלן אמורבישיבת
בי"ד כופה ,אבל קבלהמרצוןמועילה.האריך בדבר בשו"ת שבותיעקב ח"אסי'
קל"זהמסיים תשובתובאומרו":היכישיודעהדיין שאחדמהדיינים רשעאוגזלן
אין להצטרף עמו וכו' אכן היכא דקבלו בעלידין עליהם ליכא איסור להצטרף
עמווכו'וכן משמע בש"ס ובטוש"עסי' כ"בוכו'".ג.עוד נראהלהבדיל:מעיקר
הדין מותר לקבל כל סוגי פסולים ,אך כדרך ישרה ומתוקנת לציבוראין להם
להושיב רשע .הםנבחרו לטובתהציבורותיקוןהעיר,ואיךימנו רשעשבהלךרוחו
ובדרכו המעשית פועל לקלקול?! הוא יחבל אתהעיר במקום לתקנה ,דברשאין
לומרביחס לאשה .הבדלזההזכיר הגר"מפיינשטיין ב"אגרות משה"יו"ד ח"ב
שלאלמנותכללפסולעבירהאו אשה,ודאיצריך
סי' ס"ה,דבמקוםשאין
הכשרה ולא את האיש הכופר והרשע.ד .מתוך הסברזה
לסייעשימנו אח האשהשומעיי
הבדלנוסף :כמוסברלעילישכוחבידיהרוב אף לקבלפסולידיןועדות ולכפותם
על המיעוט .אבל בפסול רשעה נאמר שאין יכולים לכפות .ולפ"ז כשכולם
מסכימים לקבלו רשאים,ור'לעיל א)ג .ע"פ הסברים אלו מותר ,ע"פדין ,למנות
אשה הגונה וחכמה לתפקידציבורי כשהצבור מקבלה ברצונו .ה .עוי"ל שקבלה
מועילה רקלענייניממון ,אבלכיווןשבידטוביהעיר לשרור ולכפותאיןלהכליל
בהם פסול רשעה ,לפ"ז גםאין לקבל אשה כחלק מטובי העיר.
 .1צורת הקבלה

נביאשתידעותאחרוניםלכך .בכנה"ג חו"מסי'ג' בבאורדבריהטור ס"ק ט"ו
מביא דברי ירושלמי סנהדרין פ"א ה"א על ר' אבהו שהיהדןיחידי ושאלוהו
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תלמידיו :למדתנו רבנו' :אל תהידןיחידי' .השיבם" :כיון שאני יושבודן לבדי
והםבאיןלדיןלפני ,כמןדמקבליןעליהןדמי" .והסיק כנה"גשכןהדין בכלדיין,
ורקלעניין מספרהדיינים ,אךלענין קרוב או פסולצריך קבלה מפורשת .בטעם
ההבדלביניהם י"לשכיוון שר' אבהו מ"מ היהדיין ,לא היה ספק בכוונת בעלי
הדין ,שהיא :קבלתם את ר"אכדיין אלא שחסרים שנים להשלמת בי"ד ,וכיוון
שנידונולפניו כמות שהוא ,ודאי הסכימו גם להיותויחידי .אבל קרוב או פסול
מעיקראאינודיין כלללזה,וי"לשבאיםלפניו רק לשמועדעתוולא לפסקמחייב,
ע"כצריך קבלה מפורשת .בשו"ת "שבות יעקב" חולק על הראיה מר' אבהו לכל
דיין ,בטענה שהוא היה מומחה ,וקובע שתמידצריך קבלה מפורשת גם למספר
הדיינים ,כשם שנדרשת לקבלת קרוב או פסול.
ז .ההלכה בדבר קבלת אשה

אין הרבה דברים במקורות ובספרי ההלכה בדברמינוי אשהלדין או לשררה.
במציאות ששררה בישראל אף לא עלתה שאלה זו למעשה ,אולם ע"פ יסודות
ההלכה משתמע בברור שבהסכמת הציבור לקבלהאין איסור למנותה כמחליטה
בסדרי הקהילה.נזכיר כמה מהם :א) בסוגית סנהדרין כד ע"א משמע שקבלת כל
הפסולים מועילה .ב) כך מפורש בחו"מ סי' כ"ב ס"א .ג) שם ממועטגוי בלבד
מאפשרות קבלתו ,כמנומק לעיל ב) .אם היה איסור לקבל אשה ,מדוע לא נפסק
כן .ד) בחו"מסי' ז' ס"א נפסק שגר פסוללדין ישראל ,ובס"ד כ' שאשה פסולה
לדון .בדבר גר כתבו ראשונים :תוס' ביבמות קא ע"ב ד"ה "ואנא" ,רא"ש שם
פי"בסי' ב',וכן פסקואחרונים (ר' שם סמ"ע ס"קד' וש"ך ס"ק א') שבלאכפיה
מותרלדון,דאיןזושררה .וכ"כ ש"ךביו"דסי' רס"ט ס"ק ט"ו .ואף שישחולקים
ואוסרים ,הלכה כמתירים ,וה"ה באשה.
ח .הסכמת גדול ציבור לתקנות

בסוגיה בב"ב ט' ע"א מסופר על ביטול תקנה של בעלי אומנות מפני שלא
תקנותבפני (רש"י,והיינו :מדעתו) אדם חשוב ,הוא רבא ,שבמקומו ארע הדבר.
דנו בדבר ארוכות ראשונים ואחרונים ,אםזו דרישה בכל החלטתציבור או רק
בבעלי אומנויות ועוד.
בשו"ע חו"מ סי' רל"א סכ"ח נפסק" :רשאים בעלי אומנות לעשות תקנות
וכו' .בד"א :במדינה שאין בה חכם חשוב ממונה על הציבור ,אבל אם ישנואין
התנאי שלהם ,או של כלבני העיר ,מועיל כלום,ואיןיכול לענוש ולהפסידלמי
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שלאקיים התנאי ,אלא א"כ עשו מדעת החכם .מיהואי ליכא הפסדלאחריני
יכולים לתקןביניהם מה שירצו" ,בדברים אלו גם מוכרעהדיון בפוסקים בדבר
תכונותיו של האדם החשוב.לברורהנושא ראהראשוניםבסוגיה שם,ובב"י חו"מ
סי' רכ"ח וב"פתהי תשובה" שם בסוף הסימן .וראה גם יו"ד סי' רנ"ו ס"ד.
ג .סיכום התר הקבלה

מהדברים דלעיל עולה המסקנה שכאשר יש צורך לסדרי החיים בישוב
השיתופי ,מותר להחליט לקבל נשים להשתתפות בדיונים ובהחלטות ובנשיאה
בעול תפקידי הציבור ,כאשר אינה נוהגת בדרך שררה וכפיה.
בחיי הישוב השיתופי יש טעם הגון לשתף ולמנות נשים כנ"ל ,מפני שיש
תפקידים שקשה למצוא אדם מקרב האנשים שמספרם בישוב כזה קטן יחסית.
הוכח בחיים שלא אחת נמצאו בנותזריזותהן בסידורחיי הרוח והן בסידורחיי
החומר .בודאי אמורים הדברים למסגרות יהודיות לנשים ולחינוך הכנות.
הקבלה מועילה כמעט לכל או אף לכלענייני החיים שבישוב ,שהרי אפילו
מעשה האכיפה החמור ביותר ,היינו :ביטול חברות ,מתקיים למעשה בביטול
המשך השותפות וזכות שימושבבית שבמקום ,שהינםענייניממון; ובאשר לכלל
חיי הישוב הרי הםבנויים בעיקר על משמעת עצמית ולא על כפייה שיטורית.
ט .סיכום ומסקנות
מברור זה אנו מסיקים:
א) מותר לאשה חכמה להורות.
ב) מותר לאשה להשתתף בצוותות חשיבה והמלצת הצעות ,ופשוטשאיןאיסור
לחוות דעה הן באספות הן בועדות ,ואין בקבלת הדעה משום מינוי שררה.
ג) רשאית היא להשתתף בכל החלטה הנוגעת בענייני הרכוש של הישוב

השיתופי.

ד) אסור למנות אשהלדין או לשררה,היינותפקידבחייהציבור הכולל הכרעת
שיפוט או שיש בו מעשה כפיה .בישוב השיתופי אמורים הדברים כלפי מזכירות
או ועדות אחרות.
ה) אפשר לשתף נשים בהחלטות ובחירות ובתפקידי ציבור שאין בהם פעולות
כפיה ,ע"י הסכמת רוב הציבור המפורשת.
ו) רצוי שתהיה קבלת כל הציבור ,ורצוי להחילה גם על הצבעות כלל הציבור

ומינוייו.
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ז) הקבלהתהיהבידיעתיסודההלכהומפניהצורךוהתועלתלציבורבאותהעת.
ח) רצוי שלא תהיה ועדה בלא אנשים (למעט טיפולבענייני נשים גרידא),
ושלתפקיד של אדםיחיד ימונה רק איש ,כגון :מרכז משק ,מזכיר פנים.
ט) ההחלטה תהיה בתאום עם דעת רב הישוב ,או הרב הפוסק לאותו ישוב,
שיבדוק ויאשר את הצורך בכך.
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י) כאשרישסוג החלטות שלהן
ראוי
לדרושכן גם בהחלטהזו .לא תהא כהנת כפונדקית?
יא) שיתוף הנשיםבענייני הציבור יעשה בשמירת הלכות צניעות וכד'.

י
 .סיום
לנושאנו משמעות כלליתבחיי הציבור במדינתנו ,אך עסקנובו בעיקר בקשר
עםחיי הישוב השיתופי .מלבד העובדה שכבר השמיעוגדולים דעתם בקשר עם
בחירות ומינויים של כלל תושבי הארץ ,מובן שיש הבדלבין כלל העם לישוב
שיתופי ,שבו יש מצבי כורח שאינם מצוייםבחיי הכלל .הבדל נוסף יש ביסוד
הגישה משום שהדרישה לשתף נשים בבחירות נבעה מרצוןחיקויהגויים וקבלת
גישתם למבנה החברה שלא כדת של תורה ,ובנושאנויסוד הגישה הוא במהלך
הלכות תורה.
יש לנושאנו נגיעה לעניינים כלליים יותר מבחינת מקומה של האשה בבית
ובחיי החברה ,אךנידון כאן בעיקר מבחינת ההלכה המיוחדת בקשר עםמינויה
למשימות.
מרן הרב קוק ב"תשובה כללית" שנתפרסמהבניסן חר"פ ,מבסס את דרישתו
להמנע משיתוף נשים בבחירות על שני היסודות הללו של שמירתצביון החיים
המקוריים שלנו ודרכה של האשה בישראל.
אסיים במה שפתחתי:אין לראות בדברים כאן שום הוראה לכלל ,אף לא לכל
מקום אחר ,אלא רקעיון הלכה שבא לעורר את הצורך לבחון את הנושא ע"פ
אמות המדה של מצוות התורה ,הסברי חז"ל ותקנותיהם ,דברי גדולי הדורות
והוראות גדולי התורה הממונים עלחיי הציבור בימינו .בתפילה שמתוך קיום
מצוות השמיעה לשופט שבימינו ,יסייע ה' בידינו להשיב שופטנו כבראשונה
ולפדות אתציון במשפטנו.

