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תביעה :תפקידי עוזרים משפטיים בבתי הדין
הרבניים חסומים בפני נשים
אף שבמכרז לתפקיד בביה"ד הרבני הגדול הובהר כי הוא פונה גם לנשים ,הוא מיועד רק
למשפטנים שכבר עובדים בבתי הדין  כולם גברים .התובעת :אפליה מתמשכת שלא מתאימה
לדמוקרטיה
יאיר אטינגר 06:22 09.02.2016

בתי הדין הרבניים חוסמים מינוי נשים לעוזרות משפטיות בהם  כך עולה מתביעה שהגישה אשה
שביקשה להתמודד על התפקיד לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים .לפי התביעה ,אף שבמכרזים
לתפקידי העוזרים המשפטיים מובהר שהמשרות מיועדות לנשים ולגברים כאחד ,הסינון המגדרי נותר
בעינו ,שכן מדובר במכרז פנימי המיועד רק למשפטנים שכבר עובדים בבתי הדין הרבניים  כולם
גברים .בהנהלת בתי הדין אומרים כי בכלל המערכת יש תשעה עוזרים משפטיים.
עד  2007סיננו בתי הדין הרבניים את המועמדים לתפקיד על ידי דרישת הסמכה לרבנות או לדיינות
כתנאי סף .תחת איום בהתערבות בית הדין לעבודה ,בוטלו תנאי הסף המפלים ונכתבה במכרז רק
הערה ,שתינתן עדיפות לבעלי הסמכה לדיינות .גם מכרז זה נגנז ובאוקטובר האחרון פורסם מכרז
לעוזר משפטי בשביל הרכב בבית הדין הרבני הגדול ,ערכאת הערעורים ,שאליו מתייחסת התביעה .זו
הוגשה בנובמבר ובעקבותיה הקפיאה שופטת בית הדין לעבודה את המכרז ,אבל מאז ביקשו בתי
הדין הרבניים וקיבלו שלוש ארכות למסירת תגובתם לתביעה .האחרונה שבהן לפני כשבוע .בינתיים
פורסם מכרז דומה לבית הדין הרבני האזורי של ירושלים ,שאף הוא מסנן את המועמדות לתפקיד
בדרך דומה.
מאחורי התביעה ,נגד נציבות שירות המדינה והנהלת בתי הדין הרבניים ,עומדת עורכת דין וטוענת
רבנית בעלת ניסיון של שנים רבות בייצוג נשים בהליכי גירושין בבתי הדין הרבניים ובבתי המשפט.
בכתב התביעה היא כותבת כי שקלה להגיש מועמדות לתפקיד עד שהבינה כי המכרז חסום ,הלכה
למעשה ,בפני נשים .בתביעה ,שהוגשה על ידי מרכז רקמן לזכויות נשים ומכון עתים ,באמצעות עורכי
הדין קרן הורוביץ ואלעד קפלן ,נכתב" :לאור היכרותה של התובעת את בתי הדין הרבניים ,מתוקף
עיסוקה ,ידוע לתובעת כי אין בבתי הדין נשים בתפקיד עוזרות משפטיות ולמיטב ידיעתה מספר
הנשים המועסקות בבתי הדין ואשר עונות על תנאי הסף של המכרז הנו אפסי ,אם בכלל" .לטענת
התובעת ,המכרז פוגע בזכויות חוקתיות ,סותר את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ואת חובת הייצוג
ההולם לנשים בשירות המדינה .לדברי עורכי הדין ,מדובר באפליה מתמשכת ש"חברה דמוקרטית
אינה יכולה לדור עמה בכפיפה אחת".
"בית הדין נמצא בחזית המפגש בין הדת לבין המדינה ,זה המקום היחיד שבו אדם יהודי לא דתי חייב
להתנהג כדתי על פי חוק" ,אמרה התובעת ל"הארץ"" .דווקא בצומת הזה צריך שיישמע גם קולן של
הנשים .זאת תהיה זכות עבורי לשרת במסגרת הזאת" .הרב שאול פרבר ,יו"ר מכון עתים ,השותף
לעתירה ,הוסיף" :כרב ,מה שמפריע לי כאן יותר מכל הוא העובדה שמוציאים שם רע ליהדות .אין כל
מחלוקת הלכתית על כך שאשה יכולה לשמש עוזרת משפטית לדיין ,אין בכך שום בעיה .לכן עצוב
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בעיניי שמחפשים בכל דרך הכשר משפטי לסינון נשים מהתפקיד .התחושה היא שיש מי שמנסים
לכפות את השקפתם החברתית ,שאיננה הלכתית ,על היהדות ועל ההלכה".
בינואר האחרון ,בתיק אחר ,קבע בג"ץ כי יש לאפשר לנשים להתמודד לתפקיד מנכ"ל בתי הדין
הרבניים .במקרה זה הוצבה דרישת סף למועמדים בעלי "כושר" )הסמכה( לדיינות .כאשר יחל המרוץ
לתפקיד צפויה להתמודד עליו עו"ד בתיה כהנאדרור ,מנכ"לית ארגון "מבוי סתום" המסייע לעגונות
ולמסורבות גט.
מבתי הדין הרבניים נמסר בתגובה" :הנושא מצוי בהליך משפטי ולפיכך אנו מנועים מלהתייחס".
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