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להוסיף אור בסוגיות חברתיות וציבוריות
הרב מאיר נהוראי | רב מושב משואות יצחק | יו״ר בית הלל

אחת מהמחלוקות המפורסמות ביותר בין בית הלל לבית שמאי קשורה למצות הדלקת 
נרות בחנוכה:

מן  והמהדרין  ואחד.  אחד  לכל  נר   - והמהדרין  וביתו.  איש  נר  חנוכה  "מצות  רבנן:  תנו 
המהדרין, בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך; ובית 

הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך". )שבת, כא, ע"ב(.
הראשון  ביום  כבר  לדעתם  ולכן  אחת  בבת  לשלמות  להגיע  שיש  סבורים,  שמאי  בית 
מדליקים שמונה נרות. אולם אליה וקוץ בה, הסכנה בהתעלות פתאומית היא שהיא יכולה 
להביא למשבר גדול.  אדם רואה אור גדול וחזיונות נשגבים, חווה הוא חוויות מרטיטות לב, 
אחוז כולו בסערת נפש, אולם עם הזמן החזיונות נחלשים והזיכרונות דועכים. אדם נושא 
בקרבו אידיאלים גדולים, רוצה הוא לתקן עולם, לגמול חסד ולהרבות שלום, אך המציאות מערימה קשיים, היישום אינו 
פשוט, קשה להגיע בעולם מורכב לשלמות בבת אחת. לכן טוב לו לאדם לאמץ את שיטתם של בית הלל, שיש להוסיף את 
האור מידי יום ביומו. רק התבוננות  מפוכחת על  החיים יכולה לאפשר את העצמת האור, בעוד שדרכם של בית שמאי יכולה 
להביא לקריסה של המערכות, האור ילך ויתמעט וידעך, ולא יישאר מאומה מהחוויה. לדעת בית הלל, ההליכה היא זהירה, 
תוך שימת לב למציאות מורכבת. דרכה של הציונות הדתית קשה ומורכבת ורק אימוץ שיטת בית הלל תאפשר הליכה איטית 
ואחראית, תציל אותנו ממשברים. מגמתה של תנועת בית הלל, המורכבת מרבנים ורבניות, המכהנים בקהילה ובמוסדות 
החינוך, להוסיף אור בסוגיות חברתיות וציבוריות. אנו מודעים למורכבות הסוגיות, אולם אין אנו רשאים לפטור את עצמנו 
מלעסוק בסוגיות העומדות בשיח הציבורי. אנו יוצאים לדרך ארוכה ובמהלכה נשתדל לגבש התייחסויות הקשורות למדינה 
וחברה, בזהירות ואחריות. ייחודה של תנועה שמכהנים בה רבני קהילות, שהיא איננה מביעה את דעותיה בסיסמאות, אלא 
קולה נשמע מתוך עיסוק בתורה ולימוד מעמיק, שיוביל להוצאת פסקי הלכה המתייחסים לשאלות המעסיקות את הציבור 
הדתי הלאומי בביתו, או במקום עבודתו, או ברשות הרבים. בעלון הנוכחי תוכלו למצוא התייחסויות הלכתיות בשני נושאים 
חשובים, הנוגעים להתנהלות היום יומית שלנו. פסקים אלו הם תוצר של לימוד משותף בבית המדרש והתכתבויות רבות 

שנעשו עד שגובשו הפסקים. אנו מקווים להמשיך ולהוציא פסקים רבים בהמשך, בסוגיות חברתיות וציבוריות. 
כאשר הרמב"ם מנמק ומסביר את הסיבות לחובת ההודאה בחנוכה הוא פותח בנס המלחמה: "וגברו בני חשמונאי הכהנים 
הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן 
השני" )הל' חנוכה ג,א(. אחד מיסודותיו של חנוכה היא התחדשותה של מלכות ישראל. גם כיום אנו מודים להקב"ה על 
חידוש המלכות והקמת המדינה ואנו  מבקשים להעצים את כוחה של מדינת  ישראל ומוסדותיה ונסתייג מכל פגיעה בהם. 
בהזדמנות זו, ברצוני להדגיש, בעיצומה של מערכת הבחירות, כי יש להקפיד לשמור על שיח ציבורי נקי ומכובד, המלווה 

בשפה נקייה, להימנע מהשמצות ולשון הרע.

בית המדרש ההלכתי של בית הלל
הרב זאב וייטמן | רבה של חברת "תנובה" | ראש בית המדרש 

ההלכתי של בית הלל

בית המדרש של בית הלל מורכב מתלמידי חכמים - אנשי הלכה והגות, שכל אחד מהם 
מכהן בתפקיד רבני או חינוכי חשוב ומרכזי בציונות הדתית. חברי בית המדרש בוחרים 
בנושאים,  לעיסוק  עדיפות  נותנים  והם  בארץ  הדתי  הציבור  את  המעסיקים  נושאים 
היחס  וחילוניים,  דתיים  בין  היחסים   – האומה  לאחדות  קריטית  היא  בהם  שהפסיקה 
לתרבות הכללית ולמוסדות המדינה והשלטון, מעמדן של הנשים, כולל בחינת האפשרויות 
המדרש  בית  מטרת  ועוד.  והתפילה  התורה  המצוות,  קיום  בעולם  שילובן  את  למקסם 
לבחון את עמדות בית הלל מבחינה הלכתית ותורנית ולוודא שאכן עמדות אלו מעוגנות 
בעולם ההלכה, כמו גם לוודא שבית הלל מייצג זרם מרכזי ביהדות הנאמנה ואינו נוטה לעמדות פופולריות וליברליות שאינן 

מתיישבות עם עולם ההלכה המקובלת בישראל. 
בית המדרש מתכנס לדיונים משותפים ועורך דיונים אינטרנטיים, על מנת לגבש את עמדותיו ועל מנת לבחון את הניסוח 
הנכון והאחראי של הדברים היוצאים לפרהסיא הציבורית. בית המדרש לומד את המקורות הרלוונטיים, דן בהם, בוחן את 
יישומם ואת התאמתם למציאות הנדונה ומבסס לאור מקורות אלו את עמדותיו. במקרים בהם מתגלעים חילוקי דעות או 
התלבטויות ביחס לניסוח הדברים, מתייעצים ראשי בית המדרש עם אנשי הלכה מובהקים, על מנת להבטיח שהדברים 

המתפרסמים הינם מבוססים, מקובלים ומוסכמים על קשת רחבה של פוסקים מהמגזר הציוני- דתי. 
שתורמות  ומעלה,  משכמן  חכמות  תלמידות  נשים,  שתי  של  השותפות  הוא  המדרש,  בבית  המרעננים  החידושים  אחד 
תרומה חשובה לדיונים ולהכרעות ההלכתיות שמתקבלות על ידי בית המדרש. עיקר עול הכתיבה, הניסוח, איסוף המקורות 
והפעלת חברי בית המדרש, שכולם עסוקים עד מאוד בעיסוקיהם השוטפים, מוטל על הרב יוני רוזנצווייג, שמקדיש זמן רב 
על מנת שנוציא דברים מתוקנים מתחת ידינו. ויהי רצון שלא תארע תקלה מתחת ידינו ושלא נכשל בדבר הלכה ושיתקבלו 

הדברים בשמחה וברצון על ידי כל חברינו ושנזכה להרבות שלום ורעות ולמעט מחלוקות ופילוגים.  
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נעי קולה של היהדות השקולה ומאירת הפנים
הרב רונן נויבירט | רב קהילת "אהל ארי", רעננה | מנכ"ל בית הלל

חג החנוכה מציין לא רק נצחון מלחמתי של המכבים על היוונים , כי אם גם ובעיקר נצחון 
והישרדות במלחמת תרבות. המאבק עם התרבות היוונית נתפס, בדרך כלל, כמלחמה בין 

תרבות החומר והנהנתנות בתרבות הרוח והעומק.
ראיה זו נכונה ברובד מסוים, אך אינה מספקת. ע"פ מרן הרב קוק, המלחמה עם היוונים 
היתה נעוצה בשורש עמוק יותר: "חכמת יון קבעה שישנן שתי דרכים נפרדות: או ללכת 
תרבות  לפולחן  הספורט,  לפולחן  הראשונים  היו  )והם  ולחזקם  לפתחם  הטבע,  בכוחות 
הגוף( או ללכת נגד הטבע, להתמסר לפרישות גמורה מכל הכוחות הטבעיים ולחיות חיי 

רוח" )הרב מ.צ. נריה זצ"ל, "מועדי הראיה" עמ' קס(.
הפילוסופים  הרוח.   בעולם  גם  אם  כי  והנהנתנות  החומר  בעולם  רק  לא  עסקו  היוונים 
היוונים הגיעו לתובנות עצומות במדעי הרוח, עד כדי כך שגדולי ישראל כרמב"ם, השתמשו בחכמתם לא פעם, וכפי שמדגיש 
הרמב"ם בהקדמה לשמונה פרקים: "קבל האמת ממי שאמרה".   יוון יותר מכל שאר אומות העולם, ידעה רוחניות מהי. ברם, 
חסרון מהותי היה למלכות יוון אשר היתה מחולקת לשתי דיסציפלינות שונות. תרבות היופי הגוף והספורט היתה מנותקת 

מעולם הפילוסופיה והאולימפוס. 
מאבקם של היוונים בישראל, לא היה מאבק ברוחו של עם ישראל גרידא שהרי היוונים הוקירו את עולם הרוח. היתה זו 
בעיקר מלחמה ביכולת החיבור שבין הקודש לבין החול המיוחדת לעם ישראל : "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים"  - מלכות 
העוסקת בהנהגה מדינית , וכהונה העוסקת בהנהגה רוחנית, מאוחדות ומלוכדות " )מועדי הראי"ה שם(. עם ישראל לא נברא 
ליצור "ישיבת כהנים" , כי אם ממלכת כהנים – מדינה אשר יסודותיה באדני הקודש, ובניינה מושתת על המרכיבים החיוניים 
לממלכה: צבא, משטרה , כלכלה , תעשיה, היי-טק וכו'.. בתכונה זו נלחמו היוונים ועל כן  מיקדו את עיקר גזירותיהם בתחומי 

חיבור השמים והארץ. הם גזרו על השבת, המילה והטבילה , מצוות העוסקות לא רק ברוח אלא גם ובעיקר בקדושת הגוף.
נגד היוונים, דווקא החשמונאים, אנשי עבודת הקדש והמקדש, היו הלוחמים: "הכהנים העוסקים ברוח  זו  לכן במלחמה 
הקודש של עם ישראל ושומרים עליה, הם הם הלוחמים בעוז ובגבורת הגוף" )מועדי הראי"ה שם(. מתתיהו הכהן הגדול כלל 
בתוכו את כל המעלות החיצונית והפנימיות כאחד, כמסורת הכהנים הגדולים. הוא היה גדול מאחיו לא רק בקדושה וביראת 
שמים, כי אם גם "בנוי, בעושר ובכח" )תוספתא יומא א, ו'(. בנקודה עמוקה זו של הכהן הגדול, לא יכלו היוונים לגעת, בפך 

השמן ניסי וקטן, החתום בחותמו של כהן גדול.

באינטרנט,  המידע  מהפכת  הפוסטמודרנית,  התרבות  פעם.  מאי  קשים  תרבות  אתגרי  עם  היום  מתמודד  היהדות  עולם 
בתקופת  כמו  התורה.  משפת  ומתרחקת  ההולכת  חדשה  שפה  מייצרים  ועוד,  הסמארטפונים  החברתיות,  הרשתות 
החשמונאים, החברה הישראלית נמצאת בסכנה של היפרדות לשתי חברות נפרדות: מחד חברה השואפת להתבדל מסכנות 
התרבות ובונה מציאות סגורה ומסוגרת המושתתת כל כולה על טהרת הקודש. מאידך, חברה הנשאבת אל תוך התרבות 

העכשווית ולכן שרויה בבלבול ואינה מצליחה למצוא חיבור אל עולם הקודש, אשר בנה סביבו חומות גבוהות ובצורות.
בעקבות מקרים חוזרים ונשנים של בדלנות והקצנה בתוך העולם התורני אשר הגבירו את תחושת הניכור והריחוק מערכי 
היהדות בקרב חלק נרחב מהציבור הכללי, חשנו את צו השעה לבנות דרך סלולה אשר תגשר בין הפערים, בין צרכי הזמן ורוח 

היהדות, בין עולם המעשה לעולם האידיאל.
אנו שואפים להחזיר למרכז השיח הישראלי את קולה של היהדות השקולה והקשובה, בדרכו של הלל הזקן – "אוהב את 
הבריות ומקרבן לתורה". אנו פועלים לבנות מחדש את הגשרים התורניים אשר יחברו בין ערכי התורה הנצחיים למציאות 
החברתית העכשווית. בית המדרש ההלכתי של בית הלל יתעסק באומץ, ביושרה ובאחריות בסוגיות השעה ויתווה פתרונות 
הלכתיים הנאמנים למסורת הפסיקה ובד בבד מתחשבים עם תנאי המציאות החדשה. בית המדרש הרעיוני יספק לציבור 
כלים וכללים להתמודדות רוחנית ומוסרית עם המציאות המתחדשת חדשות לבקרים, על פי תורת גדולי הדורות הקודמים. 
הפעילות האינטנסיבית בית הלל ברשתות החברתיות תשפיע על השיח הציבורי מבפנים, במקום בו מתחולל עיקר השיח 

כיום. 
אנו מכירים בעובדה שבדור של מהפכת המידע, נקל למצוא חכמה אצל כל אדם. לכן, אנו שואפים לשתף את הציבור בשיח 
ובדילמות, לפתוח את דלתות בית המדרש שלנו לכל מאן דבעי, ולבנות הנהגה משותפת של רבנים/ות יחדיו עם מנהיגי/ות 
ציבור. כך נוכל לסלול מחדש את הדרך התורנית המרכזית לחברה הדתית, המסורתית והכלל ישראלית, דרך של חיבור בין 
אדם לחברו, חיבור למסורת ולהלכה חיבור לנשמה היהודית ולאלוקי ישראל.  כמו בעבר, נצליח להתמודד נכונה עם אתגרי 

התרבות העכשווית רק אם נשכיל להבין שעלינו לנהל מערכה זו במורכבות ובעומק, בסבלנות ובאהבה.  
בסיעתא דשמיא, עם קורטוב עוז והרבה ענווה – נעשה ונצליח להחזיר עטרה ליושנה!

להצטרפות לרשימת התפוצה:
 office@BeitHillel.org.il :מייל

B.Hillel :פייסבוק
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בית הלל – הנהגה  תורנית קשובה

בית הלל – הנהגה תורנית קשובה הנו ארגון מנהיגות תורנית המונה למעלה מ-150 רבנים ורבניות מקרב הציונות 
הדתית, אשר נולד מתוך הצורך להשיב למרכז המפה הנהגה תורנית מתונה, מאירה וקשובה. הנהגה זו מיועדת 
ומחפש את קולה של היהדות השקולה,  ישראל, הצמא  כלל עם  והן עבור  והמסורתי  הן עבור הציבור הדתי 
הסובלנית ומאירת הפנים, יהדות המונהגת בדרכי נועם, שתוכל להביא בשורה רלוונטית לחברה הישראלית 

של ימינו. 
בית הלל– הנהגה תורנית קשובה מאמין בנצחיותה של תורת ישראל ומחויב באופן מוחלט להלכה היהודית.

במה אנו עוסקים?

 הלכה ודמוקרטיה: אנו מאמינים שמחויבות להלכה כוללת הכרה בתוקף מוסדות מדינת ישראל, כיבוד החוק 
ורשויות החקיקה, השפיטה והאכיפה במדינת ישראל ונאמנות מוחלטת לשירות בצה"ל. 

 מעמד האישה: אנו רואים חשיבות רוחנית בקידום מעמדה של האישה בחברה ובעולם היהדות. במסגרת 
זאת,אנו מאמינים בהגברת מעורבותן של נשים בלימוד התורה ובהוראתה, בשיתופן בתפקידי הנהגה קהילתיים 
וציבוריים ובהעצמת חלקן בתוך עולם היהדות. ברוח זו בחרנו  לשתף נשים באופן מלא בהנהגת הארגון ובכך 

להפוך לארגון האורתודוכסי הראשון העושה כן. 

 חינוך: אנו מאמינים בחינוך פתוח וקשוב לערכי העולם המודרני, בד בבד עם השמירה על ערכי החינוך היהודי 
ומחויבות מוחלטת למסורת ההלכה והמחשבה היהודית. אנו מאמינים בערכה של האקדמיה ובחשיבות לחינוך 

יהודי עמוק, אשר אינו מתבדל מהחברה הכללית.

מה אנו עושים?

בית הלל פועל בשלוש חזיתות, כדי למלא את המשימה של מנהיגות תורנית קשובה:
 תורני: גיבוש והפצה של עמדות תורניות ופסקי הלכה, באמצעות בית מדרש להלכה, בית המדרש למחשבה, 

למידה משותפת בפורומי דיונים, סמינרים, כנסים ושבתונים.

 קשוב: קשר רציף וחיבור עם הציבור, באמצעות כלי התקשורת הקלאסיים ובעיקר דרך הניו מדיה והרשתות 
החברתיות. כמו כן, אנו עורכים ימי עיון וכנסים לציבור, אירועי שולחנות עגולים ומעניקים שרותי ייעוץ לקהילות 

ומוסדות חינוך.

 הנהגה: מהותו של בית הלל היא, כאמור, ההקשבה לציבור והשותפות עם כלל ישראל. מתוך כך, אנו רואים 
חשיבות רבה בשיתוף מנהיגי ציבור שאינם רבנים בגיבוש הזהות, המטרות ודרכי הפעולה של בית הלל. בימים 
אלו מתגבשת המועצה הציבורית של בית הלל, שתורכב ממנהיגי ציבור בתחומי העשייה והפעילות השונים 
בחברה הישראלית, כדי למפות את דרכי הפעולה להתמודדות עם האתגרים המרכזיים של החברה הדתית 

והחברה הישראלית בתקופתנו.

בית המדרש ההלכתי של בית הלל – בית המדרש ההלכתי של בית הלל מאגד בתוכו רבנים ורבניות, מנהיגים 
רוחניים, כולם תלמידי חכמים, בעלי ניסיון רחב בתחום ההלכה וההשקפה. מטרת בית המדרש היא להמשיך 
יחד עם מתן מענה מקיף, אשר יתמודד באומץ עם  והפסיקה היהודית לאורך הדורות,  את שרשרת ההלכה 
הנושאים החשובים והבוערים שעל סדר יומו של האדם המאמין בעולם המודרני. בין הנושאים שבהם עוסק 
בית המדרש ההלכתי של בית הלל: יחסי גברים-נשים במקומות עבודה ובמרחב הציבורי, מעורבותן של נשים 
והידוק  לחיזוק  הלכתיות  דרכים  מציאת  הלכתית,  מבט  מנקודת  הדמוקרטיה  של  תפקידה  הדתיים,  בחיים 

הקשרים בין דתיים ושאינם דתיים, ערכים כגון שוויון וזכויות אדם בהלכה, ועוד.

נגיש וקשוב  לו למטרה להיות  ארגון בית הלל שם  קשר מתמיד עם הציבור באמצעות הרשתות החברתיות – 
לציבור, להלך הרוח, לצרכים ולשאלות המתעוררות – והכל בזמן אמת. השיח החברתי המרכזי מתחולל כיום 
ברשתות החברתיות. אנו מבינים, כי כוחה של קהילה כיום הוא לאו דווקא במרחב הגיאוגרפי בו היא פועלת, 
מסרים.  ובאותם  שפה  באותה  המדברת  גיאוגרפיים,  גבולות  חוצת  אידיאולוגית  קהילה  לבנות  ביכולת  אלא 
הרשתות החברתיות והאינטרנט הם כלי, באמצעותו הופכים הרבנים והרבניות לנגישים יותר עבור הציבור – 

ואנו משתמשים בכלים אלו כדי להגיע אל הציבור ולהיות קשובים לו בצורה המיטבית. 
הרשתות החברתיות השונות, פייסבוק, טוויטר, יו-טיוב ועוד מאפשרות לא רק העברת מסרים אלא גם ובעיקר, 
דיאלוג פתוח עם החברים. ברוח זו אנו מייסדים בימים אלו ממש את שו"ת הפייסבוק הראשון, המהווה פריצת 
ובין הרב המשיב,  בין השואל  ברורה ההפרדה  בו  זה. בשונה מהשו"ת ההלכתי הקלאסי, מרחב  דרך בתחום 
בשו"ת הפייסבוק, מרגע שהתעוררה שאלה הלכתית כלשהי וניתנה התשובה של הגורם הרבני, מתעורר סביבה 
דיון ושיח הלכתי פתוח, בלתי אמצעי וללא מחיצות, מתוך מחויבות הלכתית ברורה. כך יכול גם היחיד להשמיע 
את קולו ולהביע את דעתו בנושא ולהיות חלק מהשיח ההלכתי. שערי בית המדרש הווירטואלי נפתחים בפני 

כל מאן דבעי.

למצע המפורט של בית הלל 
בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.BeitHillel.org.il
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ייחודיותו של בית הלל – הנהגה תורנית קשובה:

בחברה,  המלא  השילוב  בחשיבות  מאמינים  אנו  הישראלית.  מהחברה  נפרד  בלתי  חלק  עצמנו  רואים  אנו  התבדלות:  ולא  השתלבות   
באקדמיה, בשוק העבודה ועוד. אמנם, יש לנו לעיתים ביקורת על התנהלות המרחב הציבורי בישראל, אך את הביקורת הזו אנו מביעים 

מתוך אהבה והזדהות. ייעודנו הוא לרומם את החברה הישראלית - מבפנים, ולא מבחוץ.

 מנהיגות נשית: אנו מאמינים בשיתוף נשים בתפקידי הנהגה ציבוריים. ברוח זו בחרנו להיות ארגון הרבנים האורתודוקסי הראשון בעולם 
שפתח את שורותיו בפני נשים. תלמידות חכמים ומנהיגות רוחניות ימצאו בבית הלל את ביתן, לצד רבני קהילות ומרביצי תורה. 

 שותפות עם הציבור: אנו מאמינים בשותפות מלאה עם כלל הציבור, מתוך אמונה בחוכמה ובעוצמה של הציבור. המבנה הארגוני של בית 
הלל כולל בתוכו שותפות של מנהיגים שאינם רבנים. כאמור, בימים אלו מתגבשת המועצה הציבורית של בית הלל, בה יהיו חברים מנהיגים 

מכל תחומי ההנהגה בחברה הישראלית. 

 קולם של רבים: קולו של בית הלל מייצג את קולו של הרוב הדומם בחברה הדתית והישראלית. בבית הלל חברים מעל ל-150 רבנים 
ורבניות הפועלים בקהילות שונות ברחבי הארץ ומייצגים את קולם של מאות אלפים של ישראלים, מסורתיים ודתיים. 

חברי בית המדרש של בית הלל יושבים ופוסקים הלכה יחדיו כקבוצה, תקדים מרענן בעולם התורה. פסקי ההלכה והעמדות התורניות של 
בתי המדרש, ההלכתי והרעיוני, משקפים את דעתם של כלל רבני בית הלל ומהווים "דעת רבים".

רשימת חברי הוועד המנהל:

B.Hillel :הצטרפו אלינו בפייסבוק

הרב מאיר נהוראי - יו"ר בית הלל
הרב רונן נויבירט - מנכ"ל בית הלל

הרב זאב וייטמן - ראש בית המדרש ההלכתי
הרב יוני רוזנצווייג – מרכז בית המדרש ההלכתי

הרב צבי קורן - ראש בית המדרש ההשקפתי
הרב אהד טהרלב

הרבנית עו"ד מיכל טיקוצ'ינסקי
הרב ד"ר רונן לוביץ'

הרבנית אושרה קורן
הרב אמנון בזק

הרבנית אסתי רוזנברג
הרב יהודה גלעד

הרב ד"ר צחי הרשקוביץ
דוד רוט - סיו"ר בית הלל

הילה זליגמן - סמנכ"ל ודוברת בית הלל
ז'אק גורלין

פרופ' אשר כהן
ד"ר אביעד הכהן

ערן רולס
יונתן קושיצקי

ניל קיי
רונן רחמים
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הסכמי קדם נישואין  - כמו לחגור חגורה לפני תחילת הנסיעה

כולנו שמענו או מכירים מגוף ראשון סיפורים מסמרי שיער: אישה אשר רצתה להתגרש מבעלה והפכה עגונה 
למשך שנים ארוכות, תהליכי גירושין הנמשכים שנים, סחיטה כלכלית של אחד מן הצדדים לכל אורך תהליך 

הגירושין ושימוש בילדים המשותפים ככלי ניגוח, מקח וממכר. 
בשנים האחרונות שבה ועולה סוגיית השימוש בהסכמי קדם נישואין כדרך למנוע מקרים עגומים אלו, אך עד 

כה, בישראל טרם נתקבל פסק הלכתי בעניין ואין ארגון רבני שנקט עמדה ברורה בנושא כאוב זה. 
בית הלל – הנהגה תורנית קשובה, החליט להיענות לצו השעה ולדון בכובד ראש בנושא, במטרה להגיע לנקיטת 

עמדה ברורה בעניין, כאמור, לראשונה בישראל על ידי ארגון רבני אורתודוכסי. 
קדם  הסכמי  בסוגיית  הארגון  ורבניות  רבני  עשרות  דנו  במסגרתו  בנושא,  מרכזי  כנס  לאחרונה  קיים  הארגון 
הנישואין, תוקפם ההלכתי במקרה של עיגון אפשרי או סירוב גט ויכולתם למנוע מקרים אלו. יחד עם אנשי 
מקצוע המתמחים בתחום, טוענות רבניות, עורכי דין, דיינים ומומחים נוספים, דנו המשתתפים בהסכמי קדם 
נישואין והציגו את הפנים השונות של ההסכמים ואת סוגי ההסכמים הקיימים כיום. מהדיונים עלה, כי אין 
בנמצא הסכם, המעניק פתרון שלם לשאלות ההלכתיות המתעוררות מעצם החתימה על הסכם כזה. עם זאת, 
עוולות  נוצרות  במסגרתו  כיום,  הנוהג  המצב  על  עדיפים  והם  המצב  את  לשפר  עשויים  הקיימים  ההסכמים 

שונות, אפשרות לעיכובי גט וסחיטה כלכלית.
עם  משתלבים  אלא  לכת,  מרחיקי  קולות  על  מסתמכים  אינם  שהוצגו  ההסכמים  כל  כי  עוד,  עלה  מהדיונים 
דרכה של הפסיקה המרכזית לאורך הדורות בנושא זה. כמו כן עלה, כי בדורנו, כאשר הסטנדרטים הבינאישיים 
בין גברים ונשים פרוצים מבעבר, החמרה בהלכות הללו עשויה לגרום לבעיות קשות של איסורי אשת איש 

וממזרות.
בין הדוברים בכנס, שהציגו את הזוויות השונות לנושא מתחומי עיסוקם, מידיעותיהם ומניסיונם המקצועי:

הרב שלמה ריסקין - רבה של אפרת, עו"ד בת שבע שרמן-שני -מנכ"ל יד לאישה, הרב שלמה שטסמן - דיין 
בבית הדין האזורי בתל אביב, הרב פרופ' עו"ד דב פרימר, הרב ברוך גיגי - ראש ישיבת הר עציון, הרב יאיר בן 
מנחם - דיין בבית הדין האזורי בנתניה, הרב אלישע אבינר - ראש הכולל בישיבת ברכת משה וחבר בהנהלת 

צהר ועוד. 
שני מתווים של הסכמים הוצגו ביום העיון: הרבנית ד"ר רחל לבמור, מיוזמי יום העיון וממחברי ההסכם לכבוד 
הדדי, סקרה את ההסכם ואת שימושו הלכה למעשה, והרב ד"ר דוד מישלוב סקר את הסכם הנישואין לגישור 

שחיבר לפני עשרים וחמש שנים.
את יום העיון חתמו הרב אלישיב קנוהל, רב קיבוץ כפר עציון והרב ד"ר דוד בן זזון, ראש מכינת גרעין יונתן 
בקיבוץ עלומים, ממחברי ההסכם לכבוד הדדי, בקריאה לבית הלל לתמוך בהסכמי קדם נישואין, כמהלך של 

תיקון חברתי.
בימים אלו מגבש הארגון את עמדתו הרשמית לתמיכה בהסכמי קדם הנישואין אשר לאחריה תתחיל פעילות 

ציבורית לעידוד זוגות לחתימה על ההסכמים, על פי המדיניות שתקבע ע"י חברי הארגון.

הסכמי קדם נישואין ככלי
למניעת עיגון וסירוב-גט

מאת ד"ר רחל לבמור, טוענת רבנית, פועלת 
כרכזת למניעת עיגון וסירוב-גט במועצת רבני 

ישראל הצעיר והסוכנות היהודית, ממחברי 
ה"הסכם לכבוד הדדי", חברת ארגון בית הלל – 

הנהגה תורנית קשובה

להרוס  עלולה  והיא  קשות  ותוצאותיה  וחריפה  נרחבת  ישראל  במדינת  וסירוב-הגט  העיגון  בעיית 
בשנים  הפכה  העיגון  בעיית  ועוד,  זאת  מסורבי-גט.  גברים  ושל  מסורבות-גט  נשים  של  החיים  את 
האחרונות, בידי חלק מהארגונים לשינוי חברתי, לכלי ניגוח כנגד הממסד הרבני – עם כוונות הנעות בין 
דרישה מהרבנות להתעורר ולפתור את הבעיה מצד אחד, לבין קריאות לפרק הן את הרבנות והן את 

מוסד הנישואין בכלל, מצד שני. 
הבעיה חריפה במיוחד במדינת ישראל בהשוואה לחו"ל, כיון שכל זוג יהודי נשוי המגיע לסף גירושין 
במדינת ישראל, חייב על פי חוק לסדר את גירושיו באמצעות בית הדין הרבני ועל פי ההלכה היהודית. 
ורק  זוג אך  בני  בין  גירושין  יוצא שניתן לסדר  יחד עם ההלכה היהודית  מהחיבור של החוק האזרחי 
כאשר שני בני הזוג מסכימים לכך )ישנם מצבים בודדים המאפשרים להקל על גברים מסורבי-הגט(. 
פעמים רבות מדי מצב זה מביא לתוצאה שלילית, של הצבת תנאים להסכמת הצד הנתבע לגירושין 
או לסירוב פשוט ומוחלט לתת או לקבל את הגט. באמצע הדרך עומדים נשים ואנשים המחפשים דרך 
להגן על עצמם ועל בני משפחתם מהבעיה החברתית-הדתית הזאת. כמו כן, ישנם אנשים הפועלים 
להגן על הציבור כולו באמצעות כלי הלכתי – הסכם קדם נישואין למניעת סירוב גט. ההסכם הנפוץ הוא 
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לימוד גמרא לנשים
מאת הרבנית עו"ד מיכל טיקוצ׳ינסקי, ראש בית המדרש לנשים בבית 

מורשה, חברת הנהלה וחברת בית המדרש ההלכתי בבית הלל.

לימוד גמרא לנשים כבר הפך מזמן לחלק מהווית חיינו )או בשפת האיש מן הרחוב: "נון אישיו"(. עניין 
שהחל לפני שני עשורים במעגלים קטנים ומצומצמים והפך לתופעה רחבה בתוך כמחצית שנות דור. 
ההתפתחות הזו התרחשה במישורים שונים ומגוונים. חלה צמיחה מספרית, כמויות הנשים שנחשפות 
או  נלהבות  נשים  ובקומץ  בקוריוז  יותר  המדובר  ואין  מאד,  רב  גמרא  בלימוד  ראשוניים  לכלים  היום 
חובבניות. נוסף תהליך עומק שמתבטא בפריסה על תחומי ידע תורניים מרובים. בד בבד, הנושא עבר 
האורתודוכסי-מודרני  הדתי  הזרם  של  והולכים  גדולים  חלקים  כיום,  הבמה.  למרכז  התודעה  משולי 
הפנימו שהתורה היא גם נחלתן של נשים. החששות שהביעו ראשי ההנהגה התורנית בתחילת הדרך 
נדחקו, עם השנים, לפינה. חששות מפני 'הוצאת התורה לדברי הבאי', או מכך שנשים לא תוכלנה להשקיע את מיטב שעותיהן לתורה ויצא 
שכרן בהפסדן וכדומה, התמוססו. כל זאת, בזכות נשים רבות שהלכו ללמוד תורה והשקיעו מזמנן ומרצן וכוחן לגדול בלימוד, מתוך אהבה 
גדולה לדבר ה' ולאוצרות המסורת, וצימאון חסר מעצורים. וכך, התופעה של נשים "דוברות גמרא" הולכת ותופסת נוכחות בעולם היהודי. 
בד בבד עם הגידול בהיקפים, בכמויות, ובהכלת התהליך, ישנם כבר פירות בשלים מן התהליך הזה. שינוי אחד מתרחש בבית היהודי 
ובהתנהלותו. בבתים רבים בישראל מתקיים שיתוף בהנהגה התורנית של הבית. הכרעות בשאלות עקרוניות של קביעת מדיניות דתית 
וחינוכית מתקבלות מתוך החלטה מבוססת וכפועל יוצא מלימוד ועיון של בני הזוג יחד. ילדים גדלים לתוך בית שבו האם מהווה מקור 
סמכות תורנית ולא רק האב. בפועל, עולם התורה סובב את הבית ומהווה נדבך חשוב בהקמתו. ערך מוסף מצוי בכך שהאקלים הבית 

מדרשי הקשוב לקולות שונים, מחלחל פנימה אל הבית ומסייע במתן כלים להתמודדות עם שאלות היומיום. 
השינוי הנוסף הוא שילובן של נשים בהוראת מקצועות התורה כולן והגמרא בעיקר. נשים משמשות כמורות לגמרא בבתי ספר יסודיים, 
בתיכונים ובמדרשות לבנות. בעוד שבעבר גברים לימדו נשים, כיום המצב הוא שניתן להציב נשים בתפקידים משמעותיים ולהורות לנשים 
ובנות גמרא. אין ספק שהשינוי הוא חשוב ונכון. אין תחליף להצגת מודל נשי, שיש בו גם תורה וגם יראת שמים, אל מול בנות צעירות 

בשלבי עיצוב אישיותן.
תוצר נוסף של הטמעת הדרך מתגלה בצמיחת נשים תלמידות חכמים. בדומה ללימוד תורה במקביל למיגדר הגברי, גם אצל הנשים נכון 
הכלל: 'אלף בני אדם נכנסים למקרא יוצאים מהם מאה למשנה, יוצאים מהם עשרה לתלמוד, יוצא מהם אחד להוראה' )קהלת רבה, פרשה 
ז, כח(. לא כל הנשים הדוברות את שפת חז"ל הגיעו לכלל זה של ידע מקיף ושל שיג ושיח למדני. אולם, ישנן כבר נשים בודדות שבהחלט 
עונות לקריטריון הזה. נשים כאלה הפכו לרבניות לכל דבר ועניין. הן מהוות כתובת לשאלות הלכתיות מ'אורח חיים', 'יורה דעה', 'אבן העזר' 

ואפילו 'חושן משפט' ונתפסות כמנהיגות בקרב ציבור התלמידות שלהן.
עם זאת, בשלב הזה היתה תחושה שנשים נוגעות בתקרה. גם לאחר שכבר היה ברור שיש נשים שמסוגלות להשתלב ביצירת התורה, 
להשתלב בשיח ההלכתי ולכתוב חידושי תורה, לא בהכרח חל שינוי ביחס אליהן. לאורך תקופה, לא נוצר שיח פורה או דיון של רבנים 
בשיתוף נשים למדניות. בעוד שבכל שטח ותחום ידע אחר, ברור שנשים מתפקדות כשוות בין שווים, בעולם התורה הדברים לא קרו 
באופן טבעי. אם מפני שבתי הגידול הם נפרדים לגברים ונשים, ואם מפני השמרנות הבסיסית של עולם ההלכה והחשדנות שמלווה את 
התפיסה הדתית ביחס לשינויים במציאות. השבילים המשותפים החלו במוסדות מועטים, בעיקר במדרשות ובתי מדרש בהם עובדים 
גם החלו לפרסם מאמרים תלמודיים  נשים  נראים.  דיון בלתי  ונוצרו מסלולי  ורבניות,  רבנים  ונשים,  גברים  ועמיתים,  כמורים  במשותף 
והלכתיים בכתבי עת שונים והחשיפה לתורתן עוררה סקרנות ולעיתים ביקורת.  בשנה שעברה, הוקם גוף רבני חדש, 'בית הלל'. גוף זה של 
רבנים חרת על דגלו כאחד הנושאים הראשונים, את שילובן של נשים רבניות לתוכו. בתשתית עמדה התפיסה שהן ראויות לכך וכי שילובן 
מבטא את מעמדן. בבית המדרש ההלכתי של בית הלל, יושבים רבנים ורבניות כאחד ודנים בשאלות השעה ובאתגרים של הדור. עד כה דנו 
בבית המדרש בהרחבה בשני נושאים. האחד הוא בנושא של אכילה בבתים חילוניים. הנושא השני היה מערכת היחסים הנכונה בין גברים 
ונשים במקומות עבודה. שני הנושאים הם נושאים המצריכים יכולת שמעבר לעיבודו של החומר ההלכתי ברמה הבסיסית. הם מחייבים 
בזיקה לשאלות  ולנתח תהליכי עומק בחברה,  'לקרוא את המפה'  ויכולת  דורשים תפיסה רחבה  לקיחת אחריות ברמה הציבורית. הם 
ההלכתיות. נדמה שבשיתוף הזה מסתמן השלב הבא והמכריע של לימוד גמרא לנשים: היותן בנות שיח שוות גם בקביעת המדיניות 
ההלכתית במרחב הציבורי. בסופו של דבר, ההתקדמות הזאת אינה רק גרף המתאר את ההעצמה של הנשים בדורנו. נדמה שהניסיון 

מראה שהתורה מועשרת ומתגדלת בזכות השותפות הזו.

ה"הסכם לכבוד הדדי", הנמצא בפעולה ובשימוש מעל לעשור. אישה צעירה אחת העידה עליו בפשטות, "ההסכם הזה הציל אותי". 
כשרצתה להתגרש סירב בעלה, במחשבה שיוכל להעמיס עליה ועל הוריה את חובותיו הכספיות בסכום של מאות אלפי שקלים. 
ברם, לאחר שעורכת דינה של הצעירה הסבירה לו שאם לא ייתן גט תוך שישה חודשים הוא יתחייב בתשלום מזונות לאשתו בסך 
1,500$ לחודש, הוא הגיע לבית הדין הרבני מתוך הסכמה לתת גט והגט אכן סודר. לולא ה"הסכם לכבוד הדדי", האישה הצעירה 

הזו הייתה עגונה לפרק זמן אינסופי, ללא יכולת למצוא בן זוג הוגן ולבנות משפחה עמו.

במדינת ישראל  עדיין לא יצא ארגון רבני אורתודוקסי בקריאה לכל הזוגות הנישאים לחתום על הסכם קדם נישואין למניעת סירוב-
גט. אנו, בארגון רבני ורבניות "בית הלל - הנהגה תורנית קשובה", בעקבות פנייתן של נציגות של עיקר- הקואליציה הבינלאומית 
למען העגונות ומסורבות הגט והן של מועצת רבני ישראל הצעיר, נענינו מיידית לצו השעה –להתעמק בנושא של הסכמי קדם 

נישואין למניעת סירוב-גט מנקודת מבט רבנית. 

לימוד רציני, המלווה ברגישות לצרכי החברה, כבר הביא לפתרונות מעשיים לבעיית סירוב-הגט בישראל מקרב רבנים וטוענות 
רבניות בתור יחידים. ארגונים רבניים אמריקאים כבר קבעו מדיניות, שעל כל זוג לחתום על הסכם קדם-נישואין למניעת סירוב-

גט. עתה יש לקוות שרבני ישראל יתאחדו ויצטרפו לדאגה למניעת הבעיה הכאובה של סירוב-גט.
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פסקי בית המדרש ההלכתי של בית הלל 

בית המדרש ההלכתי של בית הלל קם במטרה לתת מענה הלכתי לשאלות מרכזיות איתן מתמודד האדם 
הקדמה  כוללים  הפסקים  המדרש.  בית  של  הראשונים  ההלכה  פסקי  שני  להלן  המודרני.  בעולם  המאמין 
הפסק  סעיפי  לכל  ומקורות  הלכתיים  מנחים  קווים  הפסק,  לכתיבת  והרוחני  החברתי  הרקע  את  המפרטת 

למעוניינים להתעמק. 
פסק ההלכה הראשון של בית המדרש עוסק בסוגיית ההתארחות והאכילה אצל מי שאינו שומר כשרות שהוא 

נושא אקטואלי ורלוונטי ביותר.
פסק ההלכה השני של בית המדרש מתייחס אף הוא לסוגיה רלוונטית – עיצוב יחסי עבודה תקינים בין גברים 

ונשים במקומות העבודה ובמרחב הציבורי. 
להלן רשימת חברי בית המדרש שעמלו על הלימוד וחיבור הפסקים, אשר אומצו ע"י כלל הפורום של חברי 
בית הלל. הפסקים נכתבו על ידי מרכז בית המדרש לאחר דיונים רבים, והחברים סמכו את ידם על המסקנות 

ההלכתיות של הפסקים.
ראש בית המדרש ההלכתי: הרב זאב וייטמן

מרכז בית המדרש: הרב יוני רוזנצווייג
חברי בית המדרש: 

הרב דוד ביגמן – ראש ישיבת מעלה גלבוע.
הרב ירון בן-דוד – רב קיבוץ בארות יצחק.

הרב דוד בן-זזון – ראש המכינה הקדם-צבאית בעלומים.
הרב אבי גיסר – רב היישוב עפרה.

הרב ד"ר דני וולף – ר"מ בישיבת "הר עציון" באלון שבות.
הרב ד"ר אבי וולפיש – ר"מ במכללת הרצוג ובמכללה ירושלים.

הרבנית מירב )טובול(-כהנא – ר"מית במדרשה לנשים באוניברסיטת בר אילן.
הרבנית עו"ד מיכל טיקוצ'ינסקי – ראש בית המדרש לנשים בבית מורשה.

הרב מאיר נהוראי – רב קיבוץ משואות יצחק.
הרב רונן נויבירט – רב קהילה ברעננה ומנכ"ל בית הלל.

הרב ד"ר דרור פיקסלר – רב קהילה בגני תקווה.
הרב עמית קולא – רב קיבוץ עלומים.

הרב צבי קורן – רב קהילה ברעננה.
הרב ד"ר יצחק אבי רונס – רב קהילה ברמת בית-שמש.

הרב משה שפטר – רב קיבוץ טירת-צבי.
הרב אורי סמט - רב קיבוץ מגדל עוז.

הרב שמואל סלוטקי - רב קהילה בשכונת רמות, ירושלים.
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פ המתארח אצל אדם שאינו שומר כשרות

שאלה: כיצד נשמרים מאיסורי אכילה כאשר מתארחים אצל אדם שאינו שומר כשרות? 

וקדושה  אלו הכניסו מחשבה  היהודי. הלכות  עולם ההלכה  ומעולם את אחד הנדבכים המרכזיים של  היוו מאז  הלכות כשרות  תשובה: 
לחוויית האכילה. יתרה מכך, מאחר שמפגש תרבותי נעשה במקרים רבים סביב השולחן, יצרו הלכות אלו חייץ ומגן בין הקהילה היהודית 
לסביבה הנכרית. הלכות ומנהגים שונים התפתחו בתפוצות ובקהילות השונות ברבות השנים. זכינו בדורנו לחזות בשיבת ציון ובבניינה של 
מדינת ישראל ולחיות במדינה שבה ברוך ה' הרוב מוחלט של מוצרי האוכל והשתייה המצויים ברוב רשתות המזון ובחלק גדול מהחנויות 
בארץ הם כשרים. ברם חלק גדול מהחברה הישראלית אינו שומר מצוות, ולכן נוצר לעתים חייץ בעניין אכילה בין חברים, בין שכנים, בין 

עדות שונות ואף בין בני משפחה. 
אנו רואים חשיבות גדולה בלכידותה של החברה הישראלית, כגורם מרכזי בחוסנה של מדינת ישראל. הלכידות החברתית באה לידי ביטוי 
בין השאר בפיתוח קשרים חברתיים בין שומרי מצוות לבין אלו שאינם שומרי מצוות, בין שכנים ועמיתים לעבודה. קשרי חברות מבוססים 

בין השאר על אירוח וסעודות משותפות, המאפשרות יחסי קרבה ורעות.
מכיוון שאנו מחויבים להקפיד בהלכות כשרות, אין מקום לכאורה לאכול אצל אדם שאיננו שומר כשרות. אולם אנו מאמינים שהתורה 
המצווה עלינו להקפיד בהלכות כשרות מצווה עלינו גם לקדש שם שמים באופן הנהגתנו עם שכנינו וידידינו. משום כך אנו מצווים לשמור 
על אחדות עם ישראל , להשתדל להאהיב את התורה והמצוות על הרחוקים ולקיים יחסי רעות קרובים ותקינים עם שכנינו וידידנו, לאהבם 
ולכבדם. לאור זאת הרי שאנו מחויבים לחפש את הדרך התורנית וההלכתית כיצד ניתן לקיים את כל החובות הללו מבלי שהאחת תפגע 

ברעותה. 
המועדף   הפתרון  רחוקים.  ובקירוב  הזולת  באהבת  להחמיר  עלינו  והיכן  כשרות  בהלכות  להחמיר  עלינו  היכן  ראש  בכובד  לשקול  עלינו 
והפשוט הוא שהאנשים המקפידים על מטבח כשר יארחו את האנשים שאינם מקפידים, אולם פתרון זה איננו אפשרי תמיד ואינו מאפשר 
הדדיות. על אף שיש קבוצות שונות בציבור החילוני המסורתי: חלקם שומרים על כשרות בסיסית וחלקם אינו שומר ואף אינו יודע כשרות 
מהי, החלטנו להתמקד במקרים שהמארח הוא אדם שאינו שומר כלל על כשרות. התנאי העיקרי והחשוב ביותר במקרה כזה הוא שהאוכל 
יש מספר בעיות הזקוקות  כזה  גם במקרה  ייקנה במקום הנמצא תחת השגחה מסודרת.  יתבשל בביתו של המארח אלא  ולא  יוכן  לא 

להתייחסות:
 האם ניתן לחמם את האוכל בבית המארח שאיננו שומר כשרות?

 באלו כלים ניתן להגיש אוכל זה? 
 באיזו מידה יש צורך לבדוק את רמת הכשרות של המקום שממנו נקנו הדברים, במיוחד כאשר ייתכן שהסטנדרט המקובל על האורח 

שונה מהסטנדרט של המקום שממנו קונה המארח את האוכל? 
 האם מותר לאכול בבית המארח דברים שאינם מבושלים כגון פירות וירקות, ומה לגבי שתיית קפה וכדומה?

אע"פ שההלכה קובעת שאדם אשר אינו מקפיד על מצווה מסוימת אין לו נאמנות בדברים הקשורים לאותה מצווה, במציאות ימינו יש 
רבים שאמנם אינם מקפידים בעצמם על כשרות, אך מכבדים מאוד את שומרי הכשרות והמסורת, ונזהרים מלהכשילם. כן רבים מדקדקים 
על עצמם שלא לשקר ולרמות את חבריהם. במקרים כאלו, כלומר כשאנו יודעים שמדובר באדם ישר והגון, ניתן לסמוך על דבריו בענייני 
הכשרות.  קל וחומר שניתן לסמוך  על המארח כאשר מדובר בשכן קרוב או באדם שהוא חבר לעבודה, וברור לנו שהוא מכבד אותנו ואינו 
מעוניין חלילה לפגוע בדברים החשובים לנו. במקרים אלו נוכל לסמוך על דברי המארח שהאוכל נקנה במקום כשר. מכיוון שלא ברור שכל 
אחד יודע מהו מקום כשר וכיצד מוודאים זאת, הרי שיש צורך לשאול אותו היכן נקנה האוכל, ואם המקום ידוע לנו כמקום הנמצא תחת 

כשרות – ניתן לסמוך על כך. 
הרב אליעזר מלמד שליט"א ראש ישיבת "הר ברכה" ומחבר סדרת ספרי "פניני הלכה", ציין בפנינו שיש המעדיפים להחמיר יותר בהלכות 
כשרות, וגם כאשר הדבר עלול לגרום לריחוק מסוים בין יהודים, לדעתם אין להקל. אמנם גם הם מודים שיש צורך למצוא דרכים לבטא בהם 
את האחווה שבין כל ישראל. לדבריו,  לעיתים דווקא כשמדובר בביקורים תכופים, כמו בין אחים, ראוי להחמיר יותר, כפי שהוא רגיל לנהוג 
תמיד בביתו, שאם לא כן מנהגי הקולא אצל האחים עלולים לגרום לשחיקה בהקפדה הדתית אצל בן או בת הזוג או הילדים, שכן לפעמים 
יש ויכוחים ומתחים סביב הנושאים הללו, וכאשר מקילים אצל האחים, המחלוקת עלולה לחדור אח"כ לתוך המשפחה ולגרום לקשיים 

חינוכיים כלפי הילדים. כמובן שגם בזה הם מודים שיש לטרוח ולמצוא את האפיקים שבהם האחווה המשפחתית תבא לידי ביטוי מלא.
 כאמור לעיל, אנו העדפנו להחמיר בשיקולי האחדות, הרעות וריבוי האהבה בחברה הישראלית ובקרב במשפחה ולפיכך אנו מציעים את 

ההנהגות כדלקמן:

 חימום האוכל: יש לחמם את האוכל בתבניות אלומיניום מכוסות היטב בנייר כסף בתוך תנור, או בכלי פלסטיק חד-פעמיים אטומים בתוך 
מיקרוגל. אם אין אפשרות כזו, ניתן להקל לחמם את האוכל בתנור או במיקרוגל בכלי זכוכית, לאחר שמבררים שלא השתמשו בהם 24 

שעות )=אינם בני יומם(, ובתנאי שהם יהיו מכוסים. אין לחמם בכלי מתכות אף אם לא השתמשו בהם ב-24 השעות האחרונות. 
בדיעבד, אם המאכלים חוממו בטעות בתנור, במיקרוגל או ב"טוסטר-אובן" שאינם כשרים: אם החימום היה בתבניות חד-פעמיות או בכלי 

זכוכית שאינם בני יומם אף ללא כיסוי - ניתן לאכלם, ובתנאי שברור שהמכשירים הללו היו נקיים משאריות מאכל או שומן. 
 כלי הגשה:  עדיף שהאוכל יוגש בכלים חד-פעמיים. ניתן להקל לאכול בסכו"ם ממתכת אוכל שאינו חם )פחות מ45 מעלות(. אם אין 
צלחות חד-פעמיות ניתן להקל לאכול בצלחות רגילות, ובתנאי שהאוכל שמוגש בצלחות אינו חם )פחות מ-45 מעלות(. ניתן להקל בכך גם 

כאשר הכלים אינם טבולים. 
 חשש תולעים וחרקים: במקרה של אוכל המגיע ממקום הידוע ככשר, אין צורך לחקור לגבי אופן ניקוי הירקות או ברירת הקטניות, או לגבי 
מקור ירקות העלים, או לגבי אופן בדיקתם וניקוים לפני השימוש. ניתן לאכול מאפה או סלט או מרק או תבשיל שיש בו ירקות או קטניות 
כאלו, מתוך הנחה שגם אם לא ברור שהירקות נבדקו ברמה מספקת, הרי שכל אחד מקפיד לשטוף ירקות כאלו ולא להשתמש בירק שיש 
בו נגיעות, ובדיעבד ניתן לסמוך על ביטול. תמיד חשוב ומומלץ )גם כאשר אוכלים אוכל שהוכן במקום שמהדר ומקפיד מאוד בכשרות( לעיין 

בעת האכילה במאכל לוודא שאין אוכלים תולעים.
 ֵפרות וירקות: אפשר לאכול ֵפרות וירקות חיים גם בבית של מי שאינו שומר כשרות, אם ידוע שהם נקנו במקום הנמצא תחת השגחה. 
נקנו בצדי  או  בגינה פרטית  נקטפו  או במקרים שייתכן שהֵפרות  בו השגחה מסודרת,  נקנו במקום שאין  במקרים שקיים חשש שהם 
הדרכים, יש להקפיד להפריש תרומות ומעשרות ממה שמוגש לפניו. עדיף להסביר את העניין למארח, ולבקש את רשותו להפריש תרומות 
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מקורות

נאמנות אדם שאינו שומר תורה ומצוות
דיני  כל  על  לשמור  לאדם  שיש  ברור  הדבר 

הכשרות כהלכתם ככל הניתן, ולא לחפש היתרים. 

אולם יש לברר מה הדין כשמתארחים אצל אדם 

שאינו שומר תורה ומצוות. ראשית יש לברר האם 

על פי ההלכה אפשר להאמין לאדם כזה, האומר 

שהאוכל בביתו כשר? 

על פי כמה מגדולי האחרונים )החזו"א ]יו"ד, ב', 

כ"ח[, שו"ת בנין ציון החדשות ]סימן כ"ג[, שו"ת 

להגדיר  אין  ואחרים(  כ"ט[  ]א',  להועיל  מלמד 

כמומר  בימינו  ומצוות  תורה  שומר  שאינו  אדם 

להכעיס. לכן אין לחשוש שמי שאינו שומר תורה 

מטעמים  אצלו  המתארח  את  יכשיל  ומצוות 

אידיאולוגיים.

פיינשטיין  משה  הרב  הגאון  כי  להזכיר  יש  עוד 

פי  על  מחדש  נד(  א,  יו"ד,  משה,  אגרות  )שו"ת 

הגמרא במסכת כתובות )פה ע"א( שאם מכירים 

מותר  משקר,  שאינו  שידוע  באופן  היטב  אדם 

להאמין לו, אף אם בית דין רגיל לא היה מקבלו 

על פי הלכות עדות הרגילות. אם כן, גם כאן אם 

מכירים במישהו שוודאי אומר אמת ואינו משקר 

- אפשר להאמין לו. 

אולם, עדיין רוב אלו שאינם שומרי תורה ומצוות 

שידוע  אדם  "חשוד":  של  בגדר  נופלים  לכאורה 

כמי שאינו שומר תורה ומצוות, לכאורה אי אפשר 

אוכל  שקונה  שהסיבה  ןאף  דבריו,  על  לסמוך 

שאינו כשר אינה אלא מסיבות נוחּות ולא מתוך 

אדם  של  לביתו  כשמגיעים  האם  אידיאולוגיה. 

כזה אפשר לסמוך על דבריו, או שעלינו לחשוש 

שמתוך רצון לחסוך זמן או כסף אותו אדם "עיגל 

פינות", וקנה מוצרים שאינם כשרים?

שמותר  רבא  אמר  )ג(  חולין  במסכת  אמנם 

אוכל  מומר  ביד  וליתנה  שחיטה  סכין  לבדוק 

פירשו  שחיטתו.  על  ולסמוך  לתיאבון  נבילות 

שם )ד ע"א( שמכיוון שיש בידו היתר, הוא אינו 

מניח את ההיתר ובוחר באיסור )מכיוון שאין לו 

אינטרס לעשות כן(, ואין לחשוש שמא אחר כך 

מדוע  שאלו  בגמרא  שם  ברם  אחרת.  סכין  לקח 

לא  אם  לתיאבון  מומר  שחיטת  על  לסמוך  אין 

בדקו את הסכין קודם לכן, והגמרא תירצה שלא 

יטרח בבדיקת הסכין אם אין היא מוכנה. אמנם 

רבא  של  לדינו  ראיה  מביאה  הגמרא  מכן  לאחר 

מיד  מותר  עבירה  עוברי  של  חמץ  אחר:  מדין 

החמץ  את  מחליפים  שהם  מכיוון  הפסח,  לאחר 

שלהם עם הנכרים, על מנת שלא לעבור באיסור 

חמץ שעבר עליו הפסח. והקשו הראשונים: מה 

הבדל בין טרחה של בדיקת סכין לבין טרחה של 

החלפת חמץ? 

בין טרחה מרובה  הראשונים תירצו שיש לחלק 

לבין טרחה מועטת. בדבר שיש בו טרחה מועטת, 

אפשר לומר שסומכים שאדם לא יניח את ההיתר 

לחשוש.  יש  מרובה  בטרחה  אך  באיסור,  ויבחר 

הנה על פי זה נבחן את המצב בארץ ישראל היום. 

כשר,  מזון  מייצרות  הגדולות  המזון  יצרניות  רוב 

כשר.  ככולו  רובו  הוא  בחנויות  הנמכר  המזון  וכן 

אם כן, בין מבחינת הטרחה שבקניית מזון כשר 

ובין מבחינת ההפסד הכספי הכרוך בחיפוש אחר 

מזון כשר, אין כאן חשש כלל, ויש מקום לסמוך 

על החזקה שהמארח אינו מניח את ההיתר ואוכל 

את האיסור. לכן מותר להאמין לו אם אומר שקנה 

במקום כשר.

לאור זאת, אדם ששומר תורה ומצוות המתארח 

איננו  והוא  ומצוות,  תורה  שומר  שאינו  מי  אצל 

והוא מכיר אותו כאדם נאמן  -  חשוד להכשילו 

מותר לסמוך על דבריו אם הוא אומר לו היכן קנה 

את המוצרים, והאורח מכיר את המקום כמקום 

כשר.

על מה שכתבנו יש להוסיף שמכיוון שערך כבוד 

מאוד  רבים  בין  גם  כיום  מקובל  וערכיו  האדם 

למי  דומה  הדבר  ומצוות,  תורה  שומרי  שאינם 

ומעשות ולבצע זאת בפניו. אם הדבר כרוך באי נעימות ניתן לעשות זאת בצנעה. יש גם אפשרות לעשות את 
ההפרשה בנוסח מקוצר, וכדאי לקבל בנושא זה הדרכה והנחיות מדויקות ממי שבקי בכך. 

במקרים של ֵפרות שייתכן שמגיעים ממקום שאיננו מושגח לעניין ערלה, ניתן לסמוך על הרוב ולא לחשוש 
לאיסור ערלה.

 שמיטה: בירקות שנקנו בשנת שמיטה במקום שאין בו השגחה מסודרת, או שנקטפו מגינה ביתית, או נקנו 
בצדי הדרכים, או ישירות מחקלאים - יכולות להתעורר בעיות נוספות, ויש להימנע מלאכול ירקות כאלו בשנת 

שמיטה. לעומת זאת לגבי ֵפרות ניתן להקל בשנת שמיטה ולאכול ללא הפרשת תרומות ומעשרות.
 יין: ניתן להקל לשתות יין גם אם הוא נמזג על ידי מי שאיננו שומר שבת, אך אין להקל בכך במקרה של מזיגת 

נכרי אלא אם היין מבושל.
 חלב: ניתן להקל בחלב ובמוצרי חלב הכשרים בכשרות רגילה גם למי שמקפיד בדרך כלל על רמת מהדרין, 

ואף בחלב עכו"ם יש להקל.
 בשר חלק: למקפידים על בשר חלק - ראוי מאוד להשתדל  ולהקפיד שלא לאכול בשר בכשרות רגילה.

 דברים נוספים מתוצרת בית: אין לאכול מדברים שהוכנו בבית שאיננו שומר כשרות, אלא אם אפשר לברר 
קודם האכילה שהם הוכנו בכלים שאין בהם בעיית כשרות )ראו סעיף 1(. יש לוודא שכל החומרים שהשתמשו 
בהם לצורך הכנתם היו כשרים, שבמידת הצורך הופרשה חלה כדין, שהופרשו תרומות ומעשרות, ועשו את 

הנדרש מבחינת בדיקת ירקות וקטניות מחרקים.
כל האמור לעיל מתייחס למקרה שהמארח הוא אדם שאינו מקפיד על כשרות והפרדה בסיסית במטבח. כאשר 
מדובר באדם ששומר כשרות, ניתן לאכול מאכלים שבושלו במטבחו, גם אם רמת הכשרות בביתו של המארח 
אינה בהתאם לכל ההידורים וההקפדות שהאורח מקפיד עליהם. במקרים כאלו, מומלץ לוודא שאכן המארח 
הכשרות  משומרי  שחלק  כשרות,  ענייני  ושאר  חלה  הפרשת  ומעשרות,  תרומות  הפרשת  לעניין  גם  מודע 

הבסיסית אינם מודעים להם די הצורך.
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דרש
המ

בית 
סקי 

פ שחשוד על דבר מסוים, שניתן לסמוך עליו שמתקן לו את מה 

שהביא לו, ואינו מחליפו, מכיוון שאינו חשוד על הגזל. אף כאן 

נראה שאפשר להאמין למי שאינו שומר תורה ומצוות, אם אומר 

שקנה במקום כשר כי הוא אינו חשוד להכשיל, להונות ולשקר.

על  לסמוך  אפשר  שאי  בכך  זו  קביעה  לסייג  יש  מקום  מכל 

דבר  על  כשאומר  כשרות  בענייני  ורגיל  בקי  שאיננו  המארח 

מסוים שהוא כשר או שנקנה במקום כשר מבלי שהוא מפרט 

יהיה לוודא ולהבטיח שהוא אינו  את אמירתו. זאת כדי שניתן 

טועה בקביעתו זו.

כשרות המטבח והאוכל
כלים שאינם בני יומם – להלכה פסק השולחן ערוך )יו"ד, קכב, 

ב( שכלים שהתבשל בהם איסור, ועברו עליהם 24 שעות מאז 

אלא  אסור  ואינו  פגום  טעם  הוא  שבהם  הטעם  בישול,  אותו 

)שהשתמשו  יומם  בני  בכלים  ישתמשו  שמא  גזירה  מדרבנן, 

בהם תוך 24 שעות(. הראשונים אף מבארים ש"סתם כלים אינם 

בני יומם", כלומר: כלים שלא ידוע מתי בישלו בהם לאחרונה, 

ניתן להתייחס אליהם ככלים שאינם בני יומם. רוב הראשונים 

אם  ספק  כפול:  ספק  כאן  שיש  היא  לכך  שהסיבה  מסבירים 

בישלו בהם משהו ב-24 השעות האחרונות, וספק אם המאכל 

פוגם  שטעמו  מאכל  הוא  האחרונות  השעות  ב-24  שהתבשל 

בתבשיל שמבשלים כעת.

לכאורה היה מקום לומר על פי זה שגם סתם כלים שבבית מי 

שאינו שומר תורה ומצוות אינם בני יומם, ולפי זה אולי יש מקום 

להשתמש בכלים אלו. אולם כבר הסברנו שגם כלי שאינו בן יומו 

אסור להשתמש בו לכתחילה, ורק בדיעבד לאחר שכבר התבשל 

בו אוכל אפשר להתיר את האכילה של האוכל. על כן, היענות 

יכולה  ומצוות  תורה  שומר  שאינו  אדם  אצל  לארוחה  להזמנה 

יומם.  בני  לבישול לכתחילה בכלים שאינם  להיחשב להסכמה 

לעיל שיש לאדם שאינו שומר תורה  כן, מאחר שהסברנו  כמו 

ומצוות נאמנות על מה שהוא אומר, אפשר לשאול אותו לגבי 

הכלים ולברר אם הם אכן אינם בני יומם, ועל כן אין לסמוך על 

הספקות שהזכרנו לעיל.

טבולים  שאינם  בכלים  שאכילה  סוברים  רבים   – כלים  טבילת 
היא מדרבנן, ומכיוון שאף יש להסתפק אם טבילת הכלים היא 

חובת המארח בלבד או גם חובת האורח, יש מקום להקל לאכול 

מאת  שבעל-פה  בדברים  שמענו  )כן  טבולים  שאינם  בכלים 

הגרנ"א רבינוביץ', הגר"א נבנצל, וכן פסק הגר"י אריאל בשו"ת 

באהלה של תורה ]יו"ד, יט[, כן דעת הגרשז"א, כפי שמובא בספר 

'טבילת כלים'(. נזכיר שהגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך פסק 

בשו"ת מנחת שלמה )תנינא, סימן סח( שכל שאין הטבילה בידו 

מעכבת,  אינה  כלים  טבילת  כן,  אם  כלים.  מאותם  לאכול  יכול 

אלא אם ברור לאורח כי יכול בנועם הליכות לשכנע את מארחו 

לטבול את כליו. תמיד ראוי לכתחילה לאכול בכלים חד-פעמיים 

או בכלים שאינם חייבים טבילה.

חילוק  יש  בהלכה  כידוע,   – שלא בישלו בהם  וכלים  זכוכית  כלי 
בין כלים שבולעים לבין כלים שאינם בולעים. כלי זכוכית, על פי 

וכמו"כ,  שיטת השולחן ערוך )או"ח, תנ"א, כ"ו(, אינם בולעים, 

יומן  בני  שאינם  בכלים  לאכול  לכתחילה  לסמוך  מקלים  יש 

במקרה ולא ניתן להכשירם. לכן בכלי זכוכית שלא בישלו בהם 

ב24 השעות האחרונות 

ולמ"ד  בעיה  אין  בולעים  שלא  למ"ד   – נפשך  ממה  להקל  יש 

ההיתר  על  לסמוך  מקום  יש  להכשירם  אפשר  ואי  שבולעים 

שלאחר 24 שעות הם מותרים ללא הכשרה.

אחת  היא  שרצים  אכילת   – קמח  וניפוי  בירקות  תולעים  חשש 
מאיסורי התורה החמורים, אך כאשר מדובר בירקות שיש בהם 

חשש לשרצים קטנים מאוד, האיסור הוא איסור דרבנן, מטעם 

וכך,  הואיל  באלף.  אפילו  בטילה  אינה  שברייה  חכמים  גזרת 

במקרים של ספק אם הירקות היו נגועים, ואם הם היו נגועים 

ספק אם הם נגועים בשרצים שיש בהם חומרת ברייה, ואף אם 

כן ספק אם הם נשארו בשלמותם לאחר הבישול או ההכנה - 

יש מקום להקל. ויעוין בדברי הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך 

בשו"ת מנחת שלמה )ב, סימן ג, אות ב( ובדברי הגאון הרב משה 

מקום  שיש  ב(,  סימן  ד,  )יו"ד,  משה  אגרות  בשו"ת  פיינשטיין 

שתולעים  שייתכן  מכיוון  השאר  ובין  רבות,  מסיבות  להתיר 

ואם  מאיסותם,  משום  אם  בתערובת,  בטלים  ביותר  קטנים 

רבינוביץ'  אליעזר  נחום  הרב  הגאון  גם  כתב  כן  קוטנם.  משום 

בשו"ת שיח נחום )סימן מה(. יעוין עוד בפתחי תשובה יורה דעה 

סימן ק סק"א בשם כרתי ופלתי ובערוה"ש שם.

חשש טבל – אם התברר לאורח שהמארח קנה את כל הפירות 
כשרות,  תעודת  לה  שיש  וידועה  גדולה  מזון  מרשת  והירקות 

ניתן כמובן לאכול ללא חשש. בלא זה אין להקל, ויש להפריש 

תרומות ומעשרות כדת וכדין. עדיף להסביר את העניין למארח 

יפריש ממה שבצלחתו קצת  ואז  ולבקש את רשותו להפריש, 

יותר מאחד ממאה, ויזרקו אותו לפח לאחר מכן, כנהוג. אם הדבר 

כרוך באי-נעימות אפשר להורות כפי שכתב החזון איש )דמאי, 

ו( להפריש תרומות ומעשרות בנוסח מקוצר, שיאמר: "כל  טו, 

ההפרשות וחילול מעשר שני יחולו כפי הנוסח שברשותי" )וצריך 

שיהיה לו בבית נוסח שהוא רגיל לומר ממנו ומטבע לחילול, או 

שיהיה מנוי בקרן מעשרות(, וכך יכול האורח להפריש תרומות 

ומעשרות אף ללא שירגיש בכך המארח.

להתיר  מקום  יש  אם  באריכות  דנו  הפוסקים   – ערלה  חשש 
פריש",  מרובא  דפריש  "כל  מצד  בשוק  הנקנים  ֵפרות  סתם 

ודין זה תלוי בכמה עניינים: בהבנת דין קבוע, בשאלה אם דין 

ערלה בימינו הוא דרבנן, ואם יש ֵפרות הבאים אף מחוץ לארץ 

ועוד כמה ספיקות ושאלות. דנו בזה בשו"ת מנחת יצחק )ז, צו( 

ובשו"ת יביע אומר )ו, יו"ד, כד(. גם בספר משפטי ארץ דנו בזה, 

שיש  הנ"ל  מכל  והעולה  להקל.  אלישיב  הגרי"ש  דעת  והביאו 

מקום להקל בשעת הצורך לסמוך על "כל דפריש מרובא פריש", 

ושלֵפרות המוגשים אין חשש ערלה.

חשש שביעית – הדברים למעלה מבוססים על הדעות שאפשר 
איסור  יש  ירקות  שלגבי  מכיוון  אך  ובנעבד,  בשמור  להקל 

ספיחים, יש לוודא שהם מגיעים ממקום שאין לגביו איסור.

יין שנמזג על ידי מחלל שבת – אף שיש מחמירים ביין של מחלל 
שבת בפרהסיא, מכל מקום כבר הזכרנו לעיל בשם כמה מפוסקי 

דורנו שאלו שאינם שומרי תורה ומצוות בימינו אינם נחשבים 

כמומרים לחלל שבת בפרהסיא, ועל כן אין להשית עליהם כל 

הדינים הנובעים מהגדרה זו.

אפשר להביא לסברה זו תימוכין רבים: החזו"א נוטה להקל )יו"ד 

ב, כג(, הגרמ"פ )או"ח ה, לז, ח(. בשו"ת מלמד להועיל )א, כט( 

מקל בפירוש לעניין יין, וכן בשו"ת יהודה יעלה למהר"י אסאד 

)א, יו"ד, נ( כתב להקל. כך היא גם דעת הרב שלמה מן ההר, וכן 

כתב הרב שלמה גורן בחובר עיטורי כהנים )תשנ"ד, גיליון 110(.

אלו  כלים  כאשר   – וב"טוסטר-אובן"  במיקרוגל  בתנור,  שימוש 
אינם נקיים משאריות שבושלו בהם קודם, יש לחשוש לאדים 

הכשר  המאכל  עם  ומתערבבים  אלו  שאריות  מתוך  העולים 

שאם  לכך  לחשוש  מקום  יותר  עוד  יש  בתנור.  כעת  המחומם 

התבשיל  לתוך  ייטפו  הן  התנור,  בגג  נמצאות  אלו  שאריות 

המתחמם בתנור.

בעיה זו מתעצמת במיקרוגל, שכן בתנור היה מקום אולי לומר 

שחום התנור שורף את כל מה שנשפך בתנור, כך שהוא אינו ראוי 

לאכילת כלב ואינו נותן טעם לשבח, וגם מן הסתם יש שישים 

בתבשיל הכשר כנגד מה שנשפך. אולם במיקרוגל האוכל הדבוק 

בדפנותיו אינו נשרף, מכיוון שחום המיקרוגל אינו שורף שאריות 

שניתזו, וגם יש יותר מקום לחשוש שנתזים במיקרוגל שכיחים 

יותר, לכן חייבים להקפיד על כיסוי מוחלט. 
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הלכה למעשה

סתמית בין  שיחה  אישה.  ובין  איש  בין  לעבודה,  עמיתים  בשלום  לשאול  ומנומס  מותר  השיח:  תרבות   
איש לאישה, מותרת גם אם אינה עוסקת באופן ישיר בצרכי עבודה. עם זאת, אין להיכנס לשיחות אישיות 
בסיס  על  רעות  שקשרי  מאוד  להיזהר  יש  נפש(.  )=שיחות  שחנ"ש  כגון  אינטימי,  ממד  בהן  שיש  מעמיקות 
העבודה המשותפת איננו גולש מעבר לגבולות ונכנס למקומות אינטימיים. קשר כזה, במיוחד לאיש או אישה 
נשואים, עלול להוביל לפריצת גדרי הצניעות וההלכה. על כל אחד ואחת להיות קשובים לרחשי לבם ולהיות 

כנים ואמיתיים עם עצמם, על מנת לוודא שלא תצא תקלה מתחת ידם.

 מגע גופני: ההלכה אוסרת מגע גופני בין המינים. בתקופתנו, בה נפרצו מחסומים רבים של צניעות ואינטימיות, 
יש ערך רב בהדגשת החשיבות ההלכתית של שמירת מרחק גופני. הרגישות להטרדות מיניות התפתחה בכלל 
החברה, וההנחה הרווחת בחברה הינה שמגע גופני עשוי להביא עמו קשר של חיבה. למרות האמור, לחיצת 
מהחזרת  הימנעות  שבהם  במצבים  מותרת  וקבוע(  מתמשך  מקשר  כחלק  )ולא  חד-פעמית  נימוסית  ידיים 

לחיצת יד עלולה להתפרש כפגיעה.

 פעילות חברתית: אין איסור באכילה משותפת במסגרת העבודה. עם זאת, יש להקפיד על שיח ראוי שאין בו 
קלות דעת.

וזאת על  או לפעילות משותפת מחוץ למקום העבודה,  יוצאים העובדים במסגרת העבודה לארוחה  לעתים 
מנת לגבש את הצוות וליצור סביבת עבודה יעילה יותר. מותר לעובדים לצאת לפעילויות אלו, שדינם כפעולה 

תמימה שאין בה הקשר בעייתי, ובלבד שיקפידו להיזהר מקלות דעת בין המינים.

 טרמפים ונסיעות: מותר וראוי להציע הסעה למקום העבודה או חזור ממנו ואין איסור גם כאשר הנוסע/ת יושבים 
במושב הקדמי. כפי שצויין לעיל, יש להקפיד על גבולות שיח ראוי. בנסיעות עבודה ארוכות של איש ואישה יחד, 
זהירות  במשנה  להיזהר  יש  מיטשטש,  האישיים  לחיים  העבודה  חיי  שבין  הגבול  בהן  נסיעות  וכדומה,  לכנסים 

ולהקפיד כפליים לשמור על הגבולות בשיח, בייחוד ובבילוי משותף בעת השהות המשותפת מחוץ לבית.

 ייחוד: במהלך שעות העבודה בהן יש עובדים נוספים במשרד, מותר לאיש ואישה לשהות לבדם בחדר מסוים 
לצרכי עבודה, וכן מותר לסגור את דלת אך לא לנעול אותה, וראוי ללמד את העובדים במשרד שאין כל מניעה 
להיכנס גם ללא דפיקה על הדלת לבקשת אישור. אין לגבר ואשה להישאר לבדם במשרד, בשעות בהם אין 

אנשים נוספים במשרד.

יחסי נשים וגברים במקומות עבודה

מבוא
היחס בין המינים היה מאז ומעולם אחד הנושאים המרכזיים ביותר בחברה האנושית. היהדות, בניגוד לדתות 
ותפיסות אחרות, רואה קדושה בקשר שבין איש ואשתו. כתוצאה מראייה זו, מטרות הלכות הצניעות וההרחקה 
בין המינים שהתפתחו לאורך הדורות, שיקפו את פעילותם של חכמינו לתעל את יצרו המיני של האדם לצורך 

בניית קשר עמוק של זוגיות, ולהמשך קיום הדורות ולמנוע פגיעה בקשר הזוגי שבין איש ואשתו.
והגברים  הנשים  תפקידי  היו  בעבר  אם  הקצה.  אל  הקצה  מן  החברתי  המבנה  השתנה  האחרונים  בדורות 
שונים בתכלית ומרבית הנשים היו ספונות בביתן – "כל כבודה בת מלך פנימה", השינויים המופלגים שחלו 
במעמד האישה הביאו לכך שנשים נמצאות היום בחוץ לא פחות מאשר הגברים, והינן מעורבות בכל המערכות 
]החברתיות, הכלכליות, התרבותיות, המדעיות והחינוכיות[. שוויון ההזדמנויות המלא שמציעה החברה כיום 
הביא להישגים רבים. כל סוגי העבודות פתוחים לנשים כמו לגברים, והאישה נעשתה שותפה לא רק לבניין 
הבית אלא אף לקיומו הכלכלי. דבר זה יוצר שותפות-דרך ונותן לנשים לבטא את עצמן במגוון דרכים שלא היו 

אפשריות לפני כן. 
בצד היתרונות של התמורות שתוארו לעיל, חווה החברה אתגרים רוחניים ומוסריים לא פשוטים. ההתקדמות 
בתחום מעמד האישה בחברה לא הביאה עמה בהכרח התקדמות מוסרית מקבילה בכל הנוגע לחיי המשפחה. 
המפגש התדיר בין גברים ונשים במרחב הציבורי, בתוספת חוסר הריסון הקיים בתרבות המערבית המודרנית, 
הביא לעיתים לתוצאות קשות של פגיעה במוסד הנישואין, של הפיכת האישה לאובייקט מיני, הטרדות מיניות 
ועוד. המבנה החברתי המתואר מאתגר את ההלכה, אשר ידעה תמיד לתפקד כמורת הדרך ולסמן את גבולותיו 
הערכיים של עם ישראל בכל דור ודור, להעמיד מפה חדשה בפני נאמניה על מנת שימצאו את הדרך הישרה 

לנווט במבוכיו. 
מקומות העבודה כיום הינם המקום בו מתרחש המפגש העיקרי בין גברים לנשים על בסיס קבוע ומתמשך. 
מקום העבודה מהווה קרקע לא רק עבור ביצוע המטלות של העובד אלא גם כמקום בו מתפתח הווי חברתי 
בין העובדים, דבר הנתפס בתרבות העכשווית כגורם בעל ערך בהצלחתו של הארגון. קיום יחסי אנוש תקינים 
ונורמטיביים הינו ציפייה בסיסית של החברה הכללית. שומר ההלכה המעורה בעולם הכללי, והעובד במקומות 

עבודה בשוק הכללי, מצוי במתח מתמיד בין הצורך להתערות בחברה, לבין גבולות ההלכה. 
בתשובה שלהלן ננסה להתוות דרך ישרה שתנחה את ציבור העובדים והעובדות כיצד עליהם לנהוג במקומות 
העבודה המשותפים כדי לשמור לחלוטין על ההלכה, להאהיב את היהדות על פני העמיתים לעבודה, להשתלב 
בחברה ולשמור על יחסי עבודה יעילים, נעימים וטובים בין גברים לנשים. ההלכה לפרטיה אמורה לסייע בידינו 
לשמור על איזונים עדינים, להתוות דרך שתאפשר כבוד הדדי, אך גם תמנע ותגן על האדם מלגלוש למרחבים 
בעייתיים. שמירה על הקווים המנחים תסייע למנוע מצבים בהם קיימת סכנת גלישה לאינטראקציה אינטימית 

בין המינים, אינטראקציה שיש בה פגם מוסרי ואסורה על פי ההלכה.
עם זאת, לכל כלל ישנו יוצא מן הכלל. הקווים המנחים שהותוו בתשובה, נקבעו על פי הכלל. עובד/ת המרגיש/ה 
שמצב מסוים משפיע עליו/ה בצורה אחרת צריך להיוועץ ברב/נית על מנת להתאים את המצב האישי שלו/ה 
לכללי ההלכה: למותר לציין, כי יש חשיבות שכל החלטה משמעותית בתחום זה תתקבל בשותפות עם בן/

בת הזוג. 
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דרש
המ

בית 
סקי 

פ מקורות ונימוקים:

לקיחת חלק במרחב ציבורי בו יש בעיות צניעות.
)נ"ז:( דנה הגמרא במקרה שבו ישנה דרך  במסכת בבא בתרא 
שההולך בה נחשף לנשים העסוקות בעשיית כביסה בתוך הנהר, 
שוקיהן.  את  מגלות  או  שרוולים  מפשילות  הן  מכך  וכתוצאה 
מותר  אחרת  בדרך  ללכת  אפשרות  אין  שאם  אומרת  הגמרא 
לעבור בדרך זו, ומובן שעל ההולך מוטלת האחריות לשמור עיניו 
זו.  בדרך  ללכת  לאדם  אסור  אחרת  דרך  ישנה  אם  יכולתו.  ככל 
רשב"ם )ד"ה 'רשע'( הסביר שאם יכול ללכת בדרך אחרת, אזי 
אם הולך בדרך שבה יוכל לראות נשים העומדות על הכביסה – 
ואפילו עוצם עיניו – הרי הוא רשע. הנימוקי יוסף על הרי"ף )ד"ה 
נקרא  עיניו  עוצם  שאינו  מי  שרק  הסביר  זאת,  לעומת  'היכי'(, 

רשע כשיש דרך אחרת, אך אם עוצם עיניו לא נקרא רשע. 
האיסור ללכת בדרך שיש בה נשים העומדות על הכביסה הוא 
שאסרו  וכמו  הולך,  כך  ולצורך  בהן  להסתכל  כשמתכוון  דווקא 
במסכת פסחים )כ"ה:-כ"ו.(, אך כשאינו מתכוון אין איסור. וכך 
צריך לפרש את הסוגיה, שכשיש דרך אחרת והוא בוחר ללכת 
דווקא בזו שיש בה נשים העומדות על הכביסה הרי הוא נחשב 
'אי'(.  למתכוון )וראה בתוספות במסכת עבודה זרה מ"ח:, ד"ה 
רשע  הוא  עיניו  עוצם  אינו  אם  שדווקא  הנימו"י  הסביר  כן  ועל 
שהרי מתכוון להסתכל, אך בעוצם עיניו – אף שיש לו דרך אחרת 
– מכל מקום אינו לא צדיק ולא רשע )לשון הנימו"י(, ויכול ללכת 
אף בשיש לו דרך אחרת. וכשאין לו דרך אחרת, הרי שגם אם אינו 
עוצם עיניו הוא לא נחשב כמתכוון, כל עוד אינו מכוון ומשתדל 

לראותן בדווקא.
מכאן יש להסיק שאין איסור ללכת אף בדרך שיש בה מראות 
מתכוון  ואינו  במתכוון,  אלו  למקומות  הולך  לא  אם  צנועים  לא 
השתלבות  לאסור  אין  זו,  מסיבה  הילוכו.  בדרך  להסתכל 
עוד  כל  בצניעות  שלא  שם  הולכות  שהנשים  עבודה  במקומות 

אינו מתכוון להסתכל.
יעויין עוד בדברי הגרמ"פ בשו"ת אגרות משה )אבהע"ז ב', י"ד( 
הלשון:  בזה  שכתב  ובאוטובוס  התחתית  ברכבת  נסיעה  לעניין 
"אבל אם יודע שהוא יבוא לידי הרהור יש לו למנוע מללכת אז 
אם אין נחוץ לו, ואם מוכרח לילך אז גם כן לעבודתו אין לאסור 
בדברי  ולהרהר  מהן  דעתו  להסיח  ויתחזק  גוונא,  בכהאי  אף  לו 
תורה כעצת הרמב"ם שם הלכה י"ט, ועל זה יוכל לסמוך ולילך 

לעבודתו".

השפעת השינויים בחברה על ההלכה בענייני צניעות
ודאי  עשיית מעשה שתביא אדם להנאה ממראה אסור באופן 
או קרוב לודאי אין בו היתר, כמוכח במסכת פסחים )כ"ה:-כ"ו.(. 
ברם, במקרים שבהם הדבר לא מביא לחשש איסור ניתן להתיר. 
)כ':( שאסור להסתכל  זרה  כך, לדוגמה, מצאנו במסכת עבודה 
בבגדי צבעונים של אישה, והגמרא מקשה: כיצד התירו להביא 
בגדים אלו לכובס? והגמרא מתרצת, שכיוון שהוא טרוד בעבודתו 

אינו שם לבו להרהר באותה אישה שהבגדים שייכים לה.
שמואל,  דברי  את  מצאנו  )פ"א:-פ"ב.(  קידושין  מסכת  בסוף 
הקובע כלל נוסף מרחיק לכת עוד יותר, ולדעתו אין כאן איסורים 
"הכול  מדובר:  במי  תלויים  הדברים  אלא  ומוגדרים  מוחלטים 
לשם שמיים". וכך הסביר הריטב"א: "הכל כפי מה שאדם מכיר 
בעצמו, אם ראוי לו לעשות הרחקה ליצרו – עושה... ואם מכיר 
בעצמו שיצרו נכנע וכפוף לו – מותר לו להסתכל ולדבר... ולשאול 
בשלום אשת איש... אלא שאין ראוי להקל בזה אלא לחסיד גדול 
שמכיר ביצרו...". היתר מיוחד זה שמציע שמואל – "הכול לשם 
שמיים" – הוא היתר על בסיס אישי בכל מקרה לגופו. הריטב"א 
אלו  דברים  רוב  פי  על  שכן  אדם  לכל  בכך  להקל  שאין  מוסיף, 
שהדבר  בעצמו  שמכיר  למי  אך  ומכשול,  לתקלה  מביאים  אכן 
לא ישפיע עליו לרעה יש להתיר. אלו הם היתרים אישיים של 
בנסיבות  ליחידים  והותרו  עקרוני,  באופן  שאסורים  מעשים 
המתחוללים  כולה  בחברה  שינויים  אף  ישנם  אולם,  מסוימות. 

במעבר הדורות.
הקשורות  שההלכות  לכך  התייחסות  מצאנו  מקומות  בכמה 
ביחסים בין גברים לנשים הם תלויי מקום וזמן. תוספות במסכת 
קידושין )פ"ב.( כתבו שעל דין זה של "הכול לשם שמיים" אנו 
הפך  שזה  שכוונתם  ונראה  בנשים,  משתמשים  שאנו  סומכים 

אלא  מהנשים  ליהנות  כוונה  הייתה  שלא  מכיוון  גורף  להיתר 
)ע'.( כתב  יהושע במסכת קידושין  כחלק משירות בלבד. הפני 
שלפי אחת הדעות בגמרא שאלה בשלום אישה אין בה חיבה 
כיוון שרגילים בה, והמהר"ם שיק )אבהע"ז, נ"ג( כותב שעל כן 
שנוהגים  כתב  ל'(  מנהגים,  )או"ח,  הלבוש  בזה.  להקל  נוהגים 
יחד,  וגברים  נשים  בתערובת  אף  במעונו'  'שהשמחה  לברך 
כיוון שאנו רגילים בנשים ואין חשש הרהור. הציץ אליעזר )ט', 
השתנתה  שהיום  כיוון  אישה  אחורי  ללכת  שמותר  כותב  נ'( 
לשונו:  וזו  קבע,  דרך  הרבים  ברשות  הולכות  ונשים  המציאות 
לא  הקדום  דבזמן  משום  הקדום,  מבזמן  הזה  זמן  שאני  "דלכן 
היתה האשה רגילה ללכת ברחובות קריה והיתה יושבת בירכתי 
ביותר  וההילוך אחריה ברחוב היה מביא  ולכן הפגישה  ביתה... 
אלא  כן,  לא  שהמציאות  הזה  בזמן  משא"כ  אבל  הרהור,  לידי 
יותר  ורגילין  הקדום  כבזמן  ביתה  בירכתי  יושבת  אינה  האשה 
בראית אשה ברחוב, לכן קלקלתם תקנתם דאין כ"כ עתה חשש 
הרהור בהליכה". כמו כן הביא שם את דברי הגרש"ז אויערבאך 
על  מבוססים  אלו  ודברים  נימוס,  או  מצווה  במקום  בזה  להקל 

דברי הלקט יושר )יו"ד, שע"ו( שבימינו המציאות השתנתה. 
י"ג(  ו',  )או"ח,  אומר  יביע  בשו"ת  יוסף  עובדיה  הרב  הגאון  גם 
הביא מֶספר דרך פקודיך )לא תעשה ל"ה(, אשר כתב כדברים 
האלו בעניין "אל תרבה שיחה עם האישה" שהדין משתנה לפי 
דבריהם  בפלס  שישקלו  ה'  יראי  לת"ח  מצינו  "ולא  המציאות: 
שבזה"ז  הלבוש  עפמ"ש  ונ"ל  האשה,  עם  שיחה  להרבות  שלא 
כ"כ...ודוקא  עבירה  הרהורי  כאן  אין  בינינו,  מורגלות  שהנשים 
בזמנם שלא היו רואים אשה בחוץ שכל כבודה בת מלך פנימה, 
ובראיית אשה מיד באים לידי הרהור במחשבה שבלב, משא"כ 
עתה שהנשים עוסקות במשא ומתן, ומורגלות בינינו, ואין האדם 

מתפעל בראייתן ובשיחתן לבוא לידי הרהור".
בשו"ת שיח נחום )סימן קי"ב( התייחס הגאון הרב נחום אליעזר 
בין  בהפרדה  הקשורות  שההלכות  לעובדה  בהרחבה  רבינוביץ' 

נשים לגברים הינם תלויי מקום וזמן:
מהאווירה,  מושפעת  שונים  לדברים  אדם  בני  של  "רגישותם 
שיוצרים  והם  בחברה,  המקובלים  החיים  ומארחות  מהנהלים 
ייתכנו  כלומר, לאותה תופעה  דומות.  תגובות שונות לתופעות 
בכל  המקובלות  החיים  אורחות  לפי  שונות  ותגובות  השפעות 
חברה וחברה... יש נסיבות שבחברה משותפת השפעת הגירויים 
עשויה לפחות... בני אדם שחיים בחברה שאין בה תערובת כלל 
בין אנשים ונשים, לרוב סף הרגישות שלהם שונה לחלוטין מאלו 
אומרת  זאת  אין  מעורבת.  לחברה  תמיד  וחשופים  שמורגלים 
הם  חמורים  בחטאים  להיכשל  הסיכונים  מעורבת  שבחברה 
בהכרח גדולים ביותר, ואף לא שבחברה נפרדת האנשים לגמרי 
ניסיונות  שיש  וכמו  שונים.  מוסריים  כישלונות  בפני  חסינים 
בחשיפה, כך ישנם כנגדם במקום שנקבעים גדרים וסייגים על 
ידי החברה... בסופו של דבר, לא ניתן לקבוע נורמות מסוימות 
כל  וכישלונות.  גירויים  שיבטיחו שלא תהיינה בעיות, פיתויים, 
יחיד חייב לפתח בעצמו כוח עמידה ואחריות לשמור על נפשו...

הנשים  המשפחות  בכל  כמעט  שבה  בחברה  לדוגמא  נסתכל 
חשופה  גם  שהיא  ברור  לבית  מחוץ  שעובדת  אישה  עובדות. 
השונים  אנשים  עם  במגע  תבוא  שהיא  ברור  שונה.  לציבור 
בגישתם, באורחות חייהם, ובערכים שלהם, מהחברה שממנה 
היא באה, והוא הדין גם לגברים. חברה כזו, אם למשל יהיו בה 
נהלים של הפרדה גמורה בין האנשים לנשים באירועים פנימיים 
בתוך החברה – הדבר עלול ליצור מתחים. כי כל אחד מהם, גם 
ופתאום  פתוחה,  בחברה  נמצא  יום  בכל  הגברים,  וגם  הנשים 
כשהם חוזרים הביתה במפגשים שבתוך הציבור הקטן הזה הם 
גירויים  ליצור  זה, ההפרדה עצמה עלולה  נפרדים. במקרה  יהיו 
שונה,  שהוא  מצב  כל  כי  גירויים,  להפחית  במקום  מחודשים, 
הרהורים  וגורר  לב  תשומת  ומעורר  להתייחסות,  גורם  בהכרח 
גם להחזיר  כזו תוכל  מהרהורים שונים. קשה להניח שהפרדה 
זמן, מפני שלמעשה היא תכסה רק מיעוט קטן של כל  לאורך 

המגעים החברתיים של הציבור...
צורות  לקבוע  אפשר  אי  שלנו  התקופה  כמו  מעבר  בתקופת 
התנהגות שיתאימו לכל הציבור כולו. כל קהל צריך לדאוג לציבור 
שלו... מסקנה העולה היא, שאי אפשר לקבוע הנחיות מוחלטות 

לכל המקרים... ". 
אף הרב יהודה הרצל הנקין מתייחס לנושא זה בשו"ת בני בנים 
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)ד', חלק המאמרים, מאמר "הרהור והרגל"(, ושם הוא 
מעיר את הדברים החשובים הבאים:

"צריך לאמר שאף על פי שאין אדם רשאי להקל לעצמו 
בעניינים אלה אם לא שהוא חסיד גדול ויודע ששולט 
ביצרו, זהו ביחיד שאסור לו לפרוץ גדרות, אבל בדבר 
שנתפשט... יכולים הרבים לסמוך שמתוך רוב הרגלם 
אינם באים לידי הרהור... אך בכדי למנוע מכשול נחוץ 
להבהיר את הסייגים הבאים: )1( איסורים רבים אינם 
אופן...  בשום  להמתיקם  ניתן  ולא  בהרהור  תלויים 
)2( אין לדמות מנהג למנהג, אלא יש לדון בכל מנהג 
והרגל לגופו... )3( כל הדברים אמורים רק לגבי פעולות 
מצד  היצר  גירוי  בהן  שאין  תמימות...  הן  שבמהותן 
עצמן. כאשר החשש הוא שעצם הקירבה בין אנשים 
ונשים היא אשר תביא להרהור אף שאין הכוונה לכך, 
יכול ההרגל למנוע הרהור. לעומת זה, שום היתר אינו 
ניתן בפעולות שיש בהן גירוי ברור של היצר... )4( אין 
ההכרעה המעשית בעניינים אלה מסורה אלא לבעלי 
את  ומכירים  הבריות  עם  בדעתם  המעורים  הוראה 
אין הדברים אמורים אלא במקום   )5( קהילותיהם... 
שלא  במקום  כן  להנהיג  היתר  ואינם  נהגו,  שכבר 

נהגו".
בהלכות  השינויים  נוצרים  כיצד  להבין  ניתן  עתה 
ברורים  כללים  לעיל  קבענו  כבר  לזמן.  מזמן  צניעות 
משתנים.  אינם  אלו  כללים  הציבורי.  המרחב  בעניין 
דברים  יש  משתנה.  אכן  בהם  שנכלל  מה  אולם, 
שבחברה מסוימת יהיו בעלי הקשר מיני ואילו בחברה 
השינוי  לחלוטין.  תמימות  לפעולות  ייחשבו  אחרת 
החברתי אינו משנה את ההגדרה ההלכתית, כמובן, 
אלא את ההגדרה המציאותית, וההגדרה המציאותית 
המשתנה מציבה בהתאם את העניין הנדון בקבוצה 
ההלכתית שאליה הוא משתייך. כך, לדוגמה, התרנו 
כיון  וכדומה,  עסקיות  במסגרות  ללחיצה  יד  השבת 
שיש מקום לומר שבימינו נגיעה כזו אינה נגיעה של 
חיבה, ונגיעה שאינה של חיבה מותרת לכתחילה על 
פי כמה פוסקים )עיין ש"ך יו"ד, סימן קנ"ז, סק"י; וכן 

שו"ת אגרות משה, אבהע"ז ב', י"ד(. 
בו  שרגילים  דבר  כל  שלא  להדגיש,  יש  זאת  אמנם 
הכרחי  באופן  מעידה  אינה  רגילות  להיתר.  נהפך 
דברים  הוא:  נהפוך  מותר.  הוא  בו  שרגילים  שהדבר 
מסוימים שרגילים בהם, יש להחמיר בהם שבעתיים 
רגילות. הסוג  סוגי  ישנם שני  זו.  עובדה  דווקא עקב 
הראשון כולל דברים שהסיבה שהציבור הורגל בהם 
כפעולות  נתפסים  אלו  עניינים  שאכן  מפני  היא 
וכן  היצר,  גירוי  או  מיני  הקשר  בהם  שאין  תמימות 
אין הם מעוררים הנאות אסורות או הרהורים אסורים 
באופן ודאי או קרוב לודאי. בדברים אלו הרגילות היא 
סימן לכך שאכן המציאות השתנתה, ועל סימן זה אנו 
סומכים אף להקל מבחינה הלכתית באותם עניינים. 

לעומת זאת, ישנם דברים שהרגילות בהם נובעת מכך 

שבמציאות הקיימת החברה מאפשרת חופש פעולה 
רחב ביותר לגברים ונשים החיים בה, כך שאלו יכולים, 
בהם  שיש  בצורות  להתנהג  או  להתלבש  ברצותם, 
הקשר מיני או שהוא מעוררת את היצר או מביא לידי 
שהחברה  היות  אסורות.  והנאות  אסורות  מחשבות 
כיום מקדשת מאוד את הזכות האישית של כל אחד 
ואחד, ואינה דוחקת זכות זו אלא במקום שהפגיעה 
בקהות  לראות  אין  ברורה,  היא  הציבור  ברגישות 
שכל  לכך  מדד  צניעות  בענייני  הציבור  של  החושים 
מה שנעשה הוא בגדר פעולה תמימה שאינה גורמת 
אף  בחברה,  היום  הנהוגות  מהנורמות  רבות  הרהור. 
שהחברה רגילה בהן, הרי הן בעלות מטען מיני נכבד, 

וגורמות להרהורים אסורים וגירוי היצר.

הלכות ייחוד בסביבת עבודה
בהלכות  בהרחבה  לדון  זו  תשובה  במסגרת  נוכל  לא 
בקצרה  נדון  ורק  וענייניהם,  פרטיהם  כל  על  ייחוד 
בשאלה אם יש מקום להחמיר או להקל יותר מהרגיל 
הנסיבות  עקב  זה,  איסור  לעניין  עבודה  בסביבת 
התדירה  המציאות  זו.  סביבה  שיוצרת  המיוחדות 
ומורדות  עליות  של  היא  עבודה  במקומות  הקיימת 
זמנים  יש  השנה.  במשך  העבודה  ובכמות  בלחץ 
צריכים לעבוד מעבר לשעות  שבהם העובדים אינם 
יום עבודה רגיל, אך מאידך ישנם זמנים במשך השנה 
חלק  נאלצים  כלשהי  ומסיבה  גובר,  הלחץ  שבהם 
מהעובדים להישאר בעבודה עד מאוחר. לעיתים אף 
להישאר  צריכים  המשרד  מנהלת  או  שמנהל  ייתכן 
להישאר  המזכירה  או  מהמזכיר  ומבקשים  במשרד 
על מנת להיות לעזר. בכל אלו יש לדון אם ניתן להקל 
באיזה שהוא אופן להתיר מצבים אלו, או שיש דווקא 

להחמיר.
לכאורה, מצאנו מספר היתרים בהלכה למצבים מעין 
אין  שכנראה  בעיר,  שבעלה  לאישה  היתר  )א(  אלו: 
מתייחדת  שהיא  מי  עם  איסור  לידי  שתבוא  חשש 
עמו )קידושין פ"א ע"א(. )ב( היתר משום שטרודים 
בעבודתם ולא יבואו לחשוב מחשבות איסור )שו"ת 
המנהל  או  העובד  )ג(  תפ"א(.  סימן  ג',  חלק  רדב"ז, 
יפגע  אודותיו,  יגלו  שאם  מעשה,  לעשות  ירצו  לא 
הטוב  בשם  או  עובדים,  הם  שבו  העסק  ברווחיות 
שקנו לעצמם )שו"ת ישכיל עבדי, חלק ב', אבעה"ז, 
שאפשר  ודאי  העבודה  שעות  במהלך  י"ח(.  סימן 
להקל בזה, ואפילו לשבת ביחד בחדר שדלתו סגורה 

במקום הצורך.
ודומיהם  אלו  היתרים  על  היום  לסמוך  קשה  אמנם, 
מחוץ לשעות העבודה כשאין אף אחד אחר במשרד, 
מפני שהמציאות הקשה בחברה המערבית מלמדת 
שיש  ההשפעה  בדבר  אלו  פסיכולוגיות  שהנחות 
על  ההיתפסות  לאפשרות  או  בעיר  הבעל  למציאות 
ידי אחרים ואיבוד מקום העבודה – אינן נכונות כיום. 
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מודל ההשפעה של בית הלל



אביעד  הרב   | סטולמן  אביעד  ד"ר  הרב   | הולנדר  יחיאל  אביעד  ד"ר  הרב   | רוזן  אביה  הרב   | רזניקוב  אבי  הרב   | קנאי  אבי  הרב   | קדיש  אבי  הרב 

אוריה  הרבנית   | סמט  אורי  הרב   | פרומן  אודי  הרב   | ריבקו  אהרון  הרב   | ליבוביץ  אהרון  הרב   | לב  טהר  אהד   הרב   | וולפיש  אברהם  ד"ר  הרב   | תבורי 

| אלדר  איתמר  הרב   | אורון  איתיאל  הרב   | עופרן  אילעאי  הרב   | ליבזון  איילת  הרבנית   | פאר  חיים  איאן  הרב   | קורן  אושרה  הרבנית   | מבורך 

הרב   | בזק  אמנון  הרב   | משיח  אמיר  ד"ר  הרב   | שרלו  אלקנה  הרב   | ישראל  אלכס   הרב   | פישר  אלי  הרב   | ושלר  אייבי  הרב   | זמיר  אלדד  הרב 

אלטשול  אשר  הרב   | ביגמן  אריאלה  הרבנית   | קונסטנטין  אריאל  הרב   | זיק  אפרים  הרב   | רוזנברג  אסתי  הרבנית   | פישר  אסתר  הרבנית   | בלנק  אסי 

 | וולף  ג'פרי  ד"ר  הרב   | אמרו  יהושע  הרב   | להמן  בני  הרב   | הולצמן  בני  הרב   | פואנטה  לה  דה  בני  הרב   | פויכטונגר  אשר  הרב   | סבג  אשר  הרב   |

הרב דוד ביגמן | הרב דוד בן-זזון | הרב דוד ברופסקי | הרב דוד זנו | הרב ד"ר דוד מישלוב | הרב דניאל רוט | הרב דני בלר | הרב דני וולף | הרב דני סגל | הרב 

ד"ר דרור פיקסלר | הרב וורן קיי | הרב זאב וייטמן | הרב חגי גרוס | הרבנית חגית זליס | הרבנית ד"ר חנה פרידמן | הרב חנוך חיימוביץ | ד"ר טובה גנזל | הרב 

יאיר יניב | הרב יאיר סילברמן | הרב יאיר קאהן | הרב יאיר שפיץ | הרב יהודה גלעד | הרב יהודה ישרים | הרב יהושע אנגלמן | הרב יהושע גרינשטיין | הרב 

יהושע פרנקל | הרב יואל בן נון | הרב יואל פינקלמן | הרב יהודה ראק | הרב יוני ברלין | הרב יוני רוזנצוייג | הרב יוסי סופר | הרב ד"ר יוסף סלוטניק | הרבנית 

יעל ציגלר | הרב יעקב לופט | הרבנית יפית קלימר | הרב ד"ר יצחק אבי רונס  | הרב יצחק אייזנר | הרב יצחק בלאו | הרב יצחק בן דוד | הרבנית עו"ד ירדנה 

קופ יוסף | הרב ירון בן דוד | הרבנית כרמית פיינטוך | הרב ליאור שיליאן | הרב מאיר נהוראי | הרב מומי פאלוך | הרב מורי שוורץ | הרב מייק שולץ | הרבנית 

עו"ד מיכל טיקוצינסקי | הרבנית מיכל נגן | הרבנית ד"ר מירב )טובול( כהנא | הרבנית מישל פרבר | הרב מלאכי קופמן | הרבנית מלי ברופסקי | הרבנית 

מלכה בינה | הרב מנחם וינברג | הרב משה אברמן | הרב משה כהן | הרב משה פינצוק | הרב משה שפטר | הרבנית מרים רייסלר | הרבנית נחמה גולדמן 

ברש | הרבנית נחמה פורת | הרבנית ד"ר נעמה סט | הרבנית נעמי אדלר | הרב נתנאל פרידלר | הרב עדי בן שחר | הרב ד"ר עדיאל כהן | הרב עמית קולא | 

הרבנית ענת נובוסלסקי | הרבנית אילנה פודימן סילברמן | הרבנית ד"ר פנינה נויבירט | הרב צבי קורן | הרב עו"ד צוריאל בובליל | הרב ד"ר צחי הרשקוביץ 

| הרבנית ציפי רמתי | הרב ד"ר קלמן נוימן | הרב ראובן קרוגר| הרבנית רבקה לינזר | הרב רוני לסר | הרב רוני נחשון | הרב ד"ר רונן לוביץ' | הרב רונן נויבירט 

| הרב רונן סלע | הרבנית ד"ר רות וולפיש | הרבנית ד"ר רחל לבמור | הרבנית רחל שפרכר פרנקל | הרבנית רחל קרן | הרב ד"ר שאול פרבר | הרב שלמה 

ברודי | הרב שלמה ברין | הרב שלמה דוב רוזן | הרב שלמה הכט | הרב שלמה ריסקיֿן | הרב שמואל הרשלר | הרב שמואל וייס | הרב שמואל סלוטקי | הרב 

שמואל פויכטונגר | הרב שמואל קליצנר | הרב שמואל ריינר | הרבנית שני טרגין | הרב שרון שלום | הרבנית שרונה הליקמן | הרבנית ד"ר תהילה אליצור | 

: ל ל ה ת  י ב ב ם  י ר ב ח ה ת  ו י נ ב ר ה ו ם  י נ ב ר ה

הנהגה תורנית קשובה
 B.Hillel : בית הלל - הנהגה תורנית קשובה )ע.ר( 58-0559441 | חפשו אותנו בפייסבוק 

www.BeitHillel.org.il :)אתר בית הלל )למידע ולתרומות | twitter.com/Beit_Hillel : חפשו אותנו בטוויטר 

מייל: office@BeitHillel.org.il | כתובת למכתבים: עקיבא 47 רעננה 43201 | פקס: 03-7617477

https://trum.ly/donate/6  :לתרומות

 ronennoy@gmail.com | 052-7710121 :הרב רונן נויבירט, מנכ"ל בית הלל

hilazel@gmail.com | 050-4488242 :הילה זליגמן, סמנכ"ל ודוברת בית הלל

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ובואו לעשות יחד איתנו את השינוי!


