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וְגֵר ֹלא ִתְלָחץ

וְַאֶתּם יְַדְעֶתּם ֶאת נֶֶפׁש ַהגֵּר

ִכּי גִֵרים ֱהיִיֶתם ְבֶּאֶרץ ִמְצָריִם.

שמות כג, ט

גיור הוא תהליך של הבאת גוי בברית היהדות. המעשה החותם את תהליך הגיור הוא טבילת המתגייר או 

המתגיירת במי המקווה במעמד 'בית–דין' - בפני שלושה דיינים.1 לאחר שעלה הגר ממי המקווה הרי הוא 

יהודי לכל דבר. המסורת היהודית מעניקה למי המקווה כוח ליצור מציאות חדשה ולהביא לשינוי מעמדו 

הדתי של אדם. על פי ההלכה הטבילה צריכה להתבצע כשהגוף העירום כולו בתוך המים, ואסור שתהיה כל 

חציצה בין הגוף והמים. ההכרח שבית הדין יהיה נוכח בשעת הטבילה, יוצר קושי בביצוע מעשה הטבילה 

של נשים מתגיירות. הנשים המתגיירות אחרי הטבילה הראשונה שנעשית מול הבלנית, לובשות חלוק רחב 

אשר יאפשר כניסת מים וישמור על הצניעות, לאחר מכן נכנסים למקווה שלושה דיינים, והן טובלות שוב 

מולם.

מעמד הטבילה החותם את תהליך הגיור כולו הוא מעמד בעל חשיבות דתית ורוחנית בעבור הגר, אולם 

אופן הטבילה של האשה המתגיירת - בפני שלושה גברים - אינו צנוע, אינו לכבודה של הטובלת ואינו 

לכבודם של הדיינים. 

התורה מתייחסת אל הגר בגישה אוהדת, ומדגישה פעמים רבות את החובה להעניק יחס חיובי לגר, בייחוד 

לאור הניסיון ההיסטורי של עם ישראל שחיו כגרים במצרים. התורה מעניקה לגר מעמד שווה בפני החוק, 

ֶכם, וְָאַהְבָתּ  ואוסרת באופן מיוחד כל פגיעה בו וכל אפליה שלו לרעה. "ְכֶּאזְָרח ִמֶכּם יְִהיֶה ָלֶכם ַהגֵּר ַהגָּר ִאְתּ

לֹו כָּמֹוָך ִכּי גִֵרים ֱהיִיֶתם ְבֶּאֶרץ ִמְצָריִם" )ויקרא יט, לד(.

אנו  ראוי לבחינה מחודשת. הדרך שבה  גיור הנשים2  ובפרט תהליך  בישראל,  כיום  הנוהג  הגיור  תהליך 

מקבלים את מי שמבקשים להצטרף אלינו משקפת את פנינו כחברה, כעם וכמדינה.  

טיקוצ'ינסקי התייחסה לבעיית טבילת המתגיירות:

צניעותן של נשים המבקשות להשתייך לעם היהודי היא עניין בעל ערך שאין להקל בו ראש בעומדו 

כנגד ערכים אחרים הקשורים בסוגיה. נשים עלובות אלו העומדות בתור ומצפות בכיליון עיניים 

מאוד  להיזהר  יש  קולן?  את  ישמיע  מי  להן?  יילחם  מי  ישראל,  עם  של  הכשרות  חותמת  לקבלת 

מרמיסת כבודה של אשה שכל רצונה להיות בת לעם ישראל ולהסתופף תחת כנפי השכינה.3 

פתח דבר 

רז סמירה ונורית יעקבס־ינון  
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אורית זוארץ, כותבת מנקודת מבט אישית על חוויותיה כילדה בת שש שנדרשה  חברת הכנסת לשעבר 

לטבול יחד עם אמּה הגיורת בפני הדיינים. מבטה המודע והבוגר בחלוף השנים מחדד את הקושי שחוותה 

ומתמודד מחדש עם המשקעים שנותרו. 

מבקרת האמנות וחוקרת המגדר ד"ר קציעה עלון, מציעה במאמרה פרשנות חדשה הן כביקורת אמנותית 

ובפרט בעבודות  כולה  אור על ההיבט המגדרי השזור בסוגיה  ושופכת  והן כקריאה תרבותית עכשווית, 

המוצגות בתערוכה. 

האוצרת אמילי בילסקי, ברוחב היכרותה את האמנות בארץ ובעולם, בוחנת את מיצבי הווידאו בתערוכה 

בהקשר של האמנות העכשווית המבקשת לגעת בסוגיות ציבוריות, יהודיות ומגדריות. 

רז סמירה, אוצרת התערוכה, מאירה במאמריה את הצדדים התוכניים והצורניים הקושרים בין העבודות 

עצמן, ובין העבודות לחלל.  

•
תודה לעשרות האנשים שנרתמו לעשייה וליצירה, כל אחת ואחד בזמנו ובתחומו. תודה עמוקה לכל מי 

שנטלו חלק בהוצאה לאור של ספר זה, שהושיטו יד טובה ומבט עין מקצועי בהגהות, בעריכה ובתרגום: 

ד"ר לילך רוזנברג–פרידמן, ד"ר רותי פויכטונגר, הדס אחיטוב, ג'רמי קוטנר, דבורה בן מאיר, יואב כ"ץ, 

ד"ר נילי סמט, מוריה בארי–שלוין ונחמה בן אדרת. 

תודה ל'קרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה', המנכלי"ת דורית ענבר ומנהלת ההפקות אוראל טורנר שהיו 

הראשונות לתמוך במיצבי הווידאו. 

תודה רבה ל'אמונה - תנועת האשה הדתית', ובפרט ליו"ר ליאורה מינקה, שאלמלא תמיכתה בספר לא 

ניתן היה להוציאו במתכונת זו. 

תודה למחלקה לאמנויות, אגף התרבות, עיריית תל אביב–יפו ולקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות תל אביב 

על הסיוע בהפקת התערוכה והספר. 

תודה ל'נאמני תורה ועבודה', המנכ"ל שמואל שטח והיו"ר תהילה נחלון.

תודה מיוחדת לאריה ברקוביץ, מנהל בית האמנים, על האמון והסיוע, על הבית החם והעצות המועילות. 

תודה גדולה לשולי חלפי המוציא לאור ולדפנה גרייף הגרפיקאית, שקיבלו את החומר בלוח זמנים בלתי 

אפשרי ולא התפשרו על מקצועיות העבודה ועל שלמותה. תודה רבה לאלי גפן, פרוטק אינטגרציה בע"מ, 

על  ובעיקר  הסובלנות  על  ובהצבתן,  הווידאו  עבודות  בהקמת  הנדיבה  תרומתו  ועל  הגדולה  העזרה  על 

המקצועיות.

תודה מעומק הלב לכל כותבות המאמרים, שותפות לדרך, שנרתמו לאתגר ותרמו כל אחת את זווית הראייה 

המיוחדת לה. מי ייתן ונזכה ביחד, ולו במשהו, לתקן עולם במלכות שדי.

לוביץ כותבת כי:

לא הרבנים המגיירים הם אלו שצריכים לשנות את השיטה, ולא מערך הגיור הוא זה שצריך להוציא 

הוראה על כך. ההוראה הזאת צריכה לצאת מן הרבנות הראשית לישראל - ולא פחות מכך. הרבנות 
הראשית לישראל צריכה להוציא הוראה הלכתית ברורה שנשים בלבד מטבילות נשים.4

•
ה וְָחלּוק',  חוויית הטבילה של האשה המתגיירת לעיני שלושת הדיינים עומדת במרכז התערוכה 'ַמֲעֶ�ה ְבִּאָׁשּ

ובחוויה זו עוסק גם ספר זה המלווה את התערוכה. 

התערוכה והספר בוחנים שניהם את נושא הגיור ובייחוד את טבילת המתגיירות מנקודת מבט אמנותית, 

ציבורית, פוליטית, הלכתית ואישית. תערוכה זו פורצת דרך בנושא רגיש ואינטימי שעד עתה לא בא לידי 

ביטוי ומיצוי באמנות5 ובשיח הישראלי 6. 

התערוכה מציגה סדרת ציורים ייחודית בטכניקה מעורבת של האמנית הילה קרבלניקוב–פז, המראים את 

טקס הטבילה מזוויות מבט שונות. לצדם מיצבי וידאו של הבמאית נורית יעקבס–ינון, העוקבים אחר שלבי 

טקס הטבילה בשילוב פרשנות עכשווית. בחלל המקדים מוצגת כפתיחה לתערוכה כולה עבודה של הצייר 

שמעון פינטו שהצטרף והביא בסגנונו הנאיבי מבט נקי על חלל המקווה שאינו מובחן מגדרית. 

ספר זה המלווה את התערוכה מקבץ בתוכו מאמרים המציגים היבטים עיוניים ואמנותיים הנוגעים בנושא 

התערוכה. המאמרים נכתבו על ידי נשים שונות המגיעות מעולמות אישיים ומקצועיים מגוונים. רובן פעלו 

לאורך השנים, כל אחת בדרכה, על מנת להשמיע את זעקת הנשים המתגיירות, לרוב בלי שידעו אשה על 

רעותה. כוחה של אסופת מאמרים זו, אם כן, גדול מסך חלקיה שכן היא מכנסת תחת קורת גג אחת קריאות 

שונות, שחלקן נכתבו במיוחד לרגל התערוכה וחלקן הושמעו בעבר.

הרבנית עו"ד מיכל טיקוצ'ינסקי, העומדת בראש בית המדרש לנשים בבית מורשה, מציגה במאמרה את 

אפשרות  על  מצביע  המאמר  הגמרא.  מימי  במקורות  עיון  תוך  המתגיירות  טבילת  של  ההלכתי  ההיבט 

הלכתית מעשית לשינוי המציאות הנוהגת כיום, שינוי שרבים מכירים בו ובהיתכנות מימושו. 

הטוענת הרבנית רבקה לוביץ, ממייסדות בית המדרש 'ניגון נשים' במדרשת אורנים, ייצגה נשים שבית 

הדין הרבני הטיל ספק בגיורן, אף שנערך בבית הדין המיוחד לגיור של הרב דרוקמן )שעמד בראש מערך 

ואף משמש  לראשונה  זה  בספר  המובא  הגיורות'  'מדרש  את  כתבה  היא  ראש הממשלה(.  הגיור במשרד 

כפסקול באחת העבודות בתערוכה. 

חברת הכנסת ד"ר עליזה לביא, המכהנת כיו"ר הוועדה לקידום מעמד האשה בכנסת ה–19, בוחנת במאמרה 

את הצדדים הפוליטיים בסוגיה זו שבה דת, מדינה ומעמד אישי כרוכים זה בזה, וקוראת לעשייה אזרחית 

למען שיפור הליך הגיור. 
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___

מעמד הטבילה כולל גם תכנים של קבלת מצוות. הדיינים שואלים את המתגייר שאלות בנושא יהדות, הלכה ואמונה.   1

הם מברכים אותו והוא חוזר אחריהם על הצהרת קבלת מצוות ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים באמירת 'שמע 
ישראל'.

יש לציין כי כיום כ–75% מכלל המתגיירים בארץ הם נשים. ראו: עליזה לביא, 'עצבות שאינה מרפה', מקור ראשון,    2

.6.8.2010

מיכל טיקוצ'ינסקי 'והאשה מטבלת את האשה - טבילת אשה לגרות בפני בית דין', אקדמות כא, אלול תשס"ח, עמ'    3

.65-82

.ynet, 19.2.2009 ,'!רבקה לוביץ, 'טבילת נשים - בפני נשים   4

בעשור האחרון הוצגו כמה תערוכות בנושא המקווה ובנושא פמיניזם דתי, לדוגמא: 'מטרוניתא' )2012(, אוצרים:    5

דבורה ליס ודוד שפרבר, מוזיאון עין חרוד; 'לא מוכנה' )2010(, תערוכת יחיד, חגית מולגן, גלריה כברי; תערוכתה 
של שולי נחשון )2006(, גלריה גל–און תל אביב; המיצב 'גזֵרה שווה - גִזרה שווה' )2001(, אורית פרייליך, גלריה 

רוזנפלד תל אביב ועוד. 

גיליון מס' 17 של ארץ אחרת )יולי-אוגוסט 2003( מוקדש לנושא הגיור ובוחן אותו בהקשר הלכתי, מדיני וציוני,    6

אולם סוגיית טבילת מתגיירות אינה נידונה בו כלל. כמו כן יש לציין את ספרה של ד"ר ורד מור, מגילת גרות, 
הוצאת ראובן מס, 2010, שהוא חלוץ בעיסוק בנושא גיור נשים.
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ָעְמדָה ַאַחת ִמן ַהגִּּיֹורֹות ִבְּפנֵי ׁש�ֹלָׁשה ַּדיָּנִים. 

י ִּדינִים ּוִמנְָהגִים. וְַאף ֶבּן–זּוגִי ָעָ�ה ְכּמֹוִתי.  י ִפְּרִקי וְָׁשַמְרִתּ ָאְמָרה ָלֶהם: גַּיְּרּונִי. ֶׁשָלַּמְדִתּ

י. ַהּיֹום ַאְתּ ּגֹויָה, ּוְלָמָחר ַאְתּ יְהּוִדיָּה ְכֵּׁשָרה ּוְצנּוָעה. ִטְבִלי ְבִּמְקוֶה זֶה וְָאנּו נֲַעמ�ד  ָאְמרּו ָלּה: יֶָפה ָאַמְרְתּ ִבִּתּ

ַעל גֵַּבְּך.

ָאְמָרה ָלֶהם: ֵאינִי יְכ�ָלה ִלְטּב�ל.

ָאְמרּו ָלּה: ִמּׁשּום ַמה ֵאינְֵך יְכ�ָלה ִלְטּב�ל?

ָאְמָרה ָלֶהם: ִמּׁשּום ְצנִיעּות ֶׁשַבּדָָּבר. 

ָאְמרּו ָלּה: ִהנֵּה ֲחלּוֵקְך ְבּיֵָדְך. 

ְבעֹו ֶׁשל ַהַבּד  יִם ְצלּוִלים. יָכ�ל ֶׁשִטּ ָאְמָרה ָלֶהם: ֶהָחלּוק, יָכ�ל ֶׁשהּוא ָקָצר וֲַאנִי ֲאֻרכָּה. יָכ�ל ֶׁשהּוא ָׁשקּוף וְַהַמּ

ים. וֲַאנִי ָאנָה ֲאנִי ָבָּאה? ָלצּוף ַבַּמּ

ָאְמרּו ָלּה: ֵאין ָאנּו ַמִבּיִטים ָבְּך.

ה ַמְׁשגִּיָחה?  ָאְמָרה ָלֶהם: ַהֵאין ִאָׁשּ

ה. ָאְמרּו ָלּה: ֵאין ָאנּו ַמְׁשגִּיִחין ְבִּאָׁשּ

ֶהֱחִציָפה ָפּנִים וְָאְמָרה: ַאֶתּם ִלַמְּדּתּונִי ִהְלכֹות ְצנִיעּות, וְֵאין זֶה ִמן ַהְצּנִיעּות ִלְטּב�ל ִבְּפנֵי גְָּבִרים.

ְתגַּיְּרֹות ְבֹּכל ַהּדֹורֹות.  י, כְָּך ִהיא ְטִביָלַתָן ֶׁשל ַהנִָּׁשים ַהִמּ ָאְמרּו ָלּה: ִבִּתּ

ָבִעים.   ּנּו ַהְטּ ָאְמָרה ָלֶהם: נְִׁשַתּ

ָאְמרּו ָלּה: ַפְּרִׁשי ְּדָבַריְִך.

ָבִעים ֶׁשֵאין ַהּיֹום ִמי ֶׁשיְֹּכָלה ִלְטּב�ל ִבְּפנֵי ָהֲאנִָׁשים ִמְפּנֵי ּבּוָׁשה ֶׁשַבּדָָּבר,  ּנּו ַהְטּ ָאְמָרה ָלֶהם: ִאם ִתְּרצּו - נְִׁשַתּ

וְנְִמְצאּו ַהנִָּׁשים ְמַקְבּלֹות ַעל ַעְצָמן ֹעל ִמְצוֹות וְִלָבּן ָטרּוד ְבִּענְיְנֵי ְצנִיעּות. 

ה ִמְבִּלי ְלַהְרֵהר ַבּדָָּבר, וְנְִמְצאּו  ָבִעים ֶׁשֵאין ַהּיֹום ִמי ֶׁשיָֹּכל ִלְרֹאת ִבְּטִביָלָתה ֶׁשל ִאָׁשּ ּנּו ַהְטּ וְִאם ִתְּרצּו - נְִׁשַתּ

ׁשֹוְמִעים ִבְּרכָָּתן ּוְטרּוִדים ְבִּהְרהּוֵרי ַהֵלּב. ֵבּין כְָּך ּוֵבין כְָּך נְִמֵצינּו חֹוְטִאים. 

ֵהא  י. ֵהיַטְבְתּ ַחְסֵּדְך ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון'. ּבֹו ַבּּיֹום ִמּנּו ְׁשלּוָחה ְלֵבית ַהִּדין ֶׁשְתּ ָאְמרּו ָלּה: 'ְבּרּוכָה ַאְתּ לה' ִבִּתּ

עֹוֶמֶדת ַעל גַָבּן ֶׁשל נִָׁשים ִבְּׁשַעת ְטִביָלָתן ְלגִּיּור.

נּו ֲעֵליֶהם נֱֶאַמר: 'ַאְבָרָהם  וְָתנֹות ָהיְָתה צֹוֶחֶקת וְאֹוֶמֶרת: ֹלא ָהיָה ָלֶהם ֶאָלּא ִלְלֹמד ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו וְָ�ָרה ִאֵמּ

ָהיָה ְמגַַיֵּר ֶאת ָהֲאנִָׁשים וְָ�ָרה ְמגַיֶֶּרת ֶאת ַהנִָּׁשים.'

הטוענת הרבנית רבקה לוביץ היא ממייסדות בית המדרש 'ניגון נשים' במכללת אורנים. ייצגה עגונות, מסורבות גט וגרות 
רבות מטעם מרכז צדק לנשים.

_____

ברוכה את לה' - רות ג, י.

בית–דין',  בפני  לגרות  אשה  טבילת   - האשה  את  מטבלת  'והאשה  טיקוצ'ינסקי,  מיכל  ראו   - הדין  לבית  מינו שלוחה 
אקדמות כא, אלול תשס"ח, עמ' 65-82.

ותנות - ראו מדרשי בת יפתח, בתוך נחמה וינגרטן–מינץ ותמר ביאלה )עורכות(, דרשוני: מדרשי נשים, הוצאת יהדות כאן 
ועכשיו ידיעות אחרונות והסוכנות היהודית תל–אביב, 2009, עמ' 100.

אברהם היה מגייר את האנשים - בראשית רבה, וישב, פד, ד.

מדרש הגיורות

רבקה לוביץ  
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שלושה יסודות מרכזיים מרכיבים את תהליך הגיור: ברית מילה, קבלת מצוות התורה וטבילה במקווה. 

כמובן, ברית מילה נוגעת לגברים בלבד, ונשים חייבות רק בשתי הדרישות האחרונות. 

מבחינה מהותית תהליך הגיור הוא תהליך בעל שני רבדים: הרובד הראשון הוא במישור ש'בין אדם למקום': 

המתגייר עובר תהליך נפשי רוחני, כעין מסע אל עצמיותו, תהליך של גילוי ורצון לשינוי. זוהי התקשרות 

אישית ופנימית - כריתת ברית בין אדם לאלוקי ישראל. 

רובד אחר של תהליך הגיור הוא חברתי: המתגייר זוכה לתוקף חברתי לשינוי הרוחני שעבר, קרי, הוא נכנס 

לעם ישראל. ממד לאומי זה מחייב את נוכחותה של נציגות של עם ישראל בתהליך הגיור. נציגות זו תאשר 

את קבלתו של המתגייר לחיק העם. 

לכן, לא די בכך שאדם מקבל על עצמו מצוות באופן פרטי או מל את עצמו. התהליך צריך להתבצע במעמד 

ציבורי רשמי בפני בית דין מוסמך המייצג את עם ישראל המקבל את המתגייר לתוכו. מסיבה זו, בית הדין 

נוכח בשעת הטבילה במקווה. הטבילה מתבצעת לאחר שבית הדין כבר אישר את הגיור והודיע כי המתגייר 

והמכונן  יכול להיכנס תחת כנפי השכינה ולהתקבל לחיק עם ישראל. רגע הטבילה הוא הרגע הדרמטי 

ביותר בתהליך: הטובל נכנס למקווה בעודו גוי ויוצא ממנו יהודי לכל דבר ועניין. ולכן מצופה שהרגע הזה 

יהיה רגע מרגש, מרומם ונעלה.    

ההכרח שבית הדין יהיה נוכח בשעת הטבילה, יוצר קושי בביצוע מעשה הטבילה של נשים מתגיירות. מצד 

אחד, הטבילה צריכה להיעשות כך שלא תהיה כל חציצה בין גופה של הטובלת ובין מי המקווה, ומאידך, 

טובלות במקווה  הונהג שנשים שמתגיירות  לכן  צניעות.  חוסר  הדיינים משום  בפני  כך  ניתן לטבול  לא 

כשלגופן חלוק בלבד. בשעת הטבילה גופה של האשה אינו חשוף והחלוק הרופף מאפשר חדירת מים דרכו. 

כך יכולות הנשים לטבול בנוכחות בית הדין בצניעות יחסית. 

דא עקא, גם אם הדיינים אינם רואים איבר מאיברי גופה של האשה, עצם המעמד שבו אשה טובלת במים 

לעיניהם אינו צנוע. אין זה כבודה של האשה הטובלת וגם לא כבודם של הדיינים. כניסת הדיינים לבית 

מרחץ המיועד לנשים אינה נוחה ולא מעט דיינים חשים אי נוחות ביחס לכך. גם אי הנוחות שחשה הגיורת 

בשעת הטבילה מעוררת בעיה. הגיורת עתידה לשמור מעתה על הלכות טהרת המשפחה, ולשוב אל המקווה 

לעתים מזומנות, ולכן כדאי וראוי לייצר בעבורה חוויה ראשונה חיובית. 

קשה להאמין שהדרך להפוך ליהודייה כשרה וצנועה כוללת חובה חריגה שכזו. תחושתי היא שקולן של 

אותן מתגיירות ביחס לחובת הטבילה בפני הדיינים אינו נשמע מפני שהן חוששות למחות; הן זרות ותלויות. 

על כן, שומה עלינו להשמיע את קולן ולנסות להציע בעבורן פתרון ראוי ותקף מבחינה הלכתית. 

על מנת להגיע לפתרון יש לברר את מטרת נוכחותו של בית הדין בעת הטבילה. לפי גישה אחת, נוכחותו 

נצרכת רק כדי לוודא שהאדם טובל 'לשם גיור'. על בית הדין לעורר את שאלת הכוונה של המתגייר ולהביא 

"והאשה מטבלת את האשה"
טבילת נשים לגיור בפני בית דין - הצעה לבחינה מחודשת

מיכל טיקוצ'ינסקי  

כוונה זו לידי ביטוי בשעה שהאדם טובל את גופו במקווה. ביטויו המעשי של תפקיד זה של בית הדין הוא 

באמירת נוסח 'קריאת שמע' בפי הדיינים והטובל יחד: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". בנוסף, בית הדין 

עשוי לעתים גם לשאול את הטובל שאלות אחדות על יסודות האמונה. לפי דעה זו, בית הדין נוכח בטבילה 

כדי לפקח על התכנים הנלווים לטבילה, ולא על הטבילה עצמה. לפי דעה הלכתית אחרת, נוכחותו של בית 

הדין נדרשת על מנת שיראה את הטבילה עצמה. 

לפי הדעה הראשונה, הסוברת שבית הדין נוכח בטבילה על מנת לוודא שזהו אקט של 'קבלת מצוות' - ניתן 

להסתפק בכך שבית הדין מקבל דיווח על הטבילה ועל כך שההליך נעשה כדין. ברוח זו ניתן להציע שבית 

הדין ימנה נשים, והן תשמשנה שליחותיו לצורך אישור הטבילה. אותן נשים תדווחנה על הטבילה לבית 

הדין ובית הדין יאשר את הגיור וישלים את התהליך. 

אפשר למצוא תימוכין להצעה זו כבר בספרות חז"ל. במסכת גרים פרק א הלכה ד נאמר במפורש: "האשה 

מטבלת את האשה". אמנם סמכותו של מקור זה פחותה מסמכות התלמוד, והוא לא היה מוכר לחלק מן 

הפוסקים, אך ניתן להסתייע גם במקורות מן התלמוד עצמו: 

תנו רבנן )שנו חכמים(... ושני תלמידי חכמים עומדין לו על גבו )של הגר(, שמודיעין אותו מקצת 

מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו, ואשה, נשים מושיבות 

אותה במים עד צווארה, ושני תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ, ומודיעין אותה מקצת מצוות קלות 

ומקצת מצוות חמורות. )יבמות מז ע"ב(

מכאן ראיה ברורה שבימי התלמוד היה מקובל להקפיד על צניעותה של הטובלת, ותלמידי החכמים לא 

נכחו במקום הטבילה עצמו. 

קשה להבין מדוע בפועל קיבל עדיפות דווקא הפתרון של כניסת בית הדין אל תוך המקווה וכיסויה של 

האשה בחלוק, ולא הפתרון האחר, שבו חברי בית הדין מורחקים מהמקווה למקום שממנו הם יכולים לדעת 

על הטבילה, לשמוע אותה או להשמיע את קולם אך לא לצפות בטבילה.

קיימות עדויות מקהילות יהודיות במצרים, באיטליה ועוד על טבילת מתגיירות בפני נשים לאורך הדורות. 

בחלק ממקרים אלה, בית הדין לא נוכח אפילו סמוך למקום הטבילה. באנגליה עמדו הדיינים מחוץ לאזור 

המרחץ  מבית  חלק  היה  המקווה  מקומות,  ובעוד  בסלוניקי  צר.  פתח  דרך  הטבילה  את  ושמעו  הטבילה 

הציבורי לנשים, שבו התרחצו נשים יהודיות ונוכריות כאחד. במדינות אלו אסרו על פי חוק כניסת גברים 

למתחם המרחץ. לכן התקבעה במקומות אלו מסורת פסיקה שנשים מטבילות את הנשים, ללא נוכחות של 

בית דין באזור המרחץ בכלל.  

נשים  של  למרחץ  גברים  כניסת  על  האוסרת  הפשוטה,  הכללית  האנושית  והמוסכמה  הממשלתי  החוק 

נוגד את ההיגיון ואת המוסר האנושי הבסיסי. התובנה המוסרית הזו  מבטאים את העובדה שמעמד כזה 

מהווה שיקול הלכתי שתוקפו אינו פחּות מחוק שחקקו גויים.

כשנערך בשעתו דיון על תקנות הגיור בארץ, ביקש הרב וולדנברג ז"ל, אחד מגדולי הפוסקים בדור האחרון, 
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שאלת הממשק בין ציונות ליהדות מלווה את העם היהודי למעלה ממאה שנה והיא טומנת בחובה מחלוקות 

העולות מן המפגש המורכב בין ערכי המדינה המודרנית והדמוקרטית ובין ההלכה היהודית עתיקת היומין. 

אחד הנושאים השנויים במחלוקת שאנו מצויים כעת בשעת הכרעה לגביו הוא הגיור. 

בניגוד לשבת, לגיוס, למערכת השלטון, ולבית המשפט - שהם נושאים בוערים ונפיצים המצויים על סדר 

היום הישראלי - נושא הגיור אינו מעורר עניין רב בציבוריות הישראלית. אולי מכיוון שהוא נוגע דווקא 

לאלה שבאים מחוץ לעם היהודי. אולי הגיור נתפס כנושא דתי שאינו מעניינו של רוב הציבור שאינו שומר 

מצוות. ייתכן שהרוב הדומם סבור שקולו ממילא לא ישפיע על ההתנהלות בנושא זה, התנהלות הקשורה 

באינטרסים של אישים פוליטיים. ואולי השפיעה על כך גם התפיסה היהודית שהופנמה במשך דורות, שלא 

עודדה צירוף נוכרים לעם היהודי.

אולם מבט מעמיק מעלה כי נושא הגיור מכיל היבטים רבים ומשמעותיים של חיינו בישראל, ובייחוד הוא 

נוגע להגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. יש להבין כי סוגיית הגיור היא ָבּבּואה של פני 

החברה הישראלית. לפיכך, אין להתעלם מסוגיה זו ואין להשלים עם האדישות סביבה. 

כוחות שונים נוטלים חלק במאבק סביב נושא הגיור. המסתגרים, אלה שבחרו לחיות בגטאות חברתיים, 

ממלאים תפקיד מרכזי. קולם נשמע והם משפיעים על המדיניות הנוכחית המחמירה כלפי הגרים. לעומתם, 

אלו הרגישים למועקת הגרים, קשובים למצוקתם וכואבים את כאבם, ורוצים לפעול לשינוי מתוך שהם 

מכירים את טבעה של היהדות ואת עולמם של חכמים - הללו מתקשים להשפיע על המדיניות המקובלת 

והם מגלים ששוב הפכה הדת לקרדום פוליטי. 

אלה שמבקשים להקל בגיור העולים רואים זאת כפתרון של חוסר ברירה הנובע מן המציאות הישראלית 

כיום: קיים ספק לגבי יהדותם של עולים רבים, ואלה מהווים חלק לא מבוטל מהחברה הישראלית. דבר זה 

נוגע לעולים ממגוון מדינות, מארצות מערביות, מאתיופיה ועוד, אך בעיקר נוגע הדבר לעולים ממדינות 

כפייה,  מתוך  היהדות  את  נטשו  והוריהם  סביהם  לרוב,  יהודים.  צאצאי  הם  הללו  העולים  העמים.  חבר 

בגורל  גורלם  את  קשרו  ארצה,  לעלות  משבחרו  והאנטישמי.  האתאיסטי  הקומוניסטי  המשטר  מאילוצי 

מדינת ישראל. הם חיים את חייהם כאן, אתנו ועם ילדינו - בבתי הספר, בקהילות, בתנועות הנוער, בצבא, 

באוניברסיטה ובעולם העבודה. רובם הפנימו את ההוויה הישראלית, הם שותפים לה ומהווים חלק בלתי 

נפרד ממנה, ותרומתם למדינה ניכרת בכל התחומים. לעתים נדמה כי זהותם הישראלית חזקה יותר מזו של 

אלה המבקשים למנוע מהם להצטרף לעם היהודי. 

כעת מבקשים רבים מהם להשלים את קליטתם במדינה ולהיות יהודים. הם מבקשים להשתלב באופן מלא 

בחברה הישראלית ולהיות חלק מנשמתה היהודית. לשם כך הם פונים לתהליך הגיור. חובה עלינו לפתוח 

את הדלת בפניהם, מבלי לבדוק בציציותיהם. 

החברה הישראלית אינה קשובה דיה לעולים המבקשים להתגייר. כבר לפני שני עשורים נתקלו המתגיירים 

בבעיות קשות, אולם אנו לא שמנו לבנו לכך. לא ידענו שחלקם לא עמדו בלימודים הקשים הכרוכים בהליך 

להתקין בארץ נוהג אחיד שנשים תטבולנה בפני נשים. כנגדו, פסק הרב עובדיה יוסף שעל בית הדין להיות 

נוכח בטבילה, ודעתו התקבלה. 

לגרות  - טבילת אשה  'והאשה מטבלת את האשה  וההיסטוריים מפורטים במאמרי  המקורות ההלכתיים 

 בפני בית דין', שנתפרסם בכתב העת אקדמות בהוצאת בית מורשה, גיליון כא, אלול תשס"ח, עמ' 82-65 

)http://www.bmj.org.il/files/711291833117.pdf(. פרסום המאמר עורר תשומת לב והד ציבורי לבעיה, 
השינוי,  מן  השמרנית  הרתיעה  וירידת  לקשיים  ההבנה  התגברות  עם  הזמן,  שעם  ומקווה  משערת  ואני 

תתקבל הגישה הרגישה לכבודן של המתגיירות - ונשים תטבלנה את הנשים. 

הרבנית עו"ד מיכל טיקוצ'ינסקי עומדת בראש בית המדרש לנשים ב'בית מורשה' בירושלים. במסגרת זו היא עוסקת 

בהוראת תלמוד והלכה.

במציאות הקיימת רות המואביה לא הייתה מצליחה להתגייר

עליזה לביא  
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וההלכה,  כוחן המשותף של הבירוקרטיה  לגבי  יותר מכול את דברינו  הגיור של הנשים ממחיש  תהליך 

למעמדן  לב  לשים  יש  ומשפילה.  מתישה  לחוויה  מרוממת  להיות  יכולה  שהייתה  חוויה  יחד  שהופכות 

הרגיש של הנשים המתגיירות. אמנם יש הסבורים שגיור גברים הוא קשה יותר, ודאי מבחינה פיזית, בשל 

החובה לעבור ברית מילה. מצד שני, נראה כי מבחינה נפשית גיור הנשים הוא הקשה יותר, בשל הדרישה 

לעמוד במבחן של שלושה גברים, ואף לטבול במקווה בפניהם. מעמד זה כרוך בהשפלה ואף בחוסר צניעות 

מסוים. 

אמנם לנשים יש תפקיד בשלבי הגיור המוקדמים, כמורות בקורסים וכמשפחות מלוות. נראה כי חוויותיהן 

של המתגיירות בשלבים אלו חיוביות יותר מהחוויה בשלב הסופי. אולם בשלב הסופי מתייצבת הגיורת 

בבית הדין בפני שלושה דיינים שתפקידם לאשר את הגיור. הדיינים הם כידוע גברים, ובמערכת הקיימת 

בחזותם  שונים מהמתגיירת  הדיינים  כדיינות.  המכהנות  נשים  מציאות של  נראה שבקרוב תתאפשר  לא 

האינטימי  למרחב  חודרות  מהשאלות  חלק  חייה.  אורחות  כל  על  שאלות  אותה  שואלים  והם  ובלשונם, 

שלה. גם אם אין בשאלות אלה חדירה לצנעת הפרט ממש, עדיין הן עוסקות בחייה הפרטיים: יחסיה עם בן 

הזוג הישראלי, החינוך שתיתן לילדיה, אופן הבישול, רחצה בים. אצל רובנו קיימת רתיעה טבעית ממתן 

תשובות בנושאים כאלו לאדם זר, קל וחומר כאשר התשובות עשויות לחרוץ את גורלנו. 

קושי נוסף בשלב הטבילה הוא קושי בירוקרטי, והוא מתחיל כבר בעצם ההגעה למקווה. ראו נתון מדהים: 

בכל מדינת ישראל, על מאות יישוביה ומאות מקוואותיה, רק בארבעה מקוואות יכולות המתגיירות לטבול 

- בבאר שבע, במבשרת ירושלים, בצפת ובתל אביב. המרחק הפיסי המיותר מוסיף גם הוא קושי לחוויה. 

מדוע לא ניתן לתקן עניין טכני זה שעתיד להקל משמעותית על הגרות, כך שיוכלו להגיע בקלות ובנוחות 

למקווה הסמוך למקום מגוריהן?

אמנם מערך הגיור פרסם מכרז למקוואות נוספים, אולם היוזמה לא זכתה לשיתוף פעולה ורק מקוואות 

מעטים ניגשו למכרז - אולי מפאת שיקולים כלכליים, אולי בשל קהות רגשית לצורכי נשים בכלל וכלפי 

צורכי המתגיירות בפרט.

ומביטים  עומדים  גברים  שלושה  עצמה.  בטבילה  הוא  הנשים  של  הגיור  בתהליך  המרכזי  הקושי  אולם 

בטובלת. אמנם נכון, הגיורת לבושה בחלוק ארוך ואטום. הדיינים אדיבים ומסבירי פנים. ובדרך כלל ייתנו 

לחברה קרובה להיות נוכחת בטבילה. ובכל זאת - זהו רגע אינטימי מאין כמותו מבחינה נפשית ומבחינה 

גופנית. זהו הרגע בו החיים הקודמים נמחקים והחיים החדשים מתחילים. ודווקא ברגע זה נוכחים אנשים 

זרים בני המין השני. 

התסכול מהמצב המביך הזה עולה מפורשות מדבריה של קטיה שתיארה את חווית הטבילה בפני ד"ר ורד 

מור בספרה 'מגילת גרות':

החוויה הזו שאת עומדת בתוך המים עם החלוק עלייך, שאת לא יודעת כמה נשים כבר לבשו אותו 

ואחר כך הגברים נכנסים ומסתכלים עלייך מלמעלה ואת שם בתוך המים, צריכה לשלב ידיים שלא 

הגיור; לא שמענו על אלו שלא יכלו להתרכז בתהליך הגיור בשל חובתם לפרנס את הוריהם; לא הכרנו את 

מי שפספסו גם את הגיור הצבאי משום ששירתו בתפקידים שלא אפשרו להם זאת.

לחומרות  הישראלית הצטרפה  הבירוקרטיה  הדתית.  על המערכת  הוסיפה קשיים  הבירוקרטית  המערכת 

ההלכה, ויחדיו יצרו השתיים מסלול מכשולים, שיכול לרפות אפילו את ידיו של מי שנולד בישראל ומכיר 

הלכו  למשנהו,  אחד  עיכוב  בין  לרעותה,  אחת  חומרה  בין  נפתוליה.  ואת  הישראלית  החיים  הוויית  את 

אין טעם  כי  הדעה  עולים  וגדל של  הולך  בקרב שיעור  והתגבשה  הלכה  וכך  ונשחקו.  לגיור  המועמדים 

זו שבשנות שהותה הראשונות בישראל  צורך. אוכלוסייה  כל  גם  אין בכך  וכי למעשה  לנסות להתגייר, 

מסלול  את  לעבור  נכונה  והייתה  וזכויות,  חובות  שווי  יהודיים  כאזרחים  להיקלט  רבים  עשתה מאמצים 

הגיור, הגיעה למסקנה כי 'אם לא רוצים לגייר אותנו - אז לא צריך'. השנים שחלפו והיחס המתנכר כלפי 

המתגיירים הרחיקו רבים מהיהדות. אחרים מצאו מוצא בגיור חלופי. 

אולם אין לראות במצב זה סוף פסוק. אפשר לפעול לשינוי המצב וצריך לעשות זאת. 

ראשית, עלינו אזרחי המדינה הזו מוטלת החובה לתת כתף - להאזין, להקשיב ולסייע. בניגוד למה שנדמה - 

יש בכוחנו לעזור, להשפיע ולשנות. כאשר מתגייר מלּווה בידי משפחה תומכת ומסייעת, ומגיע לבית הדין 

עטוף בתמיכה של אנשים המעורים בבירוקרטיה הישראלית, משתפרים סיכוייו לקבל יחס נאות והוגן. אין 

זה בגלל שבתי הדין 'עושים פרוטקציה' לישראלים, אלא שזו נטייה אנושית כמעט תת–הכרתית: בני אדם 

מתחברים בקלות יתרה למי שמוכר להם, ומתחברים פחות בקלות אל אדם זר. יש אכן משפחות המאמצות 

מתגיירים במהלך תהליך הגיור, אך למרבה הצער מספרן מועט. 

שנית, עלינו לדרוש מהמערכת השלטונית שידעה לתת סל קליטה כלכלי, הכשרה ועבודה, שתיתן לכל 

עולה גם סל קליטה רוחני בדמות חקיקה שתקל את תהליך הגיור מבחינה בירוקרטית. 

גם את הקווים המאפשרים גמישות בתוך  יש למצוא  פי ההלכה,  בגיור על  אנו מעוניינים  שלישית, אם 

המסגרת ההלכתית. 

עלינו לפעול בכל הדרכים לשינוי המצב משום שמדובר בנושא הנוגע בשורש קיומה של ישראל כמדינה 

יהודית, בשורש קיומו של הבית הלאומי שהוא המפלט היחיד בעולם לכל מי ששייך לעם היהודי. הבסיס 

לכל השינויים הללו הוא בראש ובראשונה באימוץ יחס אוהד, מבין ומכיל כלפי המתגיירים.

יש להבין כי התהליך שעובר המתגייר אינו קל בכלל: זהו תהליך ממושך ומורכב של לימודים אינטנסיביים, 

ארוך של  תהליך  לאחר  חדשים.  ומנהגים  טקסים  מגוון  עם  והיכרות  זרים  בבתים  אירוח  והפנמה,  שינון 

בו, מתנקזים כל מאמציו של הגר לרגע  היכרות מעמיקה עם עולם חדש לחלוטין והשתלבות ראשונית 

השיא - לשלוש דקות שבהן המתגייר טובל במקווה ויוצא ממנו כשהוא יהודי לכל דבר. זהו סוג של לידה 

מחדש, עם שני הבדלים מהותיים לעומת הלידה המקורית: הפעם עושה זאת הגר מבחירה, והפעם, ייחרת 

רגע זה בזיכרונו לכל חייו.

אך מה עתיד להיות זיכרון חוויה זו? האם נצליח ליצור בעבורו זיכרון חיובי ומרומם? או שמא ייצרב הרגע 

הזה כזיכרון קשה וכואב? 
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"אם לא  תעשי את מה שהם אומרים ייקחו אותך ממני ואותי יגרשו..."

לאורך שנים היה זה זיכרון מעומעם שחזר אלי בכל פעם מחדש. היו פעמים שחשבתי שהמציאות מתערבבת 

עם הדמיון ושניהם מושכים אותי למקום ההוא, לתמונות, לחוויות, לקולות ולמראות.

כשבגרתי, הכרתי נשים נוספות שהתגיירו ונדרשו לטבול. רבות מהן זכרו זאת כחוויה לא פשוטה. הבנתי 

בחליפות  לבושים  בילדותי מאנשים  אותי  פחד שליווה  הפחד שלי.  החוויה שלי,  הסיפור שלי,  גם  שזה 

שחורות, שייקחו ממני את אמא שלי, והידיעה שנצרבה בי כשהייתי בת שש, שאני צריכה לעשות כל מה 

שהם יצוו כדי שנוכל להישאר ביחד.

אמי, יוליה, צעירה נוצרייה רוסייה, התאהבה באבי, מיכאל, פעיל ציוני צעיר וכריזמטי. משטרת המחשבות 

שלטה בדמיון והמשטרה החשאית שלטה בשטח. הייתה זו תקופה סוערת בברית המועצות הקומוניסטית 

של רדיפת צעירים ציונים יהודים ומעצרים של פעילים ציונים שהואשמו בבגידה במשטר. גירוש למחנות 

תקופה של  הימים,  השנים שלאחר מלחמת ששת  אלה  היו  עניין שבשגרה.  היו  בסיביר  ולכלא  העבודה 

חלומות גדולים להגיע לארץ המיועדת. יוליה ומיכאל היו צעירים, אוהבים, לוחמים וחולמים. במאי 1971 

התגשם החלום. הם גורשו מרוסיה ונדרשו לעזוב אותה תוך עשרים וארבע שעות. הם הגיעו לאוסטריה 

ובסיוע הסוכנות היהודית בווינה עלו עם שני ילדיהם לישראל.

המציאות הייתה מורכבת כבר בדרך לישראל. אותי ואת אחי הבכור, אז בשמותינו הרוסיים סבטלנה וסרגיי, 

רשמו כילדיה של אמי בתעודת המעבר שלה תחת שמה יוליה צ'רניאק. אבי קיבל תעודת מעבר נפרדת 

בשמו מיכאל גילילוב. כשהגענו לארץ התברר כי על מנת שאמי תוכל להישאר בישראל, עליה לשאת את 

שם בעלה. לשם כך היא חייבת לעבור תהליך גיור כהלכה יחד אתנו, הילדים.  

העלייה  מתקופת  המוכרת  מהמציאות  לחלוטין  שונה  הייתה  החברתית  המציאות  ה–70  שנות  בראשית 

הגדולה של שנות ה–90. באותן שנים העולים שהגיעו לארץ היו יהודים רובם ככולם, ציונים ואידיאליסטים, 

גם  וכך  ה–70,  העולים של שנות  בנוף  חריג מאוד  היה  הקודש. המקרה של אמי  להגיע לארץ  שביקשו 

המראה שלה. 

תהליך הגיור שאמי נדרשה לעבור הוסיף קושי על קשיי ההסתגלות וההתאקלמות שחווינו ממילא: הגענו 

לעיירת הפיתוח מגדל העמק, למדינה חדשה, לעולם עבודה שונה, לשפה העברית. רב היישוב, הרב גרוסמן, 

ורעייתו הם שליוו את אמי בתהליך הגיור באופן אישי. קשה לי למצוא את המילים שיתארו את האנשים 

היקרים האלה, את נועם ההליכות, הסבלנות והפתיחות. זאת היה אחת החוויות החיוביות הבודדות שחווינו 

בדרך הארוכה והקשה אל עולם היהדות. אמי נאלצה לתמרן בין העבודה לאולפן העברית, לעבור מלימודי 

היהדות אל הבית ואל הטיפול בשני ילדים צעירים. היא עמדה בכל המשימות שלקחה על עצמה בהצלחה 

ועברה אף את מבחני הגיור בהצלחה. לאחריהם הוזמנה לשלב הסופי בתהליך הגיור - הטבילה במקווה.

על מנת להשלים את הגיור כהלכה נדרשתי גם אני, ילדה כבת שש, להגיע עם אמי ולטבול במקווה במעמד 

שלושה רבנים שהתבוננו בי ובחנו אותי.

יראו לך חס וחלילה משהו - זה נורא משפיל, זה נורא. אז אני אטבול עם הבלנית ואני אצא אחרי 

זה ואגיד לכם את הדברים שאתם רוצים לשמוע... תעשו את זה בצורה אנושית. למה הבנות הדתיות 

שטובלות טבילות רגילות בכל חודש, אף אחד לא נכנס להן למקווה? יש כאן משהו לא נכון.

המעניין הוא שקטיה הציעה, אולי אינסטינקטיבית, פתרון שכבר הציעו כמה מהפוסקים. הרבנית מיכל 

טיקוצ'ינסקי כבר הוכיחה במאמר הלכתי מנומק היטב שתמציתו מופיעה גם באסופה זו - 'והאשה מטבלת 

את האשה' - שדיינים יכולים למנות נשים לשליחות שיהיו נוכחות בזמן הטבילה וידווחו שהיא נעשתה 

כהלכה. לפיכך, הפתרון קיים וזמין, צריך רק להוציאו לפועל. אפשר להטיל את המשימה על הבלניות, אך 

עדיף לאפשר למי שליוו את המתגיירות לכל אורך הדרך או לתומכות גיור מתנדבות להיות לצד המתגיירת 

גם ברגע האחרון והמכריע, הרגע האינטימי והמרגש ביותר.

חשוב לציין כי נשים מהוות רוב מכריע בקרב מתגיירים, ודאי מבין יוצאי מדינות חבר העמים. הן אלו 

שנדרשות יותר לתהליך הגיור בשל ההלכה הקובעת כי יהדותו של אדם נקבעת על פי אמו. נשים רוצות 

שילדיהן יהיו יהודים כשרים לכל דבר ועניין, והן רוצות לחזור לחיקו של העם ממנו נותקו הוריהן והורי 

חפה  מאינטרסים,  חפה  להיות  צריכה  קבלתן  גם  מאינטרס.  לא  מאהבה,  באות  הן  הזרוע.  בכוח  הוריהן 

מדקדקנות מיותרת, ומלאת אהבה.

ה וְָחלּוק", אשר ביכולתה להעלות את הנושא על סדר היום  ְבִּאָׁשּ מכאן חשיבותה של התערוכה "ַמֲעֶ�ה 

האדם  בני  בחשיפת  הבעיה,  הפנים שמאחורי  החשיבות שבהצגת  מכאן  והפוליטי.  התקשורתי  הציבורי, 

שמאחורי הסוגיה, בהבנת המצוקות שמאחורי המילים, ובהטמעת הצורך בפתרון אנושי, חם ומידי.  

 

 חברת הכנסת ד"ר עליזה לביא היא חוקרת–יוצרת, פובליציסטית ופעילה חברתית בשיח התרבותי–יהודי בישראל. 

יו"ר הוועדה לקידום מעמד האשה בכנסת ה–19. ממייסדי הוועד הציבורי להסדרת הגיור.

אשה, ילדה וכותונת רטובה - זיכרון ילדות

אורית זוארץ   
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ואחרים אף הגדילו לטעון כנגדי "צריך לחזור ולבדוק אם הגיור שלך היה כשר וכהלכה". 

לטקס הטבילה ולהילולה שארגנו חמותי וגיסותיי במקווה ערב חתונתי, אמי לא הגיעה... 

 אורית זוארץ כיהנה כחברת כנסת בכנסת ה–18 ושימשה כחברה בוועדת חוץ וביטחון, בוועדה לקידום מעמד האשה 

וכיו"ר ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים. כיום היא דוקטורנטית ללימודי מזרח תיכון ואסלאם באוניברסיטת חיפה.  

כבר כילדה הייתי דעתנית ועקשנית, וביקשתי הסבר לכל דבר. בשיחות מקדימות רבות שהיו לי עם אמי 

ובדרך אל המקווה היא הסבירה לי שאנחנו חייבות לעשות את כל מה שיגידו לנו, אחרת היא לא תוכל 

להישאר בישראל ותיאלץ לחזור לבדה לרוסיה. דבריה של אמי עוררו בי פחד וחרדה. 

הגענו למקום, הטקס התחיל. אמי הייתה הראשונה לטבול, רק כתונת לילה דקיקה כיסתה את גופה. היא 

לה  שהורו  כפי  פעמים  כמה  וטבלה  חזרה  ראשה,  את  לחלוטין  כיסו  שהמים  עד  וטבלה  למקווה  נכנסה 

שלושה רבנים שעמדו מעל ראשה לבושים בחליפות שחורות הדורות, והסתכלו על כל תנועה שהיא עשתה. 

אני זוכרת שהם לא הפסיקו למלמל דברים שלא הבנתי. התבוננתי במחזה מבוהלת. עמדתי מוכנה... לבושה 

בכותונת...  והמתנתי.

של  דבריה  שחורים,  לבושי  גברים  באותם  בפחד  התבוננתי  למים.  להיכנס  תורי  שהגיע  לי  אותתה  אמי 

אמי הדהדו בראשי וחזרו על עצמם שוב ושוב: "אם לא תעשי מה שהם יגידו, ייקחו אותך ממני ואותי 

יגרשו". צעדתי פנימה וירדתי במדרגות לתוך מקווה המים עד שהמים כיסו את גופי והכותונת שלי החלה 

להתרומם. נאבקתי בכותונת כי לא רציתי שהרבנים יראו אותי ערומה ואז נתבקשתי לטבול. לא הבנתי מה 

הם מבקשים. הרי אני כבר בתוך המים רטובה כולי. אמי לצדי בתוך המים ורק כותונת מכסה את גופה. 

"היכנסי לתוך המים כמו דג" אמרה לי אמי, "עם כל הראש". לא הבנתי מה היא מבקשת והתמהמהתי. 

אמי משכה אותי פנימה עמוק לתוך המים. התנגדתי. לא הבנתי למה היא מנסה להטביע אותי. הטקס לא 

הסתיים, היה צריך לחזור על כך שוב. תחושת המשיכה של היד פנימה לתוך המים חזרה על עצמה, חוסר 

היכולת להתנגד, והחרדה מגזר דינם של הרבנים שעמדו כל הזמן למעלה, בוחנים, מתבוננים, ולא מפסיקים 

למלמל. 

תם הטקס. הרגשתי מותשת. אמי הסתכלה עלי והרגיעה: "הכול בסדר, עכשיו אוכל להישאר, לא יגרשו 

אותי". 

השנים חלפו, בגרתי, ובפעילותי הציבורית כיהנתי כחברת הנהלה בשדולת הנשים בישראל. כשנבחרתי 

לשמש כחברת כנסת היה לי ברור שאעסוק בנושאים שקשורים לנשים ומעמדן. בכל פעם שליוויתי אשה 

בתהליך הגיור, המראות והזיכרונות הציפו אותי. במהלך כהונתי טיפלתי במאות פניות של נשים בנושאי 

גיור, עגינות, גירושין ושאר סוגיות השזורות בחוט המחבר בין אשה, דת ומדינה. הבנתי כמה מורכבות 

ומסובכות נקודות ההשקה בין אלו, והבנתי גם מדוע רבים נוטים להימנע מלגעת בנושאים אלה. 

חשוב להבין כי איום הגירוש מהארץ מרחף גם כיום מעל ראשיהן של אותן נשים שאינן יהודיות על פי 

ההלכה אך בחרו לקשור את גורלן עם בן זוג יהודי, עם העם היהודי ועם מדינת ישראל. 

כשניסיתי ללמוד, לבדוק ולהבין את הנוהג שגברים נוכחים במעמד הטבילה של אשה במקווה כחלק מתהליך 

הגיור זכיתי לתשובה כי אשה פסולה לעדות ולדיינות ובשל כך רק מעמד של שלושה גברים המשמשים 

כבית דין יכול לשמש סמכות דתית לקבלת הגיור. באחד מהדיונים הסוערים יותר בכנסת כשהעזתי להעלות 

את הנושא, הוטח בפניי "למה אתן מתנהגות בצביעות? למי זה מפריע? את לא הולכת לים עם בגד ים?"  
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ה וְָחלּוק" מתמקדת במוטיב טבילת נשים מתגיירות. הטבילה במקווה היא השלב  התערוכה "ַמֲעֶ�ה ְבִּאָׁשּ

הסופי בתהליך גיור ארוך וממושך. הגר הטובל בתוך המים עולה מתוכם כאדם חדש, והטבילה הופכת אותו 

רשמית ליהודי. הטבילה נעשית בפני שלושה דיינים שתפקידם לאשר את הגיור. נשים מתגיירות טובלות 

מול בלנית בעירום, ולאחר מכן טובלות שוב בפני שלושה דיינים בחלוק המאפשר כניסת מים אך שומר 

על צניעותן. במעמד זה משמשות בערבוביה תחושות התעלות לצד תחושות השפלה. רגעי טקס הטבילה 

עשויים להיות מביכים ומרגשים כאחד.

הטבילה היא מוטיב מרכזי במסורת היהודית. היא מסמלת חיים וצמיחה ונכרכים בה דימויים סמליים של 

בריאה ולידה. על מקומו של המקווה בעולם היהדות ובעולם האמנות כותב דוד שפרבר:

במסורת היהודית אפשר למצוא שתי סוגי טבילות. האחת טבילה לשם טהרה, שהופכת את מצבה של 

הטובלת )או הטובל( במונחים הלכתיים–משפטיים מטמאה לטהורה, והשנייה טבילה סימבולית לשם 

קדושה... העיסוק במקווה הטהרה בולט מאוד בעשור האחרון בשיח התורני, כמו גם בשיח הדתי–

פמיניסטי. נוכחותו בתחום האמנות היהודית הפמיניסטית בולטת על רקע העובדה שהוא נעדר בדרך 

כלל מתצוגות יודאיקה במוזיאונים, אף שהמרחב הזה והמנהגים הקשורים בו הם נושא חשוב ומרכזי 

בעולם היהדות. )'מסירות חציצות', ערב רב, 4.6.2011(

והפמיניסטי.  הפיזי  מההיבט  גם  אלא  שלה  הרוחני  מההיבט  רק  לא  הגיורת  בטבילת  עוסקת  התערוכה 

הטבילה אוצרת בחובה את העיסוק בפרטי ובאינטימי, לא מנקודת מוצא של חוסר מוביליות חברתית או 

של חולשה, אלא מנקודת מוצא של כוח, זכות ובחירה.

לתערוכה זו חברו יחד שלושה אמנים, כולם שומרי מצוות וכולם משתייכים לקהילה האורתודוכסית. כל 

אחד מהם יוצר במדיום אחר. שמעון פינטו מצייר במדיום המסורתי של שמן על בד, הילה קרבלניקוב–

פז 'מציירת' בטכניקה עכשווית וייחודית ואילו נורית יעקבס–ינון מגיעה מתחום הקולנוע, בימוי והפקת 

סרטים. תחומי האמנות השונים חוברים יחד לאמירה אישית וקולקטיבית על הקונפליקט המהותי הגלום 

בטבילת הגיורות.  

סדרת העבודות של הילה קרבלניקוב–פז, שנוצרה במיוחד בעבור תערוכה זו, מציגה בפנינו את השלבים 

תהליך  את  לטבילה,  ההכנות  את  שתיעדו  תצלומים  על  מבוססת  הסדרה  הגיורת.  טבילת  של  השונים 

ומראה  המקווה,  חלל  ואת  הסצנה  את  מפרקת  הציורים  סדרת  ועוד.  הבלנית  את  הדיינים,  את  הטבילה, 

אותם מזוויות שונות: מבט מלמעלה למטה )מבטם של הדיינים על הטובלת(; מבט פרונטאלי; מבט מלמטה 

למעלה )מבטה של הטובלת על הדיינים(; מבט על הבלנית יחד עם הדיינים ועוד. הציורים עשויים מפיסות 

אינסופיות של מסקינגטייפ וטפטים המודבקים זה ליד זה בסבלנות ובעמלנות. טכניקה זו יוצרת 'ציור' 

מרובה פרטים המאופיין בצבעוניות עזה. סגנונה של קרבלינקוב פיגורטיבי, נאיבי, עממי.

הטבילה מתוארת בציורים כמיקרוקוסמוס לחיי הקהילה הדתית. בכך ממשיכה סדרה זו את העיסוק של 

אותה אמנית בים הנפרד - סדרת ציורי נשים דתיות בחוף שרתון שהוצגה בגלריה ברוורמן בתל אביב. בשתי 

מעשה בשתי אמניות וצייר

רז סמירה   
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הסדרות הללו - על הטבילה במקווה ועל הרחצה בים - מתחברת קרבלניקוב–פז לתמת המתרחצים, תמה 

מרכזית בציור הקלאסי והמודרני. הקישור בין נשיות למקור מים משותף לכל התרבויות בכל התקופות, 

באינטימיות  זה  קישור  עניינו של  עיקר  ולידה.  גם לטהרה  רחם הקשורה  סימבוליקת  או  כמין ארכיטיפ 

הנשית על טקסיה ובמבט המציצני. קרבלניקוב–פז אינה חוששת מלעסוק בנושא המקווה, אחד מהאזורים 

החשופים יותר של נפש האשה, של הגיורת, של החברה הדתית, של הגוף ושל הרוח.

מקווה הנשים הוא מוסד אינטימי לנשים, היחיד בין שירותי הדת המוקדש לנשים. יחד עם זאת גברים 

הם אלו שקובעים את ההוראות וההלכות לגביו. זה מקום שנשים משתמשות בו, אולם אף אשה אינה בין 

מקבלי ההחלטות המשמעותיות ביחס אליו. מצב זה משתקף מציוריה של קרבלניקוב–פז:

קרבלניקוב–פז בוחרת להתחיל את הסדרה בעבודה 'אשה חייבת' )2010(, המראה את חפצי הטובלת בחדר 

לטבול  שיצאה  והטובלת  והמגבת,  הפלסטיק  כיסא  התיק,  החזייה,  הכובע,  הם  הציור  גיבורי  ההלבשה. 

מיוצגת באמצעותם כ'נוכחת נעדרת'. בציור אחר נראית הגיורת כעולה או יורדת במדרגות המקווה לבושה 

בחלוק הצבעוני. היא צופה באופן ישיר בדיינים ובצופים ההופכים שותפים למעמד. לאחר מכן רואים אותה 

טובלת בתוך המים כששלושת הדיינים צופים בה מהצד. בעבודה אחרת פניה לא נראים כלל והדיינים 

בודקים שכל שערות ראשה מכוסות במי המקווה. 

רגע השיא של הטקס מוצג בציור 'רגליים של דיינים' )2012( שבו רואים את הטובלת מהצד כשרגלי הדיינים 

נראים מעבר למעקה, וכן בציור 'בין הדיינים' )2012( שבו רואים את ראש הטובלת, רטוב, כשברקע פלג 

גופו של אחד הדיינים כשהציצית הלבנה בולטת עליו - לא רק כדגם צורני אלא כאלמנט של כוח הדת, 

כוח גברי. היא למטה רטובה, והם למעלה צופים, מציצים, בוחנים. 

בציור 'הבלנית' )2012( רואים את דמותה של הבלנית אוחזת במגב רצפה ומנסה להקשיב לדברי שלושת 

הדיינים הנמצאים מאחור. הבלנית היא גיבורת הסצנה. היא עובדת במקווה ותפקידה לסייע לנשים ולהכינן 

לטבילה, היא זו שמתווכת בין הדיינים לטובלת. אסור להתעלם ממקומה של הבלנית כדמות מוחלשת, 

המשמשת כשופרם של אנשים חזקים המפקחים עליה. גם אם אינם נוכחים פיזית במקום, נוכחותם מורגשת 

היטב. די בהצצה במודעות התלויות בתאי ההכנה לטבילה שנכתבו על פי הוראות הרבנים. הבלנית היא זו 

שנמצאת במקווה בכל שעות פעילותו ועובדת בו, אולם אין היא ראויה לשמש כסמכות דתית ולאשר את 

טבילת הגיורת. 

שתי עבודות הווידאו של נורית יעקבס–ינון מתמקדות בטבילת הגיורת במקווה. העבודות הן תולדה של 

מחקר על הנושא, ואף הן נוצרו במיוחד בעבור התערוכה. העבודות מוצבות בשני צדי החלל, כך שהצופה 

חווה באופן ישיר את סצנת הטבילה הדרמטית ונחשף למורכבות של הסיטואציה הן דרך נקודת המבט של 

הטובלת והן דרך נקודת המבט הגברית הפולשת.  

בעבודה 'מעשה באשה וחלוק' )2013(, רואים באופן סיפורי-תיעודי את תהליך הטבילה על כל משמעויותיו. 

הסרט פותח בקריאת הבלנית לטובלת, ממשיך בטבילה במעמד הדיינים ומסתיים בברכת 'מזל טוב' מפיהם. 
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של אדם שאינו יהודי להצטרף לקולקטיב היהודי, לעם ישראל. זהו תהליך אישי, והמתגייר עובר אותו 

לבדו מול המערכת. עלינו לייצר עבור המתגיירים חוויה חיובית ובונה המאפשרת המשכיות. הפתרון של 

לוביץ  רבקה  צניעות.  בחוסר  ולוקה  אופטימלי  אינו  הדין  בית  דייני  לעיני  חלוק  עם  טבילת המתגיירות 

שואלת במאמרה: "הראשון לציון הרב עוזיאל כבר כתב בתשובותיו שטבילת גיורת תוכל להיעשות שלא 

 )Ynet, 19.2.2009 ,'!במעמד בית דין. האם לא הגיע הזמן לסמוך על נשים?" )'טבילת נשים - בפני נשים

התערוכה, שהיא חלוצת דרך בנושא זה באמנות הישראלית, קוראת לחברה הישראלית ולרבנות הראשית 

להתעורר ולהבין את הבעיה שניצבת לפנינו.  

רז סמירה היא אוצרת עצמאית שאצרה תערוכות רבות בהקשר חברתי–קהילתי. 

עבודה זו מעלה למודעות את סיפור הטבילה של הגיורת ומראה עד כמה מעמד זה, למרות החלוק המכסה, 

מציב את הטובלת בעמדה חשופה. מעמד זה עלול לגרום לטובלת להתמקד בקושי הטכני והנפשי במקום 

בחוויה הרוחנית. דרך העיסוק באמנות וידאו מבקשת יעקבס–ינון להעלות מחדש את השאלות המנסרות 

בחלל עולמה, וליצור עלילה חדשה באמצעות דימוי המורכב מסאונד ותמונה.

מיצב הווידאו 'מדרש הגיורות' )2013(, כולל חמישה מרכיבים: על הרצפה מוקרן צילום תקריב של הטובלת 

המכניסה את ראשה למים שוב ושוב, על הקיר האחד שלושה מסכי טלוויזיה, בכל מסך נראית דמות רב 

)הרב חיים דרוקמן, הרב דוד סתיו והרב בני לאו( המביא את זווית הראייה שלו בסוגיית טבילת הנשים 

המתגיירות בפני הדיינים. הצבת שלושת המסכים מדמה את שלושת הדיינים העומדים מעל בור המקווה 

בשעת טבילת הגיורת. הסאונד המתלווה לעבודה הוא הטקסט 'מדרש הגיורות' מאת הטוענת הרבנית רבקה 

לוביץ )המובא במלואו בספר זה(. טקסט זה מוקרן על הקיר השני כאלמנט טיפוגרפי עיצובי. המיצב כולו 

וטקסט לעומת סאונד. מיצב  ומילה  פיזי/רוחני,  גברי/נשי,  ניגודים של מעלה/מטה,  יוצר אווירה מלאת 

הווידאו מתייחס באופן ישיר למעמדה של האשה בהקשר של הטבילה אך הוא מעלה גם שאלות באשר 

למעמד האשה בכלל, ובכך מהווה מיקרוקוסמוס של החברה הדתית והחילונית כאחד.  

הציור 'מקווה' )2010( של שמעון פינטו פותח וסוגר את התערוכה. ציור זה שונה באופיו מתוכנו הסיפורי–

לייצר  פינטו, בשלושה משטחי צבע,  ומינימליסטי מצליח  תיעודי של התערוכה. בסגנון שטוח, אסתטי 

למקווה של  בניגוד  פינטו  המקווה של  נשגב.  ואפילו  רוחני  זאת  ועם  ופיזי  קונקרטי  כחלל  המקווה  את 

קרבלניקוב–פז ושל יעקבס–ינון הוא ריק - ריק מאדם ומפרטים. מבחינים רק במעקה וברמז לשפת הבריכה. 

זוג כפכפי אצבע, מהסוג שנשים חילוניות נועלות,  "המקווה לא נראה, גם לא הדמויות הטובלות, אלא 

ודממה ריקה. הדממה הזו היא לב העבודה" כותבת הילה שקולניק–ברנר )'דונקי שוט: התערוכה 'אין מקום 

רחוק' משלבת בין עולמות', עכבר העיר,  12.6.2012(. קציעה עלון מרחיבה:    

הכפכפים הריקים משמשים כאיקונה צורנית המבליעה בתוכה הן את 'סמל הישראליות' והן כנושא 

ויזואלי למושג נפקד–נוכח, לנוכחות העלומה, הנעלמת, המסתורית, של האל. אלו הם אותם כפכפי 

מקבלים  פינטו  של  בציוריו  זול.  ללבוש  סמל  וגם  ישראלי  נופש  של  סמל  זמנית  בו  שהם  אילת 

גלריה   ,2012 רחוק',  מקום  'אין  התערוכה  טקסט  )מתוך  לב.  מכמירת  איכות  הפשוטים  הכפכפים 

פלורנטין 45, תל אביב(

ורד מור בספרה 'מגילת גרות' )הוצאת ראובן מס, 2010( מתייחסת למורכבות שבחוויית הגיור של נשים 

ומציינת שרובן מדווחות על חוויות שליליות ממעמד בית הדין. ציורו של פינטו משלים את הצד הרוחני 

והקדוש הקיים בטבילה במקווה ומציג אותו בהומור ובחום שכה חסר בטבילת הגיורות. הציור אינו מתמסר 

בקלות לצופה, דרושה מידת השתהות והתבוננות כדי 'לחדור' לתוכו.

מצוות,  שומרת  שאינה  אף  בזהותה  חשוב  מרכיב  היא  שיהדותה  מרגישה  אשר  יהודייה  שנולדה  כאשה 

אני מאמינה שיש צורך להוביל מהלך של שינוי בנושא טבילת הנשים המתגיירות. אני מאמינה שמהלך 

וכמובן את עולם ההלכה. הגיור הוא הדרך היחידה  גם את הגברים  ישרת לא רק את הנשים, אלא  כזה 
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ה וְָחלּוק' מצליחה להתעלות מעל למחאה  הפמיניזם כאן הוא בבחינת המובן מאליו. התערוכה 'ַמֲעֶ�ה ְבִּאָׁשּ

מפקח.  למבט  הנתון  הממוגדר  הגוף  של  ההיבט  כקרבן,  הנשי  הסובייקט  הצגת  השגורה:  הפמיניסטית 

התערוכה משמשת פלטפורמה מרתקת לדיון שבמרכזו עומדת מערכת היחסים בין 'חוץ' ל'פנים'. 

ההטבלה במקווה שעוברים הצופים בתערוכה היא הטבלה אל תוך הפרהסיה ולא אל תוך האינטימיות, 

האינטימיות המרבית של אדם עם גופו - ודרך הגוף עם האלוהות - שאותה מבקש לייצר המקווה, מקום 

האיסוף של האנרגיה הרוחנית המטהרת.  

להתמקם  מבקשת  התערוכה  התערוכה.  של  העיקרית  הטקטיקה  היא  הפרהסיה  אל  זו  הטבלה  כי  דומה 

בנקודת הקצה בה מתחברת הצניעות המרבית שההלכה רוצה ליצור, הבאה לידי ביטוי בגיור אשה, אל 

התוצר הפרדוקסלי שלה - ארוטיזציה מוחלטת של הקודש. התערוכה מעמידה לבחינה מדוקדקת מהלך 

דמיון  קווי  דבר,  של  בסופו  המקיימת,  ארוטית–מציצנית  תיאטרלית  הפקה  באבסורד:  המסתיים  הלכתי 

מטרידים לפרקטיקות פורנוגרפיות ידועות. התערוכה מצרינה את המקום הממשי בו קורסת הפטריארכיה 

אל תוך עצמה ומייצרת מופע של מציצנות גברית בהכשר. הנה כך, מתוך הניסיון הבלתי פוסק לשנע את 

המיניות אל מחוץ לעולם - הופך העולם כולו לנושא משא ליבידיניאלי.  

התערוכה מציגה שימוש מבריק בגלריה, בחלל התצוגה הלא מסחרי, כמחוז פרטיקולרי מובחן של ציבוריות, 

מקום הנתון תמידית לעין ביקורתית, עין המתבוננת ברבנים הלבושים היטב המתבוננים בגיורת העולה 

ויורדת במים, עטופה בחלוק, מעורטלת פיסית ונפשית. מערכות הכלים של האמנות: וידאו, קולאז' וציור 

שמן, מסמנים את אי הכניעה למסמנים הקבועים של ההלכה. הרבנים מוצגים בגלריה כמרואיינים, כמי 

שנוטלים חלק בפרקטיקה אמנותית המכונה 'עבודת וידאו'. זוהי רגישות חדשה הצומחת מן  הדור הצעיר, 

שאינו מוכן עוד לזנוח את שפת האמנות הפלסטית ה'חילונית'. החלל ההרמטי הסגור של המקווה הופך 

הייצוג של האמנות. חלל  נחקקת ההלכה בגוף הנשי דרך מסַכת  בו  למרחב מחורר: אנו מציצים באופן 

הגלריה הופך למקווה, והשאלות צועקות מן הקירות.    

מלבושים  של  תמימים  עולמות  ואגדות,  מעשיות  אל  חוט  מושך  וְָחלּוק'  ה  ְבִּאָׁשּ 'ַמֲעֶ�ה  התערוכה  שם 

וגלגולים, מעשי נסים ויראת שמיים. אולם מי המקווה הם מראה המתנפצת בפנינו. הם משקפים לנו גוף 

נשי המבקש לחדור את הקרום הבלתי חדיר של הדת היהודית; ובכדי לחדור אל תוך התאים החסומים 

הללו - עליו להיגלות, עירום ועריה. עליו לקבל על עצמו, באקט סמלי ומעשי כאחד, מערכות-מערכות 

של השפלה פטריארכאלית.  

האמניות והאמן המשתתפים בתערוכה הם אנשים שומרי מצוות. אין זו 'פרובוקציה' או 'התגרות'. אין זו 

התחסדות או צעקנות. זוהי תערוכה המשתמשת בכליה שלה בכדי ליצור תמהיל חדש בין מרקם החיים 

בתוכו מצויים האמנים, לאמנות, למגדר, לנראות פרטית וציבורית. זו אינה מעשייה המסופרת לחילוניים 

על 'זוועות הדת'. זהו שיח פנימי המתנהל בגלוי, לעין השמש, תחת קורותיו של בית הקרוי 'בית האמנים'. 

נקודות  את  מנביע  העולמות  מיזוג  כביתם.  במקווה  חשים  הם  כביתם.  זה  בבית  חשים  הדתיים  האמנים 
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רוויים  פינטו  ציורי השמן העדינים של שמעון  הצורמים.  החיכוך  נסבלות, את מקומות  המעקש הבלתי 

פנימה–פנימה  ומציצות  חודרניות  קרבלניקוב–פז  הילה  העמלניות של  הקולאז'  עבודות  טרנסצנדנטיות. 

אל תוך הקרביים, ועבודות הווידאו הנוקבות והמרהיבות של נורית יעקבס–ינון אינן נותנות מנוח. שלושת 

האמנים הם אמנים מעולים, שאינם באים אל התערוכה הזו ממקום ראשוני או בוסרי. מאחורי כל אחד מהם 

גוף עבודות עשיר. )לאחרונה: תערוכת היחיד 'חוף שרתון' של הילה קרבלניקוב–פז בגלריה יפה ברוורמן; 

תערוכת היחיד 'אין מקום רחוק' של שמעון פינטו בגלריה פלורנטין 45; סרטה התיעודי של נורית יעקבס–

ינון 'ברית: אנשים, אלוהים ומה שביניהם'.( חבירתם יחד מצליחה לייצר חלל עמוס ומרתק.

במוזיאון  מכבר  לא  שהוצגה  'מטרוניתא'  המעולה  לתערוכה  מובחן  קוטב  מעמידה  זו  תערוכה  כי  דומה 

עין חרוד, באצירת דבורה ליס ודוד שפרבר. בעוד 'מטרוניתא' ביקשה לפרוש מרבד של ייצוגים ונושאים 

הכרוכים בנקודת ההצלבה בין פמיניזם, מגדר ודת, ולהכניס תחת כנפיה מספר רב של אמניות, מבקשת 

התערוכה הנוכחית לקרוא את שלל הסוגיות הללו מתוך התבוננות באירוע יחיד, מקרה קיצון, שמתוכו 

יוצאות ומתפענחות שלל סוגיות. 

האם יוכלו הן העולם החילוני והן העולם הדתי להכיל את התערוכה הזו, על שלל משמעויותיה?    

ד"ר קציעה עלון, מרצה לאמנות וספרות באוניברסיטה העברית. לשעבר ראש התכנית ללימודי מגדר במכללה האקדמית 

בית ברל, ערכה את כתב העת 'הכיוון מזרח', שימשה כאוצרת הבית של גלריה זימאק בתל אביב. לאחרונה יצא ספרה 

'אפשרות שלישית לשירה' ובקרוב יצא ספרה 'שושנת המרי השחורה', שניהם עוסקים בשירה מזרחית.
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הן  בוהקת.  צבעונית  באינטנסיביות  ומאופיינות  ממדים  גדולות  הן  קרבלניקוב–פז  הילה  של  עבודותיה 

עוסקות באירועים מהווי החיים הישראלי–היהודי המּוכר לאמנית מחייה בבני ברק. התוכן הנרטיבי של 

העבודות הוא המרכיב הראשון הניכר למתבונן. אין זה ציור ריאליסטי או אילוסטרטיבי, אלא ציור בעל 

אופי רגשי חזק הטעון בסמליות אישית. 

קרבלניקוב–פז מציירת בטכניקה ייחודית לה. היא יוצרת כל פרט בעבודה מאין–ספור פיסות של מסקינגטייפ 

וטפטים צבעוניים. המסקינגטייפ משמש לה כצבע לכל דבר - מבחר צבעי המסקינגטייפ העזים והבוהקים 

הוא פלטת הצבעים, ואת המכחול מחליפים מספריים ודבק. השימוש במסקינגטייפ, חומר דל וזמין הלקוח 

מעולם התעשייה והבנייה, החל מתוך אילוץ כלכלי והמשיך מתוך בחירה בחומר פלסטי, סינתטי, המתאים 

לתרבות המודרנית. האפקט הנוצר מהשימוש בחומר זה הוא של צבעוניות מבריקה ומודרנית המזכירה 

פלסטיק. לדברי קרבלניקוב–פז, "הצבעוניות של העבודה היא חלק מהאמירה שלה". טכניקת ההדבקה, 

קטנים.  פרטים  על  והקפדה  מדויק  חיתוך  למאות מקטעים,  הדימוי  פירוק של  דורשת  פסיפס,  המזכירה 

אין בטכניקה זו אפשרות ליצור כתמים אלא רק לאייר באופן המעניק לכל הפרטים בתמונה תשומת לב 

שווה וטיפול זהה. הנחת פיסות של צבעים ראשוניים זה בצד זה, הדחיסות והפירוק - כל אלה מזכירים 

את טכניקת הציור הּפֹוינטיליסטית. בשני המקרים יש לצפות בציור ממרחק כדי שייווצר דימוי נהיר יותר. 

"הטכניקה שלי היא לא קולאז', לא אסמבלאז' ולא פסיפס - היא ציור", אומרת האמנית. 

טכניקת ההטלאה ותהליך העבודה האיטי, הידני והעמלני, הדורש ריכוז רב ונמשך כמה חודשים, מזכירים 

מלאכות נשיות מסורתיות. על כך כותב מתי פישר:

והפסיפס  שטח  פני  על  בה  הדגש  את  ובונים  בעבודה,  מהשטחים  חלק  הבונים  בדגמים  השימוש 

והשמונים  השבעים  בשנות  מגמות  שאפיינו  לאמנות  פמיניסטיות  גישות  מאזכרים  שלו,  הצבעוני 

כמו תנועת ה–pattern and decoration בארצות הברית. במסגרת תנועה זו הוצע מודל של ציור 

שדחה את הייצוג הגברי המחלק לקטגוריות ובכך יוצר היררכיות ועולם של כוח. במקום זה הועדפו 

הדגם החוזר והמלאכה הנשית הביתית והאינטימית, שבהם אין יחסי חשיבות, אלא שיתוף פעולה 

באחווה נשית )לעתים תוך אזכור של היסטוריה נשית(. לכאורה גם בציורים שלפנינו יש שילוב רב 

פני שטח המסודרים כפסיפס של רצועות מודבקות,  של טקסטורות השייכות לטפטים של הבית, 

בביתה  השטח  פני  את  מקלפת  כמו  האמנית  כי  נראה  ופרספקטיבות...  משטחים  הבונים  ודגמים 

)הטפטים( כדי לבנות מחדש את המערכת הסמלית דווקא באמצעות פני השטח של החיים שלה. 

אך פני שטח אלה משולבים תמיד בתוך מסגרת נרטיבית מאד ברורה וחדה כך שהאופציה הנשית 

הרכה והאוטופית נשללת כאן על ידי עולם ההגדרות ההכרחיות של הפרקטיקות הדתיות. )מתוך: 

http://erev-rav. ,ערב רב, מגזין עצמאי לאמנות, תרבות וחברה בעריכת רונן אידלמן ויונתן אמיר

)com/archives/13401

פיסה לפיסה

רז סמירה    
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חולפים,  רגעים  דווקא  מקפיאות  קרבלניקוב–פז  של  עבודותיה  היצירה,  תהליך  של  להתמשכות  בניגוד 

מהירים, סצנות דינמיות, לעיתים אקראיות: הליכה ברחוב, התרחשות בשוק, הפגנה. לצורך כך היא מסתייעת 

בתצלומים שצילמה, שמהם היא דולה את הנושאים והפרטים לעבודתה. התצלומים הם חומר גלם זמין 

ומאגר של חוויות ודימויים, והם מסייעים לאמנית ללכוד את המציאות ולהתמקד בסצנה ובסיפור. פעמים 

רבות בוחרת קרבלניקוב–פז לתאר סצנות בעלות הכוונה מגדרית בולטת תוך חשיפת מראות פרטיים בפני 

הצופה. מראות אלה יכולים להיגלות רק לעיניים של צופה ממין נקבה המבחינה באובייקטים או בחללים 

המוכרים רק לה מהמקווה, מעזרת הנשים בבית הכנסת או מסלון הכלות.

בסדרת העבודות על האשה המתגיירת הטובלת במקווה משלבת קרבלניקוב–פז חוויה מעולמו של האחר 

והזר עם החוויה הדתית האישית שלה. קרבלניקוב–פז מכירה היטב את מראות המקווה, ותיעדה בעבודות 

מוקדמות יותר את המקווה שהיא נוהגת ללכת אליו - לעתים כחלל ריק, לעתים תוך הצגת חפציה האישיים 

ולעתים תוך הצגת דמותה כדיוקן עצמי. בסדרה זו מתייחסת קרבלניקוב–פז לחוויה קרובה–רחוקה. אין 

היא מתעדת את עצמה אלא אשה זרה, גֵרה, שעוד רגע תהפוך ליהודייה כשרה. המרחק הרגשי הזה מחד 

יחד עם ההיכרות העמוקה עם המקווה ועם חוויית הטבילה מאידך, יוצרים סדרה מופלאה בתוכן ובצורה, 

המעלה מחשבות רבות ומורכבות.  
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אל  בגלריה  המבקרים  את  מכניס  וחלוק',  באשה  'מעשה  יעקבס–ינון,  נורית  שיצרה  המולטימדיה  מיצב 

בית המרחץ היהודי הטקסי - המקווה - כעדים לטבילה שמחויבת בה אשה צעירה, בשיא תהליך גיורה. 

אולם תוך כדי התעמקות במיצב מתברר כי בעצם יצירה זו אינה עוסקת במקווה. במקום זאת אנו נשאבים 

לתהיות על אודות מעשה ההסתכלות ועל היחס שבין מעשה זה לבין כוח וסמכות. ולבסוף, אנו נמשכים 

לדיון בהלכה יהודית. יעקבס–ינון רותמת את ההיסטוריה של הדימויים - בתיאורי האשה באמנות המערבית 

כמו גם בשפה הקולנועית - על מנת לאתגר את הצופים כך שיכירו בעניין האישי שיש לכל אחת ואחד מהם 

בנושא זה, נושא המתעֶלה מעבר לדוקטרינה דתית מסוימת ונתלה בשאלת השוויון. למי הסמכות לשמש 

כעד? למי מעמד בעל תוקף בקהילה?

וידאו  סרטון  גמרא.  בדף  השלובים  הטקסט  חלקי  כמו  לזה  זה  המתייחסים  אלמנטים  כמה  מכיל  המיצב 

שכותרתו 'מעשה באשה וחלוק' מוקרן על הקיר הרחוק בגלריה. עבודה זו מספקת את הנרטיב המרכזי של 

הפרויקט, על אשה צעירה הטובלת במקווה לבושה בחלוק פרחוני, כשלב אחרון בתהליך גיורה. לטבילתה 

עדים שלושה גברים. הגיבורה החמישית בדרמה, שהיא שקטה באופן מטעה, היא אשה מבוגרת המשמשת 

כבלנית המקווה. סרטון וידאו שני מוקרן על הרצפה ומציג - בלולאה מעגלית של הקרנה - את הגיורת 

טובלת כל–כולה ועולה מהמים. שלושה צגים תלויים על קיר סמוך. כל אחד מהם מציג רב אורתודוקסי 

ישראלי בן זמננו המתייחס לדילמה המרכזית שמעלה עבודתה של יעקבס–ינון: ההלכה היהודית מתירה רק 

לגברים לשמש כבית–דין וכעדים לטבילתה של גיורת; האם אין עובדה זאת יוצרת פרדוקס באשר להלכות 

צניעות? מה  ניתן לעשות - או האם אפשר לעשות משהו - בנוגע למצב הדברים? אף כי שלושת הרבנים 

נבדלים במידת חוסר–הנוחות שלהם מן המצב ובמידת רגישותם לרגשותיה של הגיורת, איש מהם אינו 

רואה כל אפשרות לשנות את הסטטוס קוו. 'מדרש הגיורות' מאת רבקה לוביץ, המופיע בספר זה, מציע דעה 

רביעית ומביא פתרון לבעיה מפיה של אשה - הטקסט נשמע בקולה של אשה בפסקול וכן מופיע כטקסט 

כתוב המוקרן על קיר הגלריה הניצב לזה שעליו שלושת הראשים המדברים של הרבנים.

אף על פי ש'מעשה באשה וחלוק' מציג נרטיב העולה בקנה אחד עם הנחיות ההלכה לטבילה הטקסית, 

יעקבס–ינון עושה שימוש בכמה טכניקות קולנועיות כדי להבהיר שלא מדובר בסרט תיעודי. היא חוזרת 

שוב ושוב על רצפים קצרים )סיקוונסים( מסוימים - למשל, הבלנית הדופקת על הדלת כדי לקרוא לגיורת 

מהמלתחה - ומשנה את נקודת המבט של המצלמה כדי להעצים את כוחו האקספרסיבי של סרטון הווידאו. 

הזכוכית של  הגיורת על דלת  ידה של  כף  בו  בנרטיב בשֹוט שנראית  מופיעה לראשונה  האשה הצעירה 

יד מנותקת  הווידאו. הדימוי המזעזע, של כף  ומופיע בפֵריים האחרון של סרטון  המלתחה, שוט שחוזר 

מן הגוף, מחולל חוסר נוחות עמוק ומזכיר את האימה בסצנת המקלחת ב"פסיכו" של היצ'קוק. יעקבס–

ינון עושה שימוש בשפה קולנועית של סרטי אימה גם בסצנה שבה יורדת האישה הצעירה במדרגות אל 

המקווה והקהל חווה את הפעולה מנקודת מבטה של הגיורת; כאן אנו נזכרים בסצנות שבהן יורדת דמות 

קורבן הפשע בגרם מדרגות כשהיא לא מודעת לגורל הממשמש ובא, בעוד קהל הצופים שרוי במתח גובר 

המקווה והמבט הגברי

אמילי ד. בילסקי    
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בסיפור - להיותם חלק ממנו. נקודת המבט שלנו הופכת זהה לזו של המצלמה. שלושת הסרטונים של 

כשאנו  מקום,  ממלאי  להם  משמשים  אנו  גם  ועכשיו  הדרושים,  העדים  שלושת  עם  מתכתבים  הרבנים 

שולחים מבט לעבר הגיורת ורואים אותה טובלת במים. אנו שותפים לדבר עבירה במעשה המציצני שיש 

בהתבוננות. מה צריכה להיות עמדתנו, כגברים או כנשים? האם נפלוש אל פרטיותה של הגיורת, נטרוף 

אותה בעינינו, או שמא נתבונן בה מתוך ריחוק? האם נושא זה חשוב דיו כדי שנאמץ לנו דעה משלנו, אל 

מול הרבנים והמדרש? יעקבס–ינון לקחה עניין שנראה כמו סוגייה הלכתית סתומה והפכה אותה לסוגייה 

בעלת משמעות לכולנו, גברים או נשים, יהודים או גויים, דתיים או חילוניים. בסיומו של סרטון הווידאו 

אותו למצלמה.  היא מרימה את מבטה, מישירה  מן המקווה,  הגיורת  לפני שיוצאת  המוקרן על הרצפה, 

ומחזירה מבט לדיינים, היא קוראת תיגר על חוסר השוויון המושת על נשים  כשהיא מחזירה לנו מבט, 

יהודיות, שאינן יכולות לשמש כעדות וכדיינות במעמד הגיור.

אמילי ד. בילסקי היא אוצרת וחוקרת המתמחה באמנות מודרנית ובאמנות בת זמננו. כתבה רבות על הממשק שבין אמנות, 

.)National Jewish Book Award( תרבות והחוויה היהודית, וזכתה פעמיים בפרס הספר היהודי בארצות הברית

והולך. מוטיבים קולנועיים אלה מדגישים את פגיעותה של האשה הטובלת, במיוחד כאשר צופים בה גברים.

נושא פופולרי באמנות המערבית, למשל,  היו  וגברים המרגלים אחריהן  רוחצות  נשים  סיפורי תנ"ך על 

הסצנה שבה רואה דוד את בת שבע או שני הזקנים הצופים בשושנה. בציורי שושנה והזקנים מתוארים 

לעתים קרובות הזקנים כמביטים על האישה הרוחצת מלמעלה, מאזור מוגבה, שלעתים כולל מעקה שעליו 

נשענים הזקנים המפריד בינם לבין המים, קומפוזיציה שמהדהדת בסרטון וידאו זה. בסיפור שושנה, שהוא 

תוספת מאוחרת לספר דניאל, עוסקים הזקנים במציצנות ומעשיהם הופכים מושחתים יותר כשהם משקרים 

בעדותם, ובכך מטילים דופי בשושנה טהורת המידות. הסיפור הוא היפוך גמור של העדים במקווה שכן 

נוכחותם של אלה נחשבת נאותה והם נקראים כדי להעיד עדות אמת, לטובת האישה שבה צפו. ועם זאת, 

הסיפורים האחרים שהוזכרו ותיאוריהם באמנות מקשים עלינו לחמוק מאספקטים של מציצנות הטבועים 

במעשה הגיורת. כאובייקט להסתכלות - בעיני העדים ובעין המצלמה - נתונה הגיורת למבט הגברי הבוחן, 

הבודק, הקשור בקשר בל יינתק לכוח וסמכות.

אף כי חוש הראייה עומד במרכזו של המיצב "מעשה באשה וחלוק", מיצב הווידאו מעורר גם את חושי 

השמיעה והמישוש. המבט, הראייה, הם תחום הפעולה של העדים הגברים, ואילו שפה ודיבור משמשים 

דופקת על הדלת  "בבקשה" כשהיא  והבלנית ממלמלת  אומרת את הברכה  הגיורת  הנשים:  רק את שתי 

ומזמינה את האשה הצעירה לצאת מן המלתחה ולהתחיל בטקס, ואז שוב מאחלת לה בסיום הטבילה "מזל 

טוב". מילותיה של הבלנית, המכבדות את הגיורת ומביעות השתתפות בשמחתה ברגע זה של שינוי גדול, 

עומדות בניגוד לעיקרון האנטי–דיאלוגי של המבט הגברי: ראייתם של העדים הגברים היא לא–סימטרית 

משום שהגיורת אינה מחזירה להם מבט. בעודה מתחת למים אוחזת הגיורת את החלוק בכל כוחה. לאחר 

שהיא עולה מן המים היא אוספת את שיערה, משפשפת את עיניה, ומשלבת את זרועותיה על גופה. הצילום 

והעריכה מדגישים את התחושה הפיזית של המים המקיפים את האשה הצעירה. אנו שומעים את קול המים 

והגיורת  נוצרת בין הצופה  וחלוקה. הזדהות רגשית  כשהם מלטפים את עורה, מתערבלים סביב שיערה 

בעודנו מדמיינים תחושות דומות על גופנו אנו. המישוש והשמיעה מצטרפים זה לזה, למשל כשאומרת 

הגיורת את הברכה בעודה משלבת את זרועותיה או כשמתחבקות שתי הנשים בסיומו של הטקס ונאמרות 

המילים "מזל טוב". 

יעקבס–ינון מעתיקה את נקודת המבט של הצופה ממקום למקום, וכך מעתיקה גם את תחושת ההזדהות 

שלנו. בפריימים מסוימים נקבל את נקודת המבט של הגיורת, וברגעים אחרים נקבל את תפקיד העד. אם 

הצופה הוא גבר, הרי שעמדתו ה"בכירה" נתמכת במסורת של הדרת נשים מעמדות של כוח; אם הצופה 

היא אישה, אזי למרות הכול היא מצויה - פיזית - בעמדה של עדה. ומשום כך, כנשים, נוכל להתחיל 

להטיל ספק בדברים שאנו רואות ובאופן שבו שונה עדותנו מעדות גבר, ומכאן שנוכל להטיל ספק בעובדה 

שראייתנו או יכולת האבחנה שלנו נחשבות נחותות מאלה של משקיפים גברים. ואולי נחשוב על האשה 

השנייה שבחדר, הבלנית, שנוכחת שם אבל אין לה כל מעמד.

מבט  אל  הקיר  על  המוקרן  הנרטיבי  מהסרטון  הגלריה  בחלל  עוברים  בתערוכה  המבקרת  או  כשהמבקר 

כלפי מטה כדי לצפות בסרטון המוקרן שוב ושוב וכולל את 'מדרש הגיורות', הוא או היא עוברים מצפייה 
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"ַאְבָרָהם ָהיָה ְמגַַיֵּר ֶאת ָהֲאנִָ�ִים וְָ�ָרה ְמגַיֶֶּרת ֶאת ַהנָּ�ִים" )בראשית רבה, וישב, פד, ד(.

זו ממדרש רבה. אלא שמסתבר כי לא כך הם פני הדברים במדינת  ואינטואיטיבית תמונה  כמה פשוטה 

ישראל של ימינו, ובוודאי שאינם פשוטים. 

המסע  במהלך  עמם  שאשוחח  רבנים  לי  יאמרו  בית–דין'  זה  עדות,  לא  'זו  לעדות.  הפסולה  האשה  אני 

ה וְָחלּוק'. אם כך לא רק לעדות אני פסולה מתוקף היותי  התיעודי–אמנותי לקראת התערוכה 'ַמֲעֶ�ה ְבִּאָׁשּ

המגדרי,  גם  כמו  הדתי,  עולמי  אחר,  בהקשר  פעם  בכל  ושוב,  שוב  ממני.  נמנע  הדיינות  כתר  גם  אשה, 

זה כמקשה אחת ומשמשים בערבוביה. חד הם. מעשה האמנות הוא  זה בתוך  האמנותי והאישי מוטלים 

מעשה העדות היחיד המותר לי, מחוץ ולא מבית. למעשה זה מצטרפים קולות נוספים של נשים מכל מעגלי 

חיי, והם מתלכדים לאמירה משותפת ובהירה כאור השמש הקוראת בפשטות: 'המלך עירום'.  

הפעם הראשונה שבה התוודעתי לקיומה של טבילת גיורות בפני בית דין של שלושה גברים הייתה לפני 

לגברים  המיועד  מכרז  ובו  ראש הממשלה,  חותמת של משרד  הנושא  לידי מסמך  מספר שנים, כשהגיע 

שומרי שבת שישמשו כבית דין במקוואות לגיור. רק אז נחשפתי לקבלת הפנים המביכה שעורכת היהדות 

לנשים הרוצות להתקבל אליה: טבילה בחלוק במקווה למול עיניים גבריות בוחנות. כמו ישראלים רבים, 

לא הכרתי מקרוב את עולמם של הגרים ואת כל הכרוך בתהליך הגיור, ולא הייתי מודעת למחזה המקומם 

של טבילת הנשים המתגיירות, שגם בו קולן של הנשים נאלם, נקודת מבטן נעדרת, ואין להן נחלה בין 

בעלי הסמכות וקובעי המדיניות. 

מנקודה זו התחיל המסע, והוא נמשך מזה שלוש שנים. במהלך המסע ביקשתי להשמיע את זעקת הגיורות. 

קרבלניקוב–פז  הילה  האמנית  חברותיי,  עם  המפגש  לקולנוע,  רוב  פי  על  קשור  המקצועי  שעולמי  אף 

ה וְָחלּוק' כמעשה עדות, ֶפּה לאותן  והאוצרת רז סמירה, הוביל אותי ליצור עמן את התערוכה 'ַמֲעֶ�ה ְבִּאָׁשּ

נשים שקולן לא נשמע.  

גיורות רבות ושמעתי מהן חוויות, תחושות ודעות שונות. עצם המעמד שלהן  בזמן שחלף מאז, פגשתי 

כמי שבאות אל העולם היהודי מבחוץ ומבקשות להיכנס בשעריו, מונע מרבות מהן למתוח ביקורת על מי 

שמייצגים את אותו עולם, ועומדים כשוערים בכניסתו הראשית. יש מהן שחלקו עמי קשיים שמעולם לא 

העזו לדבר עליהם קודם לכן - אם אודות מעמד המבחן העיוני מול בית הדין, ואם ביחס למעמד הטבילה 

'רות  היו שאמרו  וגברים.  נשים  גרר תגובות מגוונות של  והספר  במקווה. תהליך העבודה על התערוכה 

המואבייה לעולם לא הייתה עומדת בתהליך הגיור כפי שהוא נעשה כיום'; או: 'הטבילה בפני בית הדין 

מביכה ומשפילה'; והיו שאמרו 'זה נושא חשוב אולם לא זה הזמן לדון בו'; וגם: 'אף אחת מהגיורות לא 

התלוננה'; 'אין כאן כל בעיה שכן החלוק צנוע ומכסה הכול'. התגובות השונות הבהירו לי כי מדובר בנושא 

טעון, שנוי במחלוקת, שיש להעמידו לדיון ציבורי, ואם תערוכה זו תורמת לדיון שכזה - הרי זה שכרי.

התערוכה נוגעת בשני נושאים הראויים כל אחד לדיון ולבחינה מחודשת ואמיצה: הגיור על כל שלביו, 

קשייו ואתגריו; ומקומן של נשים - הן בעולם היהודי בן זמננו כשותפות לשמירת המסורת ולחידושה, והן 

אחרית דבר

נורית יעקבס־ינון    

כמי שנדרשות לקבל על עצמן את החוק האזרחי בסוגיות של מעמד אישי. מקרה זה של טבילת גיורות, אם 

כן, הוא מקרה פרטי שדרכו אפשר להרחיב את נקודת המבט לשתי סוגיות אלה המצויות בתשתית זהותנו 

כחברה וכעם. 

•
עשרות נשים ואנשים נרתמו לעשייה וליצירה בהכנת התערוכה והספר, כל אחת ואחד בזמנו ובתחומו. אני 

מודה לכולם מעומק לבי.

למשתתפים במיצבי הווידאו: דנה ספיר, רוני לוינגר, ארמונד בן נעים וזהר ינון. 

נכונותם ליטול חלק בתערוכה ולהציג בה את נקודת מבטם;  לרב חיים דרוקמן ולרב ד"ר בני לאו על 

ולרב דוד סתיו, מורי ורבי כפשוטו, המוכן תמיד ללמוד וללמד, להשמיע ולהקשיב, ופתוח לכל דיאלוג כן 

ומעמיק, גם כשהדעות חלוקות.

לשחקניות ולשחקנים שהעניקו את קולם ל'מדרש הגיורות' שכתבה רבקה לוביץ והפכו אותו למיצב קול 

קבוצת  ומייסדת  במאית, שחקנית  לב,  גבריאלה  סרטים';  'קסיס  ומפיקה  אבקסיס, שחקנית  יעל  מרגש: 

התיאטרון הירושלמי; הרב אהד טהרלב, ראש מדרשת לינדנבאום הישראלי; יוסי אריאל, מנהל תיאטרון 

פסיק; ואחרונה חביבה מתנה הינדי, שהיא בראש ובראשונה בלנית נאמנה ושחקנית לעת מצוא. 

איילת  והעורכת  כצנלסון  רוני  הצלם  ובראשם  בעשייה  הגדול  חלקם  על  המקצוע  לאנשי  אישית  תודה 

עופרים שהיו הראשונים להאמין ברעיון והפכו שותפים לדרך; לגרפיקאית דורית טלפז ולמעצבת הפסקול 

רותם דרור, שהפכו את 'מדרש הגיורות' למיצב רב חושי שלם. 

לאמנית הילה קרבלניקוב–פז שאתה נרקם החלום והתגבש לכלל תערוכה.

לאוצרת רז סמירה, עורכת הקטלוג, שותפה לדרך וחברה - על המסע שעברנו ועל מה שעוד יבוא. 

לאישי אהובי זהר ולילדיי איתן, שחר, אלומה ואדם - אתם לי חוף מבטחים ואש חיים, ולהורינו אלחנן 

ונעמי יעקבס, מיכה ונילי ינון, שהכול מכם ובשבילכם. 

נורית יעקבס–ינון היא במאית ומפיקת סרטים, 'סרטי אלומה'. 
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]עמ' 6[

 הילה קרבלניקוב–פז
 נאחזת במעקה, 2012, מסקינגטייפ 

וטפטים על קרטון, 100x90 ס"מ.

]עמ' 11[

 נורית יעקבס–ינון
 פרט מתוך: מדרש הגיורות, 2013

מיצב וידאו, 2:35 דק', לופ.

]עמ' 11[

 הילה קרבלניקוב–פז
 טבילה/טביעה )פרט(, 2010
 מסקינגטייפ וטפטים על בד

100x100 ס"מ.

]עמ' 24[

 הילה קרבלניקוב–פז
 דיינים מתבוננים )פרט(, 2012 

 מסקינגטייפ וטפטים על בד
170x140 ס"מ.

]עמ' 27[

 נורית יעקבס–ינון
 מדרש הגיורות )פרט(, 2013
מיצב וידאו, 2:35 דק', לופ.

]עמ' 30[

 שמעון פינטו
 מקווה, 2010, שמן על בד

150x130 ס"מ. 

]עמ' 33[

 הילה קרבלניקוב–פז
 הבלנית, 2012

 מסקינגטייפ וטפטים על קרטון
150x180 ס"מ.

]עמ' 34[

 הילה קרבלניקוב–פז
 בין הדיינים, 2012

 מסקינגטייפ וטפטים על קרטון
80x100 ס"מ. 

]עמ' 36[

 הילה קרבלניקוב–פז
 בדרך למקווה, 2012

 מסקינגטייפ וטפטים על בד
100x70 ס"מ. 

]עמ' 38[

 נורית יעקבס–ינון
 מעשה באשה וחלוק )פרט(, 2013

מיצב וידאו, 3:03 דק', לופ.

]עמ' 41[

 נורית יעקבס–ינון
 מעשה באשה וחלוק )פרט(, 2013

מיצב וידאו, 3:03 דק', לופ.

]עמ' 45[

 הילה קרבלניקוב–פז
 רגליים של דיינים, 2012

 מסקינגטייפ וטפטים על בד
170x150 ס"מ. 

]עמ' 53[

 נורית יעקבס–ינון
 מעשה באשה וחלוק )פרט(, 2013

מיצב וידאו, 3:03 דק', לופ.

]עמ' 54[

 הילה קרבלניקוב–פז
 דיינים מתבוננים, 2012

 מסקינגטייפ וטפטים על בד
170x140 ס"מ.

]עמ' 63[

 הילה קרבלניקוב–פז
 המסננת )פרט(, 2009 

 מסקינגטייפ וטפטים על קרטון
100x70 ס"מ.

]עמ' 63[

 נורית יעקבס–ינון
 מדרש הגיורות )פרט(, 2013
מיצב וידאו, 2:35 דק', לופ.

]עמ' 75[

 הרב דוד סתיו, פרט מתוך: 
נורית יעקבס–ינון, מדרש הגיורות, 2013, 

מיצב וידאו, 1:53 דק', לופ. 

 הרב בני לאו, פרט מתוך: 
נורית יעקבס–ינון, מדרש הגיורות, 2013, 

מיצב וידאו, 1:43 דק', לופ. 

 הרב חיים דרוקמן, פרט מתוך: 
נורית יעקבס–ינון, מדרש הגיורות, 2013, 

מיצב וידאו, 2:56 דק', לופ. 

]עמ' 76[

 נורית יעקבס–ינון
 מעשה באשה וחלוק )פרט(, 2013

מיצב וידאו, 2:35 דק', לופ.

]עמ' 78[

 הילה קרבלניקוב–פז
 Like a Dream )פרט(, 2012

 מסקינגטייפ וטפטים על קרטון
89x100 ס"מ.

]עמ' 83[

 הילה קרבלניקוב–פז
2012 ,Like a Dream 

 מסקינגטייפ וטפטים על קרטון
89x100 ס"מ.

]עמ' 85[

 נורית יעקבס–ינון
 מדרש הגיורות )פרט(, 2013
מיצב וידאו, 2:35 דק', לופ. 

רשימת עבודות
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the concept and who became true partners in its fulfilment; to the graphic artist Dorit Talpaz 
and soundtrack designer Rotem Dror who transformed The Female Converts' Midrash into a 
complete multi-sensory exhibit.

To the artist Hila Karabelnikov-Paz with whom I wove the dream realized by this exhibition.

To the curator Raz Samira, editor of the catalogue, colleague and friend – for the journey we 
have travelled and for what still lies ahead.

To my loving husband Zohar and my children Eitan, Shachar, Aluma and Adam – you are my 
safe harbor and the fire of my life – and to our parents Elchanan and Naomi Jacobs, Micha and 
Nili Yinon: this is all from and for you.

Nurit Jacobs-Yinon is a film director and producer, Aluma Films.

] p. 6[ 

Hila Karabelnikov-Paz  
Holding the Railing, 2012 
Masking-tape and Wallpaper  
on Cardboard, 100x90 cm.

]p.11] 

Nurit Jacobs-Yinon 
 The Female Converts' Midrash, 2013 
Video Installation, 2:25 minutes, Loop.

]p.11]

Hila Karabelnikov-Paz 
Immersion/Sinking (detail), 2010 
Masking-tape and Wallpaper on 
Canvas, 100x100 cm.

 ]p. 24] 

Hila Karabelnikov-Paz 
Dayanim Watching (detail), 2012 
Masking-tape and Wallpaper on 
Canvas, 140x170 cm.

  ]p.27] 

Nurit Jacobs-Yinon 
 The Female Converts' Midrash, 2013 
Video Installation, 2:25 minutes, Loop.

  ]p. 30] 

Shimon Pinto  
Mikveh, 2010 
Oil on Canvas, 150x130 cm. 

 ]p.33] 

Hila Karabelnikov-Paz 
The Balanit, 2012 
Masking-tape and Wallpaper on 
Cardboard, 180x150 cm.

  ]p.34[ 

Hila Karabelnikov-Paz  
Between the Dayanim, 2012 
Masking-tape and Wallpaper on 
Cardboard, 100x80 cm.

  ]p.36] 

Hila Karabelnikiov-Paz 
On the Way to the Mikveh, 2012 
Masking-tape and Wallpaper on 
Canvas, 100x70 cm.

 ]p.38] 

Nurit Jacobs-Yinon,  
 A Tale of a Woman and a Robe (detail), 
2013 
Video Installation, 3:03 minutes, Loop.

 

 ]p.41] 

Nurit Jacobs-Yinon 
 A Tale of a Woman and a Robe (detail), 
2013 
Video Installation, 3:03 minutes, Loop.

 ]p.45[ 

Hila Karabelnikov-Paz 
Legs of the Dayanim (detail), 2012 
Masking-tape and Wallpaper  
on Canvas, 150x170 cm.

 

 ]p.53] 

Nurit Jacobs-Yinon 
 A Tale of a Woman and a Robe (detail), 
2013 
Video Installation, 3:03 minutes, Loop.

 ]p. 54] 

Hila Karabelnikov-Paz 
Dayanim Watching, 2012 
Masking-tape and Wallpaper on 
Canvas, 140x170 cm.

 

 ]p.63]

Hila Karabelnikov-Paz  
 Strainer (detail), 2009  
Masking-tape and Wallpaper  
on Cardboard, 100x70 cm.

 ]p.63] 

Nurit Jacobs-Yinon 
 The Female Converts' Midrash (detail), 
2013 
Video Installation, 2:25 minutes, Loop.

 ]p. 75] 

Rabbi David Stav, detail from:  
Nurit Jacobs-Yinon,  The Female 
Converts' Midrash, 2013, Video 
Installation, 1:53 minutes, Loop.

Rabbi Benny Lau, detail from: Nurit 
Jacobs-Yinon,  The Female Converts' 
Midrash, 2013, Video Installation, 1:43 
minutes, Loop.

Rabbi Haim Drukman, detail from: 
Nurit Jacobs-Yinon,  The Female 
Converts' Midrash, 2013, Video 
Installation, 2:56 minutes, Loop.
 

 ]p.76[ 

Nurit Jacobs-Yinon 
A Tale of a Woman and a Robe (detail), 
2012 Video Installation, 2:25 minutes, 
Loop.
   

  ]p. 78[ 

Hila Karabelnikov-Paz 
Like a Dream (detail), 2012  
Masking-tape and Wallpaper  
on Cardboard, 100x89 cm.

]p. 83[ 

Hila Karabelnikov-Paz 
Like a Dream, 2012  
Masking-tape and Wallpaper  
on Cardboard, 100x89 cm.
 

 ]p. 85[ 

Nurit Jacobs-Yinon 
The Female Converts' Midrash (detail), 
2013 
Video Installation, 2:35 minutes, Loop.

List of Works
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experiences, feelings and various opinions. Their very status as women who approach the Jewish 
world from outside and seek to enter its gates prevents many of them from criticizing those 
who represent that same world, and who stand as gatekeepers at its main entrance. There are 
those who shared with me difficulties that they never previously dared to talk about – whether 
about the theoretical test in front of the Beit Din, or the ceremony of the tevilah in the mikveh. The 
process of working on the exhibition and the anthology generated varied responses from men 
and women. Some said that 'Ruth the Moabite would never have passed the conversion process 
as conducted today' or that 'The tevilah in front of the Beit Din was embarrassing and humiliating.' 
There were those who said that 'This is an important subject but this is not the time to discuss it', 
and also that 'None of the female converts have complained' and 'There is no problem because 
the robe is modest and covers everything.' The differing reactions clarified to me that this is an 
emotive, controversial issue which should be raised for public discussion, and if this exhibition 
contributes to such a discussion – that will be my reward.

The exhibition touches on two issues, each worthy of discussion and courageous review: All 
aspects of conversion – its stages, difficulties and challenges; and the place of women – both in 
the modern Jewish world as partners in safeguarding and renewing the tradition, and as those 
required to accept upon themselves the civil law in issues of personal status. This case of the 
tevilah of female converts is therefore a private case through which the viewpoint on these two 
issues at the foundation of our identity as a society and a People can be expanded. 

Dozens of women and men took part in the preparation, making and creating of the exhibition 
and the anthology, each in his or her personal time and field. I wish to extend my heartfelt thanks 
to them all.

To the participants in the video installations: Dana Sapir, Roni Levinger, Armand Ben Naim 
and Zohar Yinon.

To Rabbi Haim Drukman and Rabbi Dr. Benny Lau for their willingness to take part in the 
exhibition and present their viewpoints; and to Rabbi David Stav, literally my Rabbi and teacher, 
who is always prepared to learn and teach, to voice his opinion and to listen, and is open to any 
honest and in depth dialogue, even when opinions are disputed.

To the actresses and actors who lent their voices to the 'Female Convert's Midrash' written by 
Rivkah Lubitch and who turned it into an emotional vocal exhibit: Yael Abecassis, actress and 
producer of 'Cassis Films'; to Gabriella Lev, director, actress and founder of Theater Company 
Jerusalem; to Rabbi Ohad Tahar-Lev, Head of Midreshet Lindenbaum, Israel; to Yossi Ariel, 
Director of Psik Theater; and last but not least to Matana Hindi, firstly a loyal balanit and also 
an actress in time of need.

I wish to extend a personal thanks to the professional team for their significant contribution, led 
by photographer Roni Catzenelson and editor Ayelet Ofarim who were the first to believe in 

"Abraham would convert the men and Sarah would convert the women" 
(Breshit Rabbah, VaYeshev 84:4)

How simple and intuitive is this picture from the Midrash. It turns out however that reality in 
the modern day State of Israel is quite different, and certainly not simple.

I am the woman invalid to serve as a witness. It is not being a witness, but rather on a Beit Din 
(Rabbinic Conversion Court), I am told by the rabbis I talk to during my documentary-artistic 
journey ahead of the A Tale of a Woman and a Robe Exhibition. If so, then it is not only as a witness 
that I am invalid as a woman, but the crown of dayanut (Rabbinic judgment) is also denied me. 
Again and again, each time in another context, my religious, gender-related, artistic and personal 
worlds are cast into each other and mixed in one solid edifice. They are one. The work of art is 
the only witness I am permitted to bear, from without and not within. To this work were added 
additional voices of women from all circles of my life, and they consolidated to a joint and clear 
statement calling simply: "The Emperor has no clothes."

The first time I was introduced to the phenomenon of the tevilah (immersion) of female converts 
before the Beit Din of three men was a number of years ago when I received a document bearing 
the stamp of the Prime Minister's Office, containing details of a tender intended for religious 
men to serve as a Beit Din in mikvaot (ritual baths) used for conversion. Only then was I exposed 
to the embarrassing reception accorded by Judaism to the women seeking to join its ranks: 
tevilah in a mikveh (ritual bath) wearing only a robe in front of scrutinizing male eyes. Like many 
Israelis, I was not closely acquainted with the world of the converts and all that is involved in the 
conversion process, and was not aware of the outrageous scene of the female converts immersing 
in the mikveh, in which the women's voices are mute, their viewpoint absent, and their presence 
among the religious authorities and policy makers lacking.

My journey began from this point and has continued for three years. During the journey I sought 
to make the cry of the female converts heard. Even though my professional world is mainly 
connected to film, the meeting with my partners, the artist Hila Karabelnikov-Paz, and the curator 
Raz Samira, led me to create with them the A Tale of a Woman and a Robe exhibition as an act of 
testimony, a mouthpiece for those same women whose voices are not heard.

During the time that has since elapsed, I have met many women converts and heard of their 

Epilogue  

Nurit Jacobs-Yinon
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Jacobs-Yinon shifts the viewer’s perspective, and thus our sense of identification. In certain frames 
we assume the viewpoint of the convert, while elsewhere we assume the role of the witness. If 
we are male, our “superior” position of authority is supported by the tradition that excludes 
women and denies them agency; if we are female, we are nevertheless in the physical position 
of a witness and thus begin to question what we see and how it differs from a male witness and 
therefore to question why our vision or powers of observation are deemed inferior to that of the 
male observers. And perhaps we think of the second woman in the room, the attendant, who is 
present but has no standing. 

As the exhibition visitor moves across the gallery space from the narrative video screened on 
the wall to looking down at the floor to view the video loop that comprises The Female Converts' 
Midrash, he or she essentially shifts from observing the story to being embedded in it. Our point 
of view becomes identical to that of the camera. The three videos of the rabbis correspond to the 
three required witnesses, and now we stand-in for them as well, as we peer down at the convert 
and watch her submerge. We are complicit in the voyeuristic act of observation. What should 
our stance be, both men and women? Do we invade the convert’s privacy, devouring her with 
our eyes, or do we observe her with distance? Is this an issue important enough for us to adopt 
a position of our own, vis-á-vis the rabbis and the Midrash? Jacobs-Yinon has taken what seems 
like an obscure legal matter and has made it resonate for all of us, men or women, Jewish or 
gentile, religious or secular. At the conclusion of the video screened on the floor, before the convert 
exits the mikveh, she looks up, directly into the camera. In returning both our gaze and the gaze 
of the judges she is challenging this inequality of Jewish women, namely that they cannot serve 
as witnesses to a Jewish conversion.

Emily D. Bilski is a curator and scholar specializing in modern and contemporary art. She has 
published widely on the interface between art, cultural history, and the Jewish experience, and is  
a two-time winner of the National Jewish Book Award. 

against the glass door of the dressing room is the first appearance of this young woman in the 
narrative and is repeated as the video’s final frame. This startling image of a disembodied hand 
generates profound unease and brings to mind the terror of the shower scene in Hitchcock’s 
Psycho. Jacobs-Yinon also applies the language of horror movies in the scene where the young 
woman walks down the steps into the ritual bath and the audience experiences the action from 
the convert’s point of view; here we are reminded of scenes where an unwitting victim descends 
a staircase unaware of her impending fate, while audience members tense up with suspense. 
These cinematic motifs emphasize the vulnerability of a woman bathing, especially while she 
is being observed by men. 

Biblical tales of bathers spied upon by men have been popular subjects in the history of western 
art, for example scenes of David glimpsing Bathsheba or of the two elders observing Susanna. 
Paintings of Susanna and the Elders often depict the men looking down upon the bathing woman 
from a raised area, and sometimes include the men leaning against a railing that separates them 
from the water, a composition that is echoed in this video. In the story from the apocryphal 
addition to the Book of Daniel, the elders engage in voyeurism and further pervert their actions 
by giving false witness, thus slandering the virtuous Susanna. This tale is the inverse of the 
witnesses in the mikveh whose presence is deemed proper as they are called upon to give true 
witness, to the benefit of the observed woman. And yet these other stories and their depictions 
make it impossible to escape the aspects of voyeurism inherent in the tale of the convert. As 
the object of observation – by the witnesses and by the camera – the convert is subjected to the 
scrutiny of the male gaze, which here is inextricably linked with power and authority.

Though sight is the fulcrum around which A Tale of a Woman and a Robe evolves, the video also  
evokes the senses of hearing and touch. If sight is the purview of the male witnesses, spoken 
language is only employed by the two women: the convert recites the blessing and the mikveh 
attendant utters “bevakasha” (“please”) as she knocks on the door and invites the young woman 
to exit the dressing room and begin the ritual, and then again congratulates her once she has 
completed the immersion (“mazal tov”). The words of the attendant, which respect the convert’s 
dignity and express a shared joy at this transformative moment, are contrasted with the anti-
dialogical principle of the male gaze: the vision of the male witnesses is asymmetrical as the 
convert never returns the gaze. Touch is also associated exclusively with the women. While under 
water the convert fiercely grips her robe. After she emerges she gathers her hair, rubs her eyes, 
and crosses her arms against her body. The camera work and editing emphasize the physical 
sensation of water surrounding the young woman. We hear the sound of the water as it caresses 
her skin, swirls around her hair and robe. Empathy is established between the viewer and the 
convert as we imagine a similar sensation on our own bodies. Touch and hearing are paired, as 
when the convert speaks the blessing while she crosses her arms or when the two women embrace 
at the conclusion of the ritual as the words “mazal tov” are spoken. 
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Nurit Jacobs-Yinon’s multimedia installation A Tale of a Woman and a Robe brings the gallery visitor 
into the Jewish ritual bath – the mikveh – to witness the immersion required of a young woman 
as the culminating act in her conversion to Judaism. However, as we engage with the installation, 
it becomes clear that this work is not really about the mikveh. Rather, we have been drawn into a 
meditation on the act of looking and on the relation of this act to power and authority. Ultimately, 
we are drawn into a Jewish legal debate. Jacobs-Yinon harnesses the history of images – both of 
Western art’s depictions of women and of the language of cinema – to challenge the viewer to 
recognize his or her personal stake in an issue which transcends any particular religious doctrine 
and hinges on equality. Who has the authority to bear witness? Who has standing within the 
community? 

The installation consists of several elements that relate to one another like the interlocking blocks 
of commentary on a page of Talmud. A video entitled A Tale of a Woman and a Robe is projected 
on the far wall of the gallery. This work relates the project’s central narrative of a young woman 
who, as the final step in the process of conversion to Judaism, immerses herself in the mikveh 
dressed in a floral robe. Her immersion is witnessed by three men. The fifth protagonist in this 
deceptively quiet drama is an older woman who serves as the mikveh attendant. A second video 
is projected on the floor and shows the convert dunking herself and emerging from the water in 
a continuous loop. Three screens hang on a nearby wall. Each presents a different contemporary 
Israeli (male) Orthodox rabbi addressing the central dilemma posed by Jacobs-Yinon’s work: 
because traditional Jewish law permits only men to serve as witnesses to a convert’s immersion 
in the mikveh, does this not present a paradox as a violation of the laws of modesty? What (if 
anything) could – or should – be done about this state of affairs? While the three rabbis differ 
in their level of discomfort over the situation and in their sensitivity to the feelings of a female 
convert, none sees any possibility of changing the status quo. The Female Converts' Midrash, by 
Rivkah Lubitch, which appears in this anthology, offers a fourth opinion and proffers a woman’s 
solution to the problem – this text is heard recited by a female voice in an accompanying soundtrack 
and also appears as a written text projected on the gallery wall that is perpendicular to that of 
the three rabbinical talking heads. 

Though A Tale of a Woman and a Robe presents a narrative that is in keeping with the ritual 
immersion as prescribed by Jewish law, Jacobs-Yinon employs a number of cinematic techniques 
to make it clear that this is not a documentary. She repeats certain short sequences – such as the 
attendant knocking on the door to summon the convert from the dressing room – and shifts the 
point of view of the camera to enhance the video’s expressive power. A shot of the convert’s hand 

The Mikveh and the Male Gaze  

Emily D. Bilski
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to home wallpaper, surfaces that are lined up like a mosaic of pasted strips, and patterns 
that are constructed of flat surfaces and perspectives… it seems that it is as though the 
artist is peeling away the surface in her home (the wallpaper) in order to reconstruct her 
own personal motif, precisely by using the surfaces of her life. These facades are however 
always intertwined within a very distinct and sharp narrative framework, such that the 
refined and utopian feminine option is refuted here by the world of decisive definitions 
of religious practicality. (From: Erev Rav, an independent journal of Arts, Culture and 
Society edited by Yonatan Amir and Ronen Eidelman).

In contrast to the slow pace of the creative process, Karabelnikov-Paz's works freeze transient, 
rapidly fleeting moments, dynamic and occasionally random scenes: people walking down the 
street, a happening at the market, a demonstration. To achieve this end, she employs photographs 
that she has taken, from which she assembles themes and objects for her work. The photographs 
are an accessible raw material and a reservoir of experiences and images, which assist the artist in 
capturing reality and focusing on a scene and on the story. Karabelnikov-Paz frequently chooses 
salient gender-oriented settings by exposing private scenes which may reveal themselves solely 
to a female observer who will notice objects or spaces that are familiar to her such as those from 
the mikveh (ritual bath), the ezrat nashim (women's section) in the synagogue or a bridal salon. 

The series of works featuring the female convert to Judaism at the mikveh attempts, above all else, 
to meld the experience of the 'other' or 'stranger' and the personal religious experience, into one. 
Karabelnikov-Paz is highly familiar with the scenes of the mikveh, and has documented the one she 
frequents in her earlier works, sometimes as an empty space and occasionally featuring personal 
articles or with a form of self- portraiture. In this series, Karabelnikov-Paz deals with the close-
remote experience; she does not document herself, but rather a foreign woman, a convert, who 
within the span of one minute will be transformed into a kosher Jew. This emotional distance from, 
and yet deep familiarity with, the experience and the place, creates an extraordinary thought-
provoking series brimming with content and form that provokes manifold reflections. 
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an internal discourse undertaken candidly, in broad daylight, within the confines of a house 
called The Artists House. The religious artists feel at home in this house. They feel at home in the 
mikveh. The merger of worlds brings forth the intolerable points of difficulty, the grating points of 
friction. Shimon Pinto's delicate oil paintings are replete with transcendence. Hila Karabelnikov-
Paz's detailed collages are penetrative and glimpse inwards into the very body, and the Nurit 
Jacobs-Yinon's profound and spectacular video works offer no respite. The three artists whose 
works are on display at the exhibition are extraordinary, all mature and well-developed in their 
respective fields. Behind each is a rich resumé of works (most recently: the solo exhibition of Hila 
Karabelnikov-Paz at the Yaffa Braverman Sheraton Beach Gallery, Shimon Pinto's solo exhibition – 
There is no Distant Place – at the Florentin 45 Gallery, and Nurit Jacobs Yinon's documentary film 
Covenant). Their teaming-up succeeds in creating a loaded and fascinating expanse. 

The exhibition presents a brilliant use of the gallery, of the non-commercial display space as 
a distinctly individual district of the public domain, a place under the constant scrutiny of a 
critical eye which observes the well-dressed rabbis watching the woman convert immersing in 
and surfacing from the water, wrapped in a robe, physically and emotionally naked. The artistic 
portfolio includes: video, collage, oil painting, signaling the non-submission to the intransient 
signposts of the halakhah.

The immersion in the mikveh which the visitors of the exhibition undergo is one into publicity 
and not into intimacy; that same maximal intimacy of a person with his body – and through 
his body, with the divine – which the mikveh seeks to create, a gathering point for the purifying 
spiritual energy. 

The rabbis are presented in the gallery as interviewees, as participants in artistic practice known 
as 'video work'. This is a new sensitivity blossoming from the younger generation, no longer 
willing to neglect the 'secular' language of the plastic arts. The closed hermetic space of the mikveh 
becomes a perforated enclosure: we glimpse at the manner in which the halakhah is etched in 
the female body, through the representative mask of art. The expanse of the gallery becomes a 
mikveh, and the questions scream out from the walls.

Dr. Ketzia Alon is a lecturer in art and literature at the Hebrew University, Jerusalem. She previously 
served as the Head of the Gender Studies Program at the Beit Berl College, edited the Hakivun Mizrach 
periodical and served as curator at the Zemack Contemporary Art Gallery. Her recently published 
book Oriental Israeli Poetics deals with Oriental Poetry. 

Slice to Slice  
About Hila Karabelnikov-Paz's Works

Raz Samira

Hila Karabelnikov-Paz's large-scale paintings are radiant and intensely colorful. They depict 
scenes from Jewish-Israeli existence, subject matter that is highly familiar to the artist, a resident 
of Bnei Brak. The first element discerned by the observer is their narrative content; however, this 
is not realistic or illustrative painting, but rather an emotionally intense oeuvre, brimming over 
with personal motifs. 

Karabelnikov-Paz constructs her works with masking-tape using her own distinctive technique. 
She crafts every detail in her work from countless scraps of masking-tape and multi-colored 
wallpaper. Masking-tape serves as paint for all intents and purposes, and the paintbrush is 
replaced by scissors and glue. The use of masking-tape – a common material in the realm of 
industry and construction – began due to financial constraint and continued out of choice and 
a desire for a plastic, synthetic material in tune with modern culture. A selection of intense 
and bright masking-tape colors constitutes her paint palette and the end result is a radiant and 
modern colorfulness reminiscent of plastic. The artist asserts that "the colorfulness contained in 
the work is part of its statement." The pasting technique, which brings to mind a mosaic, requires 
disassembling of the image into hundreds of fragments, precise cutting and meticulousness 
down to the minutest details. There is no room for staining, but rather for an illustrative style, 
in which the same care and handling is devoted to each detail. The laying of the initial pieces of 
color side by side, the density and the dismantling are all elements which constitute an echo of 
the pointillist style of painting. In both cases one must observe the painting from afar in order to 
obtain a clearer image. "My technique is neither a collage, nor is it an assemblage, nor a mosaic – 
it is a painting," says the artist.

This patching technique and the slow, manual and laborious work process, requiring great 
concentration and spanning several months, are a throwback to traditional feminine handicrafts. 
Matti Fischer writes the following about this phenomenon:

The use of patterns that construct some of the surfaces of the work, and which formulate 
its prominence on the surface and over its colorful mosaic, is reminiscent of feminist 
approaches to art that characterized trends in the seventies and eighties, such as the pattern 
and decoration movement in the United States. This movement proposed a certain model 
of painting that rejected virile representation, which divides subjects into categories thereby 
creating a hierarchy and a world based on power. Instead, the repetitive pattern and feminine, 
home-based and intimate crafts were preferred, in which there is no self-interest-based 
importance in relationships with others, but rather cooperation out of female solidarity. 
Seemingly, in the paintings before us, there is also a combination of textures attributed 
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The painting Mikveh (2010) by Shimon Pinto opens and closes the exhibition. This painting is 
different in its character from the story-documentary content of the exhibition. In a flat, aesthetic 
and minimalistic style, Pinto succeeds, in three surfaces of color to create the mikveh as a concrete 
and physical space but also a spiritual and even lofty one. Pinto's mikveh, in contrast to that of 
Karabelnikov-Paz and of Jacobs-Yinon, is empty – empty of person and detail. We see only its 
depth and its edge is but hinted at. "The mikveh cannot be seen, nor the immersing figures, only 
a pair of thongs, the type worn by secular women, and an empty silence. This silence is the heart 
of the work", writes Hila Skolnik-Brenner (from a review in Achbar Hair, 12.6.2012). Dr. Ketzia 
Alon expounds:

The empty thongs serve as figurative icons which suppress within it both the 'symbol of 
Israeliness' and as a visual subject for the concept of absent-present, God's vague, invisible, 
mysterious presence. These are the same Eilat thongs which are simultaneously a symbol 
of an Israeli holiday and of cheap clothing. In Pinto's paintings the simple thongs receive 
heartbreaking simplicity. (From a text of the There is no Distant Place Exhibition, 2012, 
Florentin45 Gallery, Tel Aviv).

Vered Mor in her book Megilat Gerut (Reuven Mas Publications, 2010) relates to the complexity 
of the experience of women's conversion and states that the majority of them report of negative 
experiences from the Beit Din ceremony. Pinto's painting completes the spiritual and sacred side 
which exists in the tevilah in the mikveh and presents it with humor and warmth so lacking in 
the tevilah of female converts. The painting does not easily surrender itself to the viewer and a 
degree of lingering and observation is necessary in order to 'penetrate' it.

As a woman born a Jew who feels that her Jewishness is an important component of her identity 
even if she is not religiously observant, I believe that there is a need to lead a process of change 
regarding the issue of the tevilah of female converts. I believe that such a move will serve not 
only women, but also men and naturally the world of halakhah. Conversion is the only way for 
a non-Jew to join the Jewish People – Am Yisrael (the people of Israel). This is a personal process, 
and the convert undergoes it alone against the system. We must create a positive and constructive 
experience for the converts, one which enables continuity. The solution whereby the female 
convert immerses in the mikveh dressed in a robe in front of the Beit Din is not an optimal one 
and smacks of immodesty. Rivkah Lubitch asks in her essay: "The Sephardic Chief Rabbi, Rabbi 
Uziel, already wrote that the tevilah of a woman convert can be performed without the presence 
of the Beit Din. Is it not time to trust women?" (Women's Tevilah – Before Women!, Ynet, 19.2.2009). 
The exhibition, a pioneer in this field in Israeli art, calls on Israeli society and the Chief Rabbinate 
to awaken and understand the dilemma facing us.

Raz Samira is an independent curator who has curated many exhibitions of a social-community 
theme. 

On the A Tale of a Woman and a Robe Exhibition  

Ketzia Alon

A Tale of a Woman and a Robe: The name of the exhibition hints at tales and legends, entire worlds of 
attire and metamorphosis, miracles and piety. The waters of the mikveh (ritual bath) are, however, 
a mirror shattering before us. They reflect for us a woman's body seeking to pass through the 
impenetrable membrane of the Jewish religion, and which in order to permeate these blocked 
cells – it must be exposed, naked and bare. It must take upon itself, in an act simultaneously both 
symbolic and practical, multiple systems of patriarchal humiliation.

Are both the secular and religious worlds capable of accommodating this exhibition with all its 
implications? 

Feminism here is considered a given. The A Tale of a Woman and a Robe exhibition succeeds in 
rising above the routine feminist protest through the presentation of the female subject as a 
victim, the aspect of the genderized body subject to the overseeing gaze. The exhibition serves 
as a fascinating platform for discussion at the center of which stands the relationship between 
'exterior' and 'interior'.

It would seem that this exhibition places a distinct contrast vis-à-vis the superb Matronita: Jewish 
Feminist Art Exhibition that was recently displayed at the Ein Hod Museum (curators: David 
Sperber and Dvora Liss). While Matronita sought to spread a tapestry of representations and 
topics associated with the cross-point between feminism, gender and religion, and incorporated 
a large number of art types, the current exhibition strives to read this abundance of issues from 
an observation of a single event, an extreme scenario from which a range of issues emerge and 
are deciphered. 

It would seem that this immersion into the public domain is the main tactic of the exhibition. The 
exhibition seeks to occupy the endpoint at which the maximal modesty that the halakhah (Jewish 
religious laws) wishes to create, and which seeks expression in the women's conversion, meets its 
paradoxical outcome – a complete eroticism of the holy. The exhibition offers for precise examination 
a halakhic process which concludes in an absurd: a theatrical erotic-voyeuristic production which 
bears, eventually, disturbing similarities to well-known pornographic practices. The exhibition 
formalizes the substantive place in which patriarchy collapses into itself and creates a performance 
of authorized male voyeurism. In so doing, out of the never-ending attempt to export sexuality 
out of the world – the entire world becomes the subject for a libidinal burden.

The artists participating in the exhibition are observant Jews. This is no 'provocation' or 'incitement'. 
It is neither sanctimoniousness nor boisterousness. This exhibition utilizes its own tools in order 
to create a new blend between the fabric of life in which the artists live and art, gender, private 
and public visibility. This is not a tale told to the secular about 'the horrors of religion'. This is 
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In the picture The Balanit (2012), we see the figure of the balanit holding a floor mop and 
attempting to listen to the words of the three dayanim behind her. The balanit is the hero of the 
scene. She works at the mikveh and it is her job to assist the women and prepare them for tevilah, 
it is she who mediates between the dayanim and the woman immersing in the mikveh. Her role 
as a weakened figure, serving as the mouthpiece of strong people supervising her, should not 
be ignored. Even if they are not physically present, their presence is strongly felt. It is sufficient 
to glance at the notices written according to the rabbis' instructions, and which are hung on the 
lockers at the mikveh. The balanit is the one who is present and works at the mikveh throughout 
all the hours of operation; however, she is not fitting to serve as a religious authority and verify 
the tevilah of the female convert.

The two video works of Nurit Jacobs-Yinon focus on the female convert's tevilah in the mikveh. The 
works are the result of a study on the subject and were also created especially for the exhibition. 
The works are positioned at two ends of the gallery so that the observer directly experiences the 
dramatic tevilah scene and is exposed to the complexity of the situation both via the viewpoint 
of the immersing woman and also the intruding male view.

In the A Tale of a Woman and a Robe work (2013), the process of the tevilah with all its significances is 
seen in a story-documentary manner. The film opens with the balanit's call to the woman, continues 
with the tevilah in front of the dayanim and concludes with their blessing of 'Mazal Tov'. This work 
raises awareness of the story of the female convert's tevilah and shows, despite the covering robe, 
how this occasion places the immersing woman in an exposed position. This exposure may cause 
the woman to focus on the technical and emotional difficulty instead of the spiritual experience. 
Via video work, Jacobs-Yinon seeks to again raise the questions raging through the space of her 
world, and to create a new plot by means of imagery composed of sound and picture. 

The video installation Female Converts Midrash (2013) includes five components: A close-up 
shot of the immersing woman repeatedly entering her head into the water is screened on the 
floor, on one wall are three television screens on each of which the figure of a rabbi can be seen 
(Rabbi Haim Drukman, Rabbi David Stav and Rabbi Benny Lau) each bringing his viewpoint 
on the issue of tevilah of female converts before the Beit Din (Rabbinic Conversion Court). The 
positioning of the three screens imitates the three dayanim standing above the mikveh during the 
convert's tevilah. The sound accompanying the work is the text of The Female  Converts' Midrash 
by Rabbinic Pleader Rivkah Lubitch (appearing in full in this anthology). This text is screened on 
the second wall as typographical design element. The entire installation creates an atmosphere 
full of contrasts of above/below, male/female, physical/spiritual, and word and text versus 
sound. The video installation relates directly to the status of women in the context of the tevilah 
but also raises questions regarding the status of women in general, and thereby constitutes a 
micro-cosmos of both the religious and secular society.

the preparations before the tevilah, the actual tevilah procedure, the dayanim, the balanit and others. 
The series of drawings dismantles the scene and the mikveh chamber, and depicts them from 
different angles: from above and below (the view of the dayanim and the woman immersing); 
a view of the balanit together with the dayanim and others. The drawings are made of endless 
pieces of masking tape and wallpaper patiently and laboriously stuck next to each other. This 
technique creates a detailed 'picture' characterized by intense colorfulness. Karabelnikov-Paz's 
style is figurative, unsophisticated and folk.

The tevilah is described in the paintings as a micro-cosmos of religious communal life. This 
series thereby continues the artist's occupation with the segregated beach – a series of pictures 
of religious women at the Sheraton Beach that was displayed at the Braverman Gallery in Tel 
Aviv. In both series – of the tevilah in the mikveh and bathing at the beach – Karabelnikov-Paz 
connects to the theme of the bathers, a central theme in classical and contemporary painting. 
The link between femininity and a water source is common to all cultures throughout the ages, 
as a kind of archetype or symbolism of the womb also related to purity and birth. The main 
aspect of this link is that connecting the various ceremonies surrounding female intimacy and 
the voyeuristic view. Karabelnikov-Paz is not afraid of dealing with the issue of the mikveh, one 
of the more exposed areas of the woman's soul, the female convert, the religious society, of the 
body and of the spirit.

The women's mikveh is an intimate women's institution, the only one of the religious services 
devoted to women. Nevertheless, it is men who determine its regulations and halakhot (Jewish 
religious laws). It is a place used by women however no woman is among those making the 
significant decisions in its regard. This situation is reflected in Karabelnikov-Paz's paintings:

Karabelnikov-Paz chooses to begin the series with the work A Woman is Obligated (2010), which 
shows the possessions of the woman immersing in the changing room. The 'heroes' of the picture 
are the hat, bra, bag, plastic chair and towel, and the woman who has gone to perform the tevilah 
is represented by them as an 'absent presence'. In another picture, the female convert is seen going 
up or down the steps of the mikveh dressed in the colorful robe. She looks directly at the dayanim 
and the observers transforming them into partners in the occasion. We then see her immersing in 
the water while the three dayanim watch her from the side. In another work, her face is invisible 
and the dayanim check that all her hair is submerged in the water of the mikveh. 

The culmination of the ceremony is portrayed in the work Legs of the Dayanim (2012) in which 
we see the immersing woman from the side with the legs of the dayanim visible from beyond 
the rail, and in the picture Between the Dayanim (2012) in which the woman's wet head can be 
seen, with the upper half of one of the dayanim's body in the background adorned with his white 
tzitzit – not merely as a formative model but as an element of religious and male power. She is 
below, she's wet, and they are above watching, peering, and examining.
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Two Artists and a Painter  

Raz Samira

The Exhibition A Tale of a Woman and a Robe focuses on the motif of the tevilah (immersion) of 
female converts. The tevilah in the mikveh (ritual bath) is the final stage in the long and intensive 
conversion process. The convert immerses in the water and emerges from it a new person, officially 
transformed into a Jew. The tevilah is performed in the presence of three dayanim whose role is 
to verify the conversion. Female converts immerse naked in front of a balanit (mikveh attendant) 
after which they immerse again in front of three dayanim (rabbinic judges) while wearing a robe 
that enables the penetration of water but which maintains their modesty. This occasion brims 
with feelings of elation mixed with humiliation. The moments of the tevilah ceremony may be 
simultaneously both embarrassing and exciting. 

The tevilah is a central motif in Jewish tradition. It symbolizes life and growth and embodies 
symbolic imageries of health and birth. David Sperber writes thus on the place of the mikveh in 
the worlds of Judaism and art:

Two types of tevilah can be found in the Jewish tradition. The first is for the purpose of 
taharah (purification), which transforms the halakhic (Jewish religious law) legal status of 
the person immersing in the mikveh from one of impure to that of pure. The second is a 
symbolic tevilah for the purpose of kedushah (sanctity)… The occupation with the mikveh 
has been dominant in Torah discussions as well as religious-feminist discourse over the 
last decade. Its presence in the realm of Jewish feminist art is striking in light of the fact 
that it is usually absent from museum exhibitions of Judaica even though this field and 
the customs connected to it are a central and important topic in the Jewish world. (Mesirot 
Chatzitzot, Erev Rav, 4.6.2011)

The exhibition deals with tevilah of female converts not only from its spiritual aspect but also 
from the physical and feminist aspects. The tevilah also involves occupation with the private 
and intimate, not from a starting point of social immobility or of weakness but rather from one 
of strength, prerogative and choice.

Three artists have joined together for this exhibition, all religiously observant and all members 
of the orthodox community. Each of them creates in a different medium. Shimon Pinto creates 
in the traditional medium of oil on canvas, Hila Karabelnikov-Paz 'creates' via a modern and 
unique technique, and Nurit Jacobs-Yinon comes from the world of cinema, film directing and 
production. The different fields of art combine to form a personal and collective statement on 
the fundamental conflict inherent in the tevilah of the female convert.

Hila Karabelnikov-Paz's series of works, created especially for this exhibition, presents before us 
the various stages of the convert's tevilah. The series is based on photographs which documented 
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member of the Israel Women's Network. When I was elected to serve as a Member of Knesset, 
it was clear to me that I would be active in issues related to women and their status. Each time 
I became familiar with, or accompanied, a woman in the process of converting, the sights and 
memories flooded back. During my tenure, I dealt with hundreds of petitions from women 
regarding the issues of conversion, agunot (women 'chained' to marriage due to husbands' refusal 
to grant a divorce, or missing and not proved dead), divorce and other issues interwoven in the 
fabric connecting the relations between women, religion and State. My realization regarding the 
complexity and intricacy of the overlapping points between them, clarified for me why many 
people simply tend to refrain from confronting them. 

It is important to understand that the threat of deportation from Israel hovers, even today, over 
the heads of those women who have chosen to link their fate with a Jewish partner, the Jewish 
People and the State of Israel. 

The attempt to study, analyze and understand the practice whereby it is necessary for men to be 
present at a woman's tevilah in the mikveh as part of the conversion process, led to the answer and 
insight that women are ineligible to serve as witnesses or as dayanot (Woman rabbinic judges) and 
consequently, only a panel of three men serving as a Beit Din (Rabbinic Conversion Court) may 
constitute the source of religious authority in accepting a convert. At one of the more turbulent 
discussions in the Knesset, when I dared to raise the issue, a response was hurled at me: "Why 
do you women act hypocritically? Who does it bother? Don’t you go to the beach naked?" Others 
even expanded on this by saying that "your conversion should be checked again to verify its 
authenticity."

Needless to say, my mother did not attend the celebration of my tevilah in the mikveh that my 
mother-in-law and sisters-in-law organized on the eve of my wedding…

(Former) Member of Knesset Orit Zuaretz served in the 18th Knesset as a member of the Foreign 
Affairs and Defense Committee, the Committee on the Status of Women, and as the Chairwoman of 
the Sub-Committee for The Struggle against Human Trafficking. She is currently a doctoral student in 
Middle Eastern and Islamic Studies at Haifa University.

to find the words to describe these precious people, their pleasantness, patience and openness. 
It was one of the sole positive experiences that we encountered on the long and difficult path 
to the world of Judaism. My mother was forced to maneuver between her job and the Hebrew 
ulpan (Hebrew language school for new-comers), to shuttle between her Jewish studies and the 
home and taking care of two young children. She managed to successfully complete all the tasks 
that she took upon herself including the final conversion tests which she successfully passed, 
and she was subsequently summoned to the conversion ceremony and the tevilah (immersion) 
in the mikveh. 

In order to complete the religious conversion process, I was also required, a six year old girl, to 
go and immerse in the mikveh in the presence of three rabbis who would constantly watch and 
examine you.

I was already opinionated and stubborn as a child and requested an explanation for everything. 
Both in prior conversations and on the way to the mikveh, my mother explained to me that we 
will be obligated to do everything they say otherwise she will not be allowed to remain in Israel 
and will be forced to return alone to Russia. My mother's words aroused both fear and anxiety in 
me. We arrived and the ceremony began. My mother was the first to immerse, with only a thin 
nightgown covering her body. She entered the mikveh and immersed until the water completely 
covered her head, and then repeated the procedure a number of times as instructed by the three 
rabbis who stood over her the whole time dressed in elegant black suits, watching her every 
movement and without ceasing to mumble words I couldn't understand. I watched this spectacle 
terrified… I stood ready… dressed in a nightgown and waited.

My mother signaled me that it was my turn to enter the water. I looked fearfully at the three men 
dressed in black, my mother's words repeatedly echoing in my mind "if you don't do as they say, 
they will take you from me and I will be deported." I stepped forward and down the steps, into 
the mikveh until the water covered my body and my nightgown began to rise up. I struggled with 
the nightgown because I didn't want the rabbis to see me naked and then they instructed me to 
immerse. I didn't understand want they wanted – I was already in the water, completely wet, 
next to my mother with only a nightgown covering her body. My mother told me to go under 
the water "like a fish, my whole head." I still didn't understand what she meant and hesitated. 
My mother pulled me in, deep under the water. I resisted, I couldn't understand why she was 
trying to drown me, but the ceremony wasn't over– we needed to repeat it again and again. The 
feeling of the hand pulling me into the water repeated itself, the inability to resist and the fear 
of the decision of the rabbis constantly standing above, examining, watching and incessantly 
mumbling. The ritual finished. I felt exhausted. My mother looked at me and soothed me that 

"everything is alright, now I can stay, they will not send me away." 

Years have passed, I have grown up and as part of my public activity I served as an executive 
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hear… do it in a humane way. Why when religious women do their regular tevilah each 
month, does nobody go into the mikveh with them? Something here is not right.

The interesting thing is that Katia proposed, maybe instinctively, a solution that has already 
been suggested by a number of poskim (the rabbis issuing halakhic rulings). The Rabbanit Adv. 
Michal Tikochinsky has already proved, in her well-reasoned halakhic essay, the summary of 
which also appears in this volume And a Woman Immerses the Woman, that dayanim can appoint 
women as their envoys in order that they be present during the tevilah and will confirm its correct 
performance. The solution therefore both exists and is readily available – it merely remains to be 
implemented. The task can be imposed on the balaniot, however it would be preferable to enable 
those accompanying the converts throughout the process, or to volunteer convert supporters, to 
also be at their side at this final and decisive stage, the most intimate and emotional moment. 

It is important to state that the overwhelming majority of converts, certainly of those from the 
former Soviet Union, are women. Because of the halakhah according to which a person's Jewishness 
is determined by his mother, it is the women who are required more to undergo the exhausting 
process. Women want their children to be proper Jews in every sense and they want to return to 
the midst of the Jewish People from which their parents and grandparents were forcibly severed. 
They come out of love and not from an ulterior motive. Their acceptance should also be one free 
of external interests, without unnecessary scrupulousness, and full of love.

Herein is the importance of the A Tale of a Woman and a Robe exhibition, which has the potential 
to assist in the raising of public, media and political awareness surrounding this issue. Herein 
is the importance in displaying the face behind the problem, in exposing the people behind the 
issue, in understanding the distress behind the words, and in internalizing the need for a humane, 
warm and immediate solution. 

MK Dr. Aliza Lavie is a researcher-creator, publicist and social activist in Israel's cultural-Jewish 
discourse. She serves as the Chairwoman of the Committee for the Status of Women in the 19th 
Knesset. She is among the founders of the Public Committee for Conversion.

A Woman, a Girl and a Wet Nightgown –  
A Childhood Memory  

Orit Zuaretz

"If you don't do what they say, they will take you from me and I will be deported…"

For years, this has been a dim memory that kept repeating itself anew. There were times when 
I thought that reality was confused with my imagination and pulling me in – to that place, the 
pictures, the experiences, the voices and the sights.

When I grew up, I got to know other women who had converted and been obligated to immerse 
in the mikveh (ritual bath). Many of them remembered it as a difficult experience. I realized that 
this was also my story, my experience, my fear. A fear that accompanied me during my childhood, 
of people dressed in black suits who will take my mother from me, and the knowledge ingrained 
in a six year old girl who has to do everything they say in order that we stay together. 

My mother Julia, a young Christian Russian, fell in love with my father Michael, a young and 
charismatic Zionist activist. The thought police ruled their imagination and the secret police the 
streets. It was a turbulent period of persecution of young Jewish Zionists in the communist Soviet 
Union - arrests of Zionist activists who were accused of treason against the State, deportations to 
labor camps and to prison in Siberia were routine events. These were the years following the Six 
Day War, a period of great dreams of reaching the Promised Land. Julia and Michael were young, 
in love, fighters and dreamers. In May 1971 the dream was fulfilled. They were deported from 
Russia and ordered to leave within 24 hours… The first move was to Austria from where, with 
the help of the Jewish Agency in Vienna, we made aliyah (immigration to Israel) to Israel.

The reality on the way to Israel was complex too. My brother and I – then with our Russian names 
Sergei and Svetlana – were registered in my mother's travel certificate as children of the Tcherniak 
family. My father received a separate document in his name Michael Gililov. When we arrived, 
it turned out that in order for my mother to be able to remain in Israel, take her husband's name 
and live with us as one family, she must undergo an Orthodox conversion process together with 
us, the children.

At the beginning of the 1970's, the social reality was completely different from that during the 
large-scale immigration of the early 1990's. During that period, the olim (new-comers) arriving 
in Israel were almost all Jews, Zionists and idealists, who had been striving to immigrate to the 
Holy Land. My mother's case was very unusual as was her appearance. 

Apart from the difficulties of adapting and becoming acclimatized to the development town in 
which we settled (Migdal Ha'emek), a new country, the labor market and the Hebrew language, 
my mother was obligated to undergo an Orthodox conversion process. The local rabbi – Rabbi 
Grossman and his wife - personally accompanied her throughout the process. It is difficult for me 
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accompanying families. It would seem that the experiences of the women converts during these 
stages of the process are more positive in comparison to those of the latter stages. It is however in 
the next stage, that the women must present themselves before the three dayanim (rabbinic judges) 
whose task it is to authorize their conversion. The dayanim are, of course, men and the possibility 
of a reality enabling women dayanot (Woman rabbinic judges) does not appear feasible in the near 
future. The dayanim are different from the converts in appearance and speech, and ask questions 
about all aspects of her life. Some of these questions are intimately invasive. Even if this does 
not constitute a real invasion of privacy, they still deal with her private life: her relations with 
an Israeli partner, the expected education of their children, cooking and swimming at the beach. 
Most of us retain a natural reluctance from supplying responses on such subjects, all the more 
so to strangers. This is especially true when the answers may literally be crucial to our fate.

A further difficulty in the tevilah (immersion) experience is a bureaucratic one, and begins already 
in the actual arrival at the mikveh. Pay attention to the following amazing fact: in the entire State 
of Israel, with its hundreds of towns and cities and hundreds of mikvaot (ritual baths), only four 
are intended for tevilah of women converts – in Be'er Sheva, Mevasseret Yerushalayim, Tzfat 
and Tel Aviv. The unnecessary physical distance constitutes a further difficulty in the entire 
experience. Why can this purely technical matter not be rectified in order to significantly alleviate 
the converts' already considerable hardship so that they may enjoy easy and convenient access 
to the mikveh adjacent to their home?

The conversion authorities have indeed published a tender for additional mikvaot however this 
has received little response and only a few mikvaot submitted applications. Maybe this is due to 
financial considerations, perhaps due to emotional desensitization vis-à-vis women's needs in 
general leading in turn to a lack of receptiveness to the converts' needs.

The main difficulty in the conversion process is however in the actual tevilah. Three men stand 
and look at the immersing woman. It is true that the female convert wears a long and opaque 
robe. The dayanim are courteous and pleasant and will usually allow a close friend to also be 
present. Nevertheless, this is a uniquely intimate moment, emotionally and physically. This is 
the moment at which the former life is erased and a new life begins, and it is precisely at this 
moment that is intruded upon by the presence of three strangers of the opposite sex. 

The frustration at this embarrassing situation can be explicitly heard from Katia who described 
the experience of her tevilah to Dr. Vered Mor in her book Megilat Gerut: 

It's that experience, in which you stand in the water with a robe around you that you don't 
know how many women wore before you, and afterwards, the men come in and look at 
you from above while you are in the water, and you have to cross your arms so that God 
forbid they don't see anything, it's so humiliating, it's awful. So I will immerse with the 
balanit (mikveh attendant) and afterwards I will come out and say the things you want to 

significantly. It is not that the Batei Din (Rabbinic Conversion Courts) display favoritism towards 
Israelis, but rather, that this is merely an almost subconscious human tendency: people connect 
better with those familiar to them in comparison to those with whom they are unfamiliar. There 
are indeed families that adopt converts during their conversion process, but unfortunately these 
are few and far between.

Secondly, a spiritual sal klita (Allowance for new-comers, Olim) in the guise of legislation that will 
alleviate the bureaucracy surrounding the conversion process must be demanded from the very 
governmental system which knew how to grant monetary support, training and employment.

Thirdly, if we are interested in orthodox halakhic conversion, the points enabling flexibility within 
the halakhic framework must be found. 

Action should be undertaken via all possible means in order to change the situation because this 
issue touches the very core of Israel's existence as a Jewish state, the root of the existence of the 
national home which is the sole refuge in the world for anyone desiring to join the Jewish People. 
The foundation for all these changes is primarily rooted in adopting a supportive, understanding 
and empathetic attitude towards the converts.

It must be understood that the process undertaken by the convert is not at all a simple one: it is a 
long and complex process of intensive studies, repetition and internalization, being hosted in the 
homes of strangers, and becoming familiar with a myriad of new rituals and customs. Following 
a long process of close familiarity with a completely new world and initial integration, all the 
convert's efforts boil down to three minutes during which the woman immerses in the mikveh 
(ritual bath) and emerges from it a Jew in every sense of the word. This is a type of rebirth, with 
two essential differences from the original birth: this one by choice and will be remembered by 
the convert for the rest of her/his life.

But what will they remember from this experience? Will we succeed in creating a positive 
and uplifting experience for them? Or will this moment be engraved as a difficult and painful 
memory?

The process of women's conversion, illustrates more than anything the joint power of bureaucracy 
and halakhah, which together become an experience that could prove to be uplifting to one that 
is ultimately exhausting and humiliating.

Attention should be paid to the sensitive status of female converts. Even though there are those 
of the opinion that men's conversion is more difficult, certainly from a physical perspective due 
to the obligation of circumcision, women's conversion appears on the other hand more complex, 
because of the requirement necessitating the passing an examination of three men and even the 
immersion in a mikveh in their presence. This represents an occasion of latent humiliation and 
even a certain degree of immodesty.

Women also play a role in the early stages of conversion – as course teachers and as part of the 
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Judaism at the compulsion of a communist, atheist and anti-Semitic regime. Upon choosing to 
immigrate to Israel, they fused their fates with that of the State of Israel. They live their lives here, 
together with us and our children – in schools, communities, youth movements, in the army, at 
university and in the workplace. Most of them have internalized the Israeli existence of which 
they are integral partners and their contribution to the country can be observed in every field. It 
sometimes seems that their Israeli identity is stronger than that of those attempting to prevent 
them joining the Jewish People.

Many of them are now requesting to complete their absorption in Israel and become Jews. They 
seek to fully integrate into Israeli society and to become part of its Jewish soul to which end they 
turn to the conversion process. It is our duty to open the door before them without excessive 
prying into their private lives.

Israeli society is not sufficiently attentive to those immigrants expressing a wish to convert. Already 
two decades ago the converts encountered severe difficulties, a fact we remained unaware of. 
We were unaware that some of them had not succeeded in the difficult studies involved in the 
conversion process; we did not hear of those who were unable to concentrate on the conversion 
process due to their obligation to provide for their parents; we failed to recognize those who 
also missed participating in the I.D.F conversion program due to their serving in roles which 
prevented them from doing so.

The bureaucratic system added its own difficulties to that of the religious one. Israeli bureaucracy 
has banded together with halakhic stringencies and succeeded in creating an obstacle course which 
would weary even a native Israeli intimately familiar with local reality and its accompanying 
complexities. The candidates for conversion have gradually become worn down between a series 
of stringencies and delays, and opinion has thus evolved among an increasing proportion of 
immigrants, that there is no point in attempting to convert and that, there is actually no need 
to do so. This population, that during its early years in Israel made many efforts to integrate as 
Jewish citizens possessing equal rights and obligations and was willing to undertake the halakhic 
conversion route, reached the conclusion that 'if they are not willing to convert us, so be it'. The 
years that have elapsed and the alienating attitude towards the converts have distanced them 
from Judaism. Others have found an outlet in alternative conversion routes. 

This however need not be viewed as the final word. Action can and should be taken in order to 
change the situation. 

First, we, the citizens of this country, are obligated to do our share, to listen and to pay attention. 
In contrast to the common perception, it is within our power to help, influence and change. When 
a convert is accompanied throughout the conversion process by a supporting and helping family, 
and arrives at the Beit Din (Rabbinic Conversion Court) with the backing of people familiar with 
the intricacies of Israeli bureaucracy, the chances of receiving fair and proper treatment improve 

The question of the connection between Zionism and Judaism has accompanied the Jewish People 
for more than a century and embodies within it significant differences of opinion arising from 
a complex meeting of the values of the modern and democratic state, and those of the ancient 
Jewish halakhah (Jewish religious law). One of the most controversial of these issues and whose 
resolution is timely is that of conversion.

In contrast to Shabbat, recruitment to the army, the system of government, and the judicial 
system – all current and relevant issues of explosive potential – the issue of conversion does not 
arouse much interest in the Israeli public arena. Maybe because it relates precisely to those not 
originally members of the Jewish People, perhaps because, similar to other issues, it is perceived 
as a religious issue not concerning most of the public who are not religiously observant. It is 
possible that the silent majority believes that in any case its voice will not influence the interest-
driven conduct of politicians. And maybe the Jewish perception internalized over the generations 
according to which the recruitment of gentiles to the Jewish People was not encouraged, has 
also had an influence.

A deeper examination reveals however that the issue of conversion contains many and significant 
facets of our life in Israel, and in particular to the definition of Israel as a Jewish and democratic 
country. It must be understood that the issue of conversion is but a reflection of Israeli society 
and consequently must not be ignored and the apathy surrounding it should likewise not be 
tolerated.

Various parties take part in the conversion struggle. Those who isolate themselves have chosen 
to live in social ghettos, are playing a central role. Their voices are being heard and they are 
proving to be an influence on the current stringent policy towards converts. On the other hand, 
those sensitive to the converts' despair, attentive to their anguish and feeling their pain, and 
interested acting towards a change out of familiarity with the nature of Judaism and the world 
of the Sages - they are finding it difficult to influence policy and are discovering that religion has 
yet again become a political hatchet.

Those advocating leniency in the conversion of immigrants regard this as a 'last resort' solution 
resulting from the current Israeli reality: many immigrants' Judaism is in doubt, and they 
constitute a not insignificant section of Israeli society. This issue affects immigrants from a range 
of countries, including western countries, Ethiopia and others, but is particularly pertinent in 
the context of immigrants from the former Soviet Union. These immigrants are descendants 
of Jews. In most cases, their grandparents and parents were coerced into abandoning their 

In Today's Reality, Ruth the Moabite would 
not have Succeeded in Converting  

Aliza Lavie
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It is difficult to understand why in practice the resolution whereby the Beit Din enters the mikveh 
and the woman is covered with a robe was granted preference, and not the alternative solution 
whereby the Beit Din is distanced to a place where its members could be informed of the tevilah, 
hear it or make their voice heard, but not watch it. There are eye witness testimonies throughout 
the ages from Jewish communities in Egypt, Italy and others of tevilot of women converts before 
women. In some of these cases, the Beit Din was not present even in proximity to the mikveh. In 
England, the dayanim stood outside the site of the immersion and listened to the tevilah through 
a narrow opening. In Salonika and other places, the mikveh was a part of the public bath-house 
for women in which Jewish and gentile women bathed together. In these countries, the entrance 
of men into the bathing compound was prohibited by law and a tradition of halakhic ruling 
therefore established itself in these places according to which women immerse the women 
without the Beit Din's presence in the bathing area at all. The law and simple general human 
convention, prohibiting the entrance of men into the women's bathing area, expresses the fact that 
this scenario contradicts fundamental human logic and morals. This moral insight constitutes a 
halakhic consideration, the validity of which is no less than a law legislated by gentiles.

In the past, when a discussion was held regarding the conversion regulations in Israel, Rabbi 
Waldenberg z"l, one of the foremost poskim of the last generation, requested the implementation 
of a uniform practice in Israel according to which women would be immersed before women. 
In opposition to him, Rabbi Ovadiah Yosef, whose opinion was ultimately accepted, ruled that 
the Beit Din must be present at the tevilah.

The halakhic and historical sources detailed are presented in my essay And a Woman Immerses 
the Woman, which was published in the Akdamot periodical published by Beit Morasha, Edition 
21, 5768/2007-2008, pp. 65-82. (http://www.bmj.org.il/files/711291833117.pdf) (Hebrew). The 
essay's publication aroused public attention and reaction to the problem, and it is my assumption 
and hope, that with time, an increasing understanding of the difficulties, and a lessening of the 
conservative fear of change, the approach sensitive to the converts' honor will be adopted and 
that women will indeed immerse the women.

The Rabbanit, Adv. Michal Tikochinsky heads the Beit Midrash for Women at Beit Morasha in 
Jerusalem where she teaches Talmud and Halakhah.

of dayanim experience discomfort in this regard. Moreover, the convert is expected to henceforth 
fulfill the mitzvot of Taharat HaMishpachah (the Jewish laws of Family Purity) and to return to 
the mikveh on a regular basis, and the creation of a positive first experience is therefore both 
desirable and proper. It is hard to believe that the path to becoming a kosher and modest Jew 
passes through such an exceptional obligation. It is my feeling that the voice of these converts 
is not being heard because they are afraid to protest – they are both foreigners and vulnerable. 
It is our duty therefore to raise our voices and to attempt to propose a fitting solution fulfilling 
the requirements of the halakhah (Jewish religious law). 

In order to reach a solution, the objective of the Beit Din's presence during the tevilah must be 
clarified. According to one approach, its presence is necessary only in order to ensure that the 
person immersing in the mikveh is doing so as part of the conversion process. The Beit Din must 
provoke and raise the question of intent while the person immerses his body in the mikveh. The 
practical expression of this role of the Beit Din is in the joint proclamation by the dayanim and 
the person immersing of "Sh'ma Yisrael": 'Hear O Israel, the Lord our God, the Lord is One'. 
In addition, the Beit Din may occasionally also ask the person immersing, a number of basic 
questions concerning the fundamentals of the faith. According to this opinion, the Beit Din 
is present during the tevilah in order to supervise the elements accompanying the immersion 
but not the actual immersion itself. According to a contrary halakhic opinion, the Beit Din's 
presence is required in order to witness the actual act of the tevilah. According to the first opinion, 
which claims that the Beit Din is present in order to ensure the performance of 'accepting the  
Mitzvot', it is sufficient that the Beit Din receives a report of the tevilah and of such that it was 
performed correctly. In this spirit, it can be proposed that women, who will be appointed by 
the Beit Din, will serve as its emissaries for the purpose of verifying the tevilah. Following the  
tevilah, they will report to the Beit Din who in turn will thereby confirm and complete the 
conversion process. Supporting reference for this approach can already be found in rabbinic 
literature. Masekhet Gerim ('The Converts' Tractate') 1:4 specifically states: "And a Woman Immerses 
the Woman". Although the authority of this source bears less weight than that of the tractates of 
the Talmud, and was unknown to some of the poskim (the rabbis issuing halakhic rulings), other 
sources from the Talmud itself are also supportive of this stance: 

Our Sages taught… and two Torah scholars stand next to him, and tell him some of the 
easy mitzvot and some of the difficult mitzvot. He immerses and emerges, and behold he 
is as a Jew in every sense, and for a woman, women immerse her in the water up to her 
neck, and two Torah scholars stand nearby outside, and tell her some of the easy mitzvot 
and some of the difficult mitzvot. (Yeb. 47b)

This is clear evidence that it was common during the period of the Talmud to be scrupulous 
about the modesty of an immersing woman, and that the Rabbis were not present at the site of 
the immersion itself.
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The Jewish conversion process is composed of three central elements: circumcision, acceptance 
of the mitzvot (the commandments prescribed by the Torah) and immersion in the mikveh (ritual 
bath), referred to in Hebrew as tevilah (immersion). Women are naturally not obligated to undergo 
circumcision and this requirement relates only to men.

From a fundamental point of view, the conversion process is one of a dual nature: the first layer 
is the realm of 'Between Humanity and God': The convert is supposed to experience a spiritual-
emotional process, a kind of journey to his own selfhood; a process of discovery and a desire for 
change. This is a personal and internal bond, the forging of a covenant between an individual 
and the God of Israel. Another layer of the process is the desire to receive social validity for this 
change, i.e. admission to the Jewish People. This national dimension necessitates the presence 
of a representative of the Jewish People who will confirm the convert's entry into the People's 
midst. It is not therefore sufficient that a person privately undertakes to fulfill the mitzvot or 
circumcise himself. Rather, these acts must be performed at an official and public setting in the 
presence of an authorized Beit Din (Rabbinic Conversion Court) acting as the representative of 
the Jewish People which is accepting the convert into its ranks. It is for this reason that the Beit 
Din is present during immersion in the mikveh. The moment of tevilah is the most emotional of 
the entire process. It is performed following the Beit Din's prior confirmation of the conversion 
and its willingness to accept the convert into the Divine Presence and the midst of the Jewish 
People. The person immersing enters the mikveh a gentile and emerges from it a Jew in every 
sense. This moment should be dramatic and defining, and is expected therefore to also be festive 
and uplifting. 

The necessity of the Beit Din's presence during immersion in the mikveh creates a difficulty for 
women converts. On the one hand, the tevilah must be performed so that there is no chatzizah 
(obstruction) between the immersing person's body and the water of the mikveh while on the 
other hand, a woman may not immerse in the presence of male dayanim (rabbinic judges) on 
grounds of lack of modesty. The practice thus arose whereby women converts immerse in the 
mikveh wearing only a robe. In this way, during the woman's body is not exposed during the 
tevilah but rather, the loose robe enables the water to pass through it and the women may thereby 
immerse in relative modesty in the presence of the Beit Din.

The problem however is that even if the dayanim cannot see even a single part of the woman's 
body, the situation in which a woman immerses in the mikveh in their sight remains immodest. 
It contributes neither to the honor of the immersing woman or to that of the dayanim for whom 
the very entry to a public bath-house intended for women is unpleasant and indeed, a number 

“And a Woman Immerses the Woman”  
The Ritual Immersion for Conversion in the Presence  
of the Beit Din – A Proposal for Review

Michal Tikochinsky



7677

One of the female converts stood before the witnessing rabbis. 

She said to them: convert me, for I have studied my lessons and kept the laws and customs. 
And my partner has done as I have.

They said to her: You have spoken well, my daughter. Today you are a Gentile, and tomorrow, 
a kosher and modest Jewess. Immerse yourself in this mikveh and we will stand above you, 
observing. 

She said, I cannot.

They asked her, why not? 

She said, because of the immodesty of it.

They said, here, take this robe and cover yourself. 

She said, the robe may be too short, and I may be tall; it may be sheer, and the waters clear. 
The robe is made of fabric that floats. And I, where shall I place myself?

They said to her, we will not gaze upon you.

She said to them, cannot a woman supervise? 

They said, we do not recognize the supervision of women. 

Gathering up her courage, she said, you taught me the laws of modesty, and it is immodest to 
immerse before men. 

They said to her, my daughter, converting women have immersed themselves this way in all 
the generations. 

She said, the nature of things has changed.

They said to her, explain.

She said, if you will – the nature of things has changed since today there is no woman who 
can immerse herself before men without the embarrassment of the matter overwhelming her, 
and we will find women accepting the mitzvot while their hearts are preoccupied with issues 
of modesty. And if you will – the nature of things has changed since today there is no man 
who can witness women immersing themselves without immodest thoughts arising from 
within him, and we will find men hearing her blessings while preoccupied with controlling 
those thoughts. Either way, they sin. 

They said to her, blessed are you to God, my daughter. "Your last kindness was greater than 
the first". That very day they appointed a female agent of the court who would stand above 
the women and observe as they immersed for conversion.

And Tanot laughed, and said, you had but to learn from our father Abraham and mother 
Sarah, of whom it was said “Abraham would convert the men, and Sarah, the women.” 

The Female Converts' Midrash  

Rivkah Lubitch

Rabbinic Pleader Rivkah Lubitch is one of the founders of the Nigun Nashim Beit Midrash at  
Oranim Academic College of Education. She has represented many agunot (women 'chained'  
to marriage) and converts on behalf of the Center for Women's Justice. 

______________________________________________

Your last kindness – Ruth 3,1.

Appointed a female agent – See Michal Tikochinsky, And a Woman Immerses the Woman,  
Akdamot 21, pp. 65–82.

Tanot – See midrashim of Bat Yiftach, in N. Weingarten-Mintz & T. Biala (eds.), Dirshuni – Israeli 
Women Writing Midrash, Miskal – Yedioth Ahronot Books and Chemed Books and the Jewish 
Agency, Tel-Aviv, 2009, p. 100 

Abraham would convert – Breshit Rabbah, VaYeshev 84:4
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Thank you to Ne'emanei Torah Va'Avodah, the Executive Director Shmuel Shattah and the 
Chairwoman Tehila Nachalon.

Special thanks to Arie Berkowitz, Director of The Artists House, for his trust and assistance, for 
the warm home and the helpful advice. Special thanks also to Shuli Halfi, the publisher and 
Dafna Graif the graphic artist, who worked according to an impossible schedule but without 
compromising professionalism or completeness of the task. Thank you very much to Eli Gefen, 
Protech Integration, for his assistance and generous contribution in setting up and erecting the 
video works, for his tolerance and mainly for his professionalism. 

Heartfelt thanks to all the essay writers, real partners, who each devoted themselves to the 
challenge and contributed their own special viewpoint. May we merit together advancing, even 
a little, a tikkun olam.

___

 1 The tevilah ceremony also includes elements of acceptance of the mitzvot (the commandments prescribed 
by the Torah). The dayanim ask the convert questions relating to Judaism, halakhah and faith. They bless 
the convert who repeats after them a declaration of acceptance of God's divinity by saying the "Shema 
Yisrael". 

2  It should be mentioned that today approximately 75% of all converts in Israel are women. See: Aliza 
Lavie, Atzvut Sh'eina Marpa, Makor Rishon, 6.8.2010 (Hebrew). 

3  Michal Tikochinsky, And a Woman Immerses the Woman, Akdamot 21, 5768/2007-2008, pp. 65-82 
(Hebrew).

4  Rivkah Lubitch, Women's Tevilah – Before Women!, ynet, 19.2.2009 (Hebrew). 
5  Several exhibitions on the subjects of the mikveh and religious feminism have been displayed during the 

last decade. For example: Matronita (2012), curators: Dvora Liss and David Sperber, Ein Harod Museum; 
Not Prepared (2010), Solo exhibition, Hagit Molgan, Cabri Gallery; Shuli Nahshon's exhibition (2006), Gal-
On Gallery, Tel Aviv; The Exhibition Gzera Shava – Gizra Shava (2001), Orit Freilich, Rosenfeld Gallery, Tel 
Aviv and others. 

6  Edition 17 of Eretz Acheret (July-August 2003) was devoted to the issue of conversion and examines it in 
halakhic, political and Zionist contexts however the issue of the tevilah of female converts is not discussed. 
Dr. Vered Mor's book Megilat Gerut, Reuven Mas Publications, 2010, should also be mentioned as a 
pioneer in dealing with the issue of women's conversion. 
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The Rabbinic Pleader Rivkah Lubitch, one of the founders of the Nigun Nashim Beit Midrash at 
the Oranim Academic College of Education, has represented women whose validity of conversion 
has been questioned by the Beit Din, despite the fact that it was performed at the Special Beit Din 
for Conversions headed by Rabbi Haim Drukman (under the auspices of the Prime Minister's 
Office). She wrote The Female Converts' Midrash presented for the first time in this anthology 
which also serves as the soundtrack for one of the works in the exhibition. 

MK Dr. Aliza Lavie, who currently (the 19 th Knesset) serves as chairwoman of the Committee on 
the Status of Women, examines in her essay the political aspects of this issue in which religion, 
State and the status of women are intertwined, and calls for civil action in order improve the 
conversion process.

Former MK Orit Zuaretz writes from a personal viewpoint of her experiences as a six year old 
girl who was required to perform tevilah together with her mother in front of the dayanim. Her 
conscious and adult view years later, clarifies the difficulty she endured and its ramifications.

In her essay, art critic and gender researcher Dr. Ketzia Alon offers a new interpretation, both 
as an artistic critique and as a contemporary cultural reading, and sheds light on the gender 
aspect woven into the entire fabric of the conversion issue and particularly the works displayed 
in the exhibition. 

The curator Emily Bilski, with her extensive knowledge of local and international art, examines 
the video installations in the exhibition in the contemporary art context which seeks to touch on 
public, Jewish and gender related issues. 

Raz Samira, the exhibition curator, highlights in her essays the content related and formative 
facets connecting the works themselves and between the works and the space of the gallery.

•
Thanks to the dozens of people, each in his/her time and field, who took part in bringing this 
exhibition to fruition. Many thanks to all involved in the publication of this anthology, to those 
contributing a professional eye and touch in proofreading, editing and translating: Dr. Lilach 
Rosenberg-Friedman, Dr. Ruti Feuchtwanger, Hadas Ahituv, Jeremy Kuttner, Dvora Ben Meir, 
Yoav Katz, Dr. Nili Samet, Moriah Be'eri-Shlevin and Nechama Ben Aderet.

Many thanks to the New Fund for Cinema and T.V, the General Director Dorit Inbar, and  
the Production Manager, Orel Turner, who were the first to support the video installations.

Thank you to Emunah – National Religious Women's Organization and especially, the Chairwoman 
Liora Minka, whose support for this anthology enabled its publication in this form. 

Thank you to the Department of Arts, Culture Division of the Tel Aviv Municipality and to the 
Yehoshua Rabinowitz Foundation for the Arts for their assistance in the production of the exhibition 
and the anthology. 

should not be minimalized when compared to other values related to this issue. Who will 
fight for these wretched women waiting in line and eagerly awaiting the Jewish People's 
stamp of approval? Who will make their voices heard? Extreme caution must be taken in 
order not to crush the honor of a woman whose only desire is to become a member of the 
Jewish People and to dwell in the Divine Presence.3

Rivkah Lubitch writes that:

It is not the rabbis performing the conversion process whom must change the system, and 
it is not the conversion authorities that need to issue such an instruction. This order should 
emanate from no less than the Chief Rabbinate of Israel whose responsibility it is to issue 
a clear halakhic ruling that only women immerse women.4

•
A woman's experience of performing tevilah in the presence of three dayanim is the central theme 
of the A Tale of a Woman and a Robe Exhibition and is also discussed in depth in this accompanying 
anthology. 

The exhibition and the anthology both examine the issue of conversion and specifically the tevilah 
of female converts from artistic, public, political, halakhic and personal viewpoints. This exhibition 
is a pioneer in this sensitive and intimate field which has not been hitherto fully expressed in 
art5 and Israeli discourse6.

The exhibition presents a series of unique drawings created with a combined technique by the artist 
Hila Karabelnikov-Paz, which depict the tevilah ceremony from various perspectives. Alongside 
are video installations of the director Nurit Jacobs-Yinon which follow the stages of the tevilah 
ceremony together with contemporary interpretation. The Entrance Hall is the site of the entrance 
to the entire exhibition – a work of the painter Shimon Pinto who, with his unsophisticated style, 
brought an unsullied view of the mikveh room, indistinct in terms of gender. 

This anthology which accompanies the exhibition assembles essays that present theoretical 
and artistic aspects related to the theme of the exhibition. The essays were written by different 
women who come from a range of personal and professional worlds. Most have been active for 
years, each in their own way, in raising the voice of female converts, largely without knowledge 
of the others. The sum power of this anthology of essays is thus larger than that of its individual 
components as it gathers together varied approaches 'under one roof', some of which were written 
especially for the exhibition and some which have been published previously. 

The Rabbanit, Adv. Michal Tikochinsky, who heads the Beit Midrash for Women at Beit Morasha, 
presents in her essay the halakhic aspect of women converts' tevilah while examining sources 
from the period of the Talmud. The essay points to a practical halakhic possibility for changing 
the reality practiced today, a change that many recognize and accept its feasibility.
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Prologue  

Raz Samira and Nurit Jacobs-Yinon

“And you shall not oppress a stranger,
For you know the heart of the stranger;
Because you were strangers in the Land of Egypt".
(Exodus 23:9)

The conversion process is one whereby a non-Jew is entered into the Jewish covenant. The final 
stage of the conversion process is the convert's immersion in the waters of the mikveh (ritual bath) 
in the presence of the three rabbis who comprise a Beit Din (Rabbinic Conversion Court).1 The 
convert's exit from the mikveh signifies the moment that he or she becomes a fully-fledged Jew. 
Jewish tradition bestows the waters of the mikveh with the power to create a new reality and to 
transform a person's religious status. According to the Halakhah (Jewish religious law), the tevilah 
(immersion) in the mikveh must be performed while naked and the entire body submerged under 
the water, and any obstruction between body and water is forbidden. The necessity of the Beit 
Din's presence during the tevilah creates a difficulty in cases of female converts. Following their 
initial tevilah, which is performed in front of a balanit (mikveh attendant), the female converts 
dress in a loose robe which will enable the penetration of water but still maintain their modesty. 
Three rabbis subsequently enter the mikveh room and the women are required to immerse again 
in their presence.

This act, which is the culmination of the entire conversion process, is one of great religious and 
spiritual significance for the convert; however, the manner of The female converts' tevilah – in 
front of three men – is immodest and disrespectful of both the woman and of the dayanim 
(rabbinic judges). 

The Torah relates to the convert with a favorable attitude and frequently emphasizes the obligation 
to adopt a positive approach towards the convert, especially in light of the Jewish People's historical 
experience of having lived as strangers in Egypt. The Torah awards the convert a status of legal 
equality and explicitly forbids any harm or discrimination. "The stranger living with you shall be 
as the home-born living among you, and you shall love him as yourself for you were strangers 
in the Land of Egypt" (Leviticus 19:34). 

The conversion process as practiced in Israel today and particularly that for women is in need 
of review.2 The manner in which we welcome those seeking to join us reflects the face of our 
society, People and country.

Michal Tikochinsky related to the problem of the tevilah of female converts:

The modesty of women seeking to belong to the Jewish People is an issue of value that 
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