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 הרב נחום רבינוביץ קובע כי ראוי להסמיך יועצות הלכה שיפסקו בנושאים בהן הן מבינות. לדבריו, "ברור שיש
 נשים  שמפחדות או מתביישות לשאול את הרב שאלות בנושאים כאלו"

 
 בכל כמה חודשים עולה השאלה בחוגים פמיניסטיים בציונות הדתית מדוע אין פוסקות הלכה אורתודוקסיות.
 במקביל, מתעוררות סערות כשישנו שינוי כלשהו בסטטוס קוו המוכר בציונות הדתית, בין היתר בעת מינוי

 היועצת ההלכתית ביישוב אפרת, בעת פרסום ספר של הרבנית מלכה פיוטרקובסקי, ובאירועים נוספים.
 

 כזכור, לפני מספר חודשים עורר הרב שלמה ריסקין סערה כשמינה יועצת הלכתית ליישוב אפרת, זאת ללא
 התייעצות עם התושבים או ראשי היישוב. בציונות הדתית התפתח דיון בעקבות הנושא בשאלה האם אכן יש

 מקום ליועצת הלכתית, מעין מקבילה נשית לרב, בתוך החברה הדתית והאם יש במינוי פריצת גדר בכל
 הקשור ליחס של נשים המורות הלכה.

 
 בראיון קצר ל'כיפה' מתייחס הרב נחום אליעזר רבינוביץ, ראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומים, ואחד
 הפוסקים המשמעותיים ביותר של הציונות הדתית, לשאלה האם ראוי לקדם את תופעת הנשים המורות

 הלכה, ומבהיר באופן חד משמעי כי לפחות בכל הקשור לייעוץ לנשים הדבר לגיטימי ואף מבורך.
 

 "בגמרא מפורש שבשכונתו של רבנו הקדוש הייתה אישה שהייתה פוסקת בהלכות נידה", אומר הרב
 רבינוביץ. “בהלכות שהן יודעות מותר להן לפסוק הלכה".

 
 "גם היום יש נשים שבקיאות בהלכות נידה. הן נקראות יועצות הלכה. זו לא סמיכה, אלא סמיכה במקצוע

 מסוים. יש גם במכון פועה נשים שפוסקות לנשים. הן מורות. זה דבר טוב כי ברור שיש נשים שמפחדות או
 מתביישות לשאול את הרב שאלות בנושאים כאלו. אם יש יועצת הלכה קל לנשים יותר לשאול.

 
 הרב רבינוביץ מבהיר כי הוא אינו מייעץ לרבנות הראשית האם להסמיך נשים, וכי אינו קובע בשאלה כזו. “יש

 דרכים להעריך מי ראוי להיות יועצת שכזו".

English Translation 

Rabbi Nachum Rabinovich declared that it is appropriate to ordain women as Yoatzot 
Halakcha who will give psak on subjects that they understand. In his words, “Because 
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there are women who are frightened or embarrassed to ask a rabbi their halakhic 
questions on these subjects.  
 
Every few months, the question arises in feminist circles in Religious Zionism of why there 
are no female Orthodox poskot. At the same time, storms arise when there is any change in 
the recognized status quo of religious Zionism, among others the appointment of the female 
Yoetzet Halakha in the the town of Efrat, when Rabbanit Malka Pietrokovsky’s book was 
published, and other events.  
 
Recall a few months ago when Rabbi Shlomo Riskin caused a storm when he appointed a 
Yoetzet Halakha for the town of Efrat without consulting with residents or community 
leaders. A conversation arose in the Religious Zionist community following this event over 
whether there is in fact room for a female halachic advisor, a female counterpart to a rabbi, 
in a religious society and whether such a position causes a breach in the fence with respect 
to everything to do with women as teachers of halakha.  
 
In a short interview in Kipa, Rabbi Nachum Rabinovitch the Rosh Yeshiva of Birkat Moshe 
in Maale Adumim, and one of the most significant poskim in the Religious Zionist 
community, discusses the question if it is appropriate to promote the phenomenon of 
women as halakhic guides, and makes it perfectly clear that at least in terms of counseling 
for women this role is legitimate and blessed.  
 
"The Gemara relates that, in the neighborhood of the holy Rabbenu, there was a woman 
who was a poseket for the laws of Nida," says Rabbi Rabinowitz. "With respect to the laws 
that they know, they are permitted to render halakhic decisions."  
 
"Even today there are women who have expertise in laws of Nida. They are called Yoatzot 
Halakha. This is not semikha, but semikha in a specific area. In Machon Puah, there are 
also women who render halakhic decisions as poskot for other women. They are teachers. 
This is a good thing because it is clear that there are women who are afraid or embarrassed 
to ask a rabbi questions on these subjects. If there are Yoatzot Halakha, it is easier for 
women to ask.  
 
Rabbi Rabinowitz clarifies that he does not advise the Chief Rabbinate to give women 
semikha, and that this does not bring up such a question. "There are ways to assess who is 
worthy to be such a Yoetzet."  
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