
 מהמהפכה המשפטית
 של עזוא ועד בג״צ שליט

 2,500 שנה מפרידים בין אסיפת העם שכינס עזרא, בה הוחלט בצעד מהפכני על גירוש

 הנשים הנוכריות, ובין הקמת מדינת ישראל, שיצרה אף היא מהפכה והחזירה את המצב

 לכפי שהיה בדורות שקדמו לעזרא, בהם שלט עם ישראל על אדמתו

 סיפורי המקרא מלמדים

 מסורת בת מאות רנות בשמם

 של נישואי תערובת. העובדה

 שעזרא בבואו לארץ מצא לא מעט

 זוגות מעורבים, לא היה בה כדי

 להפתיע

 עזרא וההנהגה שפעלה עמו

 ביקשו ליתן את התשובה לבעיית

 המשך קיומו של העם היהודי

 באמצעות הדת. שמירה על הדת

 היהודית היא שתבטיח את המשן

 קיומו של העם, שאיבד את

 ריבונותו המדינית ואת שליטתו

 על ארץ מולדתו

>>> 
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 אם כי לא מצד אמו) ובא אתה מאור כשדים לארץ כנען. בבוא
 הזמן שלח אברהם את עבדו, זקן משק ביתו, למשפחתו בארם כדי

 להביא אישה לבנו יצחק. הוא משביע אותו:
 ״ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא־ תקזז אשה לבני
 מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו; כי אל־ארצי ואל־מולדתי

 תלך ולקחת אשה לבני ליצחק״(בראשית, כד, ג־ד<.
 עבדו של אברהם, שהכתוב לא נוקב בשמו אך לפי המסורת
 היה זה דמשק אליעזר, יצא לפדן ארם והביא משם את רבקה,
 שהייתה בתו של בתואל, בן אחיו של אברהם, והיא נישאה ליצחק.
 הדברים חוזרים בדור הבא. כאשר מגיעה שעתו של יעקב, בנם
 של יצחק ורבקה, לשאת אישה, דורשת רבקה מיצחק שהוא לא
 יישא אישה מבנות המקום, וכי עליו לשאת אישה מבנות משפחתה.
 רבקה מתבטאת בחריפות באומרה ״קצתי בחיי מפני בנות חת
 אם־לקח יעקב אשה מבנות־חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים״
 (בראשית, כז, מו<. בדרך זו משיגה רבקה מטרה נוספת, והיא
 הרחקתו של יעקב מאחיו עשיו, המאיים להרגו על שגזל ממנו
 את ברכת אביהם יצחק. יצחק מקבל את דעת רבקה ומורה לבנו
 יעקב שלא לקחת אישה מבנות כנען, כי אם ללכת לפדן ארם
 ולשאת אישה מבנותיו של לבן אחי אמו. יעקב עושה זאת, הולך

 לפדן ארם ונושא שם את שתי בנות דוד, רחל ולאה.
 עוד ניתן להצביע על כך שהקו הנמשך מאברהם ועד לבניו של
 יעקב, המייצגים את שבטי ישראל, נעשה דרך הנשים בנות
 המשפחה, להבדיל מבנים שנולדו מנשים נוכריות או שנשאו נשים
 נוכריות. לאברהם היה בן נוסף, בנו בכורו, ישמעאל. אולם הוא
 היה בן השפחה המצרית הגר, ולא ממנו יצא עם ישראל. גם ליצחק
 היה בן נוסף, בנו בכורו עשיו. אולם עשיו נשא לו נשים מבנות
 חת, שעליהן נאמר שהיו למורת רוחם של יצחק ורבקה (בראשית,
 כו, לה). כך אירע שעם ישראל יצא מיעקב ששמר על טוהרת
 משפחתו, ולא מעשיו שנשא נשים נוכריות. תמונה זו איננה,
 אמנם, מלאה, שהרי אחדים מבני יעקב נולדו לשפחותיהם של
 רחל ולאה (בלהה וזילפה), וניתן להניח שהן לא היו מבנות אותה
 משפחה. עם זאת, בהיותן נשים פונדקאיות, יוחסו ילדיהן לאמהות,
 רחל ולאה, ובכך נשמר הקו המושתת על טוהר המשפחה גם מצדה

 של האם.
. בהקשר  על מעמדן הרם של האמהות עמדתי במקום אחר3
 הנוכחי אציין שדגש זה על הטוהר המשפחתי של האמהות, בתקופה
 שבה שלט המבנה הפטריארכלי, הוא מיוחד במינו. קשה לדעת

 !0§0^ ילותיו של נבוכדנאצר כבשו את ירושלים בשנת 586
 ן ]1 לפני הספירה והחריבו את בית המקדש. צדקיהו,
 המלך האחרון לבית דוד, נענש קשות על מרידתו.
 1 11 בניו נשחטו לנגד עיניו, ולאחר שצפה במחזה הנורא
 עיוורו את עיניו והובילו אותו אסור בנחושתיים לבבל (מלכים
 ב, כה, ז). בכך הקיץ הקץ על שלטון בית דוד ובניגוד להבטחה

 האלוהית, לא התחדש מעולם.
 האימפריה הבבלית נפלה והאימפריה הפרסית תפסה את מקומה.
 כחמישים שנה לאחר חורבן בית המקדש, פרסם כורש, הכובש
 הפרסי הגדול, את הכרזתו המתירה לגולי בבל לשוב לארצם
 ולבנות את בית המקדש. בנייתו של הבית השני הסתיימה בשנת
 515 לפני הספירה, כלומר כשבעים שנה לאחר חורבנו. מצבם של
 היהודים בארץ נותר עגום למדי והם הסתייעו מדי פעם בגלי
 עלייה נוספים מבבל. כשישים שנה לאחר השלמת בית המקדש
 השני, כלומר לערך בשנת 458 לפני הספירה, עלה ארצה, בראש
 שיירת עולים, עזרא הכהן הסופר. לעזרא היה, כנראה, מעמד
 בחצר המלך הפרסי, שצייד אותו בכסף ובזהב והעניק לו צו
 מלכותי שהסמיכו למנות שופטים ודיינים. עם הגיעו ארצה הביע

 עזרא זעזוע עמוק מהתופעה של נישואי תערובת:
 ״נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקודש בעמי
 הארצות ויד השרים והסגנים היתה במעל הזה ראשונה; וכשמעי
 את־הדבר הזה קרעתי את־בגדי ומעילי ואמרטה משער ראשי

 וזקני ואשבה משומם״(עזרא, ט, ב-ג<.
 לשם תיקון המצב זימן עזרא אסיפת עם בירושלים תוך איום
 שמי שלא יבוא יוחרם כל רכושו והוא יוצא מהקהילה (עזרא, י,
 ח<. באסיפה זו, שהתקיימה בקור ובגשם, כאשר כל המתקבצים
 היו ״מרעידים על־הדבר ומהגשמים״ (עזרא, י, ט), עלה בידי
 עזרא לקבל החלטה כללית המטילה על המשתתפים להיבדל
 ״מעמי הארץ ומן־הנשים הנכריות״ (עזרא, י, יא). החלטה זו
 בוצעה ביד קשה, ואלה מבני ישראל שהיו נשואים לנשים נוכריות,
 גירשו אותן ואת בניהך. עזרא עצמו זכה לכך שנתקדש במסורת
 היהודית ונאמר עליו ״שראוי היה עזרא שתינתן תורה לישראל

 על ידו, אלמלא קדמו משה״2.
 בסיפורי האבות שבספר בראשית, עדים אנו לתופעה מעניינת
 שלפיה נשותיהם של אבות האומה, שזכו להיקרא ״ארבע האמהות״,
 כלומר שרה, רבקה, רחל ולאה, היו כולן מבנות משפחת האבות.
 אברהם עצמו נשא לאישה את שרה שהייתה אחותו(מצד אביו,

 (ו־נשמ״ה) ולניתוח משפטי מפורט בחיבורו של ח׳ כהן ״עיונים משפטיים בספר
 עזרא״ מבחר פתבים(א׳ ברק ור׳ גביזון עורכים, תשנ״ב) 57.

 1 2 ל׳ גינצבורג אגדות היהודים (מ׳ כהן עורך ומתרגם, תשל״ה) כרך ה׳, 124
 (חלק כב פרק תכט).

 1 3 לעיל הערת הכוכבית, בפרק על מעמד האישה - מונוגמיה ופוליגמיה.

 I * המחבר היה הדיקן המייסד של בית הספר למשפטים - המסלול האקדמי
 של המכללה למינהל.

 רשימה זו מהווה פרק בספר: הרצחת וגם ירשת - משפט, מוסר והגרה גסיפורי
 המקרא, העומד לצאת לאור בהוצאת זמורה-ביתן/דביר. כל הזכויות שמורות

 להוצאה ולמחבר.

 II פרשה קשה זו זכתה לתיאור ספרותי בספרו של מ׳ שלו תנ״ד עפשיו
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 של ישראל. בכל התקופה הארוכה למן ראשית ההתנחלות בארץ
 ועד לחורבן ביהל׳ראשון בימי צדקיהו, נהנו שבטי ישראל מעצמאות
 מדינית או לפחות, בתקופות שבהן היו כפופים לשלטון זר,
 מאוטונומיה פנימית בניהול ענייניהם. תקופה זו בת מאות רבות
 בשנים הגיעה לקיצה עם כישלון המרד כנגד נבוכדנאצר. בית
 המקדש הוחרב, ירושלים עלתה באש, חלקים גדולים מן העם
 הוגלו לבבל. והמצב עוד הוחמר לאחר רצח גדליהו בן אחיקם,

 שאותו הפקידו הבבלים על שארית העם בישראל.
 לאחר האירועים הקשים הללו לא שב עוד בית דוד מעולם
 לשלוט. בכך גם הגיעה המלוכה בישראל לקיצה (היא התחדשה
 רק כעבור למעלה מארבע־ מאות שנה, בימי החשמונאים, שלא
 היו מבית דוד, ואף זאת לתקופה קצרה). כורש התיר לגולי בבל
 לחזור ארצה. הוא היה מוכן להרשות להם לבנות מחדש את בית
 המקדש והעניק להם, מן הסתם, אוטונומיה דתית. אולם לא הוא
 ואף לא איש מהמלכים שבאו אחריו הסכימו לחידוש המלוכה
 בישראל, ואף לא לחידוש האוטונומיה המדינית. השלטון בארץ
 התנהל במישרין על ידי הפרסים. מעמדו של עזרא עצמו לא
 הושתת על סמכות ישראלית פנימית. מעמדו בא לו כולו מידי
 השלטון הפרסי. התהליך שהתרחש היה אפוא שמכאן ואילך תפסה
 ההוויה הדתית את מרכז החיים היהודיים. זאת, שעה שההוויה
 המדינית בטלה מן העולם. בכך עלתה במלוא חומרתה השאלה

 כיצד תישמר הזהות היהודית.
 בתקופת העצמאות יכול היה אוריה החיתי להסתפח לעם ישראל
 על ידי כך שהצטרף לצבאו של דוד וגילה נאמנות ליישות המדינית
 שדוד עמד בראשה. רות המואביה יכלה להצטרף לעמנו על ידי
 כך שהצטרפה לנעמי, אמו של בעלה המנוח, הכריזה באוזניה
 ״אל־אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך
 אלוהי; באשר תמותי אמות ושם אקבר״(מגילת רות, א, טז־יז).
 הכרזה זו נשמעת, אמנם, יותר כנאמנות אישית מאשר כהליך
 גיור או הצטרפות לעם היהודי. אולם השתיים הגיעו יחדיו לבית
 לחם, עיר שהייתה נתונה לריבונותו של שבט יהודה, ומכאן ואילך
 לא היה קושי לראות ברות ישראלית שחלקה את גורלה עם גורל

 השבט כולו.
 בימיו של עזרא השתנתה התמונה לחלוטין. מי שהגיע לבית
 לחם או לירושלים לא הכפיף עצמו לשלטון ישראלי או לריבונות
 ישראלית. השליט, הריבון, באותם ימים היו האימפריה הפרסית
 ומלכה. עם ישראל עצמו לא היה מרוכז בארץ ישראל. רבים מבניו
 היו פזורים בארצות נכר, פרי ההגליות שהנהיגה בבל, ועקב
 הבריחה מאימת המלחמה. כתוצאה מכך נוצר מרכז יהודי חשוב
 בבבל, שעוצמתו האינטלקטואלית והכלכלית עלתה במשך תקופות
 ארוכות על זו של היישוב היהודי בישראל. גולה זו התקיימה,
 כמובן, במסגרת מדינית הנשלטת בידי עם זר. בד בבד גרמו
 הכובשים הזרים לכך שבתוך ארץ ישראל עצמה התבססה אוכלוסייה
 זרה גדולה, שחלקה היה נתון בסכסוכים קשים עם האוכלוסייה
 היהודית. השאלה שניצבה בפני עזרא ובפני ההנהגה היהודית
 הייתה כיצד לשמור על הזהות של העם היהודי ועל ייחודו בתנאים
 אלה של אובדן מוחלט של העצמאות המדינית, בתנאים של גלות
 מחוץ לארץ ישראל וקיומה של אוכלוסייה מעורבת בתוך ארץ
 ישראל עצמה. לשאלה זו הצטרף הזיכרון אודות גורלם של עשרת
 השבטים שחיו בממלכת ישראל. כידוע, משנשמדה ממלכה זו בידי
 האימפריה האשורית ותושביה הוגלו, אבדו עשרת השבטים לנצח.
 הם נטמעו בין הגויים. עזרא וההנהגה שפעלה עמו ביקשו ליתן
 את התשובה לבעיית המשך קיומו של העם היהודי באמצעות הדת.
 שמירה על הדת היהודית היא שתבטיח את המשך קיומו של העם,

 שאיבד את ריבונותו המדינית ואת שליטתו על ארץ מולדתו.
 גירוש הנשים הנוכריות היה הצעד האכזרי הראשון שנדרש
 בתהליך זה. הנשים, שהיו בנות דתות אחרות, עלולות היו להטות
 את בעליהן ובוודאי את ילדיהן מן הדת היהודית. משלב זה ואילך
 נדרשה שורה של צעדים נוספים להבטחת המטרה הנכספת. זוהי
 המהפכה המשפטית שהתרחשה מימי עזרא ואילך. היא חייבה שינוי
 דרסטי בדיני המעמד האישי. מן ההכרח היה להשיב על שאלות
 דוגמת תוקפם של נישואי תערובת, מעמד הילדים מנישואים
 כאלה, וכיצד ניתן לזהות או לאפיין את אלה המשתייכים למחנה
 היהודי. זוהי שאלת הזהות היהודית, שאלה שבעידן המודרני תוארה
 בלשון ״מיהו יהודי״. התשובות לשאלות אלה החלו להינתן
 מתקופתו של עזרא ואילך. הן גררו מהפיכה שלמה בדיני המעמד
 האישי בדין העברי, שהדמיון בינו לבין הדין שנהג בתקופת התנ״ך

 נותר קלוש ביותר.
 כלל מרכזי אחד שנקבע הוא שאין תוקף לנישואי תערובת,
 כלומר לנישואים של יהודי עם גויה או של יהודיה עם גוי. נישואין

 1 4 ח׳ כהן, לעיל הערה 1; א׳ שאקי מיהו יהודי בדיני מדינת ישראל (תשל״ז,
 כרך א) 26.

 1 5 פירוש רש״י למגילת רות, פרק ד, פסוק 6.

 מה גרם לכך, והאם היסודות המדגישים את חשיבות האישה וטוהר
 משפחתה הוספו בתקופתו של עזרא או במועד מאוחר יותר כאשר
 כבר אומצה גישתו. לסיפורי האבות עצמם אין סיוע ממקורות
 אחרים. כל שניתן לומר הוא שהסיפורים המתייחסים לתקופות
 מאוחרות יותר, מצביעים הן על שקיעה במעמד האישה והן על
 אובדן ההתנגדות לנישואי תערובת. השושלת, בשיטה
 הפטריארכלית, נקבעה על ידי הגבר ומוצאה של האישה לא פגם

 בהמשכיותה או בטוהרתה.
 אכן, כבר בסוף תקופת האבות מוצאים אנו סטיות בולטות
 מנישואין בתוך המסגרת המשפחתית, ומתכונת הנישואין שתוארה
 לעיל חדלה להתקיים כבר בימיהם של בני יעקב. יהודה, בנו של
 יעקב, נשא אישה כנענית. בן אחר של יעקב, יוסף, שעלה לגדולה
 במצרים, נשא לאישה בת של כוהן לאל מצרי, היא אסנת בת פוטי
 פרע כוהן און. ממנה נולדו שני בניו, אפרים ומנשה, אבות לשניים
 משבטי ישראל. כ־400 שנה לאחר מכן, לקראת צאת ישראל
 ממצרים, היו נישואי תערובת נפוצים ביותר. משה, גדול מנהיגי
 ישראל בכל הדורות, נשא אישה כושית, היא צפורה בתו של יתרו
 כהן מדין. שמשון נשא אישה פלשתית (אולם נישואין אלה היו
 למורת רוחם של הוריו וגררו שורה של הסתבכויות), דוד המלך
 נשא את מעכה, בת מלך גשור, וממנה נולדו לו אבשלום ותמר.
 על שלמה המלך מסופר שנשא מאות נשים, רבות מביניהן היו
 נוכריות ונכללו בהן בת פרעה, מואביות, עמוניות, ובנות עמים
 נוספים (מלכים א, יא, א). לאחר מותו של שלמה עלה על כס

 המלוכה בנו בכורו, רחבעם, שנולד לו מנעמה העמונית.

 שניים מספרי התנ״ך נושאים שמות של נשים. בשני המקרים
 מדובר בנשים שנישאו נישואי תערובת. רות המואביה, גיבורת
 המגילה הנושאת את שמה, נישאה תחילה ליהודי בשם מחלון
 ולאחר מותו נישאה לבועז וילדה את עובד, שהוא אבי ישי אבי
 דוד. מוצאו של דוד המלך הוא, אפוא, מנישואי תערובת והדברים
 קל וחומר לגבי נכדו רחבעם, שמלך אחרי שלמה. האישה השנייה,
 שזכתה לכך שספר תנ״ך ייקרא על שמה, היא אסתר המלכה,
 יהודיה שנישאה למלך פרם, נישואין שהיו מקור רווח והצלה לבני
 ישראל. ואם בנישואי יהודיות עם גויים מדובר, ניתן גם להזכיר
 את נישואי אוריה החיתי, ששמו מעיד על מוצאו, עם בת שבע.
 מובן מאליו שכל הנישואין הללו נחשבו בשעתם נישואין תקפים

 ומחייבים מכל בחינה שהיא.
 איסורים מסוימים על נישואי תערובת מצויים, אמנם, בחוקי
 התורה. בספר שמות פרק לד מצויה אזהרה להישמר מפני כריתת
 ברית עם יושבי ארץ כנען ומפני לקיחת בנותיהם לבני עם ישראל
 (פסוקים טו־טז). האיסור המרכזי לבני ישראל נמצא בספר דברים
 פרק ז, הנפתח בהבטחה שה׳ יביאם אל הארץ המובטחת שבה
 יירשו שבעה גויים שהם: החיתי, הגרגשי, האמורי, הכנעני, הפריזי,
 החיוי והיבוסי. גויים אלה, המכונים ״שבעת העממים״, הצטווה
 עם ישראל להחרים, כלומר להשמיד. לצו השמדה זה צורף איסור
 להתחתן בהם, ונאמר מפורשות שאין לתת את בנות ישראל לבניהם
 ואין לקחת מבנותיהם לבני ישראל (פסוק ג). בעניין זה מוסכם
 על הכול שהאיסור שבתורה על נישואי תערובת מוגבל לשבעת
 העממים4. לכך הצטרף איסור נוסף שלפיו ״לא־ יבוא עמוני ומואבי
 בקהל יהוד. גם דור עשירי לא־ יבוא להם בקהל יהוד. עד־ עולם״
 (דברים, כג, ד). אמנם איסור זה איננו מתייחם במישרין לנישואין.
 אולם ניתן להניח בוודאות, שאם עמוני ומואבי איננו רשאי עד
 עולם לבוא בקהל ה׳, אין הוא בן זוג ראוי לנישואין עם בת ישראל.

 מכל מקום ברור שאין בתורה איסור כללי על נישואי תערובת.

 כיצד מתיישב דין זה, הנקוב בתורה, עם צירופה של רות
 המואביה לעם ישראל ועוד במעמד כה רם, כמי שדוד המלך נמנה
 עם צאצאיה? תשובתה של הפרשנות המסורתית היא פשוטה.
 פרשנות זו מגבילה את ההוראה שבספר דברים לזכרים. נאמר
 שעמוני ומואבי לא יבואו בקהל ה׳. ממילא מובן שאסור לישראליות
 להינשא להם. אולם לא נאמר שעמוניות ומואביות לא יבואו בקהל
 ה׳, מכאן שהאיסור לא חל עליהן5. הפירוש הוא דחוק למדי. כרגיל,
 לשון זכר כוללת גם לשון נקבה. כך, למשל, ברור שהאמור בעשרת
 הדברות בלשון ״לא תרצח״ חל על גברים ונשים כאחד ומשמעותו
 גם ״לא תרצחי״, וכך גם לגבי דינים רבים אחרים המנוסחים

 בלשון זכר.

 שאלה היא מתי נכתבו או נוספו איסורי הנישואין שבתורה. בכל
 מקרה ברור שבכל התקופה הארוכה המתוארת בתנ״ך, עד לימי
 עזרא, לא קוימו איסורים אלה. אוריה החיתי, שכאמור שמו מעיד
 על מוצאו, הוא מבני העם החיתי, אחד משבעת העממים שני
 ישראל נצטוו להשמידם. רות המואביה, אם סבו של דוד המלך,
 השתייכה לעם המואבי, שבניו היו פסולים, לפי האמור בתורה,
 לנישואין עם ישראלים. שלמה נשא לאישה את נעמה העמונית,
 כלומר בת לעם שנפסל ביחד עם המואבים, והיא ילדה לו את

 רחבעם, שמלך אחריו.
 סיפורי המקרא מלמדים אפוא על מסורת בת מאות רבות בשנים
 של נישואי תערובת. העובדה שעזרא בבואו לארץ מצא לא מעט
 זוגות מעורבים, לא היה בה כדי להפתיע. הדבר רק שיקף המשכה

 של מסורת ארוכה.
 מה גרם אפוא לתפנית האכזרית והדרמטית שהונהגה על ידי
 עזרא? ההסבר נעוץ לדעתי באובדן המוחלט של העצמאות המדינית
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 גירוש הנשים הנוכריות היה הצעד
 האכזרי הראשון שנדרש בתהליך

 זה. הנשים, שהיו בנות דתות
 אחרות, עלולות היו להטות את
 נעליהן ובוודאי את ילדיהן מן

 הדת היהודית

 המהפכה המשפטית, שמקורה
 בעזרא, לא שינתה את המבנה

 הפטריאכלי של המשפחה
 והחכרה. אולם היא קבעה לו חריג
 נעל חשיבות מרכזית שלפיו יהודי

 הוא מי שאמו יהודיה

 השופט זילנרג: ״השאלה העומדת
 לדיון נפנינו עולה נערכה

 ונחשינותה על כל מה שנדון ננית
 משפט זה למן היותו לנית משפט

 ישראלי ועד היום הזה...,׳

 בית הספר למשפטים
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 בגמר לימודיו חזרו בני הזוג לישראל ובנימין שליט התגייס לצה״ל.
 לבני הזוג נולדו בישראל שני ילדים. השאלה הנוגעת לעניינם
.  התעוררה בהקשר לפקודת מרשם האוכלוסין, תש״ט-81949
 בהתאם להוראותיה כולל המרשם, המתבצע במשרד הפנים, את
 הפריטים ״דת״ ו״לאום״. לא הייתה מחלוקת על כך שאין מקום
 לרשום את ילדיהם של הזוג שליט כמשתייכים לדת היהודית.
 המחלוקת נסובה על השאלה אם יש לקבל את דרישתם ולרשמם
 כבני הלאום היהודי או שמא יש לאשר את עמדתו של משרד
 הפנים, שלפיה יש לרשום כיהודי, הן בפריט הדת והן בפריט
 הלאום, את מי שאמו יהודיה ואיננו בן דת אחרת או מי שהתגייר

 כהלכה.
 השאלה נדונה בבית המשפט העליון בפני הרכב של תשעה
 המשך בעמ׳ 23

 כאלה אינם רק אסורים בתכלית
 האיסור, אלא הם חסרי תוקף
 וכאילו לא התקיימו. לפיכך, לפי
 הדין העברי, יהודי ש״נשא״ גויה,
 איננו צריך להתגרש ממנה, שכן
 הם ממילא אינם נחשבים נשואים.
 זהו, כמובן, שינוי דרסטי בהשוואה
 לדין שנהג בכל תקופת התנ״ך,
 שבמהלכה לא הטיל איש ספק

 בתוקפם של נישואים כאלה.

 כלל נוסף שנקבע הוא שבכל
 הנוגע ל״זהות היהודית״ הולכים
 הילדים אחר האם. אף זהו שינוי
 דרסטי במחשבת הימים ההם נוכח
 המבנה הפטריארכלי של המשפחה,
 שבו שויכו הילדים כרגיל למשפחת
 האב ואשר גרם לכך שברבות
 ממגילות היוחסין שבתנ״ך שמה
 של האם כלל איננו נזכר. כך,
 למשל, איש לא היה מעלה על
 הדעת שיש פגם ביהדותו של דוד
 מלך ישראל משום שאם סבו, רות
.  המואביה, לא הייתה יהודית6
 בדומה לכך, אין להניח שניתן היה
 לטעון שאבשלום, בנו של דוד
 המלך, שאלמלא מרד בו היה מיועד
 למלוך אחריו, איננו יהודי, משום
 שאמו הייתה מעכה בת מלך גשור.
 אבשלום היה בנו של דוד המלך
 וגדל בחצרו. די היה בכך כדי
 להבטיח את השתייכותו לעם. כך
 גם לגבי המלך רחבעם, בנו של

 שלמה המלך מנעמה העמונית.

ש שהמהפכה י ג ד ה  ראוי ל
 המשפטית, שמקורה בעזרא, לא
 שינתה את המבנה הפטריארכלי
 של המשפחה והחברה. אולם היא
 קבעה לו חריג בעל חשיבות
 מרכזית שלפיו יהודי הוא מי שאמו
 יהודיה. כלל זה שימש גורם מרתיע
 בעל עוצמה בפני נישואי תערובת.
 גבר יהודי, שנשא גויה לאישה,
 הסתכן לא רק בכך שהנישואים
 לא יוכרו, אלא גם בכך שילדיהם
 לא ייחשבו יהודים ויוצאו מן העדה.

 כללים נוספים שמן ההכרח היה
 לקבעם נוגעים לשאלת דרכי
 הכניסה לעם היהודי. בתנ״ך עצמו
 אין כל רמז לפרוצדורה של גיור
 או להליכי גיור. הדבר הובטח
 באמצעות הריבונות והעצמאות
 בארץ ישראל. כל שנדרש מרות
 המואביה כדי שתצטרף לשבט
 יהודה הוא שתרצה לעשות זאת
 ותבוא לבית לחם יחד עם נעמי,
 אמו של בעלה המנוח, ותמלא את
 החובות המוטלות על בת שבט

 יהודה. אולם לאחר אבדן העצמאות ובתנאים ששררו בתקופתו
 של עזרא ואחריה לא ניתן היה להסתפק בכך. בעקבות זאת נקבעו

 אחרי תקופת התנ״ך הליכי גיור.

נ 0ון מ״חין של״נו  נזש9ש של ו
 קרוב ל־2500 שנה לאחר שעזרא כינס בירושלים את אסיפת
 העם שבה הוחלט על גירוש הנשים הנוכריות, ניתן באותה עיר
 עצמה, בירושלים, פסק דינו של בית המשפט העליון של מדינת
 ישראל בעתירה שהגיש בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו. בנימין
 שליט נולד בחיפה. בשנת 1958, כאשר היה סטודנט בסקוטלנד,
 נשא לאישה את אן גודס. אביה היה בן למשפחה ציונית ואמה
 הייתה צרפתייה ״ממשפחה הידועה באי־ הזדהות דתית כלשהי״7.

 I 7 העובדות הן כמפורט בפסק דינו של השופט זוסמן, בג״צ 58/68 שליט ג׳ שר
 הפנים, פ״ד כג(2) 477, 504 (להלן: פרשת שליט). לדיון בפסק הדין ובמכלול

 השאלות הכרוכות בו ראו א׳ רובינשטיין המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת
 ישראל (מהדורה חמישית, תשנ״ז, כרך א) 146-111.

 I 8 פקודה זו הוחלפה על ידי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה-1965 (להלן: ״חוק
 מרשם האוכלוסין״).

 I 6 יצוין שגם על פי הדין העברי המאוחר לא הייתה לכך חשיבות. השאלה
 המכרעת היא האם אמו של דוד, כלומר מי שהייתה אשת ישי אבי דוד, הייתה
 יהודייה. ייתכן מאוד שכך היה, אולם, למעשה, אין אנו יודעים כלל מי הייתה

 אמו של דוד המלך. כפי שכבר צוין, בשיטה הפטריארכלית של הימים ההם לא
 טרח המחבר, במקרים רבים, לציין כלל את שמה של האם. האגדה גורסת שאמו

 של דוד הנה נצבת בת עדיאל: גינצבורג, לעיל הערה 2 כרך ה׳, בע׳ 51.
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