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  על המרכז לזכויות הילד והמשפחה

את המרכז לזכויות הילד " שערי משפט" הקי� המרכז האקדמי 2004בשלהי שנת 
המרכז . שפחה כמרכז אקדמי ייחודי למחקר ומידע בנושא זכויות הילד והמשפחהוהמ

ובית יוצר לרעיונות חדשי� ולדיו� בדילמות , כנסי� וימי עיו�, מידע, מהווה מרכז מחקר
הקשורות ביחסי הגומלי� שבי� זכויות , משפטיות וחברתיות, שעל סדר היו� בסוגיות שונות

משפטי וחברתי בסוגיות הנוגעות , שוא� לקד� דיו� ציבוריהמרכז . הורי� ומשפחה, ילדי�
, עור� המרכז כנסי� וימי עיו� ומקד� מחקר, לש� כ�. לזכויות הילד ולענייני משפחה

  .ופרסומי� אקדמיי� בנושאי� קשורי�, הצעות חוק
אלא ג� לאנשי דיסציפלינות אחרות , פעילויות המרכז מיועדות לא רק למשפטני�

  . קר� או פעילות� ילדי� ומשפחותיה�השמי� במרכז מח
מרצות במרכז האקדמי , פריגת�ר איילת בלכר"רונה שוז וד' מנהלות המרכז הינ� פרופ

המרכז מהווה נדב� נוס� בשרשרת פעילויות שהמרכז האקדמי מקדמת . שערי משפט
  . במישורי� שוני�

  חוקת המרכז לזכויות הילד והמשפחה

הכול בהתא� להתפתחותו , בזכויות אד� בזכות ולא בחסדועליו לזכות , הילד הוא אד�  .1
שמדינת ישראל חתמה עליה , �1989 בדבר זכויות הילד משנת "וברוח אמנת האו

 .ואשררה אותה
בכל עניי� , יש להקפיד על מת� כבוד לילד ועל שיתופו לפי גילו ולפי כשריו המתפתחי�  .2

 בזכות השימוע והטיעו� ובמת� הדבר מתבטא ה�. ציבורי ומשפחתי הנוגע לו, חברתי
וה� , משקל ראוי לדעותיו של הילד בהליכי� משפטיי� הנוגעי� לסכסוכי� במשפחה

, כולל התאמת שירותי� ומתקני� לצורכי הילד, בהתייחסות החברתית הנאותה לצרכיו
 בחקיקה הילד והמשפט ויישומ� הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו�ברוח דוח 

 ).טת סביונה רוטלויועדת כבוד השופ(
, זכויות הילד וטובתו צריכות להיות השיקול הראשו� במעלה בכל סוגיה חברתית  .3

יש לבחו� את זכויות הילד ג� , ע� זאת. ציבורית ומשפטית הקשורה לילד ולמשפחתו
. זכויות הילד נמצאות במרכז. התרבותית והקהילתית, לאור השתייכותו המשפחתית

זכויות חברי� אחרי� בתא המשפחתי , � ג� את זכויות ההורי�יש להביא בחשבו, אול�
, הבסיסית והחשובה ביותר בחברה, שהיא היחידה המרכזית, וג� את זכויות המשפחה

 . כגו� נפרד ועצמאי
יש לשאו� להכריע בסכסוכי� בי� ילדי� לבי� הורי� במישורי� השוני� בדרכי�   .4

כי דרכי� אלה ייטיבו יותר ע� הילד , הנחהמתו� , כגו� טיפול או גישור, אלטרנטיביות
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כמו כ� יש לשאו� להעביר התדיינויות פליליות בעבירות במסגרת המשפחה . והמשפחה
 .לבית המשפט לענייני משפחה

  
  :יבואו על התודה והברכה

, מרכז האקדמיל ה"מנכ, ליברמ�) הודי(יהודה ו, מרכז האקדמיהנשיא , אביעד הכה�' פרופ
 לרעיונות וסיוע פעיל בהגשמת� ועל תמיכה בהוצאתו לאור של כתב על שותפות אמיצה

  .העת
  .על עבודה מאומצת ומועילה, עור� המשנה, עד� כה�ד "עו

עמית , שרי סלע, מור� בראג, תומר בכר, אהוד אלה,  שקמה אדרי:חברי מערכת כתב העת
  .שני שלוק ותרצה שמע, צפירהצבי  ,פיוטרקובסקי

  
  .שלולא פרי עט� כר� זה לא היה יוצא לאור, ותבי� הכ–ואחרוני� חביבי� 
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  : העורכי� דבר

 על המאבק – מוסלמיות והדי� האישי בישראל נשי�

  סמכות דתית וחברתית

  מאת

   אבו רמדא�ה ומוסשוז רונה ,פריגת	בלכר איילת

,  מסורי� לשליטה בלעדית של רשויות דתיות ודיני� דתיי�בישראל � וגירושי�נישואי ענייני
� בחירה אידאולוגית שבחרה מדינת ישראל ע� הקמתה להותיר על כנו את משטר מתו

 מאז אמנ� 1.אשר אומ� על ידי ממשלת המנדט הבריטי, המעמד האישי בדיני משפחה
 מדינת ישראל נתו� הסדר המעמד האישי בדיני משפחה לדיו� וביקורת  שלהראשית ימי

וקות הנגרמות לאוכלוסייה היהודית  אלו מתמקדי� במצדיוני� א� י� ואקדמיי�ציבורי
 של ההסדר ביחס לאופייה של מדינת במקומו זה והסדר שלכתוצאה ) במובנה הרחב(

הדיו� בהשלכות ההסדר על אוכלוסיות לא יהודיות בישראל . ישראל כמדינה יהודית
הדיו� במצוקותיה� של נשי� ,  בפרט2.ובמצוקות הנגרמות לה� בעקבותיו הוא מזערי

  3. בישראל הוא חסר ומוגבלמוסלמיות
 מצוקה ייחודית לנשי� יוצר � וגירושי�נישואי הדתי הקיי� בישראל בענייני המונופול

בתו� קבוצת , במערכת אחת. הכפופות לשתי מערכות שליטה ואפליה, מוסלמיות בישראל
 ה� כפופות לנורמות ותפיסות פטריארכליות ולאפליה על רקע ,האוכלוסייה המוסלמית

 ישה המאפשרי� גירוש א, דיני המשפחה השרעיי� ה� בבסיס� דיני� פטריארכליי�.מגדרי

 
טא בחירה של משטר המעמד האישי מב, כפי שמבהירה איריס אגמו� במאמרה בכר� זה  1

א� שהשלטו� המנדטורי בחר לתאר זאת , מאני'השלטו� המנדטורי ולא של השלטו� העות
� שופטי� בירושלי� והיו מחוקקי� יש"ראו איריס אגמו� . כהמש� מצב הדברי� הקיי

 משפחה "' המשפחה העותמאניחוק ')בטעות(על ההיסטוריה של החוק הקרוי : באסתנבול
  ).2017–2016 (144–143, 125  חבמשפט

2  Michael M. Karayanni, The Separate Nature of the Religious Accommodations for the 
Palestinian-Arab Minority in Israel, 5 NW. U. J. INT'L HUM. RTS. 41 (2006). 

נשי� :  אישי ומגדרמעמד" מעמד אישי ופלסטיני� בישראל"היבא יזבק וליאת קוזמא   3
 ).2017, היבא יזבק וליאת קוזמא עורכות (12–11, 11  בישראלפלסטיניות
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 וכ� מעניקי� 4 לבעל זכות לקיו� יחסי מי� ע� אשתומעניקי� ,ופוליגמיהבעל כורחה 
 ג� הסמכות ההלכתית לפרש את 5.לגברי� במשפחה סמכות עדיפה בחינו� וגידול הילדי�

 המסורה בראש ובראשונה , פטריארכליתותמכ היא בבסיסה סוליישמ והדי� הדתי השרעי
נשי� מוסלמיות נאבקות ומנסות לגבור על המכשולי� הדתיי� והחברתיי� . לגברי�

 נשי� שייכות, אל מול המדינה,  במערכת השנייה6.בקהילת� על מנת להשיג סמכות דתית
ניכור  תחו�, מוסלמיות לקבוצת מיעוט הנמצאת בשולי החברה של מדינת ישראל היהודית

מצד מוסדות המדינה ומתקשות לראות בה� גור� מסייע כנגד הפגיעה בזכויותיה� 
שליטת בתי הדי� השרעיי� , מנקודת המבט של האוכלוסייה המוסלמית בישראל. ובמעמד�

 כמעט של אוטונומיה היחיד כמעוז נתפסי� � וגירושי�נישואיוהדי� המוסלמי על ענייני 
עול לשינוי הדי� או הסמכות בענייני המעמד האישי ניסיונות של נשי� לפ. בישראל

הפרטי של הנשי� על פני זה � כהעדפת האינטרס האישילפיכ� באמצעות המדינה נתפסי�
  7.ובפעולה כנגד האינטרסי� של הקהילה המוסלמית כקבוצה, של הקהילה

 האחרונות חוקרות וחוקרי� ממגוו� קבוצות באקדמיה הישראלית מפני� את בשני�
ור אל סוגיות המעמד האישי של נשי� מוסלמיות בישראל ואל חוויית הדיכוי הזרק

� האישי של נשי� יהודיות מעמד לענייני הבהשוואה , זאתע� 8.תהמורכבת והקשה שה� חו
 לתרו� י�מבקש אנו "משפחה במשפט" זה של כר�ב.  הכתיבה הקיימת מוגבלת,בישראל

 בכר� המאמרי�. ל נשי� מוסלמיות בישראל הידע על סוגיות המעמד האישי שגו� פיתוחל
3856/11� "בבג העליו� המשפט בית די� אשר נית� על ידי בפסק ממדי� רבמוקדשי� לדיו�  

 חייב באותו עניי� 9).הבוררת �"בג: להל� (בית הדי� השרעי העליו� לערעורי�'  נפלונית
סו� גירושי�  בסכישהא� בוררת למנות מטעמה אישה בית הדי� השרעי לאפשר לאת� "בג

 כהגדרתה) נזאע ושקאק" (ריב וסכסו�"אשר התנהל על בסיס תביעת ,  בעלהלבי�בינה 
  ). כפי שמכונה חוק זה בספר החוקי� הישראלי(מאני ' לחוק המשפחה העות130בסעי� 

 
האישה כבוררת בבתי הדי� :  משפטית וליברליז� פטריארכליהיברידיות"מוסה אבו רמדא�   4

� ). 2017–2016 (56, 53  ח במשפטמשפחה" השרעיי
 משפחה " אחרונות באחזקת ילדי� בבתי הדי� השרעיי�התפתחויות"מוסה אבו רמדא�   5

 .)2008( 83, 69 בפט ומש
 בגדה  ההיסטורי של נשי� לשופטות בבתי הדי� השרעיי�המינוי" �נלילה עבד רבו ויונת� גו  6

 נשי� פלסטיניות בישראל:  אישי ומגדרמעמד "השיח התקשורתי והחוויה האישית: המערבית
 ).2017, היבא יזבק וליאת קוזמא עורכות (57, 55

 אישי מעמד "בי� הודו לישראל:  במדינות מיעוט מוסלמי ומעמד אישינשי�"יוקסל סזגי�   7
 ).2017, היבא יזבק וליאת קוזמא עורכות (81, 81 נשי� פלסטיניות בישראל: ומגדר

תהליכי שינוי במעמד� של נשי� :  בית הדי� השרעילנוכח : המאמרי�בציוראו למשל את ק  8
נשי� :  אישי ומגדרמעמד; )2011, ליאת קוזמא עורכת (מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכו�

 ).2017, היבא יזבק וליאת קוזמא עורכות ( בישראליותפלסטינ
9  )� .)27.6.2013,  בנבופורס
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הפתוח ה� בפני , מאני קובע מנגנו� להלי� גירושי�' לחוק המשפחה העות130 סעי�
 או גבר להגיש תביעת גירושי� בעילה של ישהפי הסעי� יכולי� א על.  בפני גברי�וה�נשי� 

"�כאשר נעשית פנייה . הצדדי� בי� �הנישואי מאפשר את המש� קיו� שאינו, "ריב וסכסו
בוררי� אלו ,  בורר מטעמו של כל צדממנהאזי הוא ,  סבור שאכ� קיי� סכסו�והקאדי, שכזו

א� הבוררי� . השכי� שלו� בית ביניה� הראשונית היא למטרת�ויקשיבו לטענות הצדדי� 
באפשרות� להמלי� על פירוק ,  אפשרות לשלו� בית בי� הצדדי�אי�שמגיעי� למסקנה 

 – לכ� בהתא� מיהו הצד האש� בסכסו� וקביעה אגב, �גירושי ידי על �הנישואיקשר 
  .  פיצוי כלכלי לצד הנפגעקביעת

 �נישואיהמקובלת לסיי� קשרי  האמור היא הדר� 130 בסיס סעי� על �גירושי תביעת
 למנות אפשרו בתי הדי� השרעיי� אלו �גירושי בהליכי 10. בישראללמית המוסבחברה

 כי תמונה מטעמה ישה דרשה האהבוררתאול� בעניי� , גברי� בלבד לתפקיד הבוררי�
לאחר שה� בית הדי� השרעי האזורי בטייבה וה� בית הדי� השרעי לערעורי� . ישהא�בוררת

אשר כאמור , �" עתירה לבגישה גברי� בלבד יכולי� לשמש כבוררי� הגישה האפסקו כי
  .קיבל את עתירתה

� וטענות הצדדי� " השרעיי� ובגי�פרטי פסקי הדי� של בתי הד, תי העובדהרקע
� המאמרי� ארבעתובפרט ב, מתוארי� ומנותחי� בהרחבה במאמרי� המופיעי� בכר

� הפותח את הכר� הוא מאמרה של המאמר. מו בפסק הדי� עצהמתמקדי� ,הראשוני� בכר
 לעתירה שהצטר� –" כיא�" הפמיניסטי הארגו� ייצגה את אשר,  בטשו�11. בטשו�שירי�

 את השלכותיו העתידיות ובוחנת פסק הדי� את במאמרה מנתחת –כידיד בית המשפט 
 גההיש מדגישה את בטשו�. האפשריות לשינוי מציאות חייה� של נשי� מוסלמיות בישראל

 ציבור עבור , שהיה קיי� בכל הנוגע למינויי� של בוררי�, שבירת המונופול הגבריתשמבטא
 אפשרות חשיבותה של אתעוד היא מדגישה . הנשי� המתדיינות בבתי הדי� השרעיי�

 בבורר או בוררת במציאות שבה אי� לנשי� אפשרות בחירה ביחס לסמכותו של הבחירה
וכאשר המכריעי� הסופיי� בעניינ� ה� עדיי� ברוב� , ושיה�בית הדי� השרעי לדו� בעניי� גיר

דר� המל� למאבק באפליית נשי� בתחו� דיני ,  של בטשו�לגישתה. קאדי� גברי�
המשפחה היא כינונה של מערכת אזרחית אחת משותפת לנישואי� וגירושי� וביטול 

 המעמד האישי תשמערכ מאחר, אול�ו 12.המונופול הדתי החל על ענייני נישואי� וגירושי�

 
10  �, )גירושי טאלק(צדדי �  גברי� יכולי� לגרש את נשותיה� באופ� חדהשרעיעל פי הדי� , אמנ

, 1977–ז"תשלה,  לחוק העונשי�181 'ס( חד צדדיי� שכאלו נאסרו בחוק העונשי� �א� גירושי
א "ע (נזיקית עוולה מהווה א�גירוש האשה באופ� חד צדדי מהווה עבירה פלילית ו). 226ח "ס

מאני ' המשפחה העותלחוק 130 'ס, לכ�). )1984 (172) 3( לחד"פ, סולטא�'  סולטא� נ245/81
 .  ה� עבור גברי� וה� עבור נשי�� לדר� המקובלת לסיו� קשר הנישואיהפ�

 13ח   במשפטמשפחה "מבט לעתיד:  השיפוטית על בתי די� דתיי�ורתררת והביק� הבו"בג"  11
)2016–2017.( 

מסגרת אזרחית לנישואי� וגירושי� :  עמדהנייר וסטריי� ופנחס שיפמ� �ראו ג� אבישלו  12
 ).2012 (28–25בישראל 
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 בטשו� סבורה, ואי� באופק אפשרות ממשית לביטולה, בדיני משפחה נותרת על כנה
 את פוטנציאל ההגנה של מרחיבות הבוררת �"בבגשקביעותיה של השופטת ארבל 

 את בפרט מדגישה בטשו�.  לסייע בצמצו� האפליה נגד�ות של נשי� ועשויכויותיה�ז
 פרשנות של בית הדי� השרעי להעדי� ובתקביעותיה של השופטת ארבל בדבר חו

כאשר קיימת יותר מגישה ,  שאינה מתיישבת עימופרשנותמהמתיישבת ע� עקרו� השוויו� 
  .  דתיתנהפרשנית אחת במסגרת הפרשנויות המקובלות מבחי

 לתפקיד הראשונה כאישהטיב ' חהנא הדי� עורכת נכתב מאמרה של בטשו� מונתה מאז
 נוכחות� של נשי� כשופטות במערכת בתי הדי� הא� 13.ישראל בבית די� שרעי בקאדית

 כבוררות בהליכי גירושי� אכ� תשפיע על מציאות חייה� של פעילות� שמאאו , השרעיי�
   14. פתוחהשאלה זו נותרת? נשי� אשר בעניינ� ה� תקבלנה החלטות

ובפרט הכנסת ,  מאמרה של בטשו� מבטא אמונה ביכולת� של מוסדות המדינהבעוד
 מגדרי בחברה המוסלמית שוויו� עודדוללהוביל מהלכי שינוי , בית המשפט העליו�ו

 בתי הדי� ומנהל בית הדי� השרעי לערעורי� קאדי ( זחאלקהאיאדהקאדי , בישראל
. מבחו� מביע ספקנות באשר לסיכויי ההצלחה של שינוי הנכפה על הקהילה) השרעיי�

� על החלטתו להתערב "מבקר את בג,  שהוא המאמר השני בכר�15,מאמרו של זחאלקה
בסופו של ,  שינוי שנכפה על ידי המדינה דינו גורס כיזחאלקה. בהחלטת בית הדי� השרעי

 את ביצוע הבטיחל מתקשה מדינה ה הבחינה המעשיתמ� מציי� כי הוא. להיכשל, דבר
די� במקרה מוקד� יותר שהגיע בפני בתי ה, אכ� . הדי�יתההוראות החילוניות והגשמת� בב

שלל בית הדי� השרעי ,  בוררתאישה מבית הדי� למנות מטעמה אישה קשהיבהשרעיי� ובו 
 אי� כי הבהיר,  באותו עניי�בדונו,  הדי� השרעי לערעורי�בית, ע� זאת. את המינוי המבוקש

אלא , בוררת לתפקיד אישה בדבר האפשרות למנות העקרונית שאלה בהכרעה במדובר
.  לתנאי� הנדרשי� מתפקיד זהבהתא� וזאת,  בחרודי� שהצדמי ההתאמה של שאלתב

 באותו מקרה מוקד� לא עמדה בתנאי� אישה שבחרה ההבוררת,  בית הדי�לגישת
  .  איננה אפשריתכמעט� "בג התערבות מעי� זו בהחלטה 16.הנדרשי�

 
יה פק� ולוד אל'וחידי כקאדית בחברו� וח�מונו אסמהא� אל, 2009בשנת , עוד קוד� לכ�  13

 .6ש "הלעיל , ראו עבד רבו וגונ�. כקאדית ברמאללה
 שאלת השפעתה של הזהות המגדרית של השופט או .22–21 'מ בע,3ש "הלעיל , איזבק וקוזמ  14

יכה וממש, היא שאלה שהעסיקה) מושבעי�ה  בחברי�חבר וההחברותאו של (השופטת 
 Donald R. Songer et al., Aראו למשל .  בתחומי ידע מגווני�המחקראת , להעסיק

Reappraisal of Diversification in the Federal Courts: Gender Effects in the Courts of 
Appeals, 56 J. POL. 425 (1994); Sue Davis, The Voice of Sandra Day O'Connor, 77 

JUDICATURE 134, 138–139 (1993).  
בי� הדי� השרעי :  אישה בוררת בתובענות הפרדה וגירושי� בבתי הדי� השרעיי�מינוי"  15

 ).2017–2016( 29ח   במשפטמשפחה" לילמשפט הישרא
–60 'בעמ, 4ש "לעיל ה, ראו דיו� בפסק די� זה במאמרו של מוסה אבו רמדא� המופיע בכר�  16

61. 
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 הבוררת בעניי�� " טוע� כי הציבור המוסלמי בישראל יצא כנגד פסיקת בגזחאלקה
בסמכות בתי ,  המדינהשלאו התערבות אזרחית , �"בל התערבות של בג מסרב לקוככלל

 הקהילה  שבו תופסתהאופ�דברי� אלו תואמי� את האמור לעיל בדבר . הדי� השרעיי�
 17. יש להג�עליוש, המוסלמית את בתי הדי� כמעוז היחיד של אוטונומיה מוסלמית בישראל

ה� האזורי וה� בית , ת בתי הדי� השרעיי�כי עמד, בהכרח,  סבוראינוראוי לציי� כי זחאלקה 
במאמרו .  העמדה המתחייבת על פי ההלכה השרעיתהיא הבוררת �"בבג, הדי� לערעורי�
וא� ,  כבוררתאישה הגישות השונות בדי� השרעי לעניי� מינויה של אתסוקר זחאלקה 

תו� הוא ג� מראה כי מ, שבעשותו כ� הוא מסביר את עמדת בית הדי� השרעי לערעורי�
 בדי�  הקיימתעמדה,  של דבראמיתול.  שונהההדי� השרעי עצמו נית� היה להגיע לתוצא

 פסיקתה של השופטת בסיס שעמדה בהיא , המאפשרת מינוי אישה לבוררת,השרעי עצמו
ביקורתו של הקאדי .  באותו עניי�אישה�  לבית הדי� למנות בוררתהורתה שבה ,ארבל

ויוצאת כנגד כפיית ,  שינויי� בדי� האישי הדתיזחאלקה מכוונת לדר� שבה יש להניע
 מתו� ואהשינוי צרי� לב, לגישתו. השינוי מבחו� על ידי מוסדות המדינה האזרחיי�

  . מתו� דיאלוג, הקהילה עצמה
 הרצויות האסטרטגיות בדבר הרחבה השאלה זו של זחאלקה מעוררת את עמדתו

ובפרט לנשי� ,  מקבוצת מיעוטחלק שה�,  רפורמות וקידו� זכויות עבור נשי�להשגת
 אכ�בערו� חקיקתי או שיפוטי הוא " שינוי מלמעלה"הניסיו� מראה כי . מוסלמיות בישראל

 Yüksel Sezgin(,18(כ� עולה למשל ממחקר שער� יוקסל סזגי� .  בהישגיו ובהצלחתומוגבל
  ניתח והשווה טקטיקות ואסטרטגיות התנגדות של נשי� מוסלמיות כנגד ההשלכותאשר

 על א� הבדלי� 19. בהודו ובישראל,השליליות של דיני המשפחה הדתיי� על מעמד�
 דמיו� בי� נקודות כמהסזגי� מציג , הקיימי� בי� מערכות המשפט בהודו ובישראל

הרלוונטיות במיוחד לשאלת זכויותיה� וחירויותיה� של נשי� מוסלמיות בשתי , המערכות
 בפרט � והגירושי�הנישואימשפחה בכלל ודיני דיני ה, ה� בישראל וה� בהודו. המדינות

, ה� בהודו וה� בישראל. דתית שלה�� נקבעי� על פי הדי� הדתי של הקהילה האתנו
 הנשי� בפני מלכוד דומה מציב זהמאפיי� . האזרחי� המוסלמי� ה� אוכלוסיית מיעוט

מעמד� כאשר ה� מבקשות להיאבק על זכויותיה� ו: המוסלמיות ההודיות ואלו הישראליות
 ה� מואשמות בהיות� בוגדות ,אל מול דיני המשפחה הדתיי� הפטריארכליי� והמגבילי�

מאפיי� משות� נוס� מתייחס . הפרטי שלה��  שלה� ובהעדפת האינטרס האישית�בקהיל
 שה� בהודו וה� בישראל נעדרת לגיטימציה להתערב בחוק האסלאמי ,למעמד המדינה

 בענייני� הנחשבי� כענייניה הפנימיי� של להתערבת המהותי וג� נעדרת מוטיבציה פוליטי

 
  .ל לעי2 ש"ראו הטקסט הצמוד לה  17
18  YÜKSEL SEZGIN, HUMAN RIGHTS UNDER STATE-ENFORCED RELIGIOUS FAMILY LAWS IN 

ISRAEL, EGYPT AND INDIA (2013). 
19  � .81' מ בע,ש
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בישראל או , ג� כאשר הצליחו התארגנויות של נשי�, כפי שמראה סזגי�, אול�ו 20.הקהילה
 להתערב בענייני מעמד אישי ולהניע ה המוטיבציה של המדינעדרילהתגבר על ה, בהודו

ולעיתי� א� פגעו בזכויות שינויי� אלו עוררו התנגדות בקרב הקהילה , שינויי� חקיקתיי�
� שיתו�בשכ� שינוי ,  הדבר נכו� במיוחד בישראל,לטענת סזגי�. הנשי� לטווח הארו

 מישראל מביא סזגי� את ה כדוגמ21".אויב"מוסדות המדינה נתפס כשיתו� פעולה ע� ה
 הביא לביטול הסמכות חוק זה. 2001 חוק בית משפט לענייני משפחה בשנת תיקו�

ושאר ענייני� , מזונות אישה,  לבתי הדי� השרעיי� בענייני מזונות ילדי�הייחודית שהייתה
 בית המשפט לענייני משפחה  שלו שעריפתיחתלו,  הצרבמוב� � וגירושי�נישואישאינ� 

 על א� ההישג של ארגוני הנשי� בהעברת 22).ובפרט מתדיינות( מוסלמי� מתדייני�בפני 
הסיבות .  הצלחתומידת לבנוגעיש מחלוקת ,  שנה�15 לאחר למעלה מ,כיו�, התיקו� לחוק

 היתר ראוי לציי� את הסנקציות החברתיות בי�א� , להצלחה המוגבלת של התיקו� ה� רבות
ישראלי� בנושאי� � המוטלות על נשי� מוסלמיות הפונות לבתי המשפט האזרחיי�

מת הלקח של ארגוני הנשי� מהיעילות המצומצ, סזגי� לדברי 23.הקשורי� לדיני משפחה
 שינוי אות� לבחו� אסטרטגיות יאשל פתיחת שערי בית המשפט לענייני משפחה בפניה� הב

 24. של השריעה הקלסית,ידידותיות יותר לנשי�, ונותעל ידי הצעת פרשנויות ש, "בפני�"מ
  . הבוררת�"בגיש בכ� כדי לתמו� בטענתו של זחאלקה כנגד הפסיקה ב, לכאורה
 מודה סזגי� א�,  מוצלחות יותרלכאורה נראות" בפני�" משרפורמות א�,  זאתע�

ושלעיתי� ה� א� מסייעות בהנעת רפורמות , שרפורמות חילוניות מבחו� אינ� בגדר כישלו�
 בית המשפט לענייני משפחה בפני מתדיינות  שלופתיחת שערי, למשל, כ� 25.פנימיות

די� השרעיי� מוסלמיות הייתה הגור� המניע מאחורי רפורמות פנימיות שהנהיגו בתי ה
 פנתה  הבוררת�"בבג 26. ומזונות ילדי� ובסכומי המזונות הנפסקי�אישהבדיני מזונות 

 לפיהש שבתי הדי� השרעיי� סירבו לאמ� את הגישה הפרשנית לאחר רק� "לבג האישה
נראה כי הסתמכות בלעדית על היכולת להניע שינויי� , אכ�.  יכולה להתמנות כבוררתאישה

 לבי� קהילתי� בלת וכי קיימי� יחסי גומלי� בי� מער� הכוחות הפני�מבפני� א� היא מוג
נית� להסתייע במדינה , א� בכלל, כיצדייתכ� שכדאי לחשוב . מדינה� מער� הכוחות קהילה

  . ולקדמואלא על מנת לתמו� בשינוי מבפני�, "למעלה" על מנת לקד� שינוי מלאש

 
20  � .91, 86' מבע, ש
21  � . 99' מבע, ש
22  � .97–94 'מבע, ש
23  � .96' מבע, ש
24  � .99' מבע, ש
25  � .108' מבע, ש
26  � .108–107 'מבע, ש
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 28. שחרעידו ושל 27רמדא� אבו מוסה של מאמריה� ה� בכר� המאמרי� הבאי� שני
�"בבגובפרט בית הדי� השרעי לערעורי� ,  מתמקדי� בפסיקת בתי הדי� השרעיי�ה�שני 

המשות� לשני המאמרי� הוא ההסבר שה� נותני� . �"ולא בפסיקתו של בג, הבוררת
  פטריארכליות ובחשיבותתפיסותב, לגישת שני המחברי�, שמקורה, לפסיקת בית הדי�
 רמדא�ה� אבו .  הפטריארכליי� של דיני המשפחה השרעיי�מאפייני�ל שמייחס בית הדי�

 פסיקת בית הדי� השרעי לערעורי� ה שעוררתמיהותוה� שחר מתמודדי� במאמריה� ע� 
  .באותו עניי�
 � והגירושי�איוהניש בסוגיה הנוגעת ללב ליב� של דיני מדובר אי� מהותית מבחינה

, בדר� כלל). טלאק משולש או ריבוי נישואי� כנגד רצונה באמצעות אישהכגו� גירוש (
 המעוררי� את המחלוקות הקשות ה� �הגירושי או �הנישואישינויי� הנוגעי� לליבת דיני 

 רפורמות בנושאי� 29.שכ� ענייני� אלו קשורי� קשר הדוק לפוליטיקה של זהויות, ביותר
, שחר כפי שמציי� ,תפקיד הבוררת. בדר� כלל קלות יותר להשגה, כדוגמת מזונות, אחרי�

 של זו פחותה מ ודאיוחשיבותש, מדובר בתפקיד זוטר וזמני. אינו מרכזי בהלי� הגירושי�
 פי פסיקה עלו,  נושאות נשי� זה מכברבה�ש תפקידי� –עורכי די� או טועני� שרעיי� 

 ה� אבו 30.ההחלטה הסופית נותרת בידי בית הדי�,  הדי� השרעי לערעורי�ביתקודמת של 
 חייבה  הבוררתעניי�ה� שחר ג� מדגישי� שפסיקת בית הדי� השרעי לערעורי� ברמדא� ו

ובפרט לצמצ� את סמכות בית הדי� אל מול תפקיד , אותו לסטות מפסיקות קודמות שלו
   31.הבורר

ה� אבו רמדא� וה� שחר רואי� בפטריארכליות גור� מרכזי בהסבר לפסיקת בית , כאמור
 במסגרת התאוריה הכללית הבוררת בית הדי� בעניי� אבו רמדא� ממק� את פסיקת. הדי�

 הטיעו� הכללי של אבו 32.שהוא פיתח בכתיבתו המחקרית בדבר היברידיות פטריארכלית
,  המעמד האישי בישראלבעניינירמדא� בכתיבתו המחקרית בהקשר זה היא שהדי� החל 

ברידי הנוצר משילוב� אלא די� הי, אינו די� אזרחי או די� דתי, ובכלל זה בבית הדי� השרעי
אחד המאפייני� המרכזיי� של די� . של עקרונות ודיני� אזרחיי� ע� עקרונות ודיני� דתיי�

אבו רמדא� טוע� שכ� הדבר ה� בבתי . היברידי זה הוא השמירה על סממני� פטריארכליי�
 וה� בבתי הדי� 33, הדני� בענייני המעמד האישי של מוסלמי�,המשפט לענייני משפחה

 רמדא� שפסק הדי� של בית הדי� השרעי בו המתפרס� בכר� זה טוע� אבמאמר. יי�השרע

 
 .4 ש" הלעיל  27
אישה בהליכי � בית הדי� השרעי והתנגדותו למינוי בוררת: ארכליות על בריקדת הפטריעולה"  28

 ).2017–2016( 83ח   במשפטמשפחה" גירושי�
29  SEZGIN , 107–106' בעמ, 18 ש"הלעיל . 
 .66–65' בעמ, 4ש "לעיל ה,  רמדא�בוא; 89–88 'בעמ, 28ש "לעיל ה, שחר  30
 .76–75 'בעמ, ש�, אבו רמדא�; 89–88 'בעמ, ש�, שחר  31
 " לקטיני� מוסלמי� בבתי המשפט לענייני משפחהמזונות"ראו למשל ג� מוסה אבו רמדא�   32

 ).2017, מא עורכותהיבא יזבק וליאת קוז (225 נשי� פלסטיניות בישראל:  אישי ומגדרמעמד
33  � .ש�. אבו רמדא� מדגי� טענה זו בהקשר של מזונות ילדי
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,  הדי� השרעיבית עבור, לדבריו.  נוספת למגמה זודוגמה הוא  הבוררת�"בבגלערעורי� 
הסממני� הפטריארכליי� ה� אמצעי לשמירה על זהותו הייחודית ובידולו אל מול בית 

  .האזרחי, "אחר"המשפט ה
בעוד אבו רמדא� טוע� טיעו� . משלי� את טיעונו הכללי של אבו רמדא� של שחר מאמרו

שחר , כללי ורחב בדבר חשיבות הסממני� הפטריארכליי� לזהותו של בית הדי� השרעי
 של השאלה הפרטנית שניצבה בפני בית הדי� ומסביר מדוע דווקא הסוגיה הימתמקד באופי

הסוגיה של , כפי שצוי� לעיל. יארכליתשל מינוי בוררת חשובה לשמירה על אותה זהות פטר
 כסוגיה מהותית לאופיו  לכאורה במסגרת הלי� הגירושי� אינה נראיתאישה� מינוי בוררת

 כי דווקא אופיו הפרטי של שחר מסבירע� זאת . הפטריארכלי של הדי� או בית הדי� השרעי
י� זה כהלי�  הפ� את השמירה על הל,המתקיי� במרחב האינטימי של הבית, הלי� הבוררות

,  הבוררות אינו הלי� שיפוטי המתנהל בבית הדי�הלי�. גברי לחשובה כל כ� עבור בית הדי�
המרחב הציבורי של ,  שחרלדברי. אלא הלי� פרטי המתקיי� בי� הצדדי� ומשפחותיה�

.  המדינה היהודיתסוכני שלהקהילה המוסלמית בישראל מפולש יותר וחשו� למעורבות 
הוא המרחב המעוצב בצלמ� ובדמות� של האזרחי� , לעומת זאת, ביתהמרחב הפרטי של ה

. �יהמתנהל בהתא� לנורמות והערכי� המוסלמי, המוסלמי� והוא נחשב כמרחב האותנטי
  . דווקא במרחב זה ערעור הערכי� הפטריארכליי� נחשב כמאיי� יותר, לכ�

 שלק הדי�  המאמרי� הבאי� בכר� מרחיבי� את נקודת המבט ומשתמשי� בפסשלושת
. אישה� מעבר לסוגיה הפרטנית של מינוי בוררת,  כבסיס לדיו� תאורטי רחב הבוררת�"בג

 ועל תרבותיות�  את הדיו� בתו� השיח האקדמי על רבממק� 34 פינטומיטלמאמרה של 
 קבוצה בוש קלסית למצב דברי� דוגמה הינו הבוררת �" טוענת כי בגפינטו. הזכות לתרבות
ת מיעוט דתית טוענת לפרשנות אחת ויחידה של הדת שהיא חלק  קבוצ�דומיננטית בתו

 הזכות לתרבות מיועדת לשמור על תרבות ,לטענתה של פינטו. מהתרבות של הקבוצה
 המיעוט שותפי� חברי שכלומדובר בזכות קבוצתית המגנה על טוב השתתפותי , המיעוט

והיא ,  קבוצת המיעוטל שה לכלל חברי לפיכ�הזכות לתרבות שייכת. ביצירתו בהנאה ממנו
הזכות לתרבות אינה ניתנת . אמורה להג� על זכות� לקחת חלק ביצירת התרבות הקבוצתית

קבוצה דומיננטית בתו� הקבוצה או מי , בי� א� זו האליטה,  לחלק מחברי הקבוצהקר
או ,  אחתהדת בהקשר זה היא דוגמ. על מנת שייצקו לה תוכ� כרצונ�, שנחשבי� כמנהיגיה

  . מתרבות מקיפה של קבוצה, רכיב
 במסגרת הזכות כטענה  הבוררת�"בגיש להבי� את טענת העותרת ב,  של פינטולגישתה

 לא העותרת.  התרבות של קבוצתהצובי על זכותה לקחת חלק בעלהג� שנועדה, לתרבות
 של בוררי� לתפקיד יכולי� להתמנות בלבד גברי� לפיהש הנוהגתהשלימה ע� הפרקטיקה 

 מטעמה היא אישה�  למנות בוררתבקשתה". ריב וסכסו�" טענת במסגרת �שיגירובהליכי 
 היא אליהש הקבוצהלמעשה בקשה לשנות את הפרקטיקה המקובלת בקרב חברי 

 
 פלונית נגד בית 3856/11� " בגבעקבות:  בזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוטהצור�"  34

 ).2017–2016 (101ח   במשפטמשפחה" לערעורי� הדי� השרעי הגדול
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 העותרת לא ביקשה לצאת.  של נשי�רכיה�ו ג� את ערכיה� וצתשק� שהיא כ�, משתייכת
 על  אפואהתבססה רתהעתי. אלא לקחת חלק בעיצוב תרבותה, מנהמ או להתנתק מקבוצתה
 שהיא מבינה אותה וכפי כפי,  קבוצתהתרבות של תפותי חלק בטוב ההשתקחתזכותה ל

בדיוק כפי שהיא שייכת , ולנשי� מוסלמיות,  לתרבות שייכת לעותרתהזכות. שראוי לעצבה
,  גורסתפינטו.  הרשמיבאופ� ולאחרי� המייצגי� את הקבוצה, לקאדי�, לגברי� בקבוצה

� מול ל כעניי� המעלה את שאלת הזכות לתרבות אבוררת ה�" להבי� את בגאי�ש ,לפיכ
, כדוגמת הזכות לשוויו� או ערכי� אחרי� שה� חיצוניי� לזכות לתרבות, זכויות אחרות

 הבוררת �" שעורכת פינטו קושר את בגהדיו�.  במסגרת הזכות לתרבות עצמהבדיו�אלא 
 ש� 35,עמנואלכגו� פרשת , � האחרונות אחרות של בית המשפט העליו� מ� השנילפסיקות

נדונה ההפרדה בי� תלמידות חרדיות ממוצא אשכנזי לתלמידות חרדיות ממוצא ספרדי או 
 לאז� יש שלפיה� מנחי� קווי� כמה מציעה פינטו לבסו� 36. או סוגיית נשות הכותל,מזרחי

 בושאופ�  בתו� המיעוט באשר להמיעוט המיעוט לבי� טענת קבוצת בתו� הרבבי� טענות 
  .מסוי�יש לפרש את הזכות לתרבות של קבוצת� בהקשר 

�" הממק� את הדיו� בבג37, אגמו�איריס החמישי בכר� הוא מאמרה של המאמר 
, מאני'משפטי של חוק המשפחה העות�  בפרספקטיבה רחבה של ניתוח היסטוריהבוררת

ר והציר  המהותי ביותההיבט ,לטענתה". קוד המשפחה" מכנה במאמרה אגמו� אותוש
 שאמנ� חוק, למחצה� כחוק משפחה טריטוריאליבוהמארג� של קוד המשפחה היא עיצו

א� מטרתו הייתה , מאנית'שימר את ההטרוגניות הדתית של אזרחי האימפריה העות
, מערכת שהיא מודרנית ריכוזית, להשלי� את המעבר למערכת שיפוט מדינתית אחת

. ופטי�שליטת המדינה במערכת השיפוט ובשולחזק את , שחוקיה חלי� על כלל האזרחי�
 המשפחה אכ� הותיר על כנ� את הכללי� ההלכתיי� הבסיסיי� של כל דת ביחס קוד

 הקוד חלק מההבדלי� בי� שימרבכ� .  עסק כלל בשאלות טקסיותולא � וגירושי�לנישואי
 אול� החוקי� המהותיי�,  וגירושי�אי�ההלכות הדתיות של שלוש הדתות בנוגע לנישו

 ומסגרת הניהול המשפטי והאכיפה די� אחיהיו �ופירוקלפיקוח המדינה על כינו� נישואי� 
 היולצור� זה העביר הקוד לשליטת המדינה סמכויות חשובות ש. הייתה טריטוריאלית

  . לכ� בידי ראשי הקהילות השונותקוד�נתונות 
היו , "יחוק מוסלמ"והפכו אותו ל,  את אופיו הטריטוריאלי של הקודשמחקו מי

כלל לא תרגמו את הקוד בתרגו� רשמי לערבית בעת , לדברי אגמו�, מאני�'העות(הבריטי� 
 החילו את קוד המשפחה על מוסלמי� בלבד באזורי� שהפכו במסגרת הבריטי�). פרסומו

חוק "ה� כינו את הקוד . ההסדרי� של אחרי מלחמת העול� השנייה למדינות המנדט
.  כל אות� סעיפי� שהיו אמורי� לחול על יהודי� ונוצרי�וביטלו את" המשפחה המוסלמי

 
 ).6.8.2009, פורס� בנבו( משרד החינו�'  נוער כהלכה נעמותת 1067/08� "בג  35
 .118–114 'בעמ ,34ש "לעיל ה, פינטו  36
 . 1ש " הלעיל  37
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. גורל האלא בשינוי מהותי הרֵ ,  בשינוי טכני או תפנית קלהמדובר אי�, כפי שמדגישה אגמו�
  . מאני' שהחל השלטו� העות, מערכת המשפט שלההבריטי� ג� ביטלו את מהל� האחדת

 וא� עמדו מדינתיי� שפט ממאנית נתפסו כבתי'שבאימפריה העות,  הדי� השרעיי�בתי
הוגדרו על ידי הבריטי� , לקבל תפקידי� נוספי� ביישו� קוד המשפחה על כלל האוכלוסייה

 הבריטי� טענת. �י והנוצריי�יוהוצבו לצד בתי הדי� היהוד" �ידתיי� מוסלמי"בתי די� 
 מאמצי� וממשיכי� את מערכת השיפוט האוטונומית בתחו� דיני המשפחה על ה�שהייתה 

הנרטיב הבריטי בדבר . מאנית'שהייתה נהוגה באימפריה העות, יֶלתהִמ , דתי� סיס עדתיב
א� לטענת ,  אומ� על ידי היסטוריוני� וחוקרי משפט וחברה שוני�ילתהמש� שיטת המ

  .הבנה היסטורית עמוקה� אגמו� אימו� נרטיב זה מבטא אי
  שלובר אופ� החלת ההיסטורי הידוע והמקובל בדהסיפור של אגמו� מאתגר את מאמרה

 סיפור המבוסס כולו על –הסדר המעמד האישי בדיני משפחה כחלק מהמשפט הישראלי 
הסיפור המקובל מתחיל בהסדר שהוא ירושה מ� . נרטיב של המשכיות ושימור מצב קיי�

שלא רצה לשנות , אשר אומ� כמות שהוא על ידי השלטו� המנדטורי, מאני'השלטו� העות
 שינויי�בלכל היותר , ראלי ונקלט על ידי השלטו� הישהמשי� הסדרהו, מ� ההסדר הקיי�

,  המקובל מסווה את הבחירות האידאולוגיות שער� השלטו� המנדטוריהסיפור 38.קלי�
  39.דתי�בכינו� הסדר המבוסס על די� אישי, ובהמש� השלטו� הישראלי

ציע  או לה הבוררת�"בג את פסק הדי� בלנתח איננה  העיקרית של אגמו�מטרתה
, א� על פי כ�.  בהסתמ� על הניתוח ההיסטורי רחב ההיק� שהיא מציעה130פרשנות לסעי� 

 שמצוי� בפסקי הדי� של הערכאות השונות כפי. היא מתייחסת במאמרה ג� לשאלות אלו
) או קוד המשפחה(מאני 'חוק המשפחה העות,  ובמאמרי� האחרי� בכר� זה הבוררת�"בבג

וצירופ� ) י%ר'תחָ (וט כללי� מהאסכולות הסוניות השונות נער� על בסיס מתודה של ליק
מאני בי� שתי ' זהו הכלי העיקרי שבאמצעותו גישר המחוקק העות,לדברי אגמו�. בחוק אחד

 ומאיד�,  החוק על דיני המשפחה השרעיי�ביסוס,  גיסאמחד: לכאורה, מטרות מנוגדות
ני�& הסרת מכשולי� מ,גיסא יפור מעמד� של נשי� במשפחה  שדיני� אלה הציבו בפני שב*

, לדברי אגמו�,  זה של כללי� ג� היהליקוט. והשגת איזו� מסוי� ביחסי הכוח המגדריי� בה
  .  כרו� במעבר לקודיפיקציהשהיה הפלורליז� אובד� על פיצוי מעי�

 הפ�",  שנעשה המעבר לקוד ונבחרו החוקי� הכלולי� בומרגע,  אגמו�ה שמבהירכפי
ללי� בעל שלמות פנימית השונה מהותית ממאגר הכללי� שאות� המבחר הזה למאגר כ

 ממנהשהאסכולה ,  של סעי� זה או אחררומקו,  לכ�40".חוקי� היו חלק ממנו קוד� לכ�
 ותי להכי� צרי�אינ אלה כל, נשאב או דעת פוסק ההלכה ששימשה בסיס לאותו סעי�

 
; )2016 (1 ל  משפטמחקרי"  מה אנחנו מדברי� כשאנחנו מדברי� על המילטעל"גל אמיר   38

 ).1971( 156 א  משפטעיוני "ת האישי של חסרי עדה מוכרמעמד�"ברו� ברכה 
פת חלק מהאידאולוגיות הללו ולניתוח ביקורתי של הסיפור המקובל ראו למשל צבי לחשי  39

  על אהבהמשפטי�" ישראל� נישואי� וגירושי� בי� יהודי� במדינת: יש מדינה לאהבה"טריגר 
 .)2005, נפתלי וחנה נוה עורכות�ארנה ב�( 173

 .149' בעמ, 1ש " לעיל ה,אגמו�  40
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, עותרתבו� " בבגתמיכה אפוא מביעה אגמו�. שיקול בהכרעה פרשנית בנוגע לאותו סעי�
 יש להכריע בשאלת הבקשה למינוי ולפישאשר דחו את טיעונו של בית הדי� השרעי 

 מבוסס על פרקטיקה 130משו� שסעי� , אישה לפי עמדת האסכולה המאלכית�בוררת
  .מאלכית

אלו� �  בוחנת באריבוו 41,אלו�� באריתהילה החות� את הכר� הוא מאמרה של המאמר
 הרבניי� ועל שאלת מינוי� של � על בתי הדי הבוררת�"בגיות של את ההשלכות האפשר

אלו� בעמדת הדי� �  דנה באריהמאמרבחלקו הראשו� של . נשי� לתפקידי� שיפוטיי� בתוכ�
 שאלה זו כבר נדונה ,מציינת היאכפי ש. העברי בדבר כשירות� של נשי� לתפקידי שיפוט

אלו� �  החידוש במאמרה של באריעיקר.  מקיפי�חיבורי� כמהבבספרות המשפט העברי 
 יש ברי הא� בהליכי גירושי� על פי הדי� הע,ש� היא מעלה את השאלה, הוא בחלקו השני

 דעות הכללשאלו� את האפשרות � זה בוחנת באריבדיו�? כלל צור� בהרכב של בית הדי�
כיוו� , ההלכתיות השוללות מינוי נשי� לתפקידי דיינות אינ� צריכות להעלות כל חשש

שנית� יהיה למנות נשי� לבית הדי� הרבני ולטעו� כי ההלכה איננה דורשת הרכב הלכתי של 
. בנושאי� המצויי� כיו� בסמכות� של בתי הדי� במדינת ישראל, א� בכלל, שלושה דייני�

 הרואה את,  על תפיסת הדי� העברימתבסס ואה. דיו� כזה הוא חדשני וטר� נער� בספרות
  .  בי� בני הזוגרטיפהלי� הגירושי� כמעשה 

אלו� מובילה אותה לדו� �  דנה באריבה�ש בשאלות העמדות ההלכתיות השונות סקירת
�"בבג, לכאורה.  לבית הדי� הרבניאישה� למנות "בשאלה המעשית של כפייה מצד בג 

,  פרשניות אפשריותעמדות כמה� כי כאשר בספרות הדתית המקובלת יש " בגקבעהבוררת 
 כי לקבוע לפיכ� יוכל� "בג. � גישות המתיישבות ע� עקרו� השוויו�על בית הדי� להעדי

 לנשי� המאפשרת עמדהאו ,  נשי� לתפקידי דיינותהמכשירה הלכתית של עמדה קיומה
 את בית הדי� הרבני לבכר תו מחייב,לשבת על כס הדיינות במהל� דיוני� בהליכי גירושי�

אלו� � לעניי� זה מביעה בארי.  נשי� מינוי� שלאת אלו על פני העמדות השוללות גישות
� לא יתערב באוטונומיה " הראוי שבגמ�עמדה הדומה לעמדתו של זחאלקה ולפיה 

השיפוטית של בתי הדי� הדתיי� השוני� ויאפשר לה� להכריע לעניי� התוכ� הדתי של 
להביא , אלו��לגישתה של בארי, הוראה כופה מבחו� עשויה. השאלות המובאות בפניה�

� הראוי להניח לשיח הפנימי שיפעל את מ� כ�ול , הפו� של הקצנה ואנטגוניז�לתהלי
  .פעולתו א� א� הדבר יאר� זמ� רב יותר

 די� תי מגדרי בתו� מערכת בשוויו� של הסוגיה, אלו��  מאמרה של בארינכתב מאז
 תי במנהל תפקיד לאישה נות של האפשרות למבהקשר� " בגשל הגיעה לפתחו י�הרבני

) ג(7 סעי� בהחריג חל לא כי, בניגוד לעמדת הרבני� הראשיי�, קבע� "בג 42.י�יהדי� הרבנ

 
41  "� משפחה "�" בחינה מחודשת נוכח פסיקת בג:� הרבני בתפקידי שיפוט בבית הדינשי

 ).2017–2016 (163ח  במשפט
 ).15.8.2017, פורס� בנבו (השר לשרותי דת'  נדרור כהנא 8213/14� "בג  42
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 בתפקיד דתי אלא תפקיד במדובר לא שכיוו� 1951,43–א"התשי האישה זכויות שיווי לחוק
 לחוק 13 סעי� לפרש את יש ,משכ� 44".ובמהותו בעיקרו אדמיניסטרטיבי� מינהלי"

ית הדי� הרבני להיות דיי� או כשיר  שעל מנהל בהקובע 1969,45–ט"התשכ, הדייני�
 הוסי� עוד 46.בצורה תכליתית שתאפשר ג� נשי� להתמנות לתפקיד, להיבחר כרב עיר

 העלולי� ומכשולי� חסמי� התפקיד לא טמוני� דרישות� וקבע כי יש לוודא שבקביעת "בג
 הוכר, כ� כמו. הדי� בתי מנהלת לתפקיד נשי� של להתמודדות� אמיתית אפשרות למנוע
� פתוח בלב בדבר הנוגעי� ידי� על תישקל לתפקיד נשי� של מועמדות� " לוודא כיהצור
  47".חפצה ובנפש

 העולות וגיות מהסלחלק כי, פינטו של ממאמרה עולה שכפי,  לציי�חשוב, לבסו�
 לתחומי�,  מגדריוויו�מעבר לנושא של ש, רלוונטיות  יש בכר� זהותהנדונו הבוררת מעניי�
. בפרט השוויו� ועקרו� בכלל ליברליות אד� זכויות לבי� דת בי� מתח �קיי שבה� נוספי�
 הנדונה, אלו� ובארי זחלקאה, בטשו� של �יהממאמר העולה השאלה הינה בולטת דוגמה

 מיעוטי� בתו� מבפני� שינוי עידוד לבי� מלמעלה כפייה בי� הראוי האיזו� בעניי�, לעיל
 ,שוני� בהקשרי� אחרונות בשני� התעוררה זו סבוכה שאלה 48.דתיות מערכות או דתיי�

   50.ישיבות בני וגיוס 49קטנות בישיבות ליבה מלימודי פטור כגו�
 הוא זה בכר� אור הרואי� המגווני� המאמרי� של העיקרי שהמוקד פי על א�, כ� א�

 ג� ה�, בישראל המוסלמית בקהילה לנשי� הנוגעי� הבוררת עניי� של שוני� בהיבטי� דיו�
 ות דתיומערכות  דתיי� מיעוטי�בתו� עקרו� השוויו� יישו� של המורכבות על ראו זורקי�

 תרו�ת רגישות אלה ות שליבו� הטיעוני� והעמקת התובנות בסוגיתקוותנו. בכללבישראל 
  . ישראלית כולהלחברהתרבותיות ו�  רבבנושא לספרות

  
  

 
 .248ח "ס  43
 .ה רובינשטיי�כג לפסק דינו של המשנה לנשיא' פס, 42ש "לעיל ה,  דרורכהנא� "בג  44
 .68ח "ס  45
46  �הוא בעל ) 2( ;הוא תושב ישראל) 1: (� ה�" בגידי למסלול נוס� שנקבע על הקריטריוני

יתרו� לעור� ;  תואר שני במשפט עברי או בתלמודבעלאו שהוא עור� די� ; רישיו� טוע� רבני
 ;הדי� הרבניי� שני� לפחות בהופעה בבתי 7הוא בעל ניסיו� של ) 3( ;די� שהוא ג� טוע� רבני

� "בגראו .  הרבניי�י�מבחינת אופיו ואורח חייו הוא ראוי לשמש בתפקיד מנהל בתי הד) 4(
 .נשטיי�י של המשנה לנשיאה רוב דינופסק כו ל'פס, 42ש "לעיל ה,  דרורכהנא

47  � .הכ 'פס ,ש
 לדעתו של 27' פס, )17.9.2014, פורס� בנבו (הכנסת'  ני�רובינשטי 3752/10� "ראו למשל בג  48

כנסת '  נרסלר 6298/07� "בגב השופט הנדל ול דינו שפסק ל20–19' השופט עמית ופס
 .)דעת מיעוט( של השופטת ארבל  דינהלפסק 6 'פס, )21.2.2012, פורס� בנבו (ישראל

 .48ש "לעיל ה, רובינשטיי�� "בג  49
 הכנסת'  התנועה למע� איכות השלטו� בישראל נ1877/14� "בג; 48ש " הלעיל, רסלר� "בג  50

 ).12.9.2017, פורס� בנבו(
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: � הבוררת והביקורת השיפוטית על בתי די� דתיי�"בג

  מבט לעתיד

  מאת

*שירי� בטשו�
  

הגישה אישה מוסלמית נגד סירוב� של בית הדי� השרעי לערעורי� ובית שעתירה 
הדי� השרעי בטייבה למנות אישה כבוררת מחמת מינה בלבד הסתיימה בהכרעה 

 כלל " בהכרעה קבע בג.המחייבת את בתי הדי� השרעיי� למנות אישה כבוררת
–א"התשי, לפיו לאור תכליתו של חוק שיווי זכויות האישהשפרשני חשוב ותקדימי 

יש להעניק לחוק פרשנות מרחיבה , עליה� נשע�שמעמדו הייחודי והעקרונות , 1951
לצד זאת . לו פרשנות מצמצמת) ג(�7 ו5 לית� לחריגי� הקבועי� בסעיפי� ה בעתוב

מחייב את בית הדי� הדתי לאמ אסכולה מקובלת בדי� הדתי  ה,� כלל נוס�"קבע בג
על פני אסכולה אחרת שאינה מתיישבת ולהעדיפה אשר אינה פוגעת בעקרו� השוויו� 

 "בה עוסק מאמר זה היא א� ההכרעות התקדימיות בבגשהשאלה . קרו� זהיע� ע
 השרעי הבוררת סוללות את הדר� בפני מינויה של אישה לתפקיד קאדית בבית הדי�

טענתי המרכזית במאמר זה היא . ולתפקידי� שיפוטיי� אחרי� בבתי הדי� הדתיי�
� הבוררת עבור ציבור הנשי� בכלל "שמעבר להישג האדיר שמבטא פסק הדי� בבג

בשבירת המונופול הגברי שהיה קיי� בכל הנוגע , ועבור נשי� מוסלמיות בפרט
 הבוררת כדי לסייע בצמצו� "גבהכרעות התקדימיות בביש , למינויי� של בוררי�

  .הפגיעה בזכויות נשי� בבתי הדי� הדתיי�

 מבוא  .א
  דיני המשפחה בישראל ואפליית נשי�  .ב

  החריגי� בחוק שיווי זכויות האישה  .ג

  שהיצמצו� פרשנות החריגי� שבחוק שיווי זכויות הא  .ד

  ?מסלולי� מקבילי�: עקרו� השוויו� וחוק שיווי זכויות האישה  .ה

  ינוי� של נשי� לתפקיד קאדיותמ  .ו

  סיכו�  .ז

 
ארצות , שיקגו, ווסטר�' נורתLLM מאוניברסיטת תל אביב ותואר LLMבעלת תואר , ורכת די�ע   *

בעלת .  בארצות הבריתHubert Humphreyמלגאית של קר� פולברייט במסגרת תוכנית . הברית
לרבות בתחו� דיני המשפחה ובתי הדי� ,  שני� בעריכת די� בישראל�14ניסיו� של למעלה מ

 .וייצגה את ארגו� כיא� בעתירה נשוא מאמר זה, הדתיי� המשרתי� את המיעוט הפלסטיני בישראל
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  מבוא. א

 נת� בית הדי� הגבוה לצדק החלטה המחייבת את בתי הדי� השרעיי� בישראל 27.6.2013ביו� 
  1.ח עקרו� השוויו�ומכ, למנות נשי� בוררות בהליכי גירושי�

הגישה אישה מוסלמית נגד בית הדי� השרעי שכאמור בעקבות עתירה  ההחלטה ניתנה
רי� וכנגד בית הדי� השרעי בטייבה בשל סירוב� לאפשר לה למנות אישה מטעמה לערעו

  .מחמת מינה של הבוררת בלבד, כבוררת בהלי� הגירושי� הנדו� בעניינה
 לחוק המשפחה 130 במסגרת החלתו של סעי� המינויה של הבוררת התעוררסוגיית 

ת גירושי� בעילה של סכסו�  המאפשר לגבר או לאישה להגיש תביע2, החל בישראל,מאני'העות
א� פונה אחד , על פי אותו סעי�.  חיי הנישואי� של�מהמש� קיואת בי� הצדדי� שאינו מאפשר 

אשר ) דהאחד מצדו ואחד מִצ  (3השופט ימנה בוררי�, מבני הזוג לשופט וטוע� לסכסו� כאמור
ה לגרש את יגישו המלצ,  וא� לא יצליחו,ישקיעו מאמצי� להשכנת שלו� בית בי� הצדדי�

  . הצדדי� ויתייחסו לזכותה של האישה למוהר המאוחר הרשו� בחוזה הנישואי�
 לחוק המשפחה 130גברי� ונשי� עושי� שימוש בעילת הגירושי� הקבועה בסעי� 

פשר בית הדי�  ִא 2003–1992ממחקרו של מוסא אבו רמדא� עולה כי בי� השני� . מאני'העות
 הפכה את הגירושי� על פיו לאופציה קלה וזו ,סעי�השרעי לערעורי� רפורמה בפרשנות ה

  4.לרבות עבור נשי�, יחסית
בתי הדי� השרעיי� , מאני' לחוק המשפחה העות130בכל הנוגע למינוי בוררי� על פי סעי� 
� הבוררת וביקשה " עד שהגיעה העותרת בבגזאת, בישראל אפשרו מינויי� של גברי� בלבד

 . ולהורות על מינוי אישה בוררת מטעמהלהפו� את החלטת בית הדי� השרעי
במסגרת ,  בבקשה להצטר� כידיד בית משפט"יא�יכ"  הארגו� הפמיניסטיבעתירה ייצגתי את

הבקשה ). בקשת ידיד בית המשפט: להל�(תפקידי אז כרכזת המחלקה המשפטית בארגו� 
גד סירוב הרצו� להציג עמדה ברורה ונחרצת נמ נבעה" ידיד בית המשפט"להצטר� לעתירה כ

חוקיותה �הרצו� להתייחס לאימ וכ� ,בית הדי� השרעי למנות אישה כבוררת מחמת מינה בלבד
השפעתה השלילית על מעמד האישה בכלל ותרומתה להמש� אפליית� של נשי� , של החלטה זו

  . במערכת בתי הדי� הדתיי� בכלל ובית הדי� השרעי בפרט

 
: להל�) (27.6.2013, � בנבופורס (בית הדי� השרעי הגדול לערעורי�' פלונית נ �3856/11 "בג  1

  ).הבוררת� "בג
ראו שלמה דב גוטוי� ואהר� ). מאני'חוק המשפחה העות: להל�) (1917(חוק המשפחה המוסלמית   2

  ).1957 (229 המשפט המוסלמי במדינת ישראלב� שמש 
 של ב� הזוג ואחד מצד ב� משפחתה ו מצד משפחת אחד קובע כאמור כי השופט ימנה בורר130' ס  3

, אינ� בעלי התכונות הנדרשותאלה או ,  אול� א� לא נמצאו בוררי� מבני המשפחות, בת הזוגשל
  . ימנה השופט בוררי� מתאימי� שלא מבני המשפחה

4  Moussa Abou Ramadan, Divorce Reform in the Shari'a Court of Appeals in Israel (1992–
2003), 13 ISLAMIC L. & SOC. 242 (2006).  
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� הבוררת על היק� "כרעה בבגבה ארצה לעסוק במאמר היא השפעת ההשהשאלה 
תו� , פגיעה בעקרו� השוויו�בו ההתערבות בהחלטותיה� של בתי הדי� הדתיי� מקו� שיש 

 עקרו� ו שלהא� החלת.  ולהיק� תחולת�5התייחסות לחריגי� שבחוק שיווי זכויות האישה
פני � נת� לחריגי� שבחוק שיווי זכויות האישה סוללי� את הדר� ב"השוויו� והפרשנות שבג

הא� יש בה� כדי לסלול את הדר� ? מאבקי� עתידיי� באפליה נגד נשי� בבתי הדי� הדתיי�
אלה השאלות שמאמר זה ינסה ? לתפקידי� שיפוטיי� בבתי הדי� הדתיי�י� של נשי� למינו

  . להתמודד את� ולדו� בה�

  דיני המשפחה בישראל ואפליית נשי�. ב

המעניק סמכות ייחודית לבתי הדי� הדתיי� , ודימבנה ייח בישראל קיי� בתחו� דיני המשפחה
 לצד סמכויות מקבילות לבתי המשפט לענייני משפחה בנושאי� 6,לדו� בענייני נישואי� וגירושי�

  7).רכוש ועוד, משמורת, מזונות(הנלווי� 
מקורה של מערכת השיפוט הנשענת על קיומ� של בתי די� דתיי� ושליטת העדות הדתיות 

הייתה יטה זו  ש8."טמיל"נישואי� והגירושי� של בני עדת� הוא בשיטת הבהסדרת ענייני ה
 נקלטה לאחר מכ� על ידי המנדט הבריטי ואומצה על ידי מדינת ,מאנית'נהוגה בתקופה העות

  . ישראל
שליטת העדות הדתיות בהסדרת ענייני הנישואי� והגירושי� ותחולת� של הדיני� הדתיי� 

הפגיעה בזכויות נשי� בתחו� . אד� בכלל ובזכויות נשי� בפרט פגיעות קשות בזכויות ותיוצר
 לעשייה ענפה וכתיבה של ארגוני נשי� 9,דיני המשפחה זכתה לכתיבה רבה בספרות המשפטית

�" וכ� להתייחסותו של בג10בתחו�.11   

 
  .248ח "ס, 1951–א"התשי, לחוק שיווי זכויות האישה) ג(�7 ו5 'ס  5
  .1947 עד 1922, ישראל� לדבר המל� במועצה על אר�51סימ�   6
 מעדה דתית אחת לאחרת וזאת בשל הוראות חוק י�חשוב לציי� כי כללי הסמכות המקבילה שונ  7

 זה מלפרט את כלליה קצרה יריעתו של מאמר.  כל אחת מה�יה שלשונות שמסדירות את סמכויות
  . של הסמכות בנוגע לכל אחת מהעדות הדתיות המוכרות

של מיעוטי� נחלקו בתוכ� פנימה ) פירוש המילה קהילה דתית(המילטי� ". Millet –מטורקית   8
ובדר� זו הוכללו במערכת כמה קווי שוני בנוהגי דת , לשוניות ודתיות, משנה אתניות�לקבוצות

וכל אחד (זכויות של מצפו� או של התאגדות כלפי קהילותיה� שלה� אבל לחברי� בה� לא היו 
   .)1999( 26על הסובלנות  וולצר מייקל – ")היה חייב להיות חבר בקהילה זו או אחרת

רות  ו ג� דפנה הקרורא. )1994 (248, 241 ,2כד  משפטי� "על השוויו�" פרנסס רדאי מה לדוגורא  9
 של אשליית הדמיו� ההורי סכנותיה על –  משמורתכללי ההכרעה בסכסוכי"קדרי �הלפרי�

  ). 2013 (162–160, 91 טומשפט וממשל  "במציאות ממוגדרת
 ארגו� – יא�יכהוצאת ( מבט מגדרי :בתי הדי� הכנסייתיי� בישראלבטשו�  שירי�, מהלדוג 10

 הדתיי�ציות זוגי בבתי הדי� : נייר עמדה שירי� בטשו� ;www.goo.gl/E8qZrX, )2012, פמיניסטי
  .)2010,  ארגו� פמיניסטי– יא�יכהוצאת (



  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  שירי� בטשו�

16  

 ה�אשר דבריה , התייחסה השופטת עדנה ארבל,  מאמר זההעומד במרכז ,הבוררת� "בבג
  :באומרה כ�, לנושא הפגיעה בזכויותיה� ומעמד� של נשי�, סק הדי�עמוד השדרה של פ

אחד התחומי� הרגישי� בה� נאל� בית המשפט להתמודד ע� אפליית נשי� 
ג� בתחו� זה , אכ�. דת ומדינה, הוא זה הנושק או הנוגע ישירות לענייני הלכה

ביטל ו, עמד בית משפט זה לא אחת על העיקרו� האוסר להפלות נשי� בשל מינ�
  12.החלטות הנגועות באפליה מסוג זה

התייחסה השופטת ארבל באופ� ממוקד לפגיעה בזכויות נשי� בבתי הדי� דבריה בהמש� 
  : הדתיי�

שכ� במוסדות , כאשר אנו ממקדי� מבטנו אל בתי הדי� הדתיי� הקושי מתעצ�
בעיקר מעצ� מינוי תפקידי� , זאת. אלו ישנה אפליה המובנית בתו� המערכת

, מינויי� אשר לכאורה מוגני� על ידי החוק, טיי� מקרב המי� הגברי בלבדשיפו
לצד זאת נשמעות לא אחת טענות כי הדי� הדתי עצמו יוצר . כפי שנראה בהמש�

וכי למצער מבחינה תוצאתית ישנה פעמי� רבות , פעמי� רבות אפליית נשי�
  13.הטיה כלשהי לרעת הנשי� בגופי� אלו

המבטאי� א� , שהיי� שהמחוקק בחר לכלול בחוק שיווי זכויות האלכ� יש להוסי� את החריג
 הכרה ברורה של יש בחריגי� אלה. ה� את הפגיעה בזכויות נשי� בתחו� דיני המשפחה

לא תהיה עדיפות לעקרו� השוויו� על , בענייני נישואי� וגירושי�כ�  ו,בתחו� זהבכ� שהמחוקק 
  .  המאמרהמש� בפרט כפי שא14,פני עקרונות דתיי� והלכתיי�

  החריגי� בחוק שיווי זכויות האישה. ג

לקבוע עקרונות להבטחת שוויו� "חר� מטרתו הרחבה  עיו� בחוק שיווי זכויות האשה מעלה כי
ומחויבותו  15"ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, מלא בי� האישה לבי� האיש

 מכיל החוק בתוכו שני סייגי� 16,וקגברי� לפני החזה של לפעול להשוואת מעמד� של נשי� ל
 . שמחריגי� את תחולתו

 
 �" בג;)5.6.2006, פורס� בנבו (פלוני נגד בית הדי� השרעי לערעורי� 1129/06 �" בגמהלדוגראו   11

  .)5.2.2006, פורס� בנבו (בוה לערעורי� בירושלי�בית הדי� השרעי הג' פלוני נ 9740/05
  ).ההדגשות הוספו ( לפסק דינה של השופטת ארבל25 'פס, הבוררת� "גב  12
  ).ההדגשות הוספו(ש� , ארבל לפסק דינה של השופטת 27 'פס  13
  . 253' בעמ, 9ש "לעיל ה, ראו לדוגמה רדאי  14
  . לחוק שיווי זכויות האשה1' ס  15
  .ש�, א1' ס  16
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 17.גירושי�בנישואי� ובהיתר האיסור והלפגוע בדיני קובע כי החוק לא בא הסייג הראשו� 
  : בדברי ההסבר להצעת החוק מטע� הממשלהשל הסייג הובא  להכללתו הטע�

ה ואי� מפלי� אשה באשר היא אש, האשה כאיש ראויה לכל פעולה משפטית
ישנ� עדות שלפי דיניה� אי� האשה ראויה לפעולות משפטיות ). 1סעי� (

ע� זאת נקבע .  החוק המוצע בא לבטל הפליה זו;מסויימות שהאיש ראוי לה�
כגו� , שאי� החוק המוצע בא לפגוע בדיני איסור והיתר לנישואי� ולגירושי�

ש ישהא, המתקדשת –שהאיש הוא המקדש והאשה , שגרושה אסורה על כה�
   18.מקבלת –הוא הנות� גט והאשה 

ובכלל , הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי� הדתי" קובע כי הסייג השני
  19".זה על מינוי רבני� ובעלי תפקידי� שיפוטיי� בבתי די� דתי

 את עידוד על דגלו ת שני הסייגי� שלעיל בחוק שחר אתליבחירתו של המחוקק להכל
 מעידה על הכרה היא.  בחירה מודעת ומכוונתהיאבי� המיני� ומיגור האפליה נגד נשי� השוויו� 

  ובזכויותיה�נשי�הבבעייתיות הטמונה בדיני� הדתיי� ועל פוטנציאל הפגיעה שלה� במעמד 
לרבות ובמיוחד תפקידי� , ועל הדרת� של נשי� ממילוי תפקידי� בעלי השפעה בבתי הדי�

  . שיפוטיי�

 כל צורות � שללביעור  ג� הסתייגויותיה של מדינת ישראל בעת אשרור האמנהלכ� התווספו
 הזהות לחריגי� הקבועי� בחוק שיווי זכויות 1991,20בשנת ) CEDAW(האפליה נגד נשי� 

 אשרורה של האמנה והמלצותיה� החוזרות ונשנות של מאז שני� 26�חר� חלו� כ. האישה
 . עושה כ�אינה מדינת ישראל 21,ייגויותיהועדות השונות של האמנה לחזור בה מהסתוה

 כמו ג� החריגי� הקבועי� בחוק שיווי זכויות ,התוצאה היא שנכו� להיו� ההסתייגויות באמנה
  . עדיי� שרירי� וקיימי�,שהיהא

אי� ספק כי עמדה זו של המדינה מכפיפה את עקרו� השוויו� לנורמות פטריארכליות 
בי� , להעדי� את ער� השוויו�, מדינה דמוקרטית אחרתכל כמו , על ישראל. ולנורמות דתיות

 
  .ש�, 5' ס  17
  .191, 190ח "ה, 1951–א"התשי, ות האשההצעת חוק שיווי זכוי  18
, )2' תיקו� מס(חוק שיווי זכויות האישה  הוס� בסייג זה. לחוק שיווי זכויות האישה) ג(7' ס  19

  .172ח "ס, 2000–ס"התש
נכנסה ) (�1979נפתחה לחתימה ב (179, 31א "כ, האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשי� לצורותיה  20

  .)�CEDAWאמנת ה: להל�( )�1991וק� לגבי ישראל בלת
 Concluding observation of the : בישיבותיה השונות כדלקמ�עדהוהמלצות הוגמה  לדוורא  21

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Thirty-third session, 
Article 26, Israel, 22 July, 2005, www.goo.gl/rOmgQL; Concluding observation of the 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Forty-eighth session, 

Article 9, Israel, 4 February, 2011, www.goo.gl/gCjzxq.  
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לרבות , ח הגנה על הזכויות החוקתיותוח חובתה לקיי� את השוויו� על פי האמנה ובי� מכומכ
   22. ולא להותיר את מלאכת ההגנה על זכויות נשי� בידי בית המשפט בלבד,הזכות לשוויו�

  הנוגעות לחריגי� הנזכרי�הבוררת �"בהמש� המאמר אסקור את הטענות שהועלו בבג
אודות תחולת� על שני הסייגי� והשאלה .  על פרשנות��"ואעמוד על השפעת הכרעתו של בג

  . בעניי� מינויה של בוררת בבית הדי� השרעי היו ללא ספק מסלעי המחלוקת העיקריי� בעתירה

  שהיצמצו� פרשנות החריגי� שבחוק שיווי זכויות הא. ד

 ע� להתמודד� "בגנאל� ,  כאמור לעיל, החריגי� שבחוק שלחולת�על מנת להכריע בשאלת ת
שנוי  עניי�תה סלע מחלוקת בי� הצדדי� בעתירה וכ� ישהי, שאלת מהות תפקידו של הבורר

יתה יטענתו העיקרית של בית הדי� השרעי ה. אסכולות דתיות מוסלמיות שונותבי� במחלוקת 
מעמדו של , מאני' לחוק המשפחה העות130ממנה נשאב סעי� ש ,יתכעל פי האסכולה המאלש

 על פי . ומכיוו� שכ� החלטתו סופית ואיננה בגדר המלצה,מעמד קאדי היושב בדי�הוא כהבורר 
  .  הבורר להיות גבר בלבד חייב אפואאותה אסכולה

 חל החריג שעליו ,ודתי  בית הדי� השרעי כי מדובר בתפקיד שיפוטיקבע  של כ�כפועל יוצא
חוק מינוי נשי� לתפקידי� � ה המחריג מ, כאמורלחוק שיווי זכויות האישה) ג(7הקבוע בסעי� 

 כי תפקיד הבורר יכול להשפיע על נקבע עוד .דתיי� ולתפקידי� שיפוטיי� בבתי הדי� הדתיי�
 לחוק שיווי זכויות 5 ולכ� חל ג� החריג השני הקבוע בסעי� ,גירושי�באיסור ההיתר והדיני 

  . גירושי�ליו� את דיני ההיתר והאיסור לנישואי� והשוו�  המחריג מ,האישה
 נטע� כי החלטת בית הדי� השרעי לאמ� את הפרשנות על היוע� המשפטי לממשלהבתגובת 

נטועה באוטונומיה )  מאפשרת מינוי של אישה לתפקיד בוררתאינהש(ית כפי האסכולה המאל
 ולכ� קרא ,תי שבסמכותוהשיפוטית המסורה לבית הדי� בכל הקשור להחלת הדי� הדתי המהו

מנגד טענה העותרת כי בית הדי� השרעי לא דבק בפרשנותו . הלא להתערב בהחלט� ש"בגל
כי היא הוסיפה וטענה . ית דווקאכמאני באסכולה המאל' לחוק המשפחה העות130סעי� ל

 המאפשרת מינוי של אישה לתפקיד בוררת וא� לתפקיד ,לה מבוססת על האסכולה החנפית'המג
  . קאדיות שרעיות ברשות הפלסטינית והצביעה על מינוי� של שתי,תקאדי

העיר בית הדי� השרעי בפני ,  ומבלי להיכנס לעומק המחלוקת הדתית בנושא,בקליפת אגוז
 וכי יש  במחלוקת בי� חכמי הדת המוסלמיתשנויה כי שאלת מינויה של אישה בוררת �"בג

לזאת יש להוסי� כי בהכרעתו  23.ד בוררתאסכולות דתיות שמאפשרות מינוי של אישה לתפקי

 
22  Frances Raday, Culture, Religion and Gender, 1 INT’L J. CONST. L. 663 (2003). 
היוע� ג� , זאת ועוד. הבוררת� "פסק דינה של השופטת ארבל בבגל 6 'של פס הסיפה ג� ורא  23

  .�"ג כאמור בתגובתו לב, אחדות הודה בקיומ� של אסכולותלהשהמשפטי לממ
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 לחוק 130 בשאלת תפקידו של הבורר על פי סעי� �"גב הכריע 24,חמזהבעניי�  ,הקודמת
שכ� המלצת� נתונה  ,ח של הצדדי�וכמיופי כקבע כי הבוררי� פועלי�  ומאני'המשפחה העות

 ,לה החנפיתמתיישבת דווקא ע� האסכוזו גישה  ;וכפופה להחלטתו של הקאדי היושב בדי�
  . המאפשרת מינוי של אישה לתפקיד בוררת וא� לתפקיד קאדית

. בוררי�הלהמלצת בניגוד  אשר פסק , הוגש נגד בית הדי� השרעי לערעורי�חמזה �"בג
בי� היתר בהסתמ� על מדיניותו של ,  הבוררי� כאמור לעיל� של הכריע בשאלת תפקיד�"בג

 עולה כי בית הדי� מפעיל שיקול דעת ה� אשר מ,בית הדי� השרעי ועל הפרקטיקה הנהוגה בו
  25.ופוסק לעתי� בניגוד להמלצת הבוררי�

 בנוגע לפיה ש עמדההבוררת �"להציג בבגבחר בית הדי� השרעי , למרות כל האמור לעיל
אסכולה  – יתכדווקא באסכולה המאל  דבק הואמאני' לחוק המשפחה העות130לפרשנות סעי� 

 שעמדה לרשותו האסכולה הג� ,בוררת ופוגעת בעקרו� השוויו�ל מינויה של אישהאת מונעת ה
 במיוחד ,מעלה שאלות ותהיות רבותזו בחירה  . נוהג על פיהבית הדי� השרעי אשר ,החנפית

לאחר דיו� בטענות . בנוגע ליכולת� האמתית של בתי הדי� הדתיי� לקיי� את עקרו� השוויו�
.  תפקיד שיפוטילאאיננו תפקיד דתי וג� כי תפקיד הבורר  הצדדי� קבעה השופטת ארבל

אי� על כ� ש וכ� 26, בנוגע לתפקיד הבוררי�חמזה �" על הקביעה בבג�הסתמבההחלטה ניתנה 
 החריגי�  השופטת כיכפועל יוצא קבעה .גירושי�בנישואי� ובאיסור ההיתר והפגיעה בדיני 

  .על מינויה של הבוררתאינ� חלי�  27שבחוק שיווי זכויות האישה
שה קבעה השופטת ארבל כי י שני החריגי� לחוק שיווי זכויות הא שלר דיו� בפרשנותלאח

 לחול על תוכ� הדי� הדתי עצמו בלבד שכוו�כסעי� לחוק  5יש לפרש את החריג הקבוע בסעי� 
 יששה ישיווי זכויות הא לחוק) ג(7 כי את סעי�  קבעה כ�28 ;ולא על בעלי הסמכות לייש� אותו

 , כגו� דייני� או קאדי�,כ� שיחול על נושאי תפקידי� שיפוטיי� בלבדת לפרש בצורה מצומצמ
  29.ה� בלבדילעו

 
  .)2001 (592 )2(ד נה"פ, בית הדי� השרעי לערעורי� בירושלי� 'נ חמזה 9347/99 �"בג  24
�כפי שיצאה מתחת ידיו של בית, א� ההלכה הפסוקה בתחו� זה: " לדברי השופט אור8' פס, ש�  25

בדיו� שהתקיי� בעניי� זה . 130מלמדת כי זו הפרשנות הראויה לסעי� , הדי� השרעי לערעורי�
, לבקשתנו.  לחוק130הדי� השרעי לערעורי� את סעי� �בפנינו עלתה השאלה כיצד מייש� בית

� הדי� השרעי ביושבו כערכאת ערעור על החלטות בתי� תדי� של בי� הדי� בפנינו פסקי� הביאו בעלי
 �שפורסמו בקוב� , די� אלו�מפסקי. כפי שנעשה כא�, 130די� שרעיי� אזוריי� בפוסק� לפי סעי

'�הדי� השרעי לערעורי� פסק באופ� � עולה כי בית,  בהוצאת המרכז הבינתחומי בהרצליה'אלכשא
� השרעיי� האזוריי� שניתנו לאחר החלטת הדי�די� של בתי�עקבי שהוא רשאי להתערב בפסקי

 �  ".ובמסגרת זו להתערב בהחלטת הבוררי�, 130בוררי� אשר מונו לפי סעי
  .24ש "לעיל ה  26
  .לחוק שיווי זכויות האשה) ג(�7 ו5 'ס  27
  . לפסק דינה של השופטת ארבל39 'פס, הבוררת �"בג  28
  . לפסק דינה של השופטת ארבל42 'ספ, ש�  29
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לאור לפיו שהשופטת ארבל הגיעה למסקנתה זו תו� קביעת כלל פרשני חשוב ותקדימי 

 פרשנות מרחיבה ויש להעניק ל, עליה� נשע�ש הייחודי והעקרונות ומעמד, תכליתו של החוק

לא היא שתכלית� של הוראות החוק שנות מצמצמת מתו� הנחה  לית� לחריגי� פרשה בעתוב

   30.לפגוע בעקרו� השוויו�
 מסוגה בכל ראשונה מעלה כי קביעה זו היא הבוררת �"בגעד לחיפוש בפסיקה שניתנה 

וכי רק במקרי� בודדי� עסק  ,הנוגע לפרשנויות החריגי� הקבועי� בחוק שיווי זכויות האישה
זאת בניגוד לפסיקה הענפה הקיימת  (31פרשנות�ב החריגי� או  בתחולתספציפי באופ� �"בג

  ). בתחו� השוויו� בי� המיני�
חריגי� ומונעת אות� צמצו� תחולת� של את חשיבותה של קביעה זו בכ� שהיא מאפשרת 

בכ� עשויה לסייע א� היא בצמצו� מרחב האפליה הקיי� נגד נשי� בבתי הדי� . את הרחבת�
 מייחס לאות� החריגי� בפסיקותיו �" שבגרבנוכח המשקל הג�  קביעה זו חשובה. הדתיי�
  .  המאמרכפי שיפורט בהמש�, השונות

  ?מסלולי� מקבילי�: עקרו� השוויו� וחוק שיווי זכויות האישה. ה

ל החלטת ודינה ש אינ� חלי� כי החריגי� הקבועי� בחוק שיווי זכויות האישהה לאחר קביעת
 נוספת אפשרות, בטר� הענקת הסעד המשפטי, השופטת ארבלציינה , בית הדי� השרעי להתבטל

ייתכ� שהיינו מגיעי� לאותה תוצאה ג� א� ": גיה דר� החלתו של עקרו� השוויו�לניתוח הסו
   32."היינו מניחי� שחוק שיווי זכויות האישה לא חל על המקרה דנ�

לד בחוק שיווי השופטת ארבל מבססת את אמירתה על כ� שעקרו� השוויו� בי� המיני� לא נו
 כבר ,לדבריה, עקרו� השוויו� נולד; לעיגו� הצהרתי ומעשי שלובו אלא א� זכה , זכויות האישה

 כי הפעלת הדי� הדתי צריכה להיעשות תו� התחשבות הכ� קבע כמו 33.ע� לידתה של המדינה
  . בעקרו� השוויו�

 
  . לפסק דינה של השופטת ארבל31 'פס, ש�  30
שאלת נדונה , )1954 (910ח ד "פ, עכו והמחוז,  השופט השרעי' מלח� נ49/54 �" בבגהכ� לדוגמ  31

 לאותו 5 ' לבי� ס,לחוק שיווי זכויות האישה) א(8 ' שנקבע אז בס,היחס בי� האיסור על פוליגמיה
כל כוונתו של סעי� : "בקובעו כ�,  מאחוריוד ולהיגיו� העומ5 ' נדרש למטרתו של ס�" ובג,החוק

הקיימות א� בהלכות ,  מעי� הללו דלעילמסוימותלשמור ולהג� על אפליות משפטיות ,  היא5
 לפסק 8 'ס" (וא� בהלכות האישות של איזו עדה דתית מוכרת אחרת, האישות של דיני ישראל

 7) 1(חד כ"פ,  לישראלי� הראשיני�הרב' בורונובסקי נ 10/69נ "א ד נוספת היהדוגמ). הדי�
  . שעסק בהיתר שנית� לגבר לשאת אישה אחרת בשל סירובה של העותרת לקבל גט)1971(

  . לפסק דינה של השופטת ארבל44' פס, הבוררת� "בג  32
  . לפסק דינה של השופטת ארבל24' פס, ש�  33
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חינת החלת עקרו� השוויו� ללא באת  מאפשרת למעשהאמירתה של השופטת ארבל 
שכ� היא אינה מוגבלת לתחולתו של החוק , תחולת� של החריגי� לחוק שיווי זכויות האישה

  . כאמור
שחייבה את בתי (השופטת ארבל כדי להגיע לתוצאה הסופית שנוקטת המהל� המשפטי 

  . עשויה אפוא ליצור שני מסלולי� מקבילי�) הדי� השרעיי� למנות אישה בוררת
שאינו מוגבל ,  עקרו� השוויו� הכלליו של ההחלטה לאור תחולתמסלול הבוח� את הוא האחד

 המסלול; ) מסלול עקרו� השוויו�:להל�(לחוק שיווי זכויות האישה ולחריגי� המופיעי� בו 
מסלול חוק שיווי : להל�( בוח� את תחולתו של חוק שיווי זכויות האישה והחריגי� בו אחרה

  ). זכויות האישה
חוק שיווי זכויות ששכ� הקביעה , שמדובר במסלולי� חופפי�לכאורה נית� היה לטעו� 

לי� אמורי� להחיל את אותו  משמעה ששני המסלו34,האישה הצהיר על די� קיי� זה מכבר
  . קרו� השוויו�א הוא עֶ ו הל,קרו�יע

צעידה בכל אחד מהמסלולי� המתוארי� לעיל עשויה להוביל לתוצאה , הלכה למעשה
ה להוביל ית היהצעידה במסלול של חוק שיווי זכויות האישה יכולהשוני העיקרי הוא ש. שונה

,  חלי�החריגי� לחוקשלפיה  עמדת בית הדי� השרעי התקבלהלתוצאה של דחיית העתירה אילו 
 ,במבח� התוצאה הסופית. בעוד צעידה במסלול עקרו� השוויו� אינה מוגבלת לתחולת החריגי�

 באותה א�, הבוררת �" כפי שהוכרע בבג,ות דומותהפעלת שני המסלולי� יכולה להוביל לתוצא
הא� אמירתה . וצאות משפטיות שונות וא� מנוגדותמידה היא יכולה להוביל במקרי� אחרי� לת

של השופטת ארבל יצרה למעשה שני מסלולי� מקבילי� שנית� לעשות בה� שימוש בתחו� 
מהו היחס ביניה� וכיצד  ,מהי משמעות קיומ� של שני המסלולי�, א� כ�? האפליה נגד נשי�

מהו משקל� של ? על מאבקי� עתידיי� נגד אפליית נשי� בבתי הדי�) א� בכלל(ישפיעו 

או ( והא� קביעתה של ארבל מבססת למעשה ,החריגי� הקבועי� בחוק שיווי זכויות האישה

  ? לה�" מסלול עוק�) "מציעה

�"ההכרעה שניתנה בבג כי לכאורה עולה בתחו� אפליית נשי� �"פסיקה הקודמת של בגמ 
 שעסק בסירוב למנות 35,פורז עניי�, כ�. �" אינה שונה מהכרעותיו הקודמות של בגהבוררת

 שעסק בפסילת אישה מלכה� כחברה במועצה 36,שקדיאל עניי� ו,אישה באספה הבוחרת רב עיר
. ה לחוק שיווי זכויות האיש�התייחסו א� ה� לעקרו� השוויו� לצד התייחסות, הדתית בירוח�

 בבואו �"שני המסלולי� חולפת מול פניו של בגשל  האפשרותכבר אז נית� היה לראות את 

בהצעתה של כבוד השופטת . לדו� באפליה נגד נשי� ובנושאי� הנוגעי� לענייני הלכה ודת
 אי�) מסלול חוק שיווי זכויות האישהלעומת ( עקרו� השוויו�  שלארבל לצעידה במסלול

עלתה האופציה להחלת שני  שקדיאלו פורז שבענייני� העובדה חר�.  חידוש רבלכאורה

 
  .רבל לפסק דינה של השופטת א29' פס, ש�  34
  .)1988 (309) 2(ד מב"פ, יפו�אביב�ראש עירית תל' פורז נ �953/87 "בג  35

  .)1988 (221) 2(ד מב"פ, השר לענייני דתות' שקדיאל נ �153/87 "בג  36
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 לא נקטה השופטת ארבל הבוררת �"ג� בבג 37.הוכרעה ונותרה בצרי� עיו� לאהיא , המסלולי�
הערה נוספת מעבר לדרוש "אלא התייחסה למסלול עקרו� השוויו� כ, משמעית� לשו� חותכת וחד

  38."לעניינו
 ,)למרות לשונה המסויגת( בקביעתה של השופטת ארבל נית� לראות חידוש, דעתיל, ע� זאת

. בה העניקה למסלול עקרו� השוויו� מקו� מרכזי בקביעתה הסופית והתוותה כלל פרשני נוס�ש
 הדתי לאמ� אסכולה מקובלת בדי� הדתי אשר אינה פוגעת הדי� המחייב את בית ,כלל זה

  :  בזו הלשו�נוסח, עקרו� השוויו�בעקרו� השוויו� על פני אסכולה אחרת שאינה מתיישבת ע� 

יתכ� שהיינו מגיעי� לאותה תוצאה ג� א� היינו מניחי� שחוק שיווי זכויות 
ככל הערכאות השיפוטיות , בתי הדי� הדתיי�. האישה לא חל על המקרה דנ�

, ובה� לעיקרו� השוויו�, כפופי� לעקרונות היסוד של השיטה, ורשויות השלטו�
עיקרו� , כפי שציינתי. ל בית משפט זה בפסיקתואשר זכה ליישו� עקבי ש

אלא רק זכה לעיגו� , השוויו� בי� המיני� לא נולד בחוק שיווי זכויות האישה
הפעלת הדי� הדתי צריכה להיעשות א� היא תו� , לפיכ�. הצהרתי ומעשי שלו

ככל , ובעיקרו� השוויו� בפרט, התחשבות בעקרונות היסוד של השיטה בכלל
קיי� שוויו� א� "כפי שציי� הנשיא ברק . ת הדי� הדתי עצמושנית� במגבלו

, כ� ראו עניי� בבלי; 278' בעמ, עניי� שקדיאל" (בתחולתו של עקרו� השוויו�
כל רשות מרשויות "כבוד האד� וחירותו כי : כ� קובע א� חוק יסוד). 248' בעמ

כה של ההשל). 11סעי� " (יסוד זה� השלטו� חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק

קביעה זו לטעמי היא כי א� קיימת אסכולה מקובלת בדי� הדתי המתיישבת ע� 

עיקרו� השוויו� על בית הדי� הדתי להעדיפה על אסכולה אחרת בדי� הדתי 

  39.שאינה מתיישבת ע� עיקרו� זה

 המחייבת את בית הדי� להעדי� פרשנות המתיישבת , של השופטת ארבלהפוזיטיביתקביעתה 
מרחיבה את ה , קביעה תקדימיתהיא, עמוויו� על פני זו שאינה מתיישבת ע� עקרו� השו

  . בה� קיימת יותר מדר� פרשנית הלכתית אחתשפוטנציאל ההגנה על זכויות נשי� במקרי� 

 
בפרשה שלפנינו אנו עוסקי� בפירוש חוק , כפי שציינתי" :ק לפסק דינו של השופט בר9 'ס, ש�  37

 של 'האני מאמי�'די בעקרו� השוויו� המהווה חלק מ, ולעניי� זה, לעניי� מינוי מועצה דתית
שנית� היה להגיע אליה , באה לביסוס נוס� של גישה חוק שיווי זכויות האשהההפניה ל. מדינתנו

מגיעי� ) עקרונות היסוד(פי ראש אחד �א� על, מה הדי�, שאלה יפה היא. ג� בלעדי אותה הפניה
אי� לנו צור� , כאמור. לתוצאה אחרת) ויות האשהחוק שיווי זכ(פי ראש אחר �לתוצאה אחת ועל

  ). נוספהההדגשה" (ואני מבקש להשאירה בצרי� עיו�, להכריע בשאלה זו
  . לפסק דינה של השופטת ארבל43' פס, הבוררת� "בג  38
  ).ההדגשה נוספה ( לפסק דינה של השופטת ארבל44' פס, ש�  39
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הא� משמעות : קביעה זו היא ג� מעלה שאלות כגו�במוב� שלצד הפוטנציאל הגלו� 
� היעדרעתידיי� של אפליה נגד נשי� להוכיח היא חיוב� של בתי הדי� הדתיי� במקרי�  הקביעה

? הא� הדבר מתיישב ע� עקרו� השוויו�? של אסכולות או דעות דתיות בעלות פרשנות חלופית
על הא� המקור לקיומ� של אסכולות או דעות דתיות חלופיות הוא רק דעת� של בתי הדי� 

חי� חיצוניי� בענייני יאפשר למומ  או שמא בית המשפט,אודות קיומ� של אסכולות מקובלות
  ? דת להציג את חוות דעת� בפניו
 אילו הגיע ארגו� של נשי� דתיות העוסק בפמיניז� דתי ומבקש :שאלה מתבקשת נוספת היא

יקבל אותה  הא� בית המשפט, להצביע על פרשנות חלופית אשר בית הדי� הדתי אינו מכיר בה
  ? �כראיה לקיומה של פרשנות המתיישבת ע� עקרו� השוויו

  .  מורכבות ועשויות להתברר במקרי� עתידיי� כמוב�התשובות לשאלות שלעיל ה�
נית� לומר שקביעה זו מוסיפה ללא ספק אתגר לארגוני הנשי� ולעותרות , מכל מקו�

 אשר ירצו להמשי� ולהיאבק באפליה נגד נשי� בבתי הדי� הדתיי� ובענייני� ,הפוטנציאליות
  . הנוגעי� לדת ומדינה

 שני המסלולי� המתוארי� לעיל אטע� כי למרות לשונה הזהירה של הסוגיה שללסיכו� 
לחריגי� שבחוק " עוק�"כמסלול ( מסלול עקרו� השוויו� ו שלהשופטת ארבל בנוגע להחלת

 לצד, קביעתה להעדפת הפרשנות הדתית המתיישבת ע� עקרו� השוויו�, )שיווי זכויות האישה
שני הכללי� הפרשניי� (גי� לחוק שיווי זכויות האישה הקביעה של פרשנות מצומצמת של החרי

 שיוכלו לחסות תחת ההגנה של ,עשויות לסייע בצמצו� מקרי האפליה נגד נשי�) שהוצגו לעיל
  . החריגי�

�" וכ� של פסיקותיו הקודמות של בג,הבוררת בעניי� פסק הדי�קריאה רציפה ומעמיקה של  
 פוטנציאל בצעידה במסלול עקרו� יש כ�אשמובילה אותנו למסקנה , במקרי� של אפליית נשי�

מציבי�  וה� עדיי� , מייחס משקל רב לחריגי� שבחוק שיווי זכויות האישה�"בג. השוויו�
 נושא השוויו� בי� המיני� מציינת תתו� כדי סקיר. מחסו� כבד בדרכ� של הנשי� לשוויו�

 יכולות להתמנות לתפקיד שיפוטי בבתי הדי� הדתיי� א� בחסותו אינ�י� השופטת ארבל כי נש
) ג(7וי זכויות האישה בסעי� החריג הקיי� בחוק שיוש בכ�דבר מעיד על הכרתה ה 40.של החוק

  : מחסו� בפני המאבק באפליה נגד נשי� הנו לחוק

שכ� במוסדות , כאשר אנו ממקדי� מבטנו אל בתי הדי� הדתיי� הקושי מתעצ�
בעיקר מעצ� מינוי תפקידי� , זאת. לה ישנה אפליה המובנית בתו� המערכתא

� אשר לכאורה מוגני� על ידי מינויי, שיפוטיי� מקרב המי� הגברי בלבד
   41.החוק

 
  . לפסק דינה של השופטת ארבל27' פס, ש�  40
   .ש�  41
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א� היא למרות , פסיקה הנוגעת לאפליית נשי� בבתי הדי� הדתיי�מסקנה דומה עולה ג� מ
חוק ל א� ורק העובדה שאינו מוגבלוויו� ו בעניי� תחולתו של עקרו� הש�"בגאמירותיו של 

 משקל רב לחריגי� שבחוק שיווי זכויות �"בג בפועל מייחס ,ואול�. שיווי זכויות האישה
 ,"מבוי סתו�"בעתירה של עמותת , הלדוגמ. האישה ומתקשה לבטל החלטות המנוגדות אליה�

   :� קובעת השופטת ארבל כ42, דייני�לבחירתועדה והעוסקת במינוי נשי� ל

לא , ומשזוהי דרישה הלכתית, בתי הדי� הרבניי� ה� גופי� הלכתיי� גרידא

בתי , כידוע, יחד ע� זאת. יכולה להישמע כל טענה נגד מינוי דייני� גברי� בלבד
הדי� הרבניי� עוסקי� בסוגיות רגישות של היחסי� בי� המיני� ולהחלטותיו 

לא אחת דברי ביקורת על רקע זה נשמעו . השפעה מכרעת על חיי המתדייני�
עימ� מתמודדות נשי� בעת התדיינות , לעיתי� קשי� ביותר, בהתייחס למצבי�

במצב זה דומה כי יש מקו� . בפני בית הדי� הרבני בענייני אישות ומשפחה

וזאת ראוי , במסגרת הוועדה למינוי דייני�" לאז� ולפשר בי� שני הקטבי�"

חדת בהמלצת� של ארגוני נשי� שיעשה על דר� של הסתייעות והתחשבות מיו

 המלצות אלה ראוי לה� שתובאנה בחשבו� יחד ע� יתר .ביחס למינוי דייני�
יתר שיקולי לצד , השיקולי� הצריכי� לעניי� ותקבלנה את המשקל המתאי� לה�

   43.הוועדה למינוי דייני�

י� מינוי נש�קביעתה של השופטת ארבל מעידה על כ� שהיא מתייחסת לחריג הנוגע לאי
לאז� בי� " וכדי , ולכ� קובעת כי לכל הפחות,מחסו� בלתי עביראל לתפקידי� שיפוטיי� כ

  . יש לשמוע את המלצת� של ארגוני הנשי� ביחס למינוי הדייני�, "הקטבי�
היה  נוס� שעסק בשאלה של בחירת אישה לכה� בתפקיד מנהל בתי הדי� הרבניי� �"בג

ה תדחנ ובכ� ,נדחתה העתירה מטעמי� דיוניי�זה בעניי�  44.המרכז לקידו� האישהבעניי� 
�" הימנעותו של בג45. לחוק הדייני�13ההזדמנות להכריע בשאלת פרשנותו של סעי�  

כדי ג� יש בה , להכריע בסוגיית מינויה של אישה לתפקיד של מנהלת בתי הדי� הרבניי�מ
לחוק שיווי זכויות ) ג(7 לפרו� את המסגרת החוקית הקיימת בסעי� �"להצביע על הקושי של בג

  . � של נשי� לתפקידי� בעלי השפעה בבתי הדי� הדתיי�יהאישה ולהתמודד ע� שאלת מינו

 
ות ההדגש( )3.6.2008, פורס� בנבו (הוועדה למינוי דייני�' נ" מבוי סתו�"עמותת  �8756/07 "בג  42

  .)נוספו
  .סק דינה של השופטת ארבלבפ, ש�  43
פורס� ( שר המשפטי�' ש רות ועמנואל רקמ� נ"המרכז לקידו� מעמד האשה ע �151/11 "בג  44

  )27.12.2011, בנבו
45   �  .68ח "ס, 1955–ו"התשט,  לחוק הדייני�13סעי
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 כלי� מחוקקל ולבתי המשפט  נותנותהבוררת �"ההכרעות התקדימיות בבג, לסיכו�
. התמודדות ע� אפליית נשי� בבתי הדי� הדתיי�בבה� יוכלו להיעזר שפוטנציאליי� חדשי� 

 חוק שיווי זכויות זה שלעקרו� השוויו� וזה של , ו שימושיי� ביצירת שני המסלולי�הכלי� יהי
האחד בנוגע לפרשנות , האמורי� ביצירת שני הכללי� הפרשניי� � ג� יסייעו ה;האישה

 בית הדי� לאמ� ו של בנוגע לחובתאחרוה, החריגי� לחוק שיווי זכויות האישההמצמצמת של 
  .קרו� השוויו�פרשנות דתית המתיישבת ע� ע

 אודות מינויה של אישה  על הא� יש בכ� כדי לקרב אותנו להכרעה–שאלה מתבקשת היא 
  ?  או דיינת קאדיתתפקידל

  מינוי� של נשי� לתפקיד קאדיות. ו

האסכולה החנפית מאפשרת מינוי� של נשי� לתפקיד ש ,הא� לאור הערתו של בית הדי� השרעי
סללה למעשה הדר� נ נית� לומר כי הבוררת �"ת של בג ולאור הכרעותיו התקדימיו46,קאדיות

  ? מינויה של אישה כקאדית בבית הדי� השרעיאת בפני הכרעה המחייבת 
לחוק שיווי ) ג(7 לשאלת החריג הקבוע בסעי� �"כיצד יתייחס בג, התשובה לכ� חיוביתא� 

  ? ולמשקל שיינת� לו זכויות האישה
גי� הקיימי� בחוק שיווי זכויות האישה והמשקל נית� לומר כי מעמד� של החרי,  גיסאמחד

�"למרות קביעתו של בג.  את הסיכוי להכרעהקטיני�מ,  כמפורט לעיל, מייחס לה��"שבג 
קשה יהיה להוציא מינוי נשי� לתפקיד שיפוטי ,  לפרשנות מצמצמת של החריגי�הבוררת

 לתפקידי� שיפוטיי� להניח כי מינוי נשי�אפוא  יש .מחו� לגדרי החריגאל במובנו הטהור 
� החריג הקבוע בסעי� מי כל עוד קייזאת,  לפיצוחיישאר לעול� גרעי� קשהבבתי הדי� הדתיי� 

�אמנת ה והסתייגויותיה של המדינה ל47 לחוק שיווי זכויות האישה)ג(7CEDAW.48 ע� זאת ,
מונע או דתי האי� איסור הלכתי ו� הטהור או דתיי� במובאי� מדובר בתפקידי� שיפוטיי� כש

�"יהיה סיכוי למהל� כגו� זה לעבור בבג, מינוי נשי�.49   
 לצד העדפת אסכולות , לצמצו� פרשנות החריגי�הבוררת �"קביעותיו של בג, לעניות דעתי

 בהוצאת  כדי לצמצ� את תחולת החריגי� ולסייע�יש בה, קיימות המתיישבות ע� עקרו� השוויו�
 � ולכ� לכל הפחות יש בה,הטהור מתחו� תחולת�או דתיי� במוב� תפקידי� שאינ� שיפוטיי� 

 
  . והטקסט הצמוד לה23ש "ו הרא  46
לכאורה נראה כי יש לצמצ� את פרשנות : " לפסק דינה של השופטת ארבל42' פס, הבוררת� "בג  47

כגו� לדייני� או , ולה� בלבד, הסעי� לנושאי התפקידי� השיפוטיי� בבתי הדי� הדתיי� עצמ�
  ".לקאדי�

  .20ש "לעיל ה  48
) 4(ד מח"פ, השר לענייני דתות' נ" המכו� להכשרת טוענות בית די�" �6300/93 "מה בג לדוגורא  49

441) 1994(.  
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  .  כדי לסייע בצמצו� הפגיעה בנשי��יש בה
להכריע בניגוד � "בעניי� זה לא ייאל� בגש מאחר ,נית� לטעו� כי לכאורה,  גיסאמאיד�

בו שלא רחוק היו� , להלכה המוסלמית ולאור קיומה של אסכולה המאפשרת מינויה של קאדית
השערה זו מתיישבת ע� פסיקתו . ח עקרו� השוויו�וה של קאדית מכ עשוי להורות על מינוי�"בג

בו לא הייתה שהמעידה כי במקו� ,  בנושא אפליית נשי� וכ� בענייני הלכה ודת�"של בג
כ� .  נגד אפליית נשי��"הכריע בג, התנגשות בי� עקרו� השוויו� לבי� עקרונות הלכתיי�

 איסור הלכתי המונע היעדר על �"יו של בג נשענו החלטות51שקדיאל ו50פורזבעניי� , הלדוגמ
המורה על העדפת אסכולה דתית , הבוררת �" בהתבסס על קביעתו של בג, לכ�52.בחירת נשי�

קיימות אסכולות ש ולאור הודאתו של בית הדי� השרעי ,קיימת המתיישבת ע� עקרו� השוויו�
יא בעלת סיכויי� טובי� נית� לטעו� כי קביעה זו ה, כאמור בנוגע למינויה של אישה כקאדית

רק א� נית� יהיה : "בו ציינהש, רדאי' מסקנה דומה נית� למצוא במאמר של פרופ. להתקבל
 ,שקדיאל ופורזכפי שהיה בפסקי די� , להראות שיש זרמי� בהלכה המאפשרי� מינוי דיינות

  53."יהפו� מהל� זה לבר סיכוי

 לתפקיד קאדית בבית הדי�  שאלת מינויה של אישה�" הובאה לפתחו של בג2001בשנת 
עדה ומועמדותה לתפקיד קאדית בפני הואת הגישה , עומרי�מרי� סלימא�, העותרת. השרעי

 הגישה בעקבות זאת. א� ועדת המינויי� החליטה שלא לאשר את מועמדותה ,למינוי קאדי�
  בעתירתה נטע� כי יש54.אליה הצטרפו ארגוני� פמיניסטיי�ו ,�"עתירה לבג עומרי�סלימא�

 עקרו� השוויו� ועקרו� הייצוג ההול� בי� שני � שלהגשמתצור� למנות אישה לתפקיד קאדית ל
 מבלי להכריע בשאלות העקרוניות שעלו העתירהאת  דחה �"אול� בג, המיני� בשירות המדינה

 כי כיוו� שמועמדותה של העותרת נשקלה לגופה על ידי �" בגקבע בלי להרבות במילי� .ממנה
 את החריג הזכיר לצד זאת א�, ולה הצור� בדיו� בשאלת האפליה בי� המיני�לא ע, ועדהוה

  .לחוק שיווי זכויות האישה) ג(7הקבוע בסעי� 
 היעדרעדה יכולה להתפרש כהוכחה על והא� בחינת מועמדותה של העותרת על ידי הו

�"הא� ההכרעות התקדימיות בבג? מניעה דתית למינויה של קאדית על פי הדי� השרעי 
 והכלל הפרשני המחייב את בתי הדי� השרעיי� לאמ� פרשנות , בהרחבה לעילשפורטו ,בוררתה

יש בה� כדי להפו� עתירה של אישה מוסלמית , דתית מקובלת המתיישבת ע� עקרו� השוויו�
�"המבקשת להתמנות לקאדית למקרה הצלחה עתידי בבג ?  

 
  .35ש "לעיל ה  50
  .36ש "לעיל ה  51
  .254–252' בעמ, 9ש "לעיל ה, רדאי  52
  .ש�  53
  ).2001 (857) 3(נהד "פ , יוסי ביילי�,השר לענייני דתות'  נד"עו, זועבי עובייד 1008/01 �"בג  54
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ד הנא חטיב לקאדית "של עובעודי כותבת מאמר זה התפרסמה הידיעה על אודות מינויה 
� לא ייאל� אפוא להידרש לסוגיה " בג55.הראשונה בתולדות ישראל שתכה� בבית הדי� השרעי

   .זו
 אשר התנגדו למינויה של בוררת אישה בעתירה –זהו מקרה מעניי� שבו בתי הדי� השרעיי� 

� שיפוטיי� � וניהלו מאבק משפטי עיקש המלווה בטענות המונעות מנשי� לכה� בתפקידי"בבג
 ה� אותו –שיפוטיי� בבתי הדי� השרעיי� תו� הסתמכות על אסכולות דתיות שמרניות � או מעי�

 הבוררת� "נראה שהצלחתו של בג. בית די� שרעי אשר תמ� במינויה של הקאדית הנא חטיב
עבור נשי� מוסלמיות מתבטאת בהתוויית הדר� למינויה של הקאדית הראשונה בתולדות 

ת החס� הדתי לכאורה המונע מינוי� של נשי� מוסלמיות לתפקידי� שיפוטיי� המדינה ובהסר
  . בבית הדי� השרעי

הא� מאבק� של הנשי� המוסלמיות עשוי לסייע : כא� המקו� לשאול את השאלות הבאות
? בפתיחת שעריה� של שאר בתי הדי� הדתיי� הקיימי� בישראל בפני מינוי� של נשי� דיינות

� להתגבר על טענות הלכתיות ודתיות המונעות נשי� מלכה� בתפקידי� "הא� וכיצד יוכל בג
דתי של בתי �הא� ועד כמה יישמר המונופול הפטריארכלי: והשאלה המכרעת היא? שיפוטיי�

� מוכ� לפתוח את דלתותיו "ובאיזו מידה יהיה בג, הדי� הדתיי� בהשמעת אות� טענות הלכתיות
ת בדת אשר אינ� נמני� ע� אלו המכהני� בבתי הדי� לשמיעת טענות שונות ממומחי� ומומחיו

  ? הדתיי�

  סיכו�. ז

 עסק בחוקיות סירובו של בית הדי� השרעי למנות אישה בוררת מחמת מינה הבוררת �"בג
 קביעתומלבד , עליה� נשע� בית הדי� השרעי בסירובוש נוספי� נימוקי�לא היו . בלבד

אינה מאני ' לחוק המשפחה העות130הוא מאמ� בפרשנות סעי� שאותה שהאסכולה ש
בית הדי� השרעי הצביע בעצמו על אסכולות , ע� זאת. מאפשרת מינויה של אישה לתפקיד

  . מינוי� של נשי� לתפקידאת אחרות שאינ� פוגעות בעקרו� השוויו� והמאפשרות 
כברת דר� להגנה על זכויותיה� של נשי� וחייב � "בגבדונו בעתירה העומדת מולו עשה 

השופטת ארבל הגיעה . מינויה של אישה בוררת לאור עקרו� השוויו�את ו של דבר בסופ
אחד מחיל את עקרו� ה, בשני מסלולי� מקבילי�) אופציונלי(לתוצאתה הסופית תו� שימוש 

  .שיווי זכויות האישה והחריגי� לו מחיל את חוק אחרהשוויו� וה
 אשר ,בפסק הדי�חשובות טענתי היא שהשימוש בשני המסלולי� מוליד שתי קביעות 

השילוב ביניה� עשוי להוביל לצמצו� תחולת� של החריגי� לחוק שיווי זכויות האישה במקרי� 

 
 Ynet 25.4.2017" ית הדי� השרעיאישה מונתה לקאדית בב: היסטוריה"טובה צימוקי   55

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4953581,00.html.  
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 ועמ�, האלהאי� ספק כי כל עוד לא מתבטלי� החריגי� . של אפליית נשי� בבתי הדי�
�אמנת הבהמדינה הסתייגויותיה של CEDAW,56 נשי� מודרות מתפקידי� שיפוטיי�  וכל עוד

 ונשי� ימשיכו ללותימש� אפליית� של נשי� בבתי הדי� ה, ו בעלי השפעה בבתי הדי� הדתיי�א
   57.כלכליי��להיות נתונות לשליטה פטריארכלית בענייני� מרכזיי� של חייה� הסוציו

דר� המל� למאבק באפליית נשי� בתחו� היא כינונה של מערכת אזרחית אחת ש סבורתני
וביטול המונופול הדתי הקיי� בהסדרת ענייני נישואי�  58משותפת לנישואי� וגירושי�

 כל עוד לא מושגת מטרה זו וכל עוד נשי� נאלצות להתמודד ע� קיומ� של ,אול�ו 59.וגירושי�

 בעניי� הבוררת יכולות לסייע �"נראה כי קביעותיו של בג, החריגי� בחוק שיווי זכויות האישה

קריאה לפרשנות ב ה� יוע זה מתבטאס; לכל הפחות בצמצו� תחולת� של חריגי� אלה

חוק שיווי זכויות לפיתוחו של שיח עקרו� השוויו� כמסלול מקביל בה� , מצמצמת שלה�

  .  של אופציות פרשניות דתיות שמתיישבות ע� עקרו� השוויו��העדפתב וה� מנונפרד מ והאישה

כלל ונשי�  עבור ציבור הנשי� בהבוררת �"לזאת יש להוסי� את ההישג האדיר שמבטא בג
 שבירת המונופול הגברי שהיה קיי� בכל הנוגע למינויי� :המתדיינות בבתי הדי� השרעיי� בפרט

לבחור את זהות ) וג� עבור גברי�(של בוררי� ויצירת אפשרות בחירה עבור נשי� מתדיינות 
 אפשרות אי� לנשי�בה שאפשרות בחירה זו משמעות חשובה מאוד במציאות ל. הבורר מטעמ�

בו שמקו� , וביתר שאת 60, ביחס לסמכותו של בית הדי� השרעי לדו� בעניי� גירושיה�בחירה
  .קאדי� גברי�ברוב�  ה� עדיי� �יינהמכריעי� הסופיי� בענ

 
  .20ש "לעיל ה  56
  .281' בעמ, 9ש "לעיל ה, רדאי  57
 בישראל מסגרת אזרחית לנישואי� וגירושי�: יר עמדהני ג� פנחס שיפמ� ואבישלו� וסטריי� ורא  58

  .www.metzilah.org.il/1140, )2012, רות גביזו� עורכת, ה"ארגו� מציל(
כינונה של מערכת אזרחית לנישואי� וגירושי� ויצירת די� את  , למשל,שיפמ� ווסטריי� מציעי�  59

אלה . תיי� ושאינ� דתיי�תו� מת� לגיטימציה לריבוי טקסי� ד, אזרחי אחד על ידי המדינה
יוכלו ג� לבחור להמשי� להתדיי� בענייני נישואי� וגירושי� , הבוחרי� להינשא בנישואי� דתיי�

בכפו� למחויבות בית הדי� לעקרונות היסוד האזרחיי� בדיני הרכוש לשוויו� , בבתי די� דתיי�
  . 71–53' בעמ, ו ש�רא. בזכות הגירושי�

חודית ובלעדית לדו� בענייני נישואי� וגירושי� של בני העדה לבית הדי� השרעי סמכות יי  60
  .1947 עד 1922, ישראל� לדבר המל� במועצה על אר�52 סימ� ו רא.המוסלמית
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  :  משפטית וליברליז� פטריארכליהיברידיות

   כבוררת בבתי הדי� השרעיי�האישה

  מאת

  * אבו רמדא�מוסה

 יש.  ההיברידיות המשפטית מביאה לביצורו של ליברליז� פטריארכלימערכת

 לשוויו� התקדמות המונעי� חסמי� ומחסומי� � גא� , בכיוו� הליברליהתפתחות

 ג� אבל, ורמת להחדרת נורמות ליברליות ג אומנ�ההיברידיות המשפטית. המלא

 בדוגמה במאמראתמקד , כדי להמחיש טיעו� זה. משמרת מאפייני� פטריארכליי�

 בעניי� זוג בי� בני בוררות י�אחת המתייחסת לבעיית מינויה של אישה כבוררת בהל

 שרעיה די�ה כיצד בית ללמד כדידוגמה זו יש בה .  בבית הדי� השרעי" וסכסו�ריב"

 לראות כי מערכת של נית�ו,  שיפוטית אזרחית חילוניתמערכת של תחת לח� פועל

 ,היברידיות משפטית גורמת לריבוי שיחי� השאובי� ממערכת נורמטיביות שונות

.  את האינטרס שלה�שישרת כדי השוני� מנסי� לנווט את השיח השחקני� כיו

 אלא בכל ,ת משפטיושיטות של רק שילוב וערבוב אינהההיברידיות המשפטית 

" פורמלי" ג� א� נדבר רק על המשפט הוזאת,  יש פרשנויות שונותמשפטיתשיטה 

 צור� יש ,"מדברי�" אינ� הספרי� שמאחר,  של דבראמיתול. בספרותוהמשפט 

 והיישו� יש הפרשנות וברגע , האמור בה�את יקרא וייש� מישהובכ� ש

  . גורמי� המשפיעי� על התוצאהספורנ ואיספורמציהטרנ

 יסטורית הסקירה  .א
  החלהדי  .ב
 רכלי פטריאליברליז�  .ג
  אישה כבוררת בבתי הדי השרעיי�מינוי  .ד
 ת כבורראישהה פרשת  .ה
  הדי השרעי בטייבהבית  .ו
  �"בג עמדת  .ז

   עלי חמזהעניי�  .1

  � מואסי"בג  .2

 
 . הקריה האקדמית אונו,מרצה בכיר   *
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   הקלסיהדי  .ח

   המאלכיהדי�  .1

   החנפיהדי�  .2

   השאפיעיהדי�  .3

   החנבליהדי�  .4

   האזרחיתהחברה  .ט

 "אפאק ואניסאא "עמותת של ניסיונה  .1
   כיא�תגובת  .2

   קונקורדמרכז  .3

  של בית הדי השרעי לערעורי�נייה השהחלטתו  .י

 פלונית"בג  .יא 
  סיכו�  .יב

  סטוריתי הסקירה. א

מאנית העניקה סמכות שיפוט וסמכות חקיקה לעדות דתיות 'העות) Millet( המילת שיטת

 מרחבי� תנוי הדתיות השונות נלעדות . הקדש וארגו� עדתיבענייני ,ני מעמד אישימוכרות בעניי

 לעדותואילו ,  ניתנה אוטונומיה מוסדרתסיתקלעדה היוונית האורתודו.  שוני�ונומיי�טאו

  עתבאותה .לאומי� �הדתיות הקתוליות ניתנה אוטונומיה אישית מלאה וא� מוגנת במישור הבי

 ע�, 1917 עד שבשנת, ובתי הדי� השרעיי� היו בתי די� ממלכתיי� המוסלמי� את הרוב היוו

הקימו , מאנית' העותמפריהי את המוסלמי� מהאניתקו ה� ,עליית� של הבריטי� לשלטו�

 וכ� בית די� שרעי " המוסלמית העליונההמועצה "הקראנמועצה מוסלמית לשריעה ש

 על המוסלמי� 1מאני'העות את חוק המשפחה בריטי�ה החילו 1919באוקטובר . לערעורי�

 2.מאני' אסרו על המוסלמי� להחיל את חוק המשפחה העות�1918 שבא� על פי, בפקודה זאת

 החוק העליו� לתושבי� ואזרחי� היה ש,1922 משנת בדבר המל� במועצתו,  יותרמאוחר

 י את סמכות� של בתייחדו שבכ�הוסיפו הגבלה נוספת , במסגרת המנדט הבריטי על פלשתינה

 שעל פי מוסלמי�ל �ה תושבי המדינה ומוסלמי� לבנוגעה� , י� השרעיי� א� ורק למוסלמי�הד

 
 ).מאני'חוק המשפחה העות: להל�) (1917 (תחוק המשפחה המוסלמי  1
2  “Article 4. Moslem Religious Courts will be established in such kazas of the Sanjak of 

Nablus and Acre as the Senior Judicial officer may appoint. The jurisdiction and law and 
procedure of these courts shall be as they were before the promulgation of the Ottoman 
Laws of 25 th October, 1333 (1917), concerning Family Rights and concerning procedure 
in the Religious Courts; provided that any cases heard or pending before the Courts at the 
time of the occupation in virtue of the said laws shall be deemed to have been validly 
entered”; 1 NORMAN BENTWICH, COMP. LEGISLATION OF PALESTINE, 1918–1925, 612–613 

(1926). 
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 את המצב ,ע� הקמתה, מדינת ישראל שימרה.  הדי� המוסלמי אתהדי� החל בארצ� מחילי�

 מחדש של העדה ארגו��  במיוחד באי, המערכת השרעיתאת  אלא שהלכה למעשה רוקנה,הקיי�

סמכות� של בתי הדי� השרעיי� צומצמה , מתו� כ�. לפ� השיפוטי א� ורק וצמצומההמוסלמית 

 בתי הדי� השרעיי� על נכסי  של� סמכות בוטלה נכסי נפקדי�חוקב ,למשל כ�. בכמה תחומי�

 סמכות לבתי הדי� א� ורק בהסכמת כל הנהני� מחוק ניתנה ירושה לובנוגע, הקדש של נפקדי�

 אול� התביעה מוגשת ,שנה שבה נחקק החוקה, 1965 א� אד� נפטר לפני ג� זאת ,הירושה

 ערכאות של אלה והוקבלו ל הדי� השרעיבית בהדרגה סמכויות  צומצמומלבד אלה. יהאחרל

 עד , בלעדיתסמכות לבתי הדי� השרעיי� הייתה מעמד אישי בענייני ,כ� למשל. אזרחיות

 הקשור בכל הקנה המחוקק הישראלי לבתי המשפט לענייני משפחה סמכות 2001שבנובמבר 

  3. למעט נישואי� וגירושי�, מעמד אישי של מוסלמי�יניילענ

   החלהדי�. ב

, 1917מאני משנת ' העיקרי שחל על המוסלמי� בישראל הוא עדיי� חוק המשפחה העותהחוק

 יש ,ואול�. ובמקרה של לקונה ישלי� הקאדי את החסר תו� שימוש בקוד של קדרי פאשה

 הכשרות המשפטית חוק כמו , ובכלל� לקאדי�,י� לבתי הדי� הדתימופני�החוקי� 

 7. יחסי ממו� בי� בני זוגוחוק 6 חוק גיל נישואי�5, חוק שיווי זכויות האישה4,והאפוטרופסות

 הוא חייב להחיל את , ג� א� מדובר בסמכות הקיימת לבית הדי� השרעי, חוקי� אלהבנסיבות

�"השרעיי� כפופי� לביקורתו של בגבתי הדי� , כ� לענוס� . הכללי� שנקבעו בחוק האזרחי, 

� "בג.  ממנהמי� מפורשות או מתעלה� את החקיקה המופנית אלישמי�י מיה�אשר יבח� א� 

 על המערכת ביקורת הלענוס� .  על בתי הדי� השרעיי�חלהה חקיקהל פרשנויות יעניק ג�

� למעט  סמכות בענייני מוסלמי יש כאמור המשפט לענייני משפחהבתיל ,השרעית מלמעלה

 של החוק �הפרמטריידונו לפי ,  לפניה�הובא וכאשר ה� דני� בעניי� ש,� וגירושי�נישואי

 חלה , פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותעל  החזקת ילדי� תידו�,כ� למשל. האזרחי

 
 Moussa Abou Ramadan, Islamic Legal Reform: The Alimony of Muslim לעניי� הסמכות ראו  3

Wife in the Shari'a Court of Appeals, 4 HAWWA: J. WOMEN MIDDLE EAST & ISLAMIC 

WORLD 29 (2006) .לעניי� היעדר הארגו� העדתי וחוסר אוטונומיה למוסלמי� ראו Moussa Abou 
Ramadan, Notes on the Anomaly of the Shari’a Field in Israel, 15 ISLAMIC L. & SOC’Y 84 

 Ido Shahar, Legalלדעה שונה הטוענת לקיומה של אוטונומיה למוסלמי� ראו . (2008)
Pluralism Incarnate: An Institutional Perspective on Courts of Law in Colonial and 

Postcolonial Settings, 65 J. LEGAL PLURALISM 133 (2012). 
 .120ח "ס, 1962–ב"התשכ  4
 .248ח "ס, 1951–�"התש  5
 .286ח "ס, 1950–י"התש  6
 .267ח "ס, 1973–ג"התשל  7
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 פי על ה� אמורי� לדו� ,כאשר ידונו במזונות ילדי� ובמזונות אישה. ג� בבתי הדי� השרעיי�

  . וזה הדי� החנפי,סלמי החל על המוסלמי� בישראל המודי�ה

 ג� בענייני� שטר� הוסדרו י� הולכת ומחלישה את בתי הדי� השרעיאמורה ההמגמה

 ראיותה דיני את שופט בבית המשפט לענייני משפחה לעול� יחיל, כ� למשל. בחקיקה

 הדי� אתיל  שומה עליו להחהמהותי  בעוד מבחינת הדי�8,ישראליתה אזרחיתה פרוצדורההו

החקיקה הישראלית ,  וגירושי�� בענייני נישואיייחודיות כאשר מדובר בסמכויות ג� 9.החנפי

 יש חקיקה ,כ� . עד כדי הדחקתו, בכוחו של הדי� השרעי נרחבבאופ�המתגבשת נוגסת 

�  יש הפללה של גירושי� חדגירושי� לבנוגע ו11, הפללת הביגמיה10, כגו� גיל נישואי�,ישראלית

ג� . מאני'� להוראות חוק המשפחה העות" לפרשנות של בגאפשרות קיימת אול� ג� 12,צדדיי�

 התערבות ה� של החקיקה  אפואיש ייחודית סמכות בה� ישבתחומי� שלבתי הדי� השרעיי� 

 אינו אחר בענייני� של גירושי� כאשר אחד מבני הזוג מוסלמי וה,כ� לענוס� . וה� של הפסיקה

  .תי המשפט לענייני משפחה סמכות לבנתונה ,מוסלמי

 אתר מרתק ללימוד הינ� האזרחיות ובתי הדי� השרעיי� המערכות,  כל אלהבשל

 קנויה לה� בה�שבענייני� ,  ה� בבתי הדי� השרעיי� גופ�קיימתה 13ההיברידיות המשפטית

 המחילי� נורמות מהמשפט המוסלמי , וה� בבתי המשפט לענייני משפחה,סמכות ייחודית

  .והישראלי

מערכת ההיברידיות המשפטית מביאה לביצורו של :  שלי במאמר זה המרכזיטיעו�ה

 המונעי� חסמי� ומחסומי�  ג�א� , בכיוו� הליברליהתפתחות יש. ליברליז� פטריארכלי

 
והשריעה מכירה במוסד מזונות זמניי� , למרות שהצדדי� משתייכי� לעדה המוסלמית"  8

אלא שתחולת הדי� האישי היא במישור החלת ההוראות , )בערבית ה� נקראי� נפקה מואכתהש(
 סדר הדי� האזרחי ולא לפי הוראות חוק והדר� הדיונית היא לפי תקנות, המהותיות בלבד

 פלוני' פלונית נ 791/08) 'משפחה קר(א "השופט מאז� דאוד בבש(" המשפחה העותומאני
יש לציי� שהראיה היחידה שהשופט נת� כדי להצביע על קיומ� של . ))31.3.2008, פורס� בנבו(

 .כור למילי� אלהאי� אזבספרות ההלכתית ". נפקה מואכתה "ביטוישימוש בהיא הדיני� זמניי� 
דבריו של ; )1964 (221, 200) 4(ד יח"פ, היוע� המשפטי לממשלה' נ פקיר�אל 353/62פ "ראו ע  9

, 336) 2(ו"מ התשמ''פ, אלצראיעה' מדינת ישראל נ 140/83) ש"מחוזי ב(פ "השופט ריבלי� בת
. אנפית'ולה החהאסכ הנוהג אצל מוסלמי� במדינת ישראל הוא די�, הדי� הדתי): "1985 (342

היתה האסכולה , אסכולה הלכתית זו השלטת אצל רוב המוסלמי� של תת היבשת ההודית
פסיקה של בית  ;"הרשמית ג� באימפריה העותומנית ונשארה בעמדה זו ג� במדינת ישראל

 .8 ש"לעיל ה, 791/08א "בשבהמשפט לענייני משפחה 
 .6 ש"לעיל ה  10
 .226ח "ס, 1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�176' ס  11
 .לחוק העונשי� 181' ס  12
 Seán Patrick Donlan, To Hybridity and Beyond: Reflections on Legal and ראו זהה למושג  13

Normative Complexity, in MIXED LEGAL SYSTEMS, EAST AND WEST: NEWEST TRENDS AND 

DEVELOPMENTS (Vernon ed., Forthcoming); Seán Patrick Donlan, The Mediterranean 
Hybridity Project: at the Boundaries of Law and Culture, 4 J. CIV. L. STUD. 355 (2011). 
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 א�,  המשפטית גורמת להחדרת נורמות ליברליותההיברידיות אמנ�.  לשוויו� המלאהתקדמות

 שהמשפט המוסלמי הוא במהותו  אינוהטיעו�. � מאפייני� פטריארכליירתהיא ג� משמ

 המשפט המוסלמי התפתח  רבי�נושאי�ב. פטריארכלי או המשפט הישראלי במהותו ליברלי

 בעצמו אימ� נורמות ליברליות א� בניגוד לערעורי�בית הדי� השרעי . ואימ� נורמות ליברליות

יי� נרתעי� מלעבור לגישה  וה� בתי המשפט האזרח השרעיה� בית הדי�, אול�ו. קלסילדי� ה

הסממני� הפטריארכליי� ה� בטוחה לשמירה על ,  הדי� השרעיבית של לדידו: ליברלית מלאה

 בתי של לדיד�". אחר" של בית הדי� השרעי והפיכתו לבית די� כמו היזציהלבנזהותו ומניעת 

הכוונה  (קלסי מחויבי� על פי די� להחיל את המשפט המוסלמי החנפי הה� ,המשפט האזרחיי�

 להיות בהכרח די� אחר ושונה עליו וכדי שיהיה משפט מוסלמי ,)לספרות של הפקה החנפי

סקירת הפסיקה עד כה מעלה כי ג� כאשר פסקו שופטי בית המשפט לענייני . מדיני משפחה

 אלא שבתו� כ� שמרו על ,הקלסיי� לרכ� את הכללי�  ה� ניסו,משפחה לפי הדי� החנפי

 מגבלות בי� וז�י בי� הליברלמנווט ,לעומת זאת, בית המשפט העליו�. תהמתכונת הפטריארכלי

  . הכללי� הפטריארכלי�

 המתייחסת לבעיית מינויה של אישה , להמחיש טיעו� זה אתמקד להל� בדוגמה אחתכדי

דוגמה זו יש .  בבית הדי� השרעי" וסכסו�ריב" בי� בני הזוג בעניי� ותכבוררת בהלי� של בורר

.  שיפוטית אזרחית חילוניתמערכת של לח�ה פועל תחת שרעיה די�ה בית כיצד ללמד כדיבה 

 השאובי� שיחי�  לריבויורמת מערכת של היברידיות משפטית גנית� לראות בה את האופ� שבו

  יותרממערכת נורמטיביות שונות והשחקני� השוני� מנסי� לנווט את השיח כדי שישרת טוב

 אלא , משפטיותשיטות של רק שילוב וערבוב אינהשפטית ההיברידיות המ. את האינטרס שלה�

והמשפט " פורמלי" המשפטב  רקמדוברג� א� , וזאת, משפטית ישפרשנויות שונותטהבכל שי

 , הכתוב בה�ת יקרא וייש� אשהוישמיש צור� בכ� , "מדברי�" אינ� הספרי� שמאחר. בספרי�

14.צאה� המשפיעי� על התו גורמיספורנ ואיפורמציהסוברגע הקריאה והיישו� יש טרנ
   

  כליר פטריאליברליז�. ג

 אוה ול� אבל אלמנט המשות� לכ, רבות לתארו הגדרות שונות ודרכי�יש רכליותא פטרילמושג

 . סמכויותבעל למעניק קלסי המוסלמי המשפטה 15.שליטה גברית על האישה וכפיפות האישה

 אפשרות, ) ארבעעד(שי�  נלכמה הוא יכול להינשא ;הוא יכול לשלוט על תנועות אשתו

 את א� נשכח לרגע ; שיכולה להינשא רק לגבר אחד,האישההמהווה איו� מתמיד על 

.  א� יכול לעשות שימוש באלימות כנגדההוא , ללא הגבלהשפחות  שיהיו לושרותהאפ

 
14  Baudouin Dupret, Droit et Sciences Sociales. Pour une Respécification Praxéologique, 75 

DROIT ET SOCIÉTÉ 315 (2010–2012). 
15  Veronica Beechey, On Patriarchy, 3 FEMINIST REV. 66 (1979). 
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 להיות מרותקת לבית בעלה או עליה כדי שתזכה במזונות ;תנועותיה של האישה מוגבלות

 יש אפוטרופסות על ילדיו ה� לצור� ניהול רכוש� וה� לצור� אבל. יחסי מי�לאפשר לו קיו� 

  ישמנגד.  הנישואי� ללא הסכמת האישה וא� ללא ידיעתה את ג� יכול לפרקהבעל .�נישואי

  אתלשל� ועליו לשל� מזונות לאשתו ולילדיו:  חובות רבות, אב או בעלהואש בי� ,גברל

� כמוב� שהחברות המוסלמיות עבדו בתו� המסגרת  טוע אינני. בחוזה הנישואי�הרוהמ

 כ� ש�ל . או שמדובר בהמצאה מאוחרתאסלאמי הוא מאפיי� כליר הפטריאהמודלש ,המתוארת

 כ� על נית� להצביע. בפועל  צור� במחקרי� המראי� כיצד החברות המוסלמיות פעלויש

כו� התמונה  של ריי�היה מקו� מסו, ככל שהדבר נית� לתיעוד,  מחברות אלהשבחלק

  יש תמידולנשי� , ומת�למשא נהנית ג� ותכליר שהפטריא יש לציי�16. הזאתכליתרהפטריא

  17.מרחב תמרו�

 בי� פנימי של איזו� בי� חובות וגיו�י מעי� ההיה קלסי הסלאמי הנורמטיבי האבמישור

 ; מזונות הבעל כלפיהובתח חופש התנועה של האישה בכפו� ל על הגבלות,למשל כ� .זכויות

 אבל אי� לה חובות כספיי� כגו� תשלו� מזונות , בהשוואה לב�מהירושה תחצימהבת מקבלת 

 .ליברליז�ה  הנורמות האלה הוחדראל. או תשלו� המוהר
 אחד ,במישור של זכויות.  יש משמעויות שונות במישורי� שוני�ליברליז� מילהל

 מאז לפחות . שוויו� בי� המיני� הכולל ג�, שוויו� בי� בני האד�הואהמאפייני� של הליברליז� 
 זו ג� יבהחש.  התחילה חשיבה על שיפור מעמד האישה, ע� מחמד עבדו,המאה התשע עשרה

 את ות המדינות המחילבור .מאני' המשפחה העותחוק, באה לידי ביטוי בחקיקה בחוק הראשו�
 תמיד . את התפיסה שיש לשפר את מעמד האישהימצו המוסלמי בענייני משפחה אהדי�

 – של הגבר יו סמכויותלע אבל הקו המנחה הוא הגבלה מתמדת ,השיפור שונה ממדינה למדינה
. חובותיו של הרחבת  תופעה הפוכהניכרת ג�. ו ללא צמצו� חובותיוזאת,  וכוחו– הבעל והאב
מזונות האישה וא� , מנגד. צדדיי�� החד�הגירושי הוגבלו וכ� , הוגבלה,למשל, הפוליגמיה

 . לבטל אותו בהלי� של גירושי�מאוד קשה ו, על כנונשאר הרוהמ .� הורחבומזונות הילדי
 �13  ו12, 3 סעיפי� ( המוסד של המוהר נשמר, בי� בני הזוגשוויוניותב מצדדתה ,אפילו בטוניס

 . ערבמדינותב בכל החקיקה , למשל, לידי ביטויבאה זו תופעה ).לחוק המשפחה הטוניסאי
 זו לא;  עוולה נזיקיתוא� מהווה עבירה פלילית הביגמיה .ר יותא� בולטת התופעה בישראל

 המגרש בעל,  לכ�בדומה 19. נזיקי�י א� תשלו� פיצוי אלא18, עונש מאסרבעל לשנשק� בלבד
 פיצויי�  יהיה חשו� לתשלו�א� ו20 פלילי של מאסרלעונש צפוי יהיה  רצונהכנגדאת אשתו 

 
16  JUDITH E. TUCKER, IN THE HOUSE OF THE LAW: GENDER AND ISLAMIC LAW IN OTTOMAN 

SYRIA AND PALESTINE (2000).  
17  )Deniz Kandiyoti, Bargaining with Patriarchy, 2 GENDER & SOCI’Y 274 (1988. 
 .11 ש"לעיל ה  18
 ).16.5.2007, פורס� בנבו (.ג.ט' נ. ג.ה 26680/05) ��משפחה י(ש "תמ  19
 .12 ש"לעיל ה  20
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 ולכ� אי� , הוא טובת הילדהעל� עקרו�, בעניי� החזקת ילדי�21.רשי גאותהש לאישה נזיקיי�
 . אצל הא� היא להישאר חזקה שעד גיל שש טובת הילדי�כשקיימת בעיקר,  יתרו�כל לאב

 גיל שבע והבת עד גיל עד יישאר אצל אימו הב� קבע ש, למשל, החפיקלסי המוסלמי ההמשפט
 שבמקרה זה ,חי הישראלי האזרמשפטה,  זאתלעומת ; הילדי� לאביה� יעברו מכ�ולאחר, תשע
 עדיפות לאחד כל הגיל הר� אי� לאחרש קובע,  המוסלמי ועל בתי הדי� השרעיי�על ג�חל 

 ביי חתמיד הבעל יהיה , זאתע�. אפוטרופסות זכות שווה ללשניה�ו, מההורי� על פני האחר
 בתי הדי� השרעיי�  הרחיבובשורה ארוכה של רפורמות. במזונות אשתו והאב במזונות ילדיו

 הדי� השרעיי� מקפידי� בתי .עגל החיוב של הבעל במזונות אשתו והאב במזונות ילדיואת מ
 בית המשפט העליו� הרחיב את ,מנגד. אותה לשלול שכמעט לא נית�,  כזכות לאישההרועל המ

 22. השתכרותר וכושת כגו� קביע�, מלא בנכסי� כולל נכסי עתידשיתו�להזכאות של בני הזוג 
 יבואי,  הלא שוויונית המוטלות על הגברי�החובותפוטיות מ המערכות השיבהתעל�

 ללא ביטול כל הסממני� , למערכת משפטית בעלת גוו� פטריארכלי� והחדרתשוויוניותנורמות 
 את כאמור גבילי� בישראל מ,למשל כ�. מטריי�י האסהעיוותי� ת אמגביר ,הפטריארכליי�

 .צדדיי�� החדגירושי�ל  ג� בנוגעוכ�,  אבל לא מבטלי� אותה ברמה האזרחית,הביגמיה
 ,הפטריארכאלי המודל לא בהחדרת נורמות ליברליות  אפוא הליברלי מתאפיי�כליז�רהפטריא

 בד. �בריכו� הפטריארכלי בכל הקשור לכוחות הבעל והאב ללא צמצו� חובותיו וא� הגברת
 מאשר ר יותיי�ל סמבו לר,�י תהלי� זה אי� ביטול מלא של סממני� פטריארכליע�בבד 

 תנאי� המשתרעי� על בצירו� , החדשינ כמו למשל קיומה של הביגמיה בקוד המרוק,ממשיי�
 מרחיקות רפורמותה למרות , בהרחבה להל�ראהא כפי ש, שלפנינובמקרה 23.כשני עמודי�

  24. אישה כבוררתמינוי התנגדות להביעו  עדיי�ה� , השרעיי��הלכת שחוללו בתי הדי
אראה כיצד בית הדי� השרעי מנסה .  בתי הדי� השרעיי�ייתבאסטרטג זה אתרכז במאמר

 מקרה אציג ,כדי לתמו� בטיעו� זה. רכליי� שלו ומאמ� כללי� פטריאמר��תהלשמור על מרחב 
 ריב" של ק בתי, בבית הדי� השרעי בטייבה2009של ניסיו� למינוי אישה כבוררת בשנת 

� כיצד בתי הדי� מדגימה זו הדוגמ. ושי� בהלי� בוררות בעניי� גיר)ניזאע ושיקאק" (וסכסו
יש לציי� כי מערכת משפטית .  השיפוטית האזרחיתהמערכת של לח� תחתהשרעיי� פועלי� 

 כגו� , רבי� הנגזרי� ממערכות נורמטיביות שונות ושחקני� שוני�דיוני� מולידההיברידית 
 גור� כל .משפט העליו� ובית החילוניי� ואסלאמיי� יי�ארגוני� פמיניסט, ארגוני זכויות אד�

  . השיח על פי האידאולוגיה והאינטרסי� שלו אתווטנמחפש ל

 
 ).1984 (169) 3(ד לח"פ, סולטא�' סולטא� נ 245/81א "ע  21
22  � 627 לד משפטי�" על נכסי עתיד ועל הפילוסופיה של הלכת השיתו�, נכסי עברעל  "שחר ליפשי

)2004.( 
 Moudawana, Bulletin Officiel, n° 5358 du 2:2003י משנת נ לחוק המשפחה המרוק46–40' ס  23

ramadan 1426 (2005), p. 667. 
שיטת מחשבה הליברליז� עצמו הוא , בחשבו� שבעיני פמיניסטיות רדיקליותהביא צרי� ל  24

 Tracy E. Higgins, Gender, Why Feminists Can't (or Shouldn't) Be ראו למשל. פטריארכלית
Liberals, 72 FORDHAM L. REV. 1629 (2004). 
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� תחילה את עמדת� של בתי הדי� השרעיי� בעניי� אבח�:  הדיו� במאמר הוא כדלקמ�מהל
 לחוק 130 לאחר מכ� אבח� את עמדת בית המשפט העליו� בפרשנות סעי� ;מינוי אישה כבוררת

 החברה  אבח� את עמדת הדי� הקלסי בנושא לאחר מכ�;ררות הקשור לבומאני'המשפחה העות
 לבסו� ; לאחר מכ� אבח� את החלטתו השנייה של בית הדי� השרעי לערעורי� בעניי�;האזרחית

�"אזכיר את החלטת בג. 

   אישה כבוררת בבתי הדי� השרעיי�מינוי. ד

 לחוק 130י�  לסענות נת� פרש, די�קי בשורה ארוכה של פס, הדי� השרעי לערעורי�בית
 הגשת הלי� בוררות שבסופו נית� לפרק  ה� לבעל וה� לאישההמאפשר, מאני'המשפחה העות

 מצב זה בישראל א�, צדדיי�� הבעל עומדת אפשרות לגירושי� חדבפני אמנ�. הנישואי� את
 פיצויי� וכ� סנקציה תשלו� של אזרחית סנקציה  שקבועה לכ�מאחר,  עבורוקשיי�אינו נטול 

 מחדש את  הניזאע והשיקאק באופ� המשרטטדרת הזו מתאפיינת בהגהרפורמה. פלילית
 אינה חייבת , עוד מכשיר לרפרודוקציה אנושיתננה איהאישה, כ� למשל. היחסי� המגדריי�

 כפופי� כ� לע נוס�. ידיעתו ללא ו בעלה ללא רשותל" לחולצאת יכולהו הבית אתלנקות 
 דרישת הראיה ביטול לבאשרובעיקר , יותר וקהבוררי� לסמכותו של בית הדי� באופ� הד
 ניסיו� מצד הנשי� אפוא הוא  נושא דיו� זה25.בתביעת ניזאע ושיקאק והסתפקות בשכנוע

 המשפטית השרעית וקובע בכ� הבניית מערכתל גבולות מציבה ,למנות אישה בתור בוררת
  .פטריארכליזהות אסלאמית באלמנט 

   כבוררתהאישה תפרש. ה

 1998 משנת מקרה באעסוק , דיוננו העיקרימושא, בטייבה 2009תיק משנת  שאטפל בלפני
  .שעניינו מינויה של אישה כבוררת

 הדי� השרעי ביתב עלתה בעבר תכבורר שאלה זו של מינוי אישה , של דבראמיתול
מאני ובית ' לחוק המשפחה העות130 מדובר היה בתביעת בוררות על פי סעי� 26.לערעורי�

בית הדי� השרעי בעכו קבע שלא נית� .  בחרה באישהאשתו ו,על בחר בגברהב. הדי� השרעי
 ,זחילי�בית הדי� נשע� על ספרו של החכ� הסורי והבה אל. למנות בוררת בשל היותה אישה

" קאדי "נח וכ� על המו,)ההלכה האסלאמית והוכחותיה" (אדילתהואסלאמי ו� פקה אלאל"

 
 Moussa Abou Ramadan, Divorce Reform in the Sharia Court of Appeals in לעניי� זה ראו  25

Israel (1992–2003), 13 ISLAMIC L. & SOC’Y 242 (2006); Yitzhak Reiter, Judge Reform: 
Facilitating Divorce by Shari‘a Courts in Israel, 11 J. ISLAMIC L. & CULTURE 13 (2009). 

 ).2.1.1998, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי�( 6/98 רעורע  26
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 האישה . בוררי�לתפקידי� של שני מסגדי�  שני אימאמימינה ו27, הקאדי�חוק בהמופיע
 פליהא שאי� הצדקה למנוע מאישה לכה� בתפקיד בוררת על רקע ענה וטהחלטההערערה על 

 הקורא� עצמו השווה בי� האישה והגבר ולא מצא –טע� דתי : זאת מכמה טעמי�, מגדרית
 במוב� רק "אדיק" המילה אתאו " חכ�" נית� לפרש המילה א ל–טע� פרשני ; להפלות ביניה�

 –טע� חוקתי ;  נקבהלשו� כוללות א� מילי� 28 לחוק הפרשנות6 סעי� פי ל עכ� ש,"זכר" של
 את דעתה בענייני� ע להביזכות לה נתונה ו, חשוב במרק� החיי� החברתיי�גור�  היאאישהה

  יפגע בזכותה הבסיסית ובכבודה כמעוג�בוררת כלשמש אפשרות לאישה מת��אי. הנוגעי� לה
 אישהשה דגישהה עותרתה – משפטי טע� נוס� ג� לאלה. כבוד האד� וחירותו: יסוד�קבחו

 המשיב שבית הדי� לא מינה את טע� לעומתה. כבוררת לשמש משפחתה בני במישהי מבחרה
  .התנאי� אחר לאוי כי ה� לא מ,הבוררי� שנבחרו על ידי הצדדי�

  :וליטיקאי טוב פכמו המשפטית  השאלה אתניסח הדי� השרעי לערעורי� בית

 י שהשאלה הנשאלת בפני בית המשפט דלמטה אינה א� זה אפשרהאמת
 הקמת המועצה המשפחתית ומינוי זכות א�אלא , שהאישה תהיה בוררת או לא

האמת היא שהפסוק . הבוררי� הינו בידי בית הדי� או בידי כל צד לבחור בורר
 וא� פחהבני המשמפנה את מינוי הבורר לקאדי והוא מתנה שהעדיפות תהיה מ

 הבוררי� ולא נית� לומר ר לצדדי� לבחופנההדבר לא התאפשר הוא לא מ
 מג� על צד אשבורר זה או אחר מייצג צד כי הוא אמור להיות אובייקטיבי ול

 הצדק הנגזר צגי עושה פעולה שיפוטית והוא מיהבורר, כלומר. נגד צד אחר
   29.מהאובייקטיביות

 בית הדי� צרי� לוודא שהבוררי�. ות למי מהצדדי� לבחור בורר וקבע שאי� זכמשי�ה הדי� בית
 בוררי� בית הדי� יבחר , בנמצא קרובי משפחהאי�  וא�, של המתדייני� קרובי משפחהה�

בית הדי� לא קבע . שאינ� ממשפחת הצדדי� ובתנאי שה� עומדי� בתנאי� לשמש כבוררי�
   .ה גבר יהי ה� מחייבי� שהבוררא�ו �תנאי אות�מפורשות מה� 

   הדי� השרעי בטייבהבית. ו

  הביעו הקאדי�30 הדי� בטייבהבית של תיק ב, בבית הדי� השרעי בעכורעישא ה ממבשונה
 בעל של עניינוב הדי� בטייבה ד� ת בי. מינוי אישה שלהסוגי לבנוגע את עמדת� במפורש

 
 .118ח "ס, 1961–א"התשכ  27
 .302ח "ס, 1981–א"התשמ  28
 .26 ש"ה לעיל, 6/98ערעור   29
בקישור ראו  ()1.11.2010, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (317/2009) אזורי טייבה(תיק   30

www.justice.gov.il/Units/BatiDinHashreim/Pages/Hipush-Piski-Din.aspx , כמו יתר הפסיקה
 .)המופיעה במאמר זה
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 נועד 130  טענה שסעי�ישההא.  ורצה להתגרש מאשתו130 תביעת בוררות על פי סעי� הגישש
 שהנישואי� נועדו להיות קבועי� פסק הדי� בית . הנישואי� את לפרקולא ולפייסלהשלי� 

 החיי� בה� יש מצבי� ש31, בית הדי� השרעי לערעורי� להלכה שלבהתא� אול� ,מש�יולה
 יכולה להתעל� אינההחברה .  הדי� המוסלמי אפשרות לגירושי�בעו קואז ,בלתי אפשריי�

  אתגבירת הסכסו� חודשי� וא� שני� רק הימשכות. שניה� שלני הזוג או  אחד מב שלנומרצו
  . ביניה�השנאה והאיבה

 32. ראיהת דורשאינה בשכנוע ות מסתפקאשר,  נוספתפסיקה ג� על נשע� בטייבה הדי� בית

 היות שקשה ,מאני' של חוק המשפחה העות130 אחד החידושי� החשובי� בפרשנות סעי� וזה

 יכולי�  הדי� השרעיי� הצדדי� אינ�שבבתי מאחר במיוחד,  לסוגיה זובנוגע ראיותלהביא 

 ,וררי� למנות בקשי וב" וסכסו�ריב" המותב שיש חליטהבסופו של דבר . להעיד ביחס לעצמ�

�  מטעמה בוררת למנותביקשה האישה 33. אפשרות לציי� ש� של בורר מטעמוהוענקה צד לכלו

  .אישה

, לכיתא שעל פי האסכולה המתקובעה 34 החלטה הדי� בטייבהבית יותר פרס� מאוחר

 המוסלמי את קלסי מהדי� הטטי הדי� ציתב. החנבלית והשאפיעית הבורר צרי� להיות ממי� זכר

. אענאת אלטליבי�, אלמגני, אלמהדב, שרח אל זרקשי,  אל שרח אלכביר לדרדיר שלמקורותה

�  .י�קלסיה י�י המוסלממקורותב ודי� באדו�  המאמרבהמש

 היות א�,  אישה כשופטתמינוי לבאשר מחלוקת יש אמנ� טע� הטוע� השרעי שבערעור

 להביא סהיהוא ג� נ.  קאדי בתפקידשמש מניעה שאישה תאי� 35,לה'שהתנאי� קבועי� במג

 נתונה לה� א� בשאלה ש� יש חילוקי דעות בעניי� הבוררי� ,דוגמאות מהאסכולה השפיעית

  . בלבד נציגי�ה� מאאו ש, סמכות החלטה

הא� לא : " רטוריתלה לאתגר את בית הדי� בשאסהינ הדי� בטייבה בבית השרעי הטוע�

רואה בית הדי� הנכבד א� ישנה אישה הנושאת תעודת דוקטור במשפטי� ותעודת דוקטור בדי� 

השרעי והתעסקה בעריכת די� עשר שני� והייתה מוצלחת בעבודתה והגישה את מועמדותה 

  36."]...[?  תדחה את בקשתהועדההא� הו,  קאדי�מינויל העדולו

 יכולה להיות אינה אישה שמפורשב ,ר חמזה" ד, בטייבההקאדי קבע שלפנינו במקרה

  . של שלושה ימי� למנות בורר במקו� הבוררת שנבחרהתקופה למש� ונת� הזדמנות ,בוררת

  :מאוד  קצרהבהחלטה כ� קבע הדי� השרעי לערעורי� בית

 
 ).ש�, 317/2009מוזכר בתיק , לא פורס� (20/2007ערעור   31
פורס� באתר  (24/2005 רעורע; )23.1.2002, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי�( 189/2001ערעור   32

 .121/1998רעור  ע;)11.5.2005, בתי הדי� השרעיי�
 .1.11.2010פסק די� מיו�   33
 .18.1.2011פסק די� מיו�   34
 .לה' למג1794' ס  35
 .30ש " לעיל ה,317/2009) אזורי טייבה(תיק   36
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קרע בי� בני הזוג וכי הדבר מחייב שיגור  קמא פסק שקיי�  הדי�שבית לאחר

  הדי�בית.  לעצמה אישה שתשמש בוררת מטעמהבחרה המערערת, בוררי�

 לבחור בורר ממי� זכר המערערת חייב וא� את בחירת בית הדי� קבלקמא סרב ל

  . המי� הזכר הינו תנאי כדי להיות בורר אצל רב החכמי�, פי בית הדי�שעל היות

  .ערת בנוגע לשאלה לעיל ערעור המערבא מכא�

 שאלה שהיא כידוע זו –  לאאו  שהתנאה שהבורר יהיה ממי� זכרשבי� חואנחנו

 החכמי� אצל שקבוע ה היא צריכה להיחת� על פי מ.נתונה למחלוקת

 הדי� בתי את המחייב אנימ' המשפחה העותלחוק 130 סעי�ש היות ,המאלכי�

 מאלכי�היות וה. אלכית על האסכולה הממבוסס סעי� זה. השרעיי� במדינה

 מבחינת� למנות אישה בבוררות קי יהיה ממי� זכר ואי� זה חושהבורר מתני�

 דאר (אלכימ�  אלחרשי אלאללהד למשל שרח מחתסר חליל למחמד ב� עבראו(

 פסיקה אי� . נותר לנו אלא לפסוק בדחיית הערעורלא, )9 'עמ, 4כר� , אל פקר

  37).5.4.2011מיו� ( לעניי� ההוצאות

 והוא דוחה ערעורי� כאלה,  כלל ערעורי� על החלטות ביניי�בדר� אי� הדי� השרעי יתבב

  . לגופו של עניי� בתיק הדי� א� לא העלה סוגיה זו וד�בית  אול� כא�38,כמעט באופ� שיטתי

  מתגאי� הדי� השרעיי�בתיש העובדה מובנת לאור אינה החנפית אסכולהל ההיצמדות

 תיבעבר א� ביקר. יור' לחולל רפורמות ושימוש בשיטת התח וזאת כדי, מאסכולותסטיית�ב

  39.שימוש בטכניקה זו על ידי בתי הדי� ולא על ידי המחוקק

 לחולל , מצד אחד, יכולהההישענות על אסכולות אחרות:  של בתי הדי� השרעיי�ודאות� אי

ר  מצד אח; בכתבי החכמי�המצויות כי מדובר בהוראות , התנגדות ממשיתללארפורמות ו

 השואפת ,פטית שיטה משכלל גמור עומד בניגוד והדבר , להביא לדבר והיפוכוביכולתה

לא מוב� מדוע . מסוימת גמישות על שמירה אגב ככל האפשר לתו� תכניה רבהלהחדיר ודאות 

 בהתא� לסעי� סכסו�ה הלי� הריב ובעניי�  ראיותדרישת�איל בנוגע,  הדי� השרעיי�בתי פעלו

 שקבע , אפילו מחו� לאסכולות וא� בניגוד לדברי הנביא,מאני'ות לחוק המשפחה הע130

 את האסכולה  להדגיש דווקאבחרו ובמקרה שלפנינו ,שהראיה על מי שטוע� לדבר מסוי�

 שני  שלההסכמ� הקובעת שבמקרה של אי,130 הוראה שנמצאת בסעי� ,זאת ועוד. לכיתאהמ

  . שהיא אסכולהכל אינה נשענת על ,בוררי� ימנה בית הדי� בורר שלישי

 
 ).18.6.2012, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (28/2011ערעור   37
 ).2.3.2013 ,פורס� באתר בתי הדי� השרעיי�( 2011/51 רעורראו למשל ע  38
39  Moussa Abou Ramadan, The Transition from Tradition to Reform: The Shari’a Appeals 

Court Rulings on Child Custody (1992–2001), 26 FORDHAM INT'L L. J. 595, 624–627 
(2002). 
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 – לא מובנת עמדת� של בתי הדי� השרעיי�.  מכוונתבבררנות מדובר , של דבראמיתול

מדוע נשענו על אסכולות אחרות כדי ?  על אסכולות אחרות במקרה הזהו לא נשענמדוע

 ה בניגוד להוראותי,להתערב בשיקול דעת� של הבוררי� ובכ� לחזק את סמכות� של הקאדי�

   ?לכיתאסכולה המהמפורשות של הא

� ,לכיתא וזאת בניגוד גמור להלכה המ,ה� התערבו בהחלטותיה� של הבוררי�,  למשלכ

מת (בפרשנות על התחפה של אב� עאס� . מאני' לחוק המשפחה העות130שממנה שאוב סעי� 

 ללא אישור הבעל וללא פואכי י]א"מ – הבוררי� של[ �גירושיה"מיארה אלפאסי ) 1426/829

 אלקאדי אל בגדאדי אומר מפורשות שהבוררי� יכולי� להפריד בי� בני 40".טהשופפסק די� של 

הגירושי� :  אומרזרקאני� אל 41. הסכמת� וללא הסכמת הקאדי וא� ג� א� הוא מתנגדללא הזוג

  42. של הקאדי וללא צור� בפסק די�סתוי ג� א� זה נוגד את תפאכפוישל הבוררי� י

 הבוררי� א� זכתה לאישור בית החלטתברבות�  השרעיי� בדבר התעהדי� של בתי עמדת�

  .כפי שיתואר להל�, מואסי וחמזה �המשפט העליו� פעמיי� בעניי

  �"בג עמדת. ז

   עלי חמזהעניי�. 1

 הקאדי יכול א� בשאלה נתגלעה מחלוקת בי� הצדדי� בדבר החלטת הבוררי� חמזה� "בגב

יא סופית במוב� הזה או שמא החלטת� ה, להתערב לאחר שהבוררי� סיימו את תפקיד�

    43.שהקאדי חייב לאמ� אותה

  : קבעאור השופט

 היא שהפרשנות הנכונה של המשפט שבמחלוקת היא כי הסופיות הנזכרת דעתי

 השרעי הדי��שמהשלב האמור עובר העניי� להחלטתו של בית, בו משמעותה

 הדי��ועל בית, בשלב זה הבוררי� סיימו את תפקיד�. אשר מינה את הבוררי�

 –" אלה". "החלטת אלה "–המשפט משתמש במינוח . רעי לומר את דברוהש

במוב� , וכוונת הכתוב בדבר הסופיות היא כי החלטת� היא סופית, ה� הבוררי�

 בוררי� ידי�זה שהחלטת� היא ההחלטה האחרונה הניתנת במסגרת העניי� על

 
 ,עלמיה�דאר אל כתב אל (313 אכר� ) 1662/1072 (שרח מיארה אל פאסי עלאטחפת אל אחכא�  40

2000.( 
 ,עלמיה�דאר אל כתב אל (131 פקה אלמלכי�תלקי� פי אל�אל )1031/422(אלקאדי אלבגדאדי   41

המספרי� בסוגריי� שלאחר ש� המחבר מצייני� את שנות חייו של המחבר לפי הספירה ) (2004
 ).המוסלמית�רית'ההיג

 ).2002, עלמיה�כתב אל�אל דאר (108כר� ד ) 1688/1099 (שרח אלזרקאני  42
 ).2001 (592) 2(ד נה"פ, הדי� השרעי לערעורי� בירושלי��בית' חמזה נ 9347/99� "בג  43
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, וצה מ130הלי� הבוררות לפי סעי� .  השרעי יאמר את דברוהדי�� שביתד�קו

.  השרעי להכריע בסכסו� כשהחלטת הבוררי� בפניוהדי��ומשלב זה על בית

א� נכו� .  השרעי אינו יכול להחזיר העניי� לבוררי�הדי��  הדבר שביתושאי� פיר

והעניי� מועבר , "סופית"החלטת� , לשלב זה סיימו הבוררי� את מלאכת�

  . השרעיהדי��להחלטת בית

יש , הזוג�  שיהיה תוק� לפירוד בי� בנימנת�  זה מתיישב ע� העובדה שעלפירוש

החלטת הבוררי� כשלעצמה אינה מתירה .  שרעידי�� של ביתדי��צור� בפסק

 נית� לרשו� את הדי�� ביתידי� עלדי��רק לאחר מת� פסק. את הנישואי�

אי� זה סביר לפרש את המשפט ).  לחוק131סעי� ( לחוק בהתא�הגירושי� 

�אי� מסור לו שיקול,  נדרש לפסוקהדי��בית שפי�על�שבמחלוקת באופ� שא�

 פיה�שעל, רק אמירה מפורשת.  א� לקבל את החלטת הבוררי� א� לאודעת

 השרעי קשור בהחלטת הבוררי� ונשללת ממנו הסמכות לפסוק הדי��בית

 הפרשנות הנכונה כ��על. הייתה יכולה להביא לתוצאה קיצונית שכזו, בעניי�

א� אי� בה לגרוע , במישור הבוררות, ופיתהיא כי החלטת הבוררי� הינה ס

 לגופה ולהכריע  השרעי האזורי לשקול את החלטת הבוררי�הדי�� מסמכות בית

  44.א� לאמצה א� לאו

 אי�ו, 131 על לשו� הסעי� ומתחזקת בפרשנות של סעי� שנשענת פרשנות  אפוא רואי�אנו

 נוסח  שלניתוקלזה לחילו� והקודיפיקציה גורמת במקרה ה. ניסיו� לדלות מהמקורות ההלכתיי�

 בהתא�  דינו כדי� חוק רגיל ויפורש, ג� א� מקורו הלכתי, חוק; מהמקורות ההלכתיי�וקהח

,  את הסעי�רשיפ לערעורי� שרעי כיצד בית הדי� ה� בחמנ�א� "בג. לכללי הפרשנות הרגילי�

  . אול� מדובר בהמצאת לגיטימציה בענייני הציבור המוסלמי ולא בצור� משפטי

  אסי� מו"בג. 2

בית הדי� השרעי .  הקאדי השרעי ידיעל  בוררי� ממשפחת הבעלשני מינוי תואר מואסי� "בבג

� קבע" בג45. להעניק לאישה הארכת מועד להגשת ערעוררבילערעורי� ס :  

". קרע וסכסו�" קובע נוהל לפירוק נישואי� של בני זוג שפר� ביניה� 130 סעי�

כל אחד . וה למעשה דר� נוספת לפירוק נישואי�מהו, שיסודו בקורא�, נוהל זה

 כאמור ה� –המורכבת , "מועצת משפחה"מבני הזוג רשאי לדרוש הקמת 

 מנציג אחד ממשפחת הבעל ומנציג אחד – לחוק וה� בקורא� 130בסעי� 

רשאי הקאדי , א� שני הנציגי� אינ� מגיעי� לעמק השווה. ממשפחת האישה

 
 .598' בעמ, ש�  44
 .)7.3.2007, פורס� בנבו(בית הדי� השרעי לערעורי� בירושלי� ' מואסי נ 11230/05� "בג  45
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א� אלה . חדשה" מועצת משפחה"להקי� או א� , להוסי� לה� בורר שלישי

ה� מוסמכי� , אינ� מצליחי� לפשר בי� בני הזוג או להשכי� שלו� ביניה�

  46]... [.לפרק את הנישואי� בדרכי� האמורות בסעי�

 חוק על  נשע� בעיקרהוא.  לזה חשיבות פרשניתחסי אבל לא י, נשע� פעמיי� על הקורא��"בג

 נהימבמקרה זה , כאמור.  להיות ממשפחת בני הזוגרי� על הבורלפיוש, מאני'העותהמשפחה 

�" בג על כ� כתב.בית הדי� השרעי שני בוררי� ממשפחת הבעל:   

כי מינוי הבוררי� נעשה ללא ידיעתה ומבלי שידעה על , כאמור,  טוענתהעותרת

על א� , כ� היא קובלת על כ� ששני הבוררי� מונו מצדו של הבעל. מיהות�

נראה כי לקובלנתה זו יש בסיס . להתמנות מצדה שלהשאחד מה� צרי� היה 

העדיפות הראשונה מבחינת מיהות , כמבואר לעיל. ועוג� בהוראת החוק

 אחד ממשפחתו של –היא שה� יהיו מבני משפחותיה� של בני הזוג , הבוררי�

 העותרת כי שני הבוררי� ענתט, בענייננו. הבעל והשני ממשפחתה של האישה

וא� ש� המשפחה של השניי� זהה לזה , ל לא נסתרהה� ממשפחתו של הבע

הדי� למנות בוררי� � לחוק מאפשרת לבית130הוראת סעי� , אמנ�. של הבעל

א� זאת רק א� לא נמצאו בוררי� מתאימי� מתו� , שלא מבני המשפחות

הדי� האזורי בורר מתאי� מצד �אפילו אניח כי לא נמצא לו לבית. המשפחות

 –אפילו כ� , הימנעותה מלהציע בורר מהצד שלהמשפחתה של העותרת בשל 

הדי� האזורי למנות בוררי� שלא מבני �נראה לכאורה כי היה על בית

ולא למנות שני בוררי� מצד ,  לחוק130כעולה מהוראת סעי� , המשפחות

הדי� האזורי אכ� לא שית� �ביתכי , א� כ�, ניכר. משפחתו של הבעל בלבד

די בפגמי� שנפלו , לדידי. כטענתה,  הבוררי�כראוי את העותרת בהלי� מינוי

ובעיקר בפג� הנעו� בהשתייכות� של שני הבוררי� , בהלי� מינוי הבוררי�

כדי לעורר ספק של ממש בדבר תקפותו של הלי� , למשפחתו של הבעל בלבד

�דינ� של הבוררי� ופסק�לעורר ספק ג� בתקפות פסק, וכפועל יוצא, המינוי

  47.רי שנית� בעקבותיוהדי� האזו�ביתדינו של 

 בבתי הדי� השרעיי� המיושמת , מקרי� אלה אנחנו רואי� פרשנות של המשפט המוסלמיבשני

 הבוררי� החלטתש כפו� לסמכות הקאדי והבורר שה� לעניינו בותוהנקודות החש. �"בגעל ידי 

  .אינה סופית כי הקאדי יכול לפקח עליה ולא לקבל�

 
 . לפסק הדי�9' פס, ש�  46
 . לפסק הדי�12' פס, ש�  47
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  קלסיה הדי�. ח

,  אסכולה מסוימתשו�י וא� א� מגבילי� זאת בי, המוסלמיהדי� אתחיל  נאמר שיש להכאשר
�אי.  דעות שונותיש  כל אסכולהבתו�שכ� , עדיי� לא ברור מהו הדי� באסכולות השונות

 השרעית העליונה  עוד יותר בשל הצהרתה של מערכת השיפוטומתחדדת מתעמקת ירותהבה
  . מסוימתאסכולהל מחויבת אינה ש על כ�בישראל

 כבוררת להתמנות אציג את עמדת האסכולות הסוניות השונות בעניי� אפשרות האישה הל�ל
  ." וסכסו�ריב"בי� בני זוג בהלי� של 

   המאלכיהדי�. 1

חכמי ההלכה .  אישה כבוררת נית� למנותלא מדוע שאלה ד� ב48לכיתא האסכולה הממייסד
  היותוהוא בוררכ אד� של תמנותו שאחד התנאי� להות המאוחרי� קבעו בשיטתילכיתאהמ
 שמאזכרת דעה נוגדת באסכולה הזו בחיבורי�  אחת עמדהולולא נית� לראות . גבר

  49.החשובי�

   החנפיהדי�. 2

הוא המצמצ� ביותר מבי� האסכולות השונות בדבר עילות הגירושי� העומדות בפני   החנפיהדי�
  הקאדי א�עותבאמצ הנישואי� את האישה יכולה לפרק , החנפידי� להתא� ב50.האישה

 מצבו וא�,  הזדמנותת שנו למעניק הקאדי,  הבעל חסר כוח גבראכאשר )1(: בשלושה מקרי�
 אישה )3(;  הבעל ממיר את דתו לדת אחרתכאשר) 2(; הנישואי� את הוא מפרק ,אינו משתפר

 לבקש לפרק את יכולה,  שאינו אביה או סבהאפוטרופוס קטינה על ידי  בעודהאה!שהו
  . בכ�תרצה א�הגיעה לבגרות  בהנישואי�
 בי� בני בוררות על  את הדיבור החנפית לא הרחיבההספרות,  כמו האסכולה המאלכיתשלא

 הוא מזכיר את הפסוק מהקורא� , באופ� כלליבוררותעל , למשל,  מדבריכאשר אל כאסאנ. הזוג

 
 .מייסדה של האסכולה המאלכית הוא האימא� מאלכ ב� אנס  48
, מיהעל�דאר אל כתב אל (405 כר� ה מנתקא שרח מוואתא מאלכ�אל )1101/494(באגי �אל  49

, א� יחסר אחד הקריטריוני�. חורי� וממי� זכר� בני, בגירי�, על הבוררי� להיות מוסלמי�): "1999
�אב� אל; "לא על ידי הסכמת בני הזוג וא� לא בשליחות הסולטא�, ה� לא יוכלו לשמש בוררי�

מוואהב  )1547/954(חטאב � אל; )2000 ,ימאמה� אל (287 אמהאת� גמאע אל) 1248/646(ב 'חאג
כי חליל א� אמר ). 1995 ,עלמיה�כתב אל�דאר אל (263 כר� ה ליל לשרח מחתסר חליל'ג�אל

 ואי� תוק� ,שופטכ כמוהומוסי� שהבורר ) 1825/1241(סאווי � אל; )ש�, תתבטל החלטת הבוררת
 מסאלק�סאלק לי אקרב אל�בלגת אל סאווי� אלראו. לפסיקת שופטת כי נשי� אי� לה� שכל ודת

אומר שאי� תוק� לבוררות ) 1787/1201(דרדיר � אל; )1995 ,עלמיה� כתב אל� לדאר א (332כר� ב 
, ראו שרח אלזרקאני. זרקאני מדבר מפורשות על כ� שהבורר צרי� להיות ממי� זכר� אל. של אישה

 .ש�, 42ש "לעיל ה
 .מייסדה של האסכולה החנפית הוא האימא� אבו חניפה אלנועמא�  50
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ל  עמדברי� ה�החכמי� החנפי� מזכירי� את הבוררות כאשר . שמדבר על בורר מכל צד
 יכולה אישה ,לדיד�.  לשופטי�בדומה בוררי� כשימושל הנדרשי� תנאי� העלהשפיטה ו

, שפיטהמ מו�נ הבוררות מעמד והיות ש, עדהלשמש יכולה  היאשבו שופטת בכל נושא להיות
 עניי� יכולה להיות עדה באינה אישה היות ש,מכא�.  להיות בוררתביכולתה וחומר קלאזי מ
 לא  פי הדי� החנפיעל הבוררות ,בכל מקרה. זהכ עניי� בכשופטת שמשל היא יכולה אי�, פלילי

 אבו 51. האד�בני של ולא רק זכויות ותיק אלוזכויות של קיומ� היבט בשלתתפוס בנושא פלילי 
 שאבו חניפה וחבריו לא אמר,  ב� אבי אסחאקאסמאעיל,  שאחד החכמי�מציי�בכר אל גסאס 

 לשונו במיוחד כאשר על שמורל האד� על כי ובשקר ברשמדו טוע�אל גסאס . ידעו על הבוררי�
 אל ? בקורא�מוזכרי� הרי ואלה , על הבוררי�החנפי�  כיצד לא ידעו. הלכהבחכמי מדובר
 אל אבו 52.צדדי� של הכוחה מיופי אלא אינ� הבוררי� , של החנפי�שלדיד� מסבירגסאס 
קובע מה עמדת� של החנפי� או  אינו א� , שיש ויכוח בנוגע לסמכות� של הבוררי�מציי�סועד 

  53.שלו עמדתו מהיא� 
 בני הזוג בי� חרי�  קובע שא� התגלע סכסו�54 השרעיי� של קדרי פאשהכללי�ל 210 סעי�

 אחד שומוטב ,)אנשי צדק( עדליי�  למנות שני בוררייכולהקאדי , ואחד הצדדי� פנה לקאדי
 הצדדי� וינסו תלונות תא כדי שישמעו , ממשפחת האישהאחר יהיה ממשפחת הבעל והמה�

  ה�, בי� בני הזוגלהשלי� כי א� לא יצליחו הבוררי� ורשות מפקובעהסעי� . להשלי� ביניה�
  כ�א�  אלא, בהסכמת שני הצדדי�גירושי� ידי על כלומר ,לע' להפריד ביניה� בחיוכלו לא

   55. בנקודה הזומשמעית�האסכולה החנפית חד.  כוחיפויייינת� לה� 

  יעי השאפהדי�. 3

 כוח יפוילי זקוקי� , הזוגבני ידי על המתמני�, הבוררי� שסובר 56יתיע האסכולה השאפמייסד

 מזכיר את שאפיעי אינו�אל.  כוח של הצדדי�יפומי ה� שכ� 57, א� ירצו בסיו� הנישואי�מה�

 
אל מווסילי ; )1986, עלמיה�כתב אל�דאר אל (3 כר� ז סנאיע�בדאיע אל )1191/587(כסאני �אל  51

זילעי �אל; )1937 ,חלבי�אל (94–93, 83כר� ב מחתאר �אחתיאר לתעליל אל�אל )1284/683(
 ).1895 ,בולאק( 193 כר� ד חקאיק�תביי� אל) 1342/743(

 ).1993 ,פקר�דאר אל (270 כר� ב קורא��אחכא� אל )981/370(גסאס �אל  52
�דאר אחיא אל תוראת אל( 175–174כר� ב  סועוד�תפסיר אבי אל) 1574/982(סעוד �אבו אל  53

 ).ערבי
שחוברה על ידי קדרי פאשה במצרי� במחצית המאה השנייה של המאה  זוהי קודיפיקציה פרטית  54

 פי האסכולה  על סעיפי� את דיני משפחה�647הקוב� מפרט ב). 1886מת בשנת (התשע עשרה 
בעבר נעשה בו .  מקור השלמה של החקיקה האזרחית בענייני דיני משפחההואהקוד הזה . החנפית

, גדה המערביתהחבל עזה ו,  ירד�, במצרי� הוא בשימושוכיו�, שימוש בתקופה המנדטורית
 .ישראל, לבנו�, סוריה

�עיה פי אל אחוואל אלשר�אחכא� אל�שרח אל אביאני�מחמד זיד אללפרשנות סעי� זה ראו   55
 ).2006 ,סלא��דאר אל (469 כר� א שחסיה

 .שאפיעי�האימא� מוחמד ב� אדריס אל  56
 ).2001 ,אללופא ללטבעה�דאר (299–298 כר� ו א��אל )820/204(שאפיעי �אל  57
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 למעט מזכיר את תנאי הבוררי� אינו הוא 58.אלמזני מסכ� דעה זו. הבוררי� של תנאי כשירות�

  .  בני הזוג של�משפחתשעליה� להיות מהעובדה 

 קובע שהבוררי� צריכי� להיות שיראזי� אל:  לצו� שתי עמדותהחלו מאוחרת יותר בתקופה

 בשני אלא . כי על פי דעה אחת ה� כמו שופטי� ועל פי דעה אחרת ה� מיופי כוח,גברי�

בני הזוג ובי�  בי� ישלימוש בי� , דעההבעתל ולחשיבה המקרי� המשימה של הבוררי� מחייבת

 את תנאי מפרט אלגזאלי 59. לא נית� להגשי� ללא בוררי� ממי� זכרת וזא,ה�י ביניפרידוש

 צריכי� להגיע ואינ� בני הזוג  של� חייבי� להיות ממשפחתשאינ� וקובעמינוי� של הבוררי� 

  60.ו לא� אגברי� מזכיר א� עליה� להיות אינו הוא א� ,תיהאד'לרמה של אג

 את לפרק ביכולת� א� –  של הבוררי�מעמד� לבנוגע� בי� שתי הדעות נוואווי מבחי�אל

 יכולי� הבוררי� אי� לפיה שדעה את המעדי� הוא 61. ע� ייפויי כוח או בלעדיה��הנישואי

,  שיהיו ממי� זכר או לאלכ�  ההבדל בדרישהמכא� ג� נובע.  כוחיפויי בלי �הנישואי אתלפרק 

 אי� –ולא ,  להיות ממי� זכרעליה�,  כוחויפי ללא י�ישואיהנ את לפרק יכולי� הבוררי� א� שכ�

 שהבחי� בי� שני סוגי התפקידי� אול� לא ,שיראזי�  אל עמדתו של שינוי לעומתזה. חובה כזאת

  62.הסיק הבדל מבחינת המי�

 בני ת בהסכמ� של פירוק הנישואיאפשרותהמלק� מזכיר את שתי הגישות לעניי� � אלאב�

 ללא אזכור  לזהות� של בוררי�הקריטריוני�חר מכ� הוא מונה את לא.  או בהיעדרההזוג

  63.עדיפה מבי� שתי הדעות ו לקבוע איזבלימ והגברי המגדר

 במקרה שהבוררי� יכולי� לפרק רק לדבריו ו, להבחנה בי� שני סוגי תפקידי�זרומחלי ח� אל

  64. להיות ממי� זכרעליה� ,הנישואי� ללא הסכמת הצדדי�

 מצד . אינה ברורה מי� זכרדרישת לבאשראול� עמדתו , בחנהה הוא ג�רמלי עושה �אל

 כי הוא אומר  אחרומצד , נדרש כאשר מדובר במיופה כוחאינו שתנאי זה גורסאחד הוא 

  65. בשופטה תלוי ממי� זכרלבורר דרישהה

,  כוחיפויי הנישואי� ללא  את יכולי� לפרקאינ� שהבוררי� במקרה כי כותבגמראווי �אל

  את בני הזוג כדי לפרקהסכמת את צריכי�  אינ�וא� ,צריכי� להיות ממי� זכר אינ�ה� 

  66. להיות ממי� זכרעליה�, �הנישואי

 
 ).1998 ,עלמיה�אל כתב אלדאר  (249–248 מזני�מחתסר אל) 879/264(מזני �אל  58
 ).1995 ,עלמיה�דאר אל כתב אל (488 כר� ב מהדב�לא )1093/486(שיראזי �אל  59
 ).1997, סלא��דאר אל (308–305 כר� ה מדהב�ואסיט פי אל�אל) 1111/505(גזאלי �אל  60
 ).2000 ,עלמיה�דאר אל כתב אל (679–678 כר� ה טאליבי��ראדת אל) 1277/676(נוואווי �אל  61
 . הצמוד לה והטקסט59 ש"לעיל ה  62
דאר אל  (1329–1330 כר� ג מנהג�מתאג אלא תווגיה אל�עגאלת אל) 1401/804(מלק� �אב� אל  63

 ).2001, עלמיה�כתב אל
 ).2003 ,עלמיה�דאר אל כתב אל (464 כר� ג ראגבי��קנז אל) 1460/864מת (מחלי �אל  64
 ).2005, ערבי� ראת אלתו� דאר אחיא אל (370 כר� ו מחתאג� נהיאת אל) 1595/1004מת (רמלי � אל  65
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   החנבליהדי�. 4

 קבוצה אחת אי� זכר למי�  שללגרסתה 67. החנבלית אי� עמדה ברורה בעניי� זהלאסכולה

צה שלישית  קבו69. שהבוררי� צריכי� להיות ממי� זכרגורסת קבוצה אחרת 68.הבוררי�

  70.מאפשרת לבוררי� להיות ממי� נקבה

 סדי של מיעמדתו ידיעה ביחס למחוסר באסכולה החנפית נובעת בחלקה הבהירות�אי

  : לסכ� זאת אב� קודמהטיביה.  למעמד� של הבוררי�בנוגע האסכולה החנבלית

 אחת לפי . הבוררי�שני לבנוגעל "ז שתי דעות שונות הבאות מאחמד יש

 לה� זכות להפריד בי� אי�ו , הזוגבני של כוח יוררי� ה� מיופ הבשני, הדעות

 וכ�  של שפיעי– דעה אחרת.  עמדתו של עטאזו ו– בני הזוג אלא באישור�

 ו זכותהאישה של מי�ה שאיבר  היות– סופר שזו דעתו של חס� ואבו חניפה

ואי� זכות לאחרי� לפעול ) רישידא�(זכותה וה� בגירי� ) אל מאל(והרכוש 

על פי .  אפוטרופסותעליה� שתהיה כוח מה� או ייפויבשני דברי� אלה אלא ב

 רואי� לנכו� שה� ה יכולי� לעשות מוה� שופטי� ה� בוררי�ה,  השנייההדעה

וג  כוח משני בני הזיפויואי� לה� צור� בי, בי� א� הפרדה בפיצוי או ללא פיצוי

אבי סלמה ב� עבד , אב� עבאס, עלי: אוחזי� זו בדעה.  הזוגבני בהסכמתולא 

אב� , אסחאק, אווזעי�אל, מאלכ,  ב� גבירסעיד, נחעי�אל, אלשעבי, רחמ��אל

וקרא "  ובורר ממשפחתהשפחתולשלוח בורר ממ" מנזר וזאת כי אלוהי� אמר

" שלי�הירצו לא� " : ולאחר מכ� אמר,לה� בוררי� ולא לקח בחשבו� הסכמת�

   71.וזה מופנה לבוררי�

 והשאלה באיזו דעה , דוגל בעמדות שונותקלסי קצרה זו עולה כי הדי� המוסלמי המסקירה

    . ברורה מראש אינההשרעי בית הדי� יפסוק

                    

 
גמראווי סיי� את כתיבת � אל). 1933 ,מכתבת מסטפה חלבי (401 ווהאג� אל סראג אל גמראווי� אל  66

 .�25.1.1919כלומר ב, 1337תאני � רביע אל�23ספרו ב
 .האימא� אחמד ב� חנבללה זו הוא מייסד אסכ  67
 ).2004, גראס (כלוודאני�שרח אל) 116/510(אני דכלוו�אל  68
אי� שנת , ערבי�כתב אל�דאר אל( 171 כר� ח מקנע�כביר עלא מת� אל�אל שרח אללדי� שמס א  69

חגאווי ; )2003 ,רסאלה�מואססת אל (265כר� י  אל פרוע) 1362/763( אב� מפלח ;)פרסו�
שרח מנתהא בהוטי �אל; )אי� שנת פרסו�, מעריפה�דאר אל( 251 כר� ג אקנאע�אל )1553/960(

 ).1996, כתב� אלעאל�( 56 כר� ג רדאת�אל
 ).1993, דאר אל עקיבא� (354 כר� ה זרקשי�שרח אל) 1370/772(זרקשי �אל  70

 ).1985 ,פקר�דאר אל (167 כר� ח מגני�אל) 1223/620 (ב� קדמא  71 
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   האזרחיתהחברה. ט

 פמיניז�) 1( : שלושה שיחי� שוני�נות מינויה של אישה כבוררת אפשר למרשתפ לבנוגע

 בשוויו� הנשע� בעיקר על עקרו� השוויו� ובא לידי ביטוי , חילונימיניז�פ )2( ;לאמיסא

 לזכויות הקתדרה לציו� בראשו� למנהל במכללה גופי� משני שלישי בא שיח) 3( ;האזרחי

  .  במשפט הישראלילאומי� בי� המשפט הקליטת להפועל מחקר מרכז –" קונקורד"האד� ומרכז 

 הוא ש, שיפוטי אחדמרחב תו�ית בהחדרת טיעוני� שוני� ל המשפטית נעשההיברידיות

  .בית המשפט העליו�

 "פאקא ואאניסא "עמותת של נהניסיו. 1

 ה לערו� דכדי . מגוו� רחב של תנועות פמיניסטיותקיי� האוכלוסייה הערבית בישראל בקרב

 וא� �פמיניז השל 72, של ארצות המערבהשפעה  המייחסי� לה�יש ,אלה לתנועות גיטימציהל

 � זה בהקשר המוסלמי הישראלי נועד להוציאשימוש 73. למפלגה הקומוניסטיתייכותתשה

 יסלאמא 74. באופ� משתמעמחדש, לדעתי , הוגדרהזו כפי ש, הלגיטימיות האסלאמיתממעגל

 שבתי י וכל מ, כאסלאמיתופסות )הדרומית והצפונית( האסלאמיות ועות כל מי ששתי התניהיה

,  השרעיי�די� שתי תנועות אלה ובתי ה� לנמני� עפרט. ככזהאותו  רואי�הדי� השרעיי� 

 בניגוד גמור למסורת עומד הזה המהל�. גיטימיות לכל סמכות כזאת ואי� אי� לאחרי�

 כמוב� שלאור� ההיסטוריה לא  פירוש הדבראי� . הפועלת ללא היררכיה דתית,המוסלמית

 וג� א� יש ,בגי� סיבות פוליטיות והוצאו ממנה האסלאמיתהודרו אנשי� שהשתייכו לדת 

 תחו� למחו� אל והוצאת�מדובר בהדרת גופי� .  הרי דעת� אינה מחייבת,מופתי�

, למשל כ�.  עובדתית אי� זה תיאור נכו�מבחינה, בכל מקרה.  המשורטט מחדש,לגיטימיותה

 זומרכ אשר – " אלמראהתק� "הארגו� ; על תפיסה אזרחית של שוויו�מבוסס" כיא� "הארגו�

 הפעיל#תבי� .  פועל בתפיסה אזרחית של זכויות אד�– ברמאללה ויש לו סני� בירושלי�

 פמיניז� תופעת האת בחשבו�  מביאאינו זה תיאור.  דוויקסנאד " לציי� את עובארגו� זה נית�

  .האלפיי� שנות בישראלבו  של המאה העשרי� התשעי�שנותב  בעול�אסלאמיה

 את תופסת , מוחס� ביאדסיסאידה מיסודה של ,) ואופקי�נשי�" (אפאקא וניסאא "עמותת

 בחברה המוסלמית ישה את מעמד האחזק מטרת העמותה היא ל. כמקור לפמיניז�סלא�הא

 פרשנויות מתקדמות לטקסטי� דתיי� אסלאמיי� הקשורי� למעמד באמצעותהמסורתית 

 
72  Margot Badran, Islamic Feminism Revisited, COUNTERCURRENTS.ORG (February 10, 2006) 

https://www.countercurrents.org/gen-badran100206.htm. 
מיעוטי� מוסלמיי� במדינות רוב " מעמד בתי הדי� השרעיי� בקרב הציבור הערבי"איאד זחאלקה   73

אלי רכס ואריק רודניצקי  (97–96, 85 התנועה האסלאמית בישראל כמקרה מבח�: מוסלמי�לא
 ).2011, עורכי�

 .ש�  74
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 כא� משלבי� את שתי ,א� פמיניז� לבי� אסלבי� הרווחת דיכוטומיהל  בניגוד. וזכויותיהשהיהא

  .הזהויות

.  בישראלהמוסלמית לעדה חוק קידו� על עובדת זה שנתיי�" פאקא ואאניסא" עמותת

 כגו�  בנושאי� הנמצאות בחקיקה השרעיתפליותא לבטל  ניסיו�ייעשהבמסגרת החוק 

והחוק המוצע יכלול הוראה מפורשת בדבר מגדר ,  ובוררותצדדיי��גירושי� חד, אפוטרופסות

  .בוררי�ה

 מערכת באתר העמותה בדבר האפשרות  בא לידי ביטוי במאמרפאקא ואא של ניסאהשיח

,  בהגנה על זכויות הנשי�קושי בעוסק המאמר 75. בתיק של ריב וסכסו�בוררת כתשמש אישהש

 , בתוק�היה שבה� המדינות בכל זה בוטל חוקמאני וקובע ש' את חוק המשפחה העותתוק�

 אותו התאימו חקיקה ביטלו רשאהמדינות .  המוסלמיהמיעוט חל על  עדיי�הואאול� בישראל 

:  בכל תחומי החיי�י� הנשפלייתא ומתוארת, "סיוט"החוק מצויר כ. �רכיהוחדשה לצ

  אתבתי הדי� השרעיי� בוחרי�. משפטיי� ושיפוטיי�, פוליטיי�, תרבותיי�, כלכליי�, חברתיי�

 הנשי� שלפיה ,הקלסי ז�ביקורת של הפמינילאחר . גבריתההאסכולות אשר מתאימות לחברה 

 לשימוש בכלי� מתו� אמר המ כותביי� פונ, הוא גבריהמשפט בעודמופלות בכל תחומי החיי� 

.  הטענה שהמשפט המוסלמי מאפשר מינוי אישה כבוררת את כדי לחזקסלאמיתהמסורת הא

 שלפיה� ,טברי  בבד עימה מובאי� דבריבד אול� 76,אדתה'אג לצור� ב קריאהעולה המאמרמ

 שהיא יכולה להיות הגורס,  חז�אב� של דבריו ג�ו,  יכולה להיות מופתית וקאדיתהאישה

 כמו , ציבוריי�תפקידי�ב כיהנו מכ� יש סקירה של מקרי� שבה� נשי� לאחר .בתפקיד שיפוטי

 בהמש� 78.טאב'ח�  של עומר ב� אלבימיו 77 במערכת החסבה עבדאללהת שפא באל מחתסיבה

  שלאדבר , שתי קאדיות בבתי הדי� השרעיי�מכהנותני� שברשות הפלסטינית  מצייהמאמר

 עולה במאמר הטענה כי  הבוררותעניי�ב.  ישראלמדינת בדהיינו ,נעשה במדינה דמוקרטית

 חלק. הצדדי� ולשמיעת התאמהל, ניסיו�ל אלא אישה או  הבורר כגברלזהות קשור הדבר אינו

 על הכבוד שאלוהי� מצביעי� ובו , הפמיניסטיסלא�הא של השיח את  מאפיי�המאמר של נוס�

 תו ועובדתופסיכולוגי,  חשבו�ותרוא,  די�תועורכ, ותרופא, ות מור ה�נשי�היו� . העניק לנשי�

 מאמר בנזכרותלבסו� .  כשופטות או בוררותמשפחה דיני בלעסוק ביכולת� ולכ� ,תוסוציאלי

 . שאפשרו לאישה להיות שופטת,קרדאווי  שלוגישתו )2003 שנתמ( אזהר טנטאווי  שלגישתו

 את העמדה תואמותה עות הדאת הקלסית כתיתהלה ספרותמה  ניסיו� לדלותנעשה מאמרב

 פרקטיקה של הוא למאמר אחר מקור . על פוסקי הלכה עכשוויי�זאת בהתבסס, השוויונית

 
 .nisaa-waafaq.org/archives/253 10.9.2013, "?הא� מותר לאישה להיות שופטת" 75
 אבל בהלכה המוסלמית המשמעות היא לגזור כללי� ,"מאמ�"תיהאד פירושו 'בחינה מילולית אג  76

 .ממקורות ההלכה המוסלמית
מוסד פיקוח האחראי לסדר הציבורי ולקיו� מצוות הדת , "חסבה"הוא פקח ב" מחתסב"ה  77

 . המוסלמית
 .ה השני'החליפ, מייסד האימפריה המוסלמית  78
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סו מצויות ובבסי,  הפלסטיניתברשות הנהוגה וכ� פרקטיקה טאב'ח�  ב� אלעומר השני ליפה'הח

  התנהגות�ואופ� נהגו מוסלמי� בעבר  הדר� שבהתיאור רק על עמדות של חכמי� אלא ג� לא

  .כיו�

   כיא�תגובת. 2

 כדי לשפר את מעמד� של הנשי� הערביות בתו� 1998 שנת ארגו� פמיניסטי שהוק� בהוא יא�כ

 2005ז  מאפועלתה מחלקה משפטית קיימת ארגו�ב.  ישראלתמדינ בתו� הערבית והרהחב

 , דתיי�די� לענייני משפחה ובתי משפטה בעיקר בדיני משפחה בבתי , משפטייצוגי ומעניקה

 אישה כבוררת מפר את עקרו� למנות סירובה ש�כיא� טוע.  לשינוי חקיקהניסיו� לענוס� 

 פסקיב  זה בא לידי ביטויעיקרו�".  יסוד בשיטת המשפט הישראליתעקרו� "מוגדרה ,השוויו�

 הוא שבתי הדי� הדתיי� מחויבי� הטיעו� . העצמאותהכרזת וא� בחקיקהבכ� די� רבי� ו

 פסיקה נוגדת על ידי  שלביטולל להביא כה צריממנו וסטייה , בחקיקההמעוג� ,בעקרו� השוויו�

�"בג.  

א� , אישה לא תוכל להיות במעמד של בוררת בתיק גירושי� "לפיהש העמדה, כיא� לטענת

ה מובנית ויסודית נגד נשי� ומדירה רגליה� של נשי� מלהיות חלק מהווה אפלי, ורק בשל מינה

צ לתת יד לאפליה והדרת "או בתפקידי� ציבוריי� כלשה� וכי אל לבג/ החלטות ובהליכי קבלת

   79".נשי� כאמור

 הי יש פנימאני' לחוק המשפחה העות130 תוהה מדוע בכל הנוגע לפרשנות סעי� כיא�

האוסרת , אלכית המכולה אישה כבוררת פוני� לאסל מינוי שבהקשרבעוד ,  החנפיתכולהלאס

 בתפקידו של הבורר בפרקטיקה ובפרשנות של בתי להמעיט היאהאסטרטגיה של כיא� .  כ�על

  . היות שהחלטת� של הבוררי� כפופה לאישורו של הקאדי,�"בגהדי� השרעיי� וא� בפסיקת 

 פירושה של המתדייני� �שפחת שהוא ב� מבורר עצ� העובדה שמדובר ב כי כיא�� טועעוד

  . והעצמאותהאובייקטיביות כי חסר אלמנט , מדובר בתפקיד שיפוטישאי�

 היות שהיוע� המשפטי ,מאני' המשפחה העותחוק חילוניותו של את מנסה להדגיש כיא�

 הדגשה יש כיא� בגישת. מאני' העות הוא מוזכר בחוק המשפחהשכ�טע� שמדובר בתפקיד דתי 

 . של החוק הצד האזרחי של
 החוק לשיח של  אתלכופ� הדתי כדי היבט ה את ניסיו� לצמצ�נעשה כא�,  של דברלאמיתו

 של הנישואי� היתרה ואיסורה בדיני פגיעה בכ� שאי�  מוסי� וטוע�כיא�. שוויו� אזרחי

 של אישה מינויה� שאי טענה נוספת היא. הוא שהחליטהקאדי  כי בסופו של דבר,והגירושי�

 של אישה מינוי�אי,  כ�כמו.  נחותה מגברהאישה לפיה ויוצר תדמית שודהבכבכבוררת פוגע 

 שניסה זה מנוגד לטיעו� עו�טי.  בשירות הציבוריבעבודה הול� יצוג נות� יאינו בוררת תפקידל

 
בית הדי� השרעי ' פלונית נ 3856/11� "מתו� נייר העמדה שהגיש ארגו� כיא� לבית המשפט בבג  79

 .88 ש" הלהל�, העליו� לערעורי�
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 אוהתיאור של תפקיד הבורר מתעצ� . י כמשפחתי ואינטימלתארוו את תפקיד הבורר דגמל

לבסו� נעשה שימוש .  מתקנתפליהא ל ג��כיא� טוע.  לקד��רוצי שאותו טיעו� הלפי מתגמד

 מינוי�שאי היא שהועלתה אחרת טענה 80. כל צורות האפליה נגד נשי� של�לביעור אמנהבג� 

  ידי גברי�על עליה� להישמע א� למעשה ו,אישה כבוררת חוס� את השמעת קול� של הנשי�

  .מטעמ�

   קונקורדמרכז. 3

 לתו� לאומי�בי�ה המשפט מ� הפועל לקליטת נורמות אקדמי רמחק מכו� הוא קונקורד מרכז

 אחת החתומות על חוות ג�ו  פרופסור למשפטי� שהיא,יושבת ראש המרכז. הדי� הישראלי

 זכויות נשי� עניי� בועסקה שוני� תפקידי�ב כיהנה, )המצויה בתיק בית המשפט (הדעת

 משפטבוות הדעת שמה דגש ח.  נגד נשי�פליהאבמסגרת האמנה בדבר ביעור כל צורות ה

 המגדרית פליהאה את של נשי� מלכה� בתפקיד בוררת מרחיבה פסילהולפיה , לאומי�בי�ה

  .ה�כלפי

�בי� המשפט האת לפי חוות דעת זו יש חזקה פרשנית שהמשפט הישראלי תוא� , כ�כמו

ת�  מהמרחב הציבורי ומפלה אוהנשי� את המדיר זה בעניי�פסיקת בית הדי� השרעי . לאומי

 לחוק המשפחה 130 סעי� את כוללתההסתייגות הישראלית לאמנה אינה . לעומת הגברי�

 כיצד רשות פועלת צריכה להיות כפופה לחזקת ההתאמה הפרשנית , על כ�נוס�. מאני'העות

 פרשנות בית הדי� השרעי פוגעת בזכות להלי� ? למשפט הישראלילאומי�בי�בי� המשפט ה

. רצונהכ לבחור היי חופשאינה האישה כי , בי� הצדדי�שק בנ�שוויו – ממנו הנגזרתוהוג� 

 . והערות של ועדת זכויות האד�תו וכ� החלט� סעיפי אמנות שונימאוזכרי� בחוות הדעת

 לע נוס� . יותר מבוררה טובו אותתייצגש א� אחד הצדדי� יחשוב שבוררת פגעי תיצוגי להזכות

�  לבער אתהיש חוב. ת לנשי� שמעמד� נחות להיות בוררת מאותאישהל אפשרותמת� ה� אי,כ

  . ג� כאשר מקור� בדתפליהאצורות ה

 השיפוטית של בית הדי� השרעי לערעורי� אינה מתקיימת בואקו� ההכרעה

 מהמערכת המשפטית לקהיא חלק מענ� דיני� אחד המתקיי� כח. משפטי

השאיפה להרמוניזציה . הישראלית בה המשפט הבינלאומי מהווה ענ� עצמאי

י� ענפי� באופ� שתקרב את החקיקה הישראלית לסטנדרטי� של דיני זכויות ב

האד� במשפט הבינלאומי אלו עומדת בבסיס הלכותיו של בית משפט זה בכל 

  81[...]. ההתאמה הפרשנית הנזכרת לחזקתהקשור 

 
נכנסה ) (�1979נפתחה לחתימה ב (179, 31א "כ, האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשי� לצורותיה  80

 � ).�1991ל בישראבנוגע ללתוק
ש "להל� ה, 3856/11� " בבגבית המשפטמתו� כתב הבקשה של מרכז קונקורד להצטר� כידידי   81

88. 
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 לכמה מחולק הוא ג� ש,עי מצד אחד הדי� השר: אנו רואי� היברידיות משפטית, כ�א�

 ומצד אחר ,)1917 משנת מאני' ע� אסכולות שונות וחוק המשפחה העותקלסי י�ד(קטגוריות 

 המשפט הישראלי על  יש לפרש אתלפיהשאשר ממנו שאבה חוות הדעת חזקה , הישראלי די�ה

 למותר.  שבתי הדי� השרעיי� צריכי� להתמודד עימה נוספתחזית זוהי. לאומי� בי�פי המשפט ה

 במיוחדו , ישראלמדינת מצד לאומי�בי� המשפט השלת  בהפרוממעיטה לציי� שחוות הדעת

 את הפער בי� הפרקטיקה יברח וזאת על מנת לה,ההומניטרי לאומי�בי� המשפט של הבהפרות

  . הפומבילאומי�בי� ההמשפט בי�של בתי הדי� השרעיי� ו

 ביתש ראוי שלפיה החלטה, 7.5.2012 ביו� ,�" בגפרס� כל הטיעוני�  של� הצגתלאחר

 לחוק שיווי זכויות תו בהחלטיחסי החלטה מנומקת ומפורטת ויתיית�רעי לערעורי� הדי� הש

 אישה יכולה להיות אי�ש קובעת,  שופטות ושופטשתישניתנה על ידי , ההחלטה. האישה

 של בית הדי� החלטתו את יכולה לבטל  כשופטת בבית המשפט העליו� אישה,ע� זאת; בוררת

 את בטלל והעתירה את קבל לצרי� היה �" בגשכ� ,זו החלטה מוזרה. השרעי לערעורי�

 בקשר נוחות�� חש אי"גנית� לומר שב.  העתירה אתלדחות בתי הדי� השרעיי� או החלטות

  היה הדברתוהחלט את בית הדי� השרעי  שינהילונראה שא.  וזאת בלשו� המעטה,החלטהל

 הפע�,  על החלטתוחזר � הדי� השרעי לערעוריבית, ואול�.  בית המשפט העליו�על מקל

  . עמודי�11בהחלטה מנומקת ומפורטת יותר בת 

   הדי� השרעי לערעורי�ת של בינייה השהחלטתו. י

 וא שהבעקובה , 18.6.2012מיו� ,  החלטה נוספתהשרעי הדי� בית� פרס� " פסיקת בגלאחר

דעה  ב בחירהמחייב המוסלמי� � סולטאכאשר שלפיו ,לה'מגל 1801מחויב לפעול על פי סעי� 

 תייחסהבית הדי� .  דינו יהיה בטלפסק, וא� לא יעשה כ�, אותה לייש� ופט על הש,מסוימת

 שכניסתו לתוק� בתו� המשפט  על פיא� ,מאני' העות� של הסולטאהוראה אללחוק המשפחה כ

 1919 בשנת 82. היה מוסלמיא של,הבריטי המנדטורי  ידי הנציב העליו� עלנעשתההישראלי 

 נשע� אסכולה ו שואל את עצמו על איז הדי�ובית , מחוזקת או מתוקנתציהאסלאמיז החוק עבר

 שמציג את , אל זוחיליוהבה של מדבריו הדי� ציטוט בית מביא בהחלטתו. 130 בסעי� המחוקק

 נאמר שנושא בוש,  של החוקההסבר וכ� ציטוט מדברי , של האסכולות השונותיה�עמדות

.  שהבוררי� ה� קאדי�מסקנה מגיע ל הדי�בית. יתלכא נשע� על האסכולה המ" וסכסו�ריב"ה

בפסקה .  של הבוררתפקידו אודות על הדיבור את לערעורי� בית הדי� השרעי  זו מרחיבבנקודה

.  רק מאשר זאת הקאדיאילוהסמכות לפרק הנישואי� היא בידי הבוררי� ו" כי בית הדי� קובע 12

 
לה על הדי� באר� ' מחיל את המג1947–1922, ישראל  לדברי המל� במועצה על אר�46' ס  82

 לחוק קובע 2' א� ס, 156ח "ס, 1984–ד"תשמה, לה' חוקק חוק לביטול המג1984בשנת . ישראל
 ".חוק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מתקפו של די� שלפיו ד� בית די� שרעי"כי 
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 האישה  שלה לוודא שלא נשללה זכאות כדילהתערב הקאדי יכול , למוהרשנוגע האול� לכל מ

 בית הדי� ל שתו הקודמויתו לפסיקבניגודדברי� אלה עומדי� ".  ללא סיבה חוקיתהרומל

 פסק של נו יכולי� לבחו� את תוכדי� הכפי� את הבורר לסמכותו והדגיש שהקא�בהש, השרעי

ערעורי� שהוא  בית הדי� השרעי ל קבעתו קודמות ארוכה של פסיקבשורה,  למשלכ�. הבוררי�

 83.לכיתא וזאת בניגוד ברור להלכה המוסלמית המ,יכול לבטל את החלטותיה� של הבוררי�

 להאדיר את כוחו של הבורר ולהפו� כדי, �" של בגביקורת האת לבלו� נועדשינוי ההחלטה 

 , זכויות האישהשיווי בחוק האמור חריגה מליהנות כדיהדבר נעשה . את תפקידו לשיפוטי

 ממעיטי�מצד אחד , כ� 84. שיפוטיד כאשר מדובר בתפקיהשוויו� אתלהחיל כלומר לא 

 מחזקי� את תפקידו כדי  אחרומצד , את סמכותו של הקאדי מולוזקבתפקידו של הבורר כדי לח

  . לצדק גבוהדי� הישראלי בשבתו כבית ו� המשפט העליבית שללמנוע התערבות 

 85. האישה חל על בתי הדי� השרעיי�תו ספק שחוק שיווי זכויללא קבע הדי� השרעי בית

 הונהגה תקופה באותה. 1994 לשנת עד של בית הדי� השרעי לערעורי�  נדירההפסיק במדובר

 בית הדי� אסר שלפיה,  הכללי� החלי� על בתי הדי� השרעיי�של אסלאמיזציה שלמדיניות 

שלמה " את השריעה הלהחילאלא הורה ,  להפנות לחקיקה הישראליתערעורי�השרעי ל

  הדי� השרעי לערעורי� לא הייתה ברירהלביתש לומר נית� .כאתגר לדי� הישראלי" והמושלמת

� להתייחס לחוק שיווי זכויות "בגלאור בקשתו המפורשת של , בנוגע לתוצאת פסק דינו

  . האישה

 לתחולתו של חוק שיווי זכויות האישה על בתי הדי�  שיש חריגי�סי�הו הדי� בית

  שיווי זכויות האישה אינו פוגע בדיני האיסור וההיתרשחוק הוא הראשו� החריג. השרעיי�

 נכנס הדבר ,גירושי� לבנוגע הבוררי� דברי בחשבו� את  יש להביאשכ�, בנישואי� ובגירושי�

 מדובר ולכ� , דתיתעבודה היא הבורר עבודת לכ� שמתייחסהחריג השני . תחת האיסור וההיתר

 שמדובר רק בחוק שצרי� הטיעו� את מקבל אינובית הדי� , על כ� נוס�. � לעקרו� השוויוריגבח

 בו הוא הדי� נמצאי�ה כללי�ל מקורה כי , על פי כללי פרשנות של החקיקה האזרחיתולפרש

כיוו� ,  על הדי� האישי חלי�אינ� לבוררות ביחסלה ' המגכללי הדי� מסביר כי בית. המוסלמי

 
ערעור :  התערבות בהחלטת הבוררי�ותראו החלטות בית הדי� השרעי לערעורי� שמאפשר  83

 אחד משלושת השופטי� החתומי� על) (7.1.2010, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (232/2009
כותב , )30.5.2007, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (76/07עוד בערעור ; ) דיוננוההחלטה נשוא

 והיא הטענה , ואילו השאלה השנייה]...[" אשר כתב את ההחלטה נשוא דיוננו ,הקאדי זיני עצמו
נשיב כי בית די� זה קבע בהחלטות , כי תפקידו של הקאדי הינו א� ורק לאשר את פסק הבוררי�

 ,שכ� א� לא נית� בהתא� לכללי� השרעיי�. ות כי פסק הבוררי� נית� לפסילה על ידי הקאדירב
 ".הוא יכול לבטל אותו ולהחזירו אליה� או לאחרי� וכ� יוכל לתק� אותו מטעמי צדק

ובכלל זה על , הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי� הדתי: "לחוק) ג(7' ס  84
 ." ובעלי תפקידי� שיפוטיי� בבתי די� דתיי�מינוי רבני�

 . לפסק הדי�15 'פס  85
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 יש 86. מדגי� זאת מהקוד האזרחי הצרפתיהוא ו, על הדי� האזרחישחלי� כללי� ה�שאלה 

 אלה מהקוד ענייני�לה הפרידה 'אול� המג,  המשפחהענייני כי הקוד הצרפתי כולל את לציי�

 ניעניי י� ובי� אזרחיני�עניי י� בבוררות הדיני בדי� החנפי אי� הבחנה ב,כ� לענוס� . האזרחי

 ה� נשעני� על הפסוק ,� כללי באופהבוררותכאשר החכמי� רוצי� לדבר על .  אישימעמד

בוררות בדי� :  בונה שתי קטגוריותהדי�  בית87. לבוררות במעמד האישימתייחסה בקורא�

 מוסי� בית הדי�.  קיימת בדי� החנפיאינהההבחנה הזאת כאמור . הכללי ובוררות בדי� האישי

 דינילגבור על  כי�צרי,  האישימעמדה ענייני בהבוררות דיניכלומר , וקובע כי הדי� הספציפי

 כאשר מדובר בדי� במיוחד הדבר תק� השרעי ועל פי בית הדי� , בענייני� אזרחיי�הבוררות

 הבוררות די� אילו ו, די� דתיהוא בעניי� גירושי� הבוררות די�ש עולה בית הדי� דברי מתו�. דתי

המוסלמי  בדי� קיימת אינהג� כא� בית הדי� מגייס הבחנה ש.  חילוניי�בעניי� אזרחי הוא ד

, היא זו הבחנה.  די� דתי� שני סוגי הבוררות ה� למעשה סוג אחד ושניהשבו ,הקלסיהחנפי 

ואימצו , מאנית' והאימפריה העות המדינות הקולוניאליותיציר כפיה� של, לאמיתו של דבר

,  שכולל דיני חוזי�, בי� הדי� האזרחי ש� עד עצ� היו� הזה מבחיני�; מדינות ערבבוראותה 

   .נפרד יש קוד ה�של, המשפחה דיני לבי�,  באלהוכיוצא קניי� דיני, נזיקי� דיני

 זה סעי� שכ� , תזיק לאישהלכיתא על האסכולה המהישענות� קובע בית הדי� שאילבסו�

 נית� . לגרש את האישה ללא צור� בקאדיביכולתו זה כי סעי�ל נזקק אינו הגבר ;עבורהנועד 

 ,צדדי�חד באופ�בכ� שא� הגבר יעשה שימוש בגירושי� לומר שזו הערה לא נכונה בהתחשב 

בפועל . נזיקיי� פיצויי� לאשתו לשל� יצטר�והוא יהא צפוי לעונש פלילי ולסנקציה אזרחית 

 ש לא תוכל להתגרהאישה שלפיה  לטענהאשר.  נדירי� מאוד בישראלצדדיי�� החדהגירושי�

 בית �  שימוש ג� באסכולה החנפית ללא לכיתא האסכולה המעל רק שע�י י השרעי הדי�ביתא� 

 יעשהישבכ� ) שימוש והרכבה בי� אסכולות שונות" (טלפיק"ל אפשרות את ההוציאהדי� 

 סמכות� של הבוררי� השארתלצד , שימוש באסכולה החנפית רק לצור� בחירת אישה כבוררת

צמו עשה  שבית הדי� השרעי עמעניי�. ובכלל זה מינוי אישה לבוררת, אלכית המלהכמו באסכו

  . שהוזכר לעילכפי, "טלפיק" זו של טכניקהשימוש נרחב ב


 פלונית"בג. יא  

 עקרו� השוויו� בחקיקה על� " בגעמד , עמודי�20 פני על המשתרע,  די� ארו� יחסיתבפסק

  מעקרו�לחרוג מאפשרי�ה  זכויות האישהשיווי הוא הזכיר שני חריגי� בחוק 88.פסיקהבו

 
86  French Civil Code, Art. 2060: “One may not enter into arbitration agreements in […] those 

relating to divorce and judicial separation […]”. 
 .35פסוק , )חזו� הנשי� (4 סורה  87
 .)27.6.2013, פורס� בנבו(בית הדי� השרעי העליו� לערעורי� '  נפלונית 3856/11� "בג  88
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 החריג 89. וגירושי�לנישואי� כאשר הדבר נוגע לדיני איסור והיתר ל יחוהחריג הראשו�. שוויו�ה

 שיפוטיי� בבתי הדי� תפקידי�ב וכ� ,השני יחול כאשר מדובר בתפקיד דתי בהתא� לדי� הדתי

 שיש גיש הד�"בג. ולח ילא השוויו� עקרו� , האלההחריגי� מ� אחד מתקיי� א� 90.הדתיי�

  .ויות האד�לקרוא באופ� מצמצ� חריגי� הפוגעי� בזכ

 ידי� המהותי אלא בממלאי תפקבדי� מדובר אי�ש� " בגבע הבוררי� קשאלת לבנוגע

 בי� י�מבח עצמו החוק א�, �"לדידו של בג. חול הראשו� לא יג החרילכ�ו ,הדי� את שמי�יהמי

 אשר .תפקידה מתייחס לדי� המהותי עצמו והשני מתייחס לממלאי הראשו�: החריגי�שני 

 להפעיל  עליה�אי� לפיכ� מדובר במינוי לתפקיד דתי ואי� למסקנה ש�"בג  הגיע השניחריגל

 אי� צור� במיומנות לבוררי� אילו דתי מצרי� מיומנות בדי� דתי וידתפק שכיוו�,  הדתיהדי� את

 מדובר בתפקיד א�� את השאלה "בג מדובר בתפקיד דתי בח�  לאחר שהסיק שאי�.כזאת

 הבוררי� אינה החלטתש היות , בתפקיד שיפוטימדובר� היא שג� אי� " בגמסקנת. שיפוטי

 130 השיפוטי לפעול על פי סעי� התפקיד .סופית ובתי הדי� השרעיי� מתערבי� בהחלטותיה�

 אינ� החריגי�הואיל ו,  א� כ�. הוא בידי הקאדי� ולא הבוררי�מאני'לחוק המשפחה העות

 שיווי זכויות האישה חוקהעובדה ש נוספת לכ� . עקרו� השוויו�את זה במקרה להחיל יש ,חלי�

 וכ� אי� הוראה בחוק המשפחה האוסרת על מינוי אישה ,מאני' המשפחה העותחוקלמאוחר 

כל ,  זכויות האישהוויי חוק ש חלאלמלא שג� מוסי� �"בג,  זאת ועוד.בתפקיד של בוררת

 ,לכיתא המ, יש אסכולהכאשר . את עקרו� השוויו�להחיל ממילא יבותמחורשויות המדינה 

  להעדי� אתיש , המאפשרת זאת, החנפית, ומנגד יש אסכולה,האוסרת מינוי אישה כבוררת

 , מה ג� שבתי הדי� השרעיי� הגבילו את סמכות הבוררי�,האסכולה המאפשרת מינוי אישה

 בית הדי� השרעי  שלותיה� את החלט� ביטל לפיכ�" בג.וזאת על פי האסכולה החנפית

 פרטי בקשה באופ� הוגשה� " של בגזה פסק די� על. השרעי בטייבה הדי� בית שללערעורי� ו

  91.נדחתהוזו ,  הנהלת בתי הדי� השרעיי�מטע� לדיו� נוס�

  סיכו�. יב

 ה� רבי� שבמקרי� הג� , אישה כבוררתמינויל התעקשו לסרב השרעיי� שבתי הדי� ראינו

 מוכ� לצמצ� את היה ג� הדי� השרעי בית .אישהל בי� הבעל  רבה יותר שוויוניותהחדירו

� מעי� הבוררי� להחלטה  כדי להפו� את החלטת,סמכותו בעניי� התערבותו בהחלטת הבוררי�

 הדי� השרעי היה מוכ� להקריב את בית . בהחלטתו�" בגשל רבותע התלמנוע ובכ� שיפוטית

 המגדרית החלוקה את על מנת לשמר ,הקודמי� במש� שני העשורי� הרחיב שאות� ,יוסמכויות

 
 . זכויות האישהשיווי  לחוק5' ס  89
 . זכויות האישהשיווי לחוק) ג(7' ס  90
 ).14.8.2013, פורס� בנבו (פלונית' בית הדי� השרעי לערעורי� בירושלי� נ 5019/13� "דנג  91
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 הדי� בית  שלתו בהחלט בסופו של דבר התערב�" בג.גברה תפקידיל אישהה תפקידי בי�

 הדעה להעדי� את יש , וקבע שכאשר יש שתי פרשנויות שונות בדי� המוסלמיהשרעי לערעורי�

 שתשנה , החלטה אמיצה וחשובהזוהי . ועקרו� השוויו� יותר ע� זכויות האד�ישבתיאשר מת

בתביעות שונות כנגד בתי הדי� השרעיי� אפשר להחדיר . שראלאת פני המשפחה המוסלמית בי

 עות המקרי� נית� למצוא דשברובהיות , ה בקריאה מחדש של דיני משפחיותר רבשוויו� 

 שרת  שלה היא הודעת�"בג של פסק הדי� של , אולי העקיפות, התוצאותאחת .יותר ליברליות

י� השרעיי� וע� המועמד לנשיאות בית  שבישיבה ע� מנהל בתי הד, לבניציפי, דאזהמשפטי� 

 הכישורי� ת ובעלראויה לאתר מועמדת מאמצי� עשויהדי� השרעי לערעורי� סוכ� שי

 בעתיד , שיפורי� אלהעל א�,  זאתע� 92. די� שרעי בישראלבבית קאדית לתפקידהנדרשי� 

  . הפטריארכלייז� הליברלבשל , מלאשוויו�בהקרוב לא נית� לחזות 

 
92  www.mfa.gov.il/MFAAR/IsraelExperience/SocietyCoexistenceAndPeace/Pages/First-wo 

man-as-Muslim-Qadi-next-year-in-Israel.aspx . לאחרונה אכ� מונתה אישה לקאדית בבית
הוועדה לבחירת קאדי� בחרה "קי חורי 'יאיר אטינגר וג,  פולברשרו�ראו . המשפט השרעי

 אודות מינוי. www.haaretz.co.il/news/law/1.4041725 25.4.2017 האר�" לראשונה קאדית אשה
מינוי אישה בוררת בתובענות הפרדה וגירושי� "איאד זחאלקה : בכר� זהראו עוד אישה לקאדית 

 ).2017–2016 (29ח משפחה במשפט " בי� הדי� השרעי למשפט הישראלי: בבתי הדי� השרעיי�
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 הדי� השרעי בית : על בריקדת הפטריארכליותעולה

  אישה בהליכי גירושי�� בוררתמינוי להתנגדותוו

  מאת

*עידו שחר
  

 זה מבקש להסביר את הסיבות להתנגדות� הנחרצת של בתי הדי� השרעיי� מאמר

המאמר מראה  ).נזאע ושקאק" ( וסכסו�ריב"בישראל למינוי בוררת אישה בתיקי 

ת שממלאי� הבוררי� בהליכי ריב וסכסו� נושאת בחובה כי הפונקציה התפקידי

מהמאפייני� . א: השואב משני מקורות, משקל אידיאולוגי פטריארכלי ניכר

; פטריארכליות מובהקות' תכונות'המתבססי� על , התרבותיי� של פעולת הבוררי�

היות . הפרטי� המתקיי� במרחב המשפחתי, מההקשר המבני של פעולת הבוררי�. ב

,  התערבות בו– זה נתפס כאותנטי יותר ומפולש פחות מהמרחב הציבורי ומרחב

שילוב� . מעוררי� התנגדות עזה, וערעור הערכי� הפטריארכליי� העומדי� בבסיסו

משמעית של בית הדי� השרעי � הוא שהביא להתייצבותו החד, של שני מרכיבי� אלו

ת בתיקי ריב וסכסו� לערעורי� כנגד מת� אפשרות למינוי נשי� לתפקיד של בוררו

  .הנדוני� בבתי הדי� השרעיי� בישראל

  מבוא  .א

מסכסו� בי� בני זוג בטייבה לפסיקה עקרונית של : השתלשלות הענייני�  . ב

  �"בג

   הסברי� אפשריי�שלושה  . ג

  סיכו�  . ד

  

 
אוניברסיטת , הפקולטה למדעי הרוח, החוג היסטוריה של המזרח התיכו�,  לפילוסופיהדוקטור   *

 פלי על הערותיה� דורו�לרוני שח� ול, לאיריס אגמו�,  להודות לעמליה סערברצוני. חיפה
אני אסיר תודה לעורכות כתב העת ולקוראי� , כמו כ�. המועילות על גרסה מוקדמת של מאמר זה

 . שהערותיה� סייעו מאוד בחידוד הטענות המובאות במאמר,האנונימיי�
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  מבוא. א

ו  החל1  הדי� השרעי העליו� לערעורי	בית 'נ פלונית �"בבג שלפני מת	 פסק הדי	 בחודשי�
מכרי� . �"בגהתלוי ועומד ב,  שמועות והערכות על אודות התיק הדרמטי הזהילהגיע לאוזני

 הזכירו את המקרה –וחלק� משקיפי� חיצוניי� לו ,  חלק� מתו� השדה השרעי–וידידי� 
 על מסלול התנגשות נורמטיבי �"בגוציינו כי הוא מאיי� להציב את בית הדי	 השרעי ואת 

. �"בגארו את השתלשלות הענייני� המשפטית וניסו לנחש כיצד יפסוק בני שיחי תי. ומשפטי
, מלנפק פסק די	 עקרוני וחד) שוב( יימנע �"בגהעריכו כי , יש להודות על האמת, רוב� ככול�

  2.ויעדי� מוצא פרוצדורלי או פורמליסטי כזה או אחר
אליו הצטרפו  , והאמי� שכתבה השופטת עדנה ארבליפסק הדי	 המהפכנ. ה� טעו, ובכ	

נכנס לעובי הקורה ואינו מהסס לגעת בסוגיות , עמיתיה השופטי� מרי� נאור ונע� סולברג
 הדי	 המהותי בבתי ואופיו של, עקרוניות כגו	 מידת כפיפותו של בית הדי	 הדתי לחוק האזרחי

בחר לדו	 בסוגיה הזו בלא , כמו בית הדי	 השרעי לערעורי� לפניו, �"בג. הדי	 הדתיי�
 שמהווה נדב� חשוב נוס� במאמ� המתמש� , עקרונידי	 פסק, כאמור, והתוצאה היא, פי�מעק

  .�ולהגדיר להסדיר את היחסי� שבי	 הדי	 הדתי לחוק האזרחי
 ,מה היה בו, נשאלת השאלה,  המדוברהדי	 פסק לבחינת המשמעויות העקרוניות של מעבר

 –ית הדי	 השרעי לערעורי�  וה	 ב�" ה	 בג–שחיל� מהערכאות המעורבות , במקרה הזה
המדובר כא	 בסוגיה הנראית על , לואחרי הכ? עמדות אידאולוגיות ובלתי מתפשרות שכאלו

 חלק ראו הסבר ב– " ושקאקנזאע"(הא� יכול מי מהצדדי� בתביעת ריב וסכסו� : פניה שולית
י�  מטעמו בהלי� משפטי המתקיבוררתלמנות ,  הנדונה בבית הדי	 השרעי,)של המאמר' ב

בוררי� הממוני� על ידי בתי הדי	 השרעיי� , ע� כל הכבוד הראוי? מחו� לכותלי בית הדי	
 –בתהליכי פתרו	 הסכסו� , וזמני בלבד, ה� בעלי תפקיד זוטר יחסית) מחכמי	, יר'ח�אהל אל(

בעוד עורכות די	 , והנה. קאדי� של די	 וטועני� שרעיי� או עורכי של זה מתרודאי זוטר יו
ובעוד שהסכמה למינוי קאדית בבתי הדי	 , שרעיות פועלות בבתי הדי	 מזה שני� רבותוטוענות 

 עי הדי	 השרבית נקט הרי שבמקרה הבוררות 3,השרעיי� בישראל הושגה כבר לפני כמה שני�
  .  עקרונידי	 פסקשלא להתחמק וניפק , כאמור, בחר �"בגג� . עמדה שוללת ובלתי מתפשרת

 
 :להל�) (27.6.2013, פורס� בנבו ( הדי� השרעי העליו� לערעורי	בית 'נ ניתפלו 3856/11 �"בג  1

 ).הבוררת� "בג
) 2001 (857) 3(נהד "פ,  ביילי�יוסי ,השר לענייני דתות'  נעובייד �1008/01 " למשל בגראו  2

� להתערב ולבטל מינוי של קאדי לבית הדי� השרעי "בתיק זה התבקש בג. 6.5.2001שנית� ביו� 
על פני ,  חסר ניסיו� ורקע בתחו�,)גבר(לאחר שהוועדה למינוי קאדי� העדיפה מועמד , שלי�בירו

בנימוק שההלי� , � נמנע מלהתערב בשיקולי הוועדה למינוי קאדי�"בג.  בעלת רקע עשירמועמדת
 .לא היה בלתי תקי�

 הדי�  דווח על הסכמה עקרונית למינוי קאדית בי� בכירי� במערכת בתי2013בשלהי שנת   3
תחת כהונתה של שרת המשפטי� , 2017באפריל . השרעיי� לבי� שרת המשפטי� דאז ציפי לבני
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במאמר זה אני אנסה . כפי שפסק אותיר לפרשני� אחרי� �"בג השאלה מדוע פסק את
 – ולו חלקי ופרשני –להתחקות אחר מניעיו של בית הדי	 השרעי לערעורי� ולספק מענה 

ממבט ראשו	 , ואכ	. להתעקשותו התמוהה לאסור על מינוי נשי� כבוררות בתיקי ריב וסכסו�
אשר השתמע ממנה , ל בית הדי	 עמדתו שתיאור אתהול� בהחלט " תמוה"דומה כי ש� התואר 

בחינת . צמצו� בסמכויותיה� של הקאדי� המכהני� וחיזוק מעמד הבוררי� על חשבונ�
 רק מחזקת את �"בגהנימוקי� שהשמיע בית הדי	 השרעי לערעורי� להצדקת עמדתו בפני ה

עולה ממנה כי נימוקיו של בית הדי	 סותרי� באופ	 ישיר ה	 פסיקות עקרוניות : התמיהה
וה	 את המגמות השיפוטיות שהוא עצמו הוביל בעשורי� , דמות שלו בסוגיות משיקותקו

 בעקבות עמדתו �"בג ע� כי ההתעמתות נראה, יתרה מזאת). ראו על כ� בפרק הבא(האחרוני� 
בסוגיית מינוי הבוררות סותרת באופ	 מובהק את האינטרס העמוק של בית הדי	 להפחית ככל 

 התערבות שעלולה לצמצ� עוד ועוד את ,תית בפעולתוהאפשר את ההתערבות המדינ
  .  הוא נהנהממנהשהאוטונומיה השיפוטית והארגונית 

אי� נית	 להסביר את נכונותו של בית :  למעלהצבתילשאלה הבסיסית שה, א� כ	,  חוזראני
 וכל – ולהסתכ	 בהתערבות בפסיקתו �"בג לנקוט עמדה מתריסה מול לערעורי�הדי	 השרעי 

, כ� אבקש לטעו	, התשובה לשאלה זו?  שולית וחסרת חשיבות באופ	 יחסיסוגיהוגע לזאת בנ
לא בלחצי� חיצוניי� וא� לא , מצויה לא בשיקולי� פוליטיי� או מוסדיי� כאלו או אחרי�

באופ	 ספציפי . אידאולוגי�התשובה מצויה במישור הערכי; בכשלי� בלוגיקה המשפטית שלו
אישה �ו של בית הדי	 השרעי לערעורי� לאסור על מינוי בוררתאני אטע	 כי התעקשות, יותר

. נבעה בראש ובראשונה ממחויבותו לערכי� הפטריארכליי� העומדי� בבסיס הלי� הבוררות
 משתתפי� בהש, )לס עאאלי'מג" (מועצה משפחתית" הכולל את הקמתה של –הלי� זה 

 "גרעי	" עיקר כלשהו או הרב מבטא במידה –בוררי� מטעמ� של הצדדי� המסוכסכי� � נציגי�
  . הנוגע לערכי היסוד של הסדר הפטריארכלי

היות שהיא פועלת ,  נתפסת כפרקטיקה רגישה במיוחד" המשפחתיתמועצה"ה,  על כ	יתר
 יתיבהקשר של הוו, כפי שאבקש לטעו	. פרטי המובהק�ומתקיימת בתו� המרחב המשפחתי

משפחתית נחווית או � הפרטיתרההספֶ , ומוסלמי במדינת ישראל של ימינ�המיעוט הפלסטיני
בעוד . שיש להתגייס כדי להג	 עליו, תומוסלמי� תונתפסת כמעוז האחרו	 של תרבות וזהות ערבי

� ופרקטיקות לארמותפרוצה ונשלטת ממילא בידי נו,  הציבורית נחווית כמפולשתרההספֶ 

  .  ונקייה יותר"אותנטית"הרי שהספרה הפרטית עודנה נתפסת כ, אסלאמיות�ערביות או לא
בעוד התערבות חיצונית בענייני המיעוט הערבי בישראל בהקשר של הספרה ,  לכ�בהתא�

הרי , ולפיכ� ג� איננה מעוררת התנגדות של ממש,  יותרכמקובלתהציבורית נתפסת 
,  הרבה יותרתשהתערבות חיצונית בספרה הפרטית של הפלסטיני� בישראל נחווית כפולשני

 
 ,ראו שרו� פולבר. טיב מונתה לקאדית'התממשה ההבטחה כאשר עורכת הדי� הנא ח, איילת שקד

 25.4.2017 האר�" הוועדה לבחירת קאדי� בחרה לראשונה קאדית אשה"קי חורי 'יאיר אטינגר וג
www.haaretz.co.il/news/law/1.4041725. 
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 הדי	 השרעי עלה על יתאבקש לטעו	 כי ב,  אחרותלי�יבמ. נגדות רבה יותרומעוררת לפיכ� הת
משו� שמינוי שכזה מאיי� לשנות את סדרי העול� , אישה�הבריקדות בסירובו למנות בוררת

ללא ) לכאורה לפחות(שנותר עד עתה , רגיש ואינטימי, הפטריארכליי� באותו אזור פרטי
  . התערבות חיצונית

למרות שוליותה לכאורה של הפונקציה התפקידית : הוא כדלקמ	 הטיעו	 במאמר לוז
 בחובה משקל אידאולוגי שאתהרי שפונקציה זו נו, שממלאי� הבוררי� בהליכי ריב וסכסו�

, טועני� שרעיי�(אשר אינו מצוי בהכרח בפונקציות תפקידיות חשובות יותר , פטריארכלי רב
נלווה אל תפקיד הבוררי� שואב ה	 המטע	 הפטריארכלי החריג ה). קאדי�, עורכי די	

 שממק� פעולה זו במרחב ,מהמאפייני� התרבותיי� של פעולת� וה	 מההקשר המבני
  ממנוומפולש היות שמרחב זה נתפס כאותנטי יותר מהמרחב הציבורי. הפרטי�המשפחתי

 מעוררי� התנגדות עזה ,וערעור הערכי� הפטריארכליי� העומדי� בבסיסו, התערבות בו, תפחו
  . הגברית של הבוררי�זהות� נת הדי	 השרעי לערעורי� להגבית התייצבמסיבה זו . יותר

אסקור תחילה בקצרה את השתלשלות הענייני� המשפטית בתיק ,  לבסס טיעו	 זהכדי
ניתוח הנימוקי� .  בית הדי	 השרעי להצדקת עמדתושהעלהתו� התמקדות בנימוקי� , המדובר

אישה את המגמות �ית הדי	 השרעי בסוגיית מינוי בוררתימחיש עד כמה סתרה פסיקתו של ב
 לשל� מוכ	 השרעיואילו מחירי� היה בית הדי	 , השיפוטיות שהוא הנהיג בשני� האחרונות

 הסברי� אפשריי� להבנת עמדתו של כמהאדו	 ב, לאחר מכ	. כדי להמשי� ולדבוק בעמדה זו
י� חיצוניי� שהופעלו עליו ומחויבות לחצ, חילופי גברי במוסד זה: בית הדי	 השרעי לערעורי�

 ההסבר השלישי הוא המשכנע ,כפי שאבקש להראות. כליי�אידאולוגית לערכי� פטריאר
 למק� את המקרה הנדו	 בהקשר רחב יותר של נסהא הסיכו� של המאמר פרקב. ביותר

ולגזור מסקנות באשר לתהליכי� המתרחשי� , הסוציולוגיה של בתי הדי	 השרעיי� בישראל
  . מוסדות הללו בשני� האחרונותב

  מסכסו� בי� בני זוג בטייבה : השתלשלות הענייני�. ב
  �"בגלפסיקה עקרונית של 

ובתחילת שנת , ה בני זוג תושבי טייבה הסתכסכו זה ע� ז. סיפור המעשה בקיצור נמר�להל	
האישה הגישה תביעת .  עזבה האישה את בית הנישואי	 ועברה להתגורר בבית אביה2009

ריב "הגיש הבעל תביעת , 2009בסו� אפריל ,  בבדדוב, מזונות בבית המשפט לענייני משפחה
 130 ריב וסכסו� מבוססת על סעי� תביעת 4.בבית הדי	 השרעי בטייבה)  ושקאקנזאע" (וסכסו�

 
 ).1.11.2010, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (317/2009 )אזורי טייבה(תיק   4
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:  פיו יש לפעול במקרי� של סכסו� בי	 בני זוגעלש הקובע מנגנו	 5,מאני' המשפחה העותחוקל
הבוררי� יקשיבו לטענות הצדדי� וינסו לרדת לשורשי ; בורר מטעמו של כל צדהקאדי ימנה 

 נית	 לאש מגיעי� למסקנה ה� א�. תו� שאיפה ליישב את הסכסו� ולהגיע לשלו� בית, הסכסו�
 קשר הנישואי	 תו� מת	 פיצוי לצד  שלוה� מורשי� להמלי� על פירוק, להשיג שלו� בית

עליו לפצות את אשתו במלוא סכו� המוהר המובטח , �כלומר א� הבעל אש� בסכסו(הנפגע 
האישה תקבל רק , א� שניה� אשמי�; תשלו� המוהר יישלל ממנה, א� האישה אשמה; לה

   6).סכו� יחסי מהמוהר המובטח
�מאני נועד להרחיב במידת מה את האפשרויות הפתוחות ' בחוק המשפחה העות130 סעי

 לא היו ,לעומת זאת,  גברי�7.אי	 ה	 רוצות בובפני נשי� החפצות לצאת מקשר נישואי	 ש
צדדי � שכ	 בפניה� פתוחה תמיד האפשרות לגרש את נשותיה� באופ	 חד, אמורי� להשתמש בו

) כלומר ללא הסכמת האישה(צדדי � שבה הפ� הגירוש החד, בישראל,  ע� זאת8).גירושי טלאק(
 הפכה 9,)ת נזיקי	 אזרחיתוהיא א� עלולה לגרור תביע(לעבירה פלילית שדינה מאסר וקנס 

 
, מאנית' אשר נחקק לפני כמעט מאה שנה באימפריה העות,)1917( המשפחה המוסלמית חוק  5

החוק נוסח . מהווה עד היו� את הבסיס של הדי� המהותי הנוהג בבתי הדי� השרעיי� בישראל
 ולות� הלכות וסעיפי� מארבע האסכוהוא שואב לפיכ, )יר'תח(באמצעות המתודה האקלקטית 

 –והוא נועד ,  ספציפי מבוסס על האסכולה המשפטית המאלכיתבאופ� לחוק 130סעי� . הסוניות
 להרחיב את העילות לפירוק הנישואי� מעבר לעילות המקובלות –כפי שהעירו פרשני� רבי� 

ילה לפירוק קשר קיומו של סכסו� בי� בני זוג מהווה ע, לפי סעי� זה. באסכולה החאנפית
לדיו� מאיר עיניי� בחוק המשפחה .  וזאת באמצעות מנגנו� הבוררות המתואר להל�,הנישואי�

 בית הדי� לנוכח" מאני'מעמדו של חוק המשפחה העות"מאני ראו מוסא אבו רמדא� 'העות
ליאת קוזמא  (49 תהליכי שינוי במעמד� של נשי	 מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכו�: השרעי

 ,Judith Tucker, Revisiting Reform: Women and the Ottoman Family Law; )2011, תעורכ
1917, 1 ARAB STUD. J. 4 (1996) .�לדיו � של חוק המשפחה ובפרוצדורה 130 ספציפי יותר בסעי

 Moussa Abou Ramadan, Divorce Reform in the Shari'a Court of:  ראוקשל נזאע ושקא
Appeals in Israel (1992–2003), 13 ISLAMIC L. & SOC'Y 242 (2006). 

הסכמה בי� הבוררי� יכול הקאדי למנות בורר נוס� מטעמו או למנות שני בוררי� �במקרה של אי  6
 .  מרחיב עליה� את הדיבוראיני לפיכ� ו, אינ� נדונות במקרה זההסוגיות אל. חדשי�

 Darina Martykanova, Matching Sharia and :ראו. הדברי� נאמרו במפורש בדברי ההסבר לחוק  7
Governmentality: Muslim Marriage Legislation in the Late Ottoman Empire, in LAYERS OF 

POWER: SOCIETIES AND INSTITUTIONS IN EUROPE 153, 168–169 (Bermejo Saúl Martínez, 
Martykánová Darina & Samardzic Momir eds., 2010). see also: www.cliohres.net/ 

books4/1/09.pdf. 
 לסקירה תמציתית של סוגי הגירושי� השוני� ושל הכללי� המקובלי� באסכולות הסוניות השונות  8

 ).2001 ( המוסלמי בראייה השוואתיתהדי� ראו יעקב מירו� בנוגע אליה�
 .226' בעמ, ש�  9
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הפרוצדורה של נזאע ושקאק לכלי מקובל ג� בקרב גברי� החפצי� לפרק את קשר הנישואי	 
   10.בהסכמה

 באמצעות עור� ,האישה. שקאקההבעל הוא שהגיש את תביעת הנזאע ו, כאמור,  זהבמקרה
 אי	 ללבעשו, ב הוגשה שלא בתו� להיאש ביקשה לדחות את התביעה על הס� בטענה ,דינה

 בהתא� להלכה –הקאדי פסק , ואול�. ראיות של ממש לסכסו� שנפל לכאורה בי	 בני הזוג
 כי השתכנע בקיומו של סכסו� בי	 בני –שהנהיג בית הדי	 השרעי לערעורי� בשני� האחרונות 

 האישה עתרה לבית הדי	 השרעי לערעורי� כנגד 11.ולפיכ� אי	 צור� בראיות נוספות, הזוג
 דחה את העתירה בנימוק שלא נית	 לערער על רי�ל� בית הדי	 השרעי לערעואו, החלטה זו

   12.החלטה מקדמית מסוג זה
והקאדי הורה לצדדי� להעביר לו שמות בוררי� ,  הוחזר לבית הדי	 השרעי בטייבההתיק
 , לבקשתה, שתייצג אותההבוררת העבירה האישה את שמה של 17.1.2011 יו�ב. מטעמ�

 אינו בוררתה פסק הקאדי של טייבה כי מינוי ,18.1.2011 יו�ב, ו� לאחר מכ	י. בהליכי הבוררות
כמו ג� לפי האסכולות החנבלית  (130 מבוסס סעי� עליהש ,שכ	 לפי האסכולה המאלכית, חוקי

 והורה הבוררת את מינוי ואהקאדי פסל אפ. רק גברי� יכולי� לשמש כבוררי�, )והשאפעית
 בית  ימנהשא� לא כ	,  בתו� שלושה ימי�גבר�ו של בוררלאישה להעביר לבית הדי	 את שמ

  . הדי	 בורר מטעמו
 הגישה האישה באמצעות עור� דינה ערעור 23.1.2011 יו�ב,  ימי� לאחר מכ	כחמישה

 לבטל את פסיקתו של בית הדי	 ביקשה זה היא עורבער. נוס� לבית הדי	 השרעי לערעורי�
בית הדי	 השרעי לערעורי� ישב על . אישה�רת השוללת מינוי בור,השרעי המקומי בטייבה

המאשררת , ) הצדדי�תשהתקבלה בלא דיו	 בנוכחו(ולבסו� הוציא החלטה לאקונית , המדוכה
מאני מבוסס על ' בחוק המשפחה העות130היות שסעי� : את פסיקת בית הדי	 של טייבה

 על פי המקובל בעויקיראוי שכללי מינוי הבוררי� בתביעות נזאע ושקאק , האסכולה המאלכית
,  כי רק גברי� יוכלו לשמש כבוררי� כאמור המאלכית קובעתהאסכולהשמכיוו	 . באסכולה זו

  13. הדי	 לערעורי� דחה את העתירהיתב
 להחלטתו של בית הדי	 השרעי לערעורי� הורה קאדי בית הדי	 השרעי בטייבה בהתא�

 עמדה בלוח הזמני� החליט לאמש.  וקצב לה זמ	 לעשות זאתמהגבר מטע�לאישה למנות בורר

 
10  Yitzhak Reiter, Judge Reform: Facilitating Divorce by Shari'a Courts in Israel, 11 J. 

ISLAMIC L. & CULTURE 13 (2009) . 
 מיו� 2/97; 2.3.1999 מיו� 210/98: לערעורי� השרעישל בית הדי�  למשל פסקי די� אור  11

' בעמ, 5 ש"לעיל ה, Abou Ramadanלניתוח נימוקיו של בית הדי� בפסיקה זו ראו . 15.6.1997
259–263 . 

 שנועד מלכתחילה לשפר את מצב� של נשי� שקאקהמ� הראוי להעיר כא� כי המנגנו� של הנזאע ו  12
למנגנו� המאפשר , ובאופ� אירוני, תורג� בסופו של דבר, )5ש "לעיל ה(במסגרת מוסד המשפחה 

 . � המגיעי� לה� לכאורה לפי הכללי� השרעיי� הדרת� של נשי� ממשאבי� כספייהמש� את
 .5.4.2011מיו� , 28/2011תיק   13
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 19.5.2011 ביו�, בתגובה להחלטה זו.  שני בוררי� מטעמולמנות הדי	 השרעי בטייבה בית
 ולבית הדי	 ייבה וביקשה שיוציא צו המורה לבית הדי	 השרעי האזורי בט�"בגעתרה האישה ל

זאע השרעי לערעורי� לנמק מדוע לא יתירו לה למנות בוררת כנציגה מטעמה בהלי� הנ
לא נית	 לה להשמיע את טענותיה (נימוקי העתירה נגעו ה	 בסוגיות פרוצדורליות . והשקאק

ומשו� שבתי הדי	 " למע	 הצדק("וה	 בסוגיות מהותיות , )בפני בית הדי	 השרעי לערעורי�
אישה מחוק �משהתעלמו בפסיקת� בעניי	 מינוי בוררת, מסמכות�, לטענתה, השרעיי� חרגו

סקירה מקיפה של הנימוקי� המועלי� בעתירה חורגת ). 1951–א"התשי, ישהשיווי זכויות הא
שהתבססו , די א� אציי	 כי העתירה העלתה שורה של טענות משפטיות. מתכליתו של מאמר זה

לה וה	 בפסיקה 'מאני ובמג'ה	 בחוק המשפחה העות, על דיו	 נרחב ה	 בחקיקה האזרחית
  . �"בגרלוונטית של 

 צו ביניי� המורה לבית הדי	 השרעי �"בגי של העתירה ניפק  העקרוניה אופילאור
  המפורטת לעתירה מיו�תגובהה.  את עמדתו המפורטת ביחס לטענות הצדדי�להציגלערעורי� 
את .  שעומדת במרכז מאמר זההיא ,שניתנה בידי בית הדי	 השרעי לערעורי�, 18.6.2012

ואשררו אותה , ית הדי	 השרעי לערעורי�המשמש כיו� נשיא ב, התגובה ניסח הקאדי דאוד זיני
בתגובתו זו דבק בית הדי	 .  שישבו עמו בהרכב,חכי� סמארה וזיאד אלהואני�הקאדי� עבד אל

 קרי שחל איסור על מינוי – הקודמת הלאקונית בעמדה שביטא כבר בפסיקתו לערעורי� השרעי
   14: רגליי� ועיג	 עמדה זו בטיעו	 בעל שלוש–בוררת בתיקי נזאע ושקאק �אישה

מאני הקובע מינוי בוררי� בהלי� נזאע ושקאק מבוסס על ' המשפחה העותחוקל 130 סעי�  .א
 שהסלטא	הלכה " הקובע כי 15לה'מגל 1801על בסיס סעי� , ולפיכ�, ההלכה המאלכית

 . לאור הכללי� הנהוגי� באסכולה זו חובה ליישמו,"אימ� הופכת להלכה מחייבת
שכ	 הבוררי� ה� בעלי , חל איסור מוחלט על מינוי נשי� כבוררות,  האסכולה המאלכיתלפי  .ב

שרעית �מבחינה דתית, אי לכ�. סמכות דתית ומשפטית ותפקיד� שקול לתפקידו של קאדי
 � . מאני' של חוק המשפחה העות130חל איסור על מינוי בוררת לפי סעי

 פסיקותיה� של על ה בתחולתו של חוק שיווי זכויות האישמכיר אמנ� השרעי הדי	 בית  .ג
היות שהבוררי� , אול� קובע כי חוק זה אינו חל על מינוי בוררי�, בתי הדי	 השרעיי�

 שיווי זכויות חוקל) ג(7בית הדי	 מסתמ� כא	 על סעי� . שיפוטית�מהווי� פונקציה דתית
  :  הקובע כי16,)2000זהו סעי� שנוס� לחוק בתיקו	 חקיקה שעבר בשנת (האישה 

 
אמנ� כללה התייחסות לסוגיות )  עמודי�11�כ(תגובתו המפורטת של בית הדי� לערעורי�   14

, )ובקיצור הכרחי(אול� א� לחטוא בפשטנות מסוימת , כמו ג� הנמקות משפטיות נוספות, נוספות
  .על שלוש הרגליי� הללוהרי שלוז הטיעו� נבנה 

חוק זה אמנ� בוטל ונמחק . 1876–1869נחקק בי� השני� , הקוד האזרחי העותומאני, לה'המג  15
על . אול� הוא ממשי� להיות תק� בבתי הדי� השרעיי� בישראל, 1984� מספר החוקי� הישראלי ב

בי� : שרעיי	 הדי� הבתילה בבתי הדי� השרעיי� בישראל ראו איאד זחאלקה 'חשיבותה של המג
 ).2009 (2 השיפוט לזהות

 .168ח "ס, 2000–ס"התש, )2' תיקו� מס( שיווי זכויות האישה חוק  16
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ובכלל זה ,  לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי	 הדתי חוק זההוראות
  .על מינוי רבני� ובעלי תפקידי� שיפוטיי� בבתי די	 דתיי�

 כי בהתא� להוראותיה של האסכולה לערעורי� השרעי החרגה זו קבע בית הדי	 לאור
  . מינוי נשי� כבוררות בתיקי נזאע ושקאק אסור בתכלית, המאלכית

אול� הוא חייב את בית , מד בבסיס הטיעו	 הזה נראה אולי פשוט למדי הלוגי העוהמהל�
 עור� ללוגיקה השיפוטית שהוא עצמו אימ� למ	 שנות להפנותהדי	 השרעי לערעורי� 

אשר התבססה במידה רבה על היכולת לתמר	 בי	 הדעות של האסכולות השונות ועל , התשעי�
י#ר 'מאז שנות התשעי� היווה הַתחָ , למעשה. היכולת לבחור את הדעה שהתאימה ביותר לצרכיו

 הגישה האקלקטית המאפשרת לשלב הלכות השאובות מאסכולות שונות כדי להגיע לפתרו	 –
 וקבע הלכות חדשות שינויי� השרעי מרכזי שבאמצעותו הוביל בית הדי	 מנגנו	 – הטוב ביותר

  17.וליברליות
� את התפיסה המקובלת  להעדיבחר השרעילא די שבית הדי	 , במקרה זה, והנה

כיוו	 , הוא הסביר שאי	 לו בררה אלא לעשות זאת, של האסכולה המאלכית) והשמרנית(
טיעו	 זה מצמצ� במשתמע .  מאסכולה זולקוחמאני 'העותשהסעי� המדובר בחוק המשפחה 

שכ	 כעת נית	 ,  במקרי� נוספי� בעתידג� השרעיפרשני של בית הדי	 �את המרחב השיפוטי
את ההלכה המקובלת ) שלא לומר שחובה לבחור תמיד(ו	 כי יש להעדי� תמיד יהיה לטע

  . באסכולה שממנה שאובה הפרקטיקה המשפטית הנדונה
 לערעורי� ביחס להגדרת תפקיד�  השרעי פרסה מפתיעה אפילו יותר ביצע בית הדי	פניית

אינו חל על מינוי  שיווי זכויות האישה חוקשכדי לבסס את הטיעו	 , כפי שראינו. של הבוררי�
שיפוטי המקביל � בית הדי	 כי לבוררי� שמור תפקיד דתיקבע, בוררי� בתיקי נזאע ושקאק

קביעה זו עומדת בסתירה מוחלטת לא רק למגמה שאיפיינה את פסיקתו של . לתפקידו של קאדי
  מגמה של חיזוק מעמד הקאדי�– בשני העשורי� האחרוני� לערעורי� השרעיבית הדי	 

 אלא א� לפסיקותיו הספציפיות של – 18 על חשבו	 כל יתר השחקני� בשדה השרעיווביסוס
  השרעי זו כבר נדונה בעבר כמה פעמי� בבית הדי	סוגיה. בית הדי	 בסוגיית הבוררי�

ויותר ,  קבע בעברלערעורי� השרעיבית הדי	 . �"בגוא� התגלגלה לפתחו של , לערעורי�

 
 דברי" השריעה בישראל:  לזמ� המודרני בסביבה זרהתיסיגולו של משפט הלכ"אהר� ליש   17

ראו ג� אמירה מפורשת של . 15 ש"לעיל ה, זחאלקה; )2005 (13 טהאקדמיה הלאומית למדעי	 
לדיו� ביקורתי . 30.1.2001מיו� , 174/2000 תיק: בית הדי� השרעי לערעורי� בעניי� זה

 Moussa Abou Ramadan, The Transition From Tradition to Reform: Theבפרקטיקה זו ראו 
Shari'a Appeals Court Rulings on Child Custody (1992–2001), 26 FORDHAM INT’L L.J. 595, 

624–627 (2003). 
18  Moussa abou Ramadan, Notes on the Anomaly of the Shari'a Field in Israel, 15 ISLAMIC L. 

& SOC’Y 84 (2008).  
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 עמדתו הבלתי 19.ינ� מורשי� לפרק קשר נישואי	כי הבוררי� אינ� קאדי� וא, מפע� אחת
ולפיכ� קביעת� של הבוררי� ,  הקאדי מוסמ� לפרק קשר כזהרקשמשתמעת לשתי פני� הייתה 

 אשרר בפסיקתו עמדה זו ונת	 �"בג. העומדת לשיקול דעתו של הקאדי, היא בבחינת המלצה
   20.לה גושפנקה מלאה

מוכני� לפתע , נות אישה לתפקיד בוררתכדי להצדיק את הסירוב למ, במקרה זה, והנה
.  לכל דבר ועניי	שיפוטי לבוררי� תפקיד להעניק לערעורי� השרעיהקאדי� בבית הדי	 

 בעמדות שביטא בית הדי	 השרעי בותיהשופטת עדנה ארבל עמדה בפסק דינה על חוסר העק
פופי�  כהקובעת כי הבוררי�, ובחרה להעדי� את עמדתו הקודמת, לערעורי� בסוגיה זו

 בוררי� בתיקי נזאע מינויש שעמדה בבסיס פסיקתה של ארבל היאקביעה זו ,  למעשה21.לקאדי
, מכיוו	 שאי	 לה� תפקיד שיפוטי:  מוחרג מהכלל שקבע חוק שיווי זכויות האישהאינוושקאק 
  . ודי	 העתירה להתקבל התפקידוש אפליה לפי מי	 באיסורההרי שא
) שוב(הוא הוצג . ל לא מבוטנזק לערעורי� הדי	 השרעי  להערי� כי הפרשה גרמה לביתנית	

,  אול� חמור מכ�22,המעדי� לדבוק במנהגי� מיושני� ופטריארכליי�, כמוסד שמרני
זה . �"בג במקרה זה בסימ	 שאלה לאור התערבותו של הועמדה השיפוטית שלו האוטונומיה

בית הדי	 השרעי לערעורי�  של פרשנותו הדתית והפרוצדורלית את שפסל בלבד זולא , אחרו	ה
 הראוי להבהיר כא	 כי מ	. אלא א� נז� בו וביטל את פסק דינו,  הנוהג בבתי הדי	 השרעיי�לדי	

 זוהי א� 23, אינה פורמליתאמנ� נהני� בתי הדי	 השרעיי� בישראל ממנהש האוטונומיה
�  המוסדות המשפטיי� היחידיה� ללואוטונומיה בפועל המתבססת על כ� שבתי הדי	 ה

על כ� שה� נהני� מדרגות חופש שיפוטיות מרחיקות לכת ועל כ� , ערביתבישראל המתנהלי� ב
 ובוודאי כזו – כל התערבות 24.שהממסד הישראלי ממעט מאוד להתערב במתרחש בה�

 מצמצמת אפוא את המרחב –בנזיפה ובקביעת תקדי� מחייב , די	 פסקהכרוכה בביטול 
 בעלי הדי	 בקרביטימיות של בתי הדי	 השרעיי�  ומאיימת לפגוע בלגהאוטונומי הזה

  . המוסלמי�
,  השוללת מינוי נשי� כבוררות, של בית הדי	 השרעי לערעורי�פשרת הבלתי מתעמדתו

ומדוע היה , מדוע היה מוכ	 בית הדי	 לשל� את המחיר הזה. עלתה לו לפיכ� במחיר לא פשוט
   . בפרק הבאענות לנסהאעל כ� ? �"בג של דו בהתערבות מצמוכ	 להסתכ	

 
 . 216/00, 115/00, 139/99 די� ערעורי� סקיראו למשל פ  19
 ). 2001 (592) 2(ד נה"פ,  השרעי לערעורי	 בירושלי	הדי��בית'  נחמזה �9347/99 "בג  20
 .  של השופטת ארבלדינה לפסק 38' פס, 1 ש"לעיל ה, הבוררת� "בג  21
 .�" על פסיקת בגייא�ראו למשל את הדיווח באתר של הארגו� הפמיניסטי כ  22
ל אינ� טוע� כי בתי הדי� השרעיי� בישרא, המאמ� נקודת מבט פורמליסטית, אבו רמדא�, אכ�  23

 . 17 ש" הלעיל, Abou Ramadanראו .  שהיאאוטונומיה כלנהני� מ
 Ido Shahar, Legal Reform, Interpretive Communities and the Quest for Legitimacy: Aראו   24

Contextual Analysis of a Legal Circular, in LAW, CUSTOM AND STATUTE IN THE MUSLIM 

WORLD: STUDIES IN HONOR OF AHARON LAYISH 199 (Ron Shaham ed., 2007). 
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   הסברי� אפשריי�שלושה. ג

� של בית הדי	 השרעי לערעורי� בנוגע למינוי אישה"תמוהה" לעמדתו ה הראשו�ההסבר

 לאחר רבוררת מתייחס לפוליטיקה הפנימית במוסד זה ולחילופי הגברי שהתרחשו בו זמ	 קצ
טב את השדה הסבר זה הועלה על ידי כמה מבני שיחי המכירי� הי. �"בגמת	 התשובה ל
 הקאדי –נשיאו הוותיק ורב ההשפעה של בית הדי	 לערעורי� , לטענת�. המשפטי השרעי

 אמנ� הודיע על פרישתו מהתפקיד חודשי� מעטי� לאחר מת	 התשובה –אחמד נאטור 
 אול� ההודעה באה בעקבות מאבק כוחות שהיו מעורבי� בו ה	 גורמי� מתו� 25,�"בגל

   26.יצוניי� לההמערכת השרעית וה	 גורמי� ח
 ביחס לערעורי� השרעי בעמדתו של בית הדי	 השינוייש לייחס את ,  מבט זומנקודת

 על ירושתו של הקאדי נאטור או לרצונ� של יורשי� לתחרות,  של הבוררי�תפקיד�ל
,  לקאדי נאטורבניגוד שהועלתה היא כי הטענה.  עצמ� מהנשיא הקוד� אתפוטנציאליי� לבדל

 מגדריות רבות בבתי הדי	 רפורמות עודדוש, �"בג ע�להגיע לעימותי�  שלא מאמ� עשהאשר 
 בחר לנקוט עמדות – הקאדי דאוד זיני – המועמד המוביל לרשת את מקומו 27,השרעיי�

 מול החקיקה הישראלית הליברלית וחוק שיווי זכויות אל לבטא התרסה ביקששמרניות ו
  . האישה

 הדיו	 אתהוא יורד לגופו של אד� ומצמצ� , תראשי:  משתי בחינותיי זה לוקה בעינהסבר
הוא אינו עומד , וא� חשוב יותר, שנית;  צרי�ומנטליי�לאינטרסי� פרטיי� ולשיקולי� אינסטר

 ה	 אלו שלפני מינויו –במבח	 המציאות כאשר בוחני� את פסיקותיו ועמדותיו של הקאדי זיני 
כשות� או , הקאדי זיני חתו�. י זהוה	 אלו שלאחר מינו, לנשיא בית הדי	 השרעי לערעורי�

 שהונהגו בבתי הדי	 השרעיי� בשני� י� מעטלא על חידושי פסיקה ליברליי�, ככותב ראשי
 כי הקאדי אינו שקבע, 76/07 את פסק הדי	 בערעור שכתב הואזיני , כ� למשל. האחרונות

מהאישה את א� אלו קבעו שיש לשלול , מחויב לקבל את החלטת הבוררי� בתיקי נזאע ושקאק
 , הקאדי זיניכי פורס� 2013 שנת בשלהי,  כפי שהוזכר כבר למעלה28.כל המוהר או את חלקו

 לבני ציפי דאזנפגשו ע� שרת המשפטי� , )מנהל בתי הדי	 השרעיי�(ביחד ע� הקאדי סמארה 
 לי�י במ29.והסכימו לפעול למינוי אישה כקאדית ראשונה בבתי הדי	 השרעיי� בישראל

 
 . 2012הקאדי נאטור הודיע על פרישתו בנובמבר   25
 .www.alarab.com/Print/461808 ,30.5.2012ערב מיו� � באתר אלהדיווחראו   26
27  Reiter ,76–61' בעמ, 17ש "עיל הל, זחאלקה; 10 ש"לעיל ה . 
המעניקה לבוררי� מעמד , פסיקה זו עומדת כמוב� בסתירה משוועת לפסיקתו במקרה הנוכחי  28

 בעניי� 90/00' ס שות� בהרכב הקאדי� בערעור מהיההקאדי זיני א� . שווה למעמד� של הקאדי�
מעתה ואיל� תיקבע זכאות� של , יה מקובל בעבר נקבע כי בניגוד למה שהבוש, מזונות אישה

 . ולא מיו� מת� פסק הדי�, הנשי� למזונות מיו� הגשת הקובלנ
 .3 ש"ראו לעיל ה  29
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לא נראה שהוא עשה ,  הקאדי נאטור, ביקש הקאדי זיני לבדל את עצמו מקודמוג� א�, אחרות
   .זאת באמצעות נקיטת עמדות פטריארכליות שמרניות ובלתי מתפשרות

בוררת נוגע � בעניי	 מינוי אישהלערעורי� השרעי לעמדתו של בית הדי	 שני הסבר
) בלשו	 ביקורתית (הביעק או הבלתי )א� להשתמש בלשו	 נקייה( הגמישה למאפייני פסיקתו

משקיפי� לא מעטי� שניתחו את פסיקותיה� של בתי הדי	 , אכ	. של המוסד השיפוטי זה
 ועל חוסר ההשרעיי� בישראל לאור� השני� עמדו על אופיי� הגמיש והמסתגל של בתי די	 אל

הצביע כבר בראשית שנות השבעי� על , למשל, אהר	 ליש.  השיפוטי המאפיי	 אות�בותיהעק
הבדלי� ניכרי� במדיניות� השיפוטית של הקאדי� השוני� שכיהנו בדי	 והסביר אות� כנובעי� 

   30.מרקע שונה ומהשכלה שונה
ניתח את המדיניות השיפוטית , בשורה של מאמרי� מאירי עיניי�,  אבו רמדא	מוסא

ל  שבותיועמד על חוסר העק, שהנהיג בית הדי	 השרעי לערעורי� בשנות התשעי� והאלפיי�
 בחר בית הדי	 לתמר	 באופ	 אינסטרומנטלי בי	 האסכולות השרעיות תי�לע: מדיניות זו

 והחקיקה נדטוריתהחקיקה המ, מאנית'תו� שהוא מפנה ג� אל החקיקה העות, השונות
 בחר בית הדי	 להציג את עצמו כמי שמחויב  אחרותבהזדמנויות , זאתלעומת; הישראלית

 על הפער האינהרנטי שבי	 הרטוריקה ביעאבו רמדא	 הצ 31.לייש� א� ורק את הדי	 השרעי
כמו ג� על , האסלאמית הבלתי מתפשרת של בית הדי	 ובי	 המדיניות השיפוטית שלו בפועל

   32.שיטתית של מקורות החקיקה העומדי� לרשותו� והלאהביעק�פרשנותו הלא
של בתי " להגמיש והמסתג, אופיי� הדינמי" אני עצמי עסקתי לא מעט במה שכיניתי ג�

 מאמרי� ופרסומי� ניסיתי להסביר את הדינמיות השיפוטית כמהב. הדי	 השרעיי� בישראל
 " הנורמטיביפלורליז�"ה:  אחדי�שמפגיני� בתי הדי	 הללו כתוצאה של שילוב בי	 גורמי�

 ה� נהני� והעובדה ממנהש האוטונומיה השיפוטית מרחיקת הלכת 33, ה� פועלי�במסגרתוש

 
, )הער�(יחס למנהג הבדווי : הדוגמל , הצביע על הבדלי� ניכרי� בי� קאדי� שוני� בסוגיותליש  30

מאני שאינ� 'זרחית ישראלית והפעלת סעיפי� בחוק המשפחה העותיישו� ואכיפה של חקיקה א
-AHARON LAYISH, WOMEN AND ISLAMIC LAW IN A NONראו .  מההלכה החנפיתי�שאוב

MUSLIM STSTE: A STUDY BASED ON THE DECISIONS OF THE SHARI'A COURTS IN ISRAEL 

(1975). 
 .17ש " הלעיל, Abou Ramadanראו במיוחד   31
32  Moussa Abou Ramadan, The Shari'a in Israel: Islamization, Israelization and the Invented 

Islamic Law, 5 UCLA J. ISLAMIC & NEAR E.L. 81 (2005). 
ו� בוא� שחקר את בתי הדי� השרעיי� ' האנתרופולוג גבעט"  נורמטיביפלורליז�"את המונח   33

הגמישות בפסיקותיה� של בתי הדי� הללו מושגת בזכות יכולת� , לטענתו של בוא�. ינדונזיהבא
, הדי� השרעי:  נורמטיביותרכות מעכמהשל הקאדי� לתמר� בי� הנמקות משפטיות השואבות מ

 JOHN R. BOWEN, ISLAM, LAWראו . לאומי��קודי� מנהגיי� שוני� וכ� הדי� הבי, חוק המדינה

AND EQUALITY IN INDONESIA: AN ANTHROPOLOGY OF PUBLIC REASONING (2003) . �נית
�בהחלט לתאר את הקאדי� בבתי הדי� השרעיי� בישראל כמי שפועלי� במציאות נורמטיבית

 .פלורליסטית דומה
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 –כי לחצי� מוסדיי� סותרי� , למשל, טענתי.  לחצי� מצד גורמי עניי	 שוני�שמופעלי� עליה�
מצד� של ,  גיסאומאיד�, מצד� של גורמי� שוני� במערכת המשפט הישראלי,  גיסאמחד

 הביאו –) המופתי של ירושלי� מטע� הרשות הפלסטינית, למשל(גורמי� שוני� בשדה השרעי 
 אחר הראיתי כיצד נאל� במאמר 34.הביעק�ניה כלא שנראית על פיתלאימו� מדיניות שיפוט

 ארגוני נשי� וארגוני חברה – יריבות "' שיחקהילות"בית הדי	 השרעי לערעורי� לתמר	 בי	 
 וכיצד תמרו	 זה מחייב אותו –  אחרצדמוהתנועה האסלאמית בישראל , חד אצדאזרחית מ

   35.לגלות יצירתיות וגמישות משפטית מקסימלית
 בעניי	 מינוי לערעורי� השרעינית	 לטעו	 כי עמדתו של בית הדי	 , נוני לחזור לעניא�
עולי� בקנה אחד ,  שעמדה זו חייבה ביחס להגדרת תפקיד� של הבוררי�והשינוי, בוררת� אישה

האפיזודה הנוכחית אינה אלא , מנקודת מבט זו. הביעק�ע� נטייתו משכבר הימי� לפסיקה לא
 הפסיקה התאמת  אתהמאפשרת, שיפוטית ונורמטיביתביטוי אחד מני רבי� של גמישות 

  . משתני� הצרכי� ולללחצי�
 זה דומה כי קשה במקרה א�, נכונה בוודאי" בותי העקסר של חובותהיעק" בדבר הטענה

כפי . נקטש עמדהה את הדי	 אשר הביאו אותו לנקוט ביתלזהות את הלחצי� שהופעלו על 
ולא הייתה לפיכ� ,  שולית יחסיתסוגיהבוררת היא � ה של מינוי אישסוגיהה,  כבר למעלהנטע	ש

.  לא של ארגוני נשי� ולא של גורמי� אסלאמיי�–כל מעורבות של גורמי� חיצוניי� בתיק הזה 
התגלתה רק לאחר שהתיק ) מצד� של ארגוני חברה אזרחית(מעורבות כזו ,  של דבראמתול

 יתרה 36. אליובנוגעניסח את עמדתו  הדי	 השרעי לערעורי� כבר בית ולאחר ש�"בגהגיע כבר ל
   . תקשורתיהד כל ג� לא היה למקרה �"בגעד לפרסו� פסק הדי	 המהפכני של , מכ�

 הפעיל אשר –  או מחוצה לה השרעיתמערכתה מתו� –  כלשהו גור�לראות אפוא קשה
בוררת והביא אותו לפסוק באופ	 שנוגד לכאורה את �לח� על בית הדי	 בעניי	 מינוי אישה

 שמפגי	 בית הדי	 לערעורי� הוא שרירותי בותיהא� ייתכ	 אפוא כי חוסר העק. ינטרסי� שלוהא
אבל אני לפחות סבור שהסבר זה אינו , ייתכ	 שכ�? ואינו כפו� לרציונל כלשהו שנית	 לזיהוי

האפיזודה הזו צריכה ללמדנו שבמקרי� , לתפיסתי שלי.  הדי	 ואת החלטותיובית את מכבד
 הוא מוצא את עצמו פוסק תי�ושלע,  הנורמטיבית של בית הדי	ותל לגמישמסוימי� יש גבו

  .  יקרמחיר ממנו תגבה ג� א� זו אינה אהודה וג� א� –פסיקה ערכית 

 
34  Ido Shahar, Legal Pluralism Incarnate: An Institutional Perspective on Courts of Law in 

Colonial and Post-Colonial Settings, 65 J. LEGAL PLURALISM & UNOFFICIAL L. 133 (2012). 
35  Shahar ,24 ש"לעיל ה . 
 לאומי�� המרכז לחקר קליטת המשפט הבי–קונקורד "ו"  ארגו� פמיניסטי– א�ייכ: "שני ארגוני�  36

 ". ידידי בית המשפט"הצטרפו לעתירה כ" בישראל
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 שאני רוצה להציע לעמדתו הבלתי מתפשרת של בית הדי	  השלישיההסבר,  אחרותלי�יבמ
 עומדתהיא ש) פטריארכליי�(המחויבות לערכי� : בוררת הוא הסבר ערכי�בעניי	 מינוי אישה

   37.מאחורי העמדה שביטא בית הדי	
שהופ� אותו לייצוג , "מועצה משפחתית" בהלי� הבוררות המנוהל על ידי ,מה יש בו, ובכ	

 ,ומה יש בו? לתפיסות ולפרקטיקות פטריארכליות, לערכי�, של� כל כ�, מובהק כל כ�
 לתפיסתו של בית הדי	 השרעי ,כ� נראה, המחייב, בתפקיד הבורר במועצה המשפחתית

הרשו לי לפתוח בתיאור קצר של סצנה הלקוחה דווקא ? את זהותו המגדרית הגברית, לערעורי�
�  האנתרופולוגית זיבא מירבידי מספר שני�שצול� לפני , "גירושי	 נוסח אירא	", מסרט תיעודי

 אחר ניסיונותיה של , בי	 היתר, מצלמת	 של השתיי� עוקבת38.חוסייני והבמאית קי� לונגניטו
 אמנ�הסרט . 36נהג מונית ב	 , לזכות בגירושי	 מבעלה בהמא	,  מטהר	16נערה בת , זיבא

 אול� ש� כמו – מירושלי� מטייבה או בהווייתה הרחוקה מאוד – באירא	 המהפכנית מצול�
מתקיימת פרוצדורה ,  האישה מבקשת להתגרש ולהותיר בידיה את המוהרבה�שבמקרי� , כא	
תפקיד� של הבוררי� . הכוללת מינוי בוררי� משני הצדדי�, שקאק ונזאע מאוד להלי� הדומ

א� , ואול�;  הוא לנסות ולפשר בי	 בני הזוג–כמו ש� ,  כא	–" מועצה משפחתית"הפועלי� ב
בסמכות� להמלי� על פירוק קשר הנישואי	 ועל הסדר כספי שיתלווה , פשרה אינה מתאפשרת

  . לגירושי	
" מועצה משפחתית"זוהי .  רוצה לתאר מתרחשת בבית הוריה של זיבא שאניהסצנה

נוכחי� בה נציגי שתי . שכונסה בניסיו	 למצוא פתרו	 לסכסו� המתמש� בי	 בני הזוג
 כמהשל בני הזוג ואפילו ) מצד האב(דודיה� , אביו של בהמא	 ואביה של זיבא: המשפחות

 
 רבות ותקשה למצוא דוגמא, לאור אופיי� הפשרני והמסתגל של בתי הדי� השרעיי� בישראל  37

� " בגע�אשר הביאו אות� להתנגשות ישירה , שבה� הקאדי� התעקשו לנקוט עמדות עקרוניות
דוגמה אחת לנושא שכזה היא שאלת כפיפותו של בית הדי� .  רשויות המדינה האזרחיותע�ו

שיוצר במשתמע מתח , חוק זה. 1962–ב"התשכ, תות המשפטית והאפוטרופסוהשרעי לחוק הכשר
עומד בבסיס מחלוקת מתמשכת בי� בית הדי� השרעי , בי� הדי� השרעי ובי� החקיקה הישראלית

במספר רב של פסיקות קבע שוב ושוב בית הדי� לערעורי� כי בתי הדי� . �" בגלבי�לערעורי� 
של בית  די� סקיראו למשל פ(ת המשפטית והאפוטרופסות השרעיי� אינ� כפופי� לחוק הכשרו

� מצדו פסק "בג). 279/2005, 55/2001, 127/1997, 135/1996, 63/1994 הדי� השרעי לערעורי�
, פורס� בנבו (פלוני'  נפלונית 8906/04 �" למשל בגראו. שוב ושוב כי ההפ� הוא הנכו�

פורס�  (שרעי הגבוה לערעורי	 בירושלי	בית הדי� ה' נ פלונית 9740/05 �"בג; )20.7.2005
). 5.6.2006, פורס� בנבו(בית הדי� השרעי לערעורי	 '  נפלוני 1129/06 �"בג; )5.2.2006, בנבו

לדיו� מאיר עיניי� במאבק שנסב על אודות יישו� חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בבתי 
 Moussa Abou Ramadan, The Recent הדי� השרעיי� בישראל בתיקי משמורת ראו

Developments in Custody Law for Muslims in Israel: Gender and Religion, 8 JOURNAL OF 

WOMEN OF THE MIDDLE EAST AND THE ISLAMIC WORLD 274 (2010).  
38  DIVORCE: IRANIAN STYLE, a movie by Ziba Mir Hosseini & Kim Longinotto (1998) .�נית 

-You Tube :www.youtube.com/watch?v=qs9XSTt באתר ע� כתוביות באנגלית לצפות בסרט
DIE. 
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עצה המשפחתית על שטיחי� וכריות בדיווא	 רחב הידיי� ישובי� משתתפי המו. מאחיה�
,  אמה של זיבא–נשות המשפחה המארחת . ומדברי� בכובד ראש על הסכסו� בי	 בני הזוג

, ה	 נכנסות מדי פע� לדיווא	 כדי להגיש תה או דברי תקרובת.  אינ	 נוכחות בחדר–דודותיה 
המצלמה  (בסמו� יושבות אובזמ	 שאינ	 מגישות תקרובת ה	 עומדות . ויוצאות במהירות

  ). המציצות מאחורי דלת או קיר, מתעכבת מדי פע� על פניה	 המוסתרות למחצה
 לבני בסמו�יושבי� כל אחד , נוכחי� ג� ה� בחדר, בני הזוג המסוכסכי�,  ובהמא	זיבא
, שהמצלמה עוקבת אחריה	, ותגובותיו,  רוב הזמ	שותק,  יותרהמבוגר, בהמא	. משפחתו

, לעומת זאת, זיבא הצעירה. הסכמה או בניע ראש לשלילה בהנהו	 ל כללבדר�מסתכמות 
 טחו	י ובבשכנע מאופ	מרימה את קולה ומתבטאת ב, היא מרבה לדבר:  יותרורבלית הרבה

ג� אל מול , מ	 הסת�(הנבוכי� בעליל , שוב ושוב היא מושתקת על ידי בני משפחתה. עצמי רב
 מכריז כי היא אינה זכאית בהמא	ר כאש, בשלב כלשהו. מאורחה ונוהגה המוחצני�, )המצלמה

 יתומה שהוא , אנימה: "היא מתפרצת וזועקת, " לבוטוב" לעזור לה ממוכ	 הוא א� פיצוי כלל
 י כל זכויותיאת אקבל ש�נל� לבית הדי	 ו! אני אראה לו?  צרי� לעזור ליהוא? מצא ברחוב

ש� מה הזמינה אות�  לשואלו,  המבוגרלמשמע דברי� אלה נוז� בה בחומרה דוד%". במלוא	
הגברי� נפרדי� אלו מאלו ; הצדדי�ללא הסכמה בי	 , בסופו של דבר,  מסתיימתהמועצה. בכלל

   39.והסרט עובר לטפל במקרה אחר, בלחיצות ידיי� ובנשיקות על הלחי, בנימוס
 מהמועצות בוודאישונה " גירושי	 נוסח אירא	" המשפחתית המצולמת בסרט המועצה

 אול� האופי הפטריארכלי 40,ות במסגרת הליכי נזאע ושקאק בישראלהמשפחתיות המתקיימ
על כל , המועצה המשפחתית, כפי שעלה מהתיאור הזה. המובהק של הסיטואציה משות� לה	

ה� , יריביה�� ה� שמקבלי� את אורחיה�: מנוהלת ונשלטת באופ	 בלעדי על ידי גברי�, שלביה
כאשר ההתדיינות ) במחוות גבריות מדודות(וה� שנפרדי� מה� ' שיחת גברי�'שמנהלי� עמ� 

,  פרגוד או קיר,וילו	ומעבר ל, ה	 נמצאות ברקע: נפקדות באירוע�נשי� ה	 נוכחות. מסתיימת
שלוש במהל� ההתדיינות ה	 נכנסות �פעמיי�; כמוב	, לבושות בכיסוי ראש ובבגדי� צנועי�

וממהרות לצאת שוב מהחדר , מגישות תה ודברי תקרובת, לביקורי� קצרי� ושתוקי� בדיווא	
  . לאחר מכ	

 זמ	 ולוקחת חלק פעיל לאור� נמצאת בחדר, מושא הלי� הבוררות,  הנערה זיבארק
 פהג� פתחו	 ה, ע� זאת. היא נשאלת שאלות ומתבקשת להגיב להצעות שעולות. בהתדיינות

 שוב ושוב ולהבהיר " אותה במקומהלהעמיד"שכ	 הגברי� בני משפחתה דואגי� , שלה מוגבל

 
 . המקרה ישוב לטיפולו של הקאדי בבית הדי� השרעי,  הושגה הסכמהולאהיות   39
הוא שבישראל רוב רוב� של המועצות המשפחתיות מנוהלות על ידי בוררי� , למשל, הבדל אחד  40

הבדל .  הצדדי� שליה�ולא על ידי בני משפחות,  השרעיי�מקצועיי� הממוני� על ידי בתי הדי�
חשוב אחר הוא שלבוררי� באירא� אי� סמכות להורות על פירוק קשר הנישואי� א� אי� הסכמה 

 .על כ� בי� שני הצדדי�
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 ה דומה כי מאפייני� אל41. אצלה אלא אצל�תנמצא אינה  לקבל החלטותסמכותהלה ש
מאזורי� שוני� ומזמני� " מועצות משפחתיות" למדי בתיאורי� של בימופיעי� באופ	 עק

   42.שוני�
נראה כי . תפקיד חשוב ביותר שמור לגברי� מבוגרי�, ל המועצה המשפחתית שבמסגרתה

 על הציר המגדרי והגילי –פרקטיקה זו מעוגנת בתפיסות תרבותיות המייחסות תכונות חיוביות 
על הבורר לגל� בהתנהגותו ובתכונותיו מאפייני� גבריי� . 'עשו משהו בחיי�' לגברי� שכבר –

 כדי וחנותשאינו זקוק להתלהמות או לכ, ד� בעל יוקרה חברתיתהוא צרי� להיות א: חיוביי�
 במונחיה 43.בסבלנות וביכולת הקשבה, בתבונה,  להיות ניח	 ביישוב דעתעליו; לבטא סמכות

לשמע כל התגרות " דמו אינו רותח "– )שכל" (=עקל"הבורר ניח	 ב, וד'של לילה אבו לוע
 הוא אינו מונע מרגש –!) בניגוד לנשי�כמו ג� (ובניגוד לה� , כדמ� של גברי� צעירי�

   44.ציונלי דעת רקולאלא משי, ")נפס"(

 
 זקוקות לגבר שידבר נשי�שדפוס זה עולה כמוב� בקנה אחד ע� התפיסה החברתית המקובלת   41

, מלבד לצור� חתימה על חוזה נישואי� של אישה בתולה. י� שלה�בשמ� וישמור על האינטרס
אול� , )ואליו, בערבית(הדי� השרעי אמנ� אינו מחייב את הימצאותו של אפוטרופוס גברי כזה 

 כלל מישהו מבי� ר�בד, גברי" מלווה"נראה כי בסיטואציות חברתיות רבות נשי� מביאות עמ� 
. שיספק לה� גב וישמור על האינטרסי� שלה�, ) או אפילו ב�,אח, דוד, סב, אב(קרוביה� האגנטיי� 

 אי�כי העובדה שנשי� אינ� משתתפות באופ� פיזי במועצה המשפחתית , ע� זאת, יש לציי�
.  שה� אינ� מעורבות מאוד בהלי� המשא ומת� ושאי� לה� תפקיד חשוב בהגעה להסכ�פירושה

שג� הוא (אחורי הקלעי� בהלי� הסולחה מעורבות� של נשי� מ, דורו� פלי,  שמראה למשלכפי
 – Doron Pely, Women in Sulhaראו . היא רבת חשיבות) מתקיי� לכאורה בי� גברי� בלבד

Excluded yet Influential: Examining Women's Formal and Informal Role in Traditional 
Dispute Resolution, within the Patriarchal Culture of Northern Israel's Arab Community, 

22 INT'L J. CONFLICT MANAGEMENT 89 (2011). 
�שנושא אופי אינטימי, לא נית� כמעט למצוא תיאורי� מפורטי� של ההלי� הזה, למרבה הצער  42

של מועצות משפחתיות ,  את התיאור המופיע אצל דיא� זינגרמ�הראו לדוגמ. משפחתי מובהק
 הירינמו� בפרבר ק�וכי נישואי� בקרב משפחות בנות המעמד הבינוניהמכונסות כדי לפתור סכס

 DIANE SINGERMAN, AVENUES OF PARTICIPATION: FAMILY, POLITICS AND: בשנות התשעי�

NETWORKS IN URBAN QUARTERS OF CAIRO 50–53 (1995). וליד ראו ג� את התיאור שמספק 
 Walid Iqbal, Dialogue: וכי גירושי� בסעודיהבסכס" בוררות המשפחתית"אקבאל של מאפייני ה

on the Practice of Law and Spiritual Values: Courts, Lawyering and ADR – Glimpses into 
the Islamic Tradition, 28 FORDHAM URB. L.J. 1035 (2001). 

 אלא לתפיסה ,אינני מתייחס כא� לדרישות הדתיות שהעלו האסכולות השונות באשר לבוררי�  43
באשר לעמדות ההלכתיות ביחס לשאלה מי יכול לשמש . החברתית המקובלת של הפונקציה הזו

 Mahdi Zaharaa & Nora A. Hak, Tahkim (Arbitration) in Islamic Law within theכבורר ראו 
Context of Family Law, 20 ARAB L.Q. 2 (2006)  

 LILA  ובהקשרי� המגדריי� והגיליי� שלה� ראו"נפס" ו"לעק"לדיו� מאיר עיניי� במושגי� של   44

ABU LUGHOD, VEILED SENTIMENTS: HONOR AND POETRY IN A BEDOUIN SOCIETY 88–94 
 LAWRENCE ROSEN, THE ANTHROPOLOGY OF JUSTICE: LAW AS CULTURE INראו ג� . (1986)

ISLAMIC SOCIETY 12–13 (1989) . 
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 המועצה"המתקיימת במסגרתה של ,  שהפרקטיקה של הבוררותלסכ� אפוא נית	
 תפיסות תרבותיות – ובעת ובעונה אחת ג� מאששת ומייצרת –משקפת , "המשפחתית

כונות הדרושות כדי להשיב את המייחסות לגברי� בוגרי� את היכולות והת, פטריארכליות
 למנות הדרישה, נקל לשער כי לאור	 של תפיסות כאלו. המשפחתי על כנו�הסדר החברתי

. ותעורר לפיכ� התנגדות קשה,  כמעט ככפירה בעיקרתיתפס שקאקאישה להלי� נזאע ו�בוררת
 בידי  ממוני� לתפקיד�אמנ�  שהתנגדות זו עוד תועצ� לאור העובדה שהבוררי�לשער ג�נית	 

פרטי �אול� כל פעולת� מתרחשת במרחב המשפחתי, )בית הדי	 השרעי(מוסד ציבורי 
  . האינטימי
 להניח מבליו,  להיכנס כא	 לדיו	 נרחב מדי במושגי� של מרחב פרטי ומרחב ציבורימבלי

 של מדינת בהקשר אני רוצה לטעו	 כי 45,כי ההבחנה בי	 שני המרחבי� הללו ברורה וחותכת
 התרבותי, הפוליטי, התקשורתי(המרחב הציבורי על מרכיביו השוני� , ינוישראל של ימ

 כמרחב ,מוסלמית כמרחב זר�נחווה בהכרח על ידי בני קהילת המיעוט הפלסטינית) המשפטיו
. בעיצובו) או לפחות לא חלק מרכזי(במוב	 זה שה� אינ� לוקחי� חלק פעיל , שאינו שלה�
ה� , במקרה הרע;  נדחקי� לשולי המרחב הציבוריהפלסטיני� אזרחי ישראל, במקרה הטוב

  . מודרי� ממנו כמעט לחלוטי	
את הנוכחות הפלסטינית במרחב הציבורי , מ	 הסת�,  תחושת הניכור המלווהלעומת

 נחווי� –המקומי � ובמידה מצומצמת יותר המרחב הקהילתי–המרחב המשפחתי , הישראלי
 מרחב" ,פרטימרחב ,  כשמו כ	 הואפרטיב ההמרח.  יותר"אותנטיי�"כמרחבי� אינטימיי� ו

מעצבי� בצלמ� , הפלסטיני� אזרחי ישראל, שה�, יניה וול�'בפרפראזה על וירג, "משלה�
 , היא על פי רוב עקיפה ומתווכת,של סוכני מדינה שוני�, זהו מרחב שהמעורבות בו. ובדמות�

 של נורמות וערכי� �מוסלמית והמתנהל לאור� מרחב הדובר את השפה התרבותית הפלסטינית
  .מקובלי� בקרב ציבור זה

 לשובמ	 הראוי ,  להימנע מגלישה למדרו	 החלקלק של מהותנות מגדרית וסוציולוגיתכדי
 כי ההבחנה שאני עור� כא	 בי	 שני המרחבי� הללו איננה הבחנה דיכוטומית חדה להדגישו

ראו כבר כמה וכמה כפי שה, כ� למשל. ומובהקת ואיננה מתבססת על אפיוני� מהותניי�
לא יהיה זה נכו	 לתאר את המרחב הציבורי , חוקרות פמיניסטיות של החברה הישראלית

 
 בעניי� ההבחנות והמאפייני� של – מושגי ואמפירי כאחד –ל דיו� ער בשני� האחרונות מתנה  45

מוקד הדיו� הוא בתהליכי שינוי המתרחשי� . תיכוניות�  בחברות מזרח,הציבורי והפרטי, המרחבי�
 ,Elizabeth Thompsonראו למשל . כמו ג� בסוגיות מגדריות, בקווי התיחו� בי� המרחבי� הללו

Public and Private in Middle Eastern Women's History, 15 J. WOMEN'S HIST. 52 (2003); 
Joan B. Landes, Further Thoughts on the Public/Private Distinction, 15 J. WOMEN’S HIST. 
28 (2003); Suad Joseph, The Public/Private – The Imagined Boundary in the Imagined 

Nation/State/Community: The Lebanese Case, 57 FEMINIST REV. 73 (1997) . ראו ג� את
 הפלסטינית בחברה מקומית ופוליטיקה מיגדר, מרחב"יונס �מאמרה המצוי� של תגריד יחיא

  ).2013,  הלפר� עורכתרוני (203פרספקטיבות מגדריות על מרחב ?  אני נמצאתהיכ�" בישראל
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 כפי שלא יהיה זה 46,המתאפיי	 בנורמות של שוויוניות מגדרית, "מודרני" כמרחב שראליהי
המתאפיי	 א� ורק בערכי� , "מסורתי"ישראלי כמרחב � נכו	 לתאר את המרחב הפרטי הפלסטיני

קוליי� יותר משנראה � שני המרחבי� הללו הנ� מגווני� ורב47.ארכליותיקות פטריופרקט
  . ממדית אחת�ולא נית	 לאפיינ� באמצעות רדוקציה פשטנית לתכונה חד, ממבט ראשו	

א� נית	 ללמוד משהו . המרחבי� הללו ג� אינ� סטטיי� ובלתי משתני�,  על כ	יתר
 עומד – אורהלכ,  המסורתי והפטריארכלי–י הרי זה שג� המרחב הפרט, מהמקרה הנדו	 כא	

נראה כי , יתרה מזאת. בפני לחצי� לא מבוטלי� לשינוי ולאימו� פרקטיקות וערכי� חדשי�
בוררת בתיק של נזאע ושקאק לא צמח מהממסד �הלח� למנות אישה: השינוי מתחיל מבפני�

 , לכ� צמח מהשטחהלח�. וג� לא מארגוני חברה אזרחית כאלו או אחרי�, המשפטי הישראלי
 של הממסד דו בסירוב מצונתקלה מבעלת די	 מוסלמית שביקשה למנות בוררת מטעמה

  .השרעי
 נוספת שעולה מהשתלשלות הענייני� נוגעת למאבקי הכוח המגדריי� המתנהלי� תובנה

מאבקי כוח אלו אינ� מתרחשי� בחלל ריק או . מוסלמי�במסגרת המרחב הפרטי הפלסטיני
ומשתרגי� או משתלבי� במרחבי פעולה אחרי� , שי� בהקשר הישראליה� מתרח. בבועה

התייצב מוסד מדינתי אחד , כפי שראינו, במקרה הזה. ובגורמי הכוח המדינתיי� הפועלי� בה�
ובעל עוצמה ( אחר תי ואילו מוסד מדינ, לימינ� של נאמני הפטריארכליות– בית הדי	 השרעי –

 יש �"בג פסק הדי	 של את 48.של סוכני השינוי המגדרי התייצב לימינ� – �"בג –) רבה יותר
� לחדור לתחומו של המרחב הפרטי המסורתידו כניסיו	 מכוו	 מצלא, לפיכ�, לראות

שנורמות של ( של מוסד ליברלי הזדהותו שלאלא כפועל יוצא , פטריארכלי ולהשפיע עליו

 
 מסורת"השואבות מ, ת פטריארכליות מובהקותדיויס מראה כי נורמו�נירה יובל, כ� למשל  46

 Nira Yuval-Davis, The:  ומההלכה היהודית נקלטו ואוזרחו במרחב הציבורי הישראלי"ישראל
Bearers of the Collective: Women and Religious Legislation in Israel, 4 FEMINIST REV. 15 

(1980). 
העוסקי� בי� היתר בתמורות מרחיקות הלכת , ותראו למשל מחקרי� שפורסמו בשני� האחרונ  47

 תמונת מצב ומבט לעתיד:  ערביות בישראלנשי	: שארעו במבנה המשפחה הערבית בישראל
 NADERA; )2009, עורכי� גאנ� ואסעד לזרובי��הר� רחל, בקר�אבו אולה'ח, עזאיזה פייסל(

SHALHOUB-KEVORKIAN, PALESTINIAN FEMINIST WRITING: BETWEEN OPPRESSION AND 

RESISTANCE (2007) (IN ARABIC); HONAIDA GHANIM, ALI NOHAD, GHADA ABU JABIR-NEGIM 

ATTITUDES TOWARDS THE STATUS AND RIGHTS OF PALESTINIAN WOMEN IN ISRAEL (WAVO – 

WOMEN AGAINST VIOLENCE IN NAZARETH (2005) (IN ARABIC). 
 התייצב דווקא לימינו של בית הדי� –וע� המשפטי לממשלה  הי–מוסד מדינתי נוס� , אגב  48

עובדה . ונקט עמדה השוללת את ההתערבות באוטונומיה השיפוטית של בית הדי� השרעי, השרעי
ומתיישבת כמוב� ע� תפיסה תיאורטית , של מנגנוני המדינה"  הפני�ריבוי"זו ממחישה היטב את 

, אלא כשדה פעולה הטרוגני, רות מוגדרות היטב לא כשחק� הפועל להשגת מטהמדינההרואה את 
 Timothy P. Mitchell, The Limits ראו על כ�. נדות מנוגדות'ששחקני� שוני� מתחרי� בו על אג

of the State: Beyond Statist Approaches and their Critics, 85 AM. POL. SCI. REV. 77 (1991).  
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 ולוגיתאידא בעלי קרבה –ע� פועל� של גורמי� מסוימי� ) שוויוניות מגדרית ה	 נר לרגליו
  . מוסלמי� בתו� המרחב הפרטי הפלסטיני–אליו 

כי המרחב הפרטי והמרחב הציבורי אינ� מובחני� באופ	 חד זה , כאמור,  זה עולהמכל
אני מבקש לטעו	 כי בעוד הכללי� והנורמות , וע� זאת.  ואינ� סטטיי�יי�תאינ� מונולי, מזה

 אזרחי הפלסטיני� ידי עלבישראל עשויי� להיתפס וחוקי המשחק הנוהגי� במרחב הציבורי 
הרי שחוקי המשחק ,  הנכפי� עליה� פעמי� רבות הר כגיגיתוככאלו "חיצוניי�"כ ישראל

בעוד נית	 , בהתא� לכ�.  ומובני� יותר"פנימיי�" ה� תיהמשפח�ומאבקי הכוח במרחב הפרטי
חב הציבורי נמצא בידי  השלמה או אולי נמיכות רוח המכירה בכ� שהכוח במרמעי	למצוא 
הציפייה היא למידה רבה יחסית של אוטונומיה , הרי שבכל האמור במרחב הפרטי, אחרי�

הבדל זה בציפיות הוא שמסביר את היחס השונה שהפגי	 בית הדי	 השרעי , להערכתי. ושליטה
 בעוד במקרה. קאדית� בוררת וביחס לכוונה למנות אישה� לערעורי� ביחס לכוונה למנות אישה

התעקש בית הדי	 למנוע את המינוי והיה מוכ	 לעלות על בריקדות ) השולי לכאורה(הראשו	 
 עטהוא נכנע ללא קרב והרי� ידיי� כמ) המרכזי והחשוב יותר(הרי שבמקרה השני , לש� כ�
   49.למפרע
השילוב בי	 פונקציה תפקידית בעלת מטע	 פטריארכלי ייחודי ובי	 זירת ,  אחרותלי�יבמ

 –ה� שהפכו , המקבלת משנה חשיבות דווקא בהקשר הישראלי הייחודי, שהפעולה רגי
בוררת �  אישה שלמינויה את סוגיית –מנקודת מבט� של הקאדי� בבית הדי	 השרעי לערעורי� 

  .  שראוי לעלות על בריקדות עבורהסוגיהל

  סיכו�. ד

 להפנות את , ולחוקרי תרבות בכלל, המנוח קליפורד גיר� המלי� לתלמידיוהאנתרופולוג
תשומת לב� האנליטית ואת האיזמל הפרשני שלה� לאות	 תופעות תרבותיות אשר אינ	 מובנות 

, בלתי מוסברת ובלתי רציונלית בעליל, התרחשות שנראית לנו תמוהה,  גיר�של גישתול. לה�
 התרבותי גיו	י על הה–לרדת לפשרה , כמוב	,  בתנאי שנצליח–דווקא היא יכולה ללמדנו רבות 

 במאמר זה נקטתי לפיכ� גישה 50. אנו חוקרי�אותהשמנחה את התנהגות� של בני החברה ה
וביקשתי לפענח את מה שנראה לכאורה כפסיקה תמוהה של בית הדי	 השרעי , גירציאנית כזו

 פסיקה השומטת את הקרקע מתחת למגמות שיפוטיות מרכזיות שבית הדי	 הזה –לערעורי� 

 
וליטיקאי� פלסטיני� בישראל אל מרחב השלטו� לטענה דומה ביחס להבדלי הגישות של פ  49

 . 229' בעמ, 45 ש"לעיל ה, יונס�ואל מרחב השלטו� הארצי מאיד� ראו יחיא, המקומי מחד
 25, 15 של תרבויות פרשנות" לקראת תיאוריית תרבות פרשנית: תיאור גדוש"קליפורד גיר�   50

)1990.( 
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בעמדת התנגשות ישירה אל מול בית , שלא לטובתו, יבה אותווהמצ, הנהיג בשני� האחרונות
   .הדי	 הגבוה לצדק

אבל , צפויי� שהתגלו במקרה הנדו	� כבר למעלה את האלמנטי� המפתיעי� והלאציינתי
 היא דבר �"בג כא	 בי	 בית הדי	 השרעי לרעהיחשוב להדגיש כי עצ� ההתנגשות החזיתית שא

בתי הדי	 ,  חדשות לבקרי��"בג כנגד ריס להתהמעזי�, ניי�בניגוד לבתי הדי	 הרב. חריג למדי
שכ	 לאור ,  זו להבי	 את רתיעת�נית	. השרעיי� נמנעי� על פי רוב מעימותי� חזיתיי� כאלה

 של גב פוליטי משמעותי התומ� בבתי הדי	 השרעיי� בזירה עדרויולאור ה(יחסי הכוח 
תוצאותיו של , כפי שראינו, ואכ	. אשתוצאות עימותי� שכאלו כמעט ידועות מר, )יטיתהפול

: העימות החזיתי הזה לא היו משביעות רצו	 מנקודת מבטו של בית הדי	 השרעי לערעורי�
וזה האחרו	 מיהר , התיק הוחזר לבית הדי	 השרעי בטייבה;  נז� בו וביטל את פסיקתו�"בג

   51." המשפחתיתמועצה"בוררת ל� ולמנות אישה�"בגלפעול כפי שהורה לו 
 חריג שאינו מעיד על לפיכ� הוא אישה� בעניי	 מינוי בוררתהבוררת� "בג של מקרהה
 סוגיות שבמחלוקת לעקו�משתדלי� בתי הדי	 השרעיי� , ושלא במקרה, על פי רוב. הכלל

ה� נהני� מחופש ,  בכ�י�כל עוד ה� מצליח.  ע� המערכת האזרחיתשות מהתנגימנעולה
� לחרוג במידה מסוימת מהגיו	 הפעולה של מערכת המאפשר לה, פעולה שיפוטי רחב יחסית

�  סביב מינוי בוררתויכוחו של הבמקרה 52.המשפט הישראלית וא� מהתפיסות המקובלות שלה

 ועקרונית ולוגיתאידאדומה כי התעקשותו של בית הדי	 השרעי לערעורי� לנקוט עמדה , אישה
גרר בית הדי	 לערעורי� ,  זוותמדיניבנוקטו .  לו לרוע�שעמדה " טקטיתטעות"הייתה בבחינת 

סביר להניח כי אילו .  עקרונידי	 פסק אותו לנפק "הזמי	" למישור התדיינות זה ו�"בג אתג� 
כפי שעשה רק כמה שני� קוד� לכ	 בסיטואציה דומה  (" עוק�מסלול"בחר בית הדי	 ללכת ב

קרוב לוודאי , יעוא� בכל זאת היה מג; �"בג לא היה מגיע המקרה כלל לשולחנו של 53,)מאוד
  .  היה נמנע מלהתערב�"בגש

 
� בהרכב נרחב יותר של שופטי� "ית הדי� השרעי לערעורי� לבקש דיו� חוזר בבגג� ניסיו� של ב  51

 . לא צלח
ג� בניגוד , שיישמו בתי הדי� השרעיי�"  שיפוטית פרטיתמדיניות"לדיו� במקרי� שוני� של   52

 Ido Shahar, A Tale of Two Courts: How המוסדי של מערכת המשפט הישראלית ראו גיו�ילה
Organizational Ethnography Can Shed New Light on Legal Pluralism, 36 POLAR 114 

(2013). 
התבקש בית הדי� השרעי לערעורי� להכריע באותה הסוגיה ) 6/98 ערעור (1998 משנת יקבת  53

במקרה זה . אישה מטעמו�א� מותר לצד בתביעת נזאע ושקאק לדרוש למנות בוררת: עצמה
וקבע כי השאלה אינה א� מותר או אסור למנות , חמק מהכרעה עקרוניתהעדי� אז בית הדי� להת

בית הדי� לערעורי� , כצפוי. ומה� שיקוליו במינוי זה, אלא מיהו שמוסמ� למנות, אישה�בוררת
 המשפחה לחוק 130' ס. אלא בית הדי� השרעי האזורי, פסק כי לא הצדדי� ממני� בוררי�

אול� במקרה שהדבר , בוררי� ממשפחות הצדדי� לסכסו� קובע קדימות למינוי אמנ�מאני 'העות
א� קבע בית הדי� כי השמות שהציעו . על בית הדי� למנות בוררי� ניטרליי� מטעמו, אינו מסתייע

, או א� קבע כי יש מניעה כלשהי למינוי מי מהבוררי� שבחרו הצדדי�, הצדדי� אינ� מתאימי�
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 המקרה החריג הזה בשני הקשרי� רחבי� את להעמיד אפואכדאי ,  סיו� למאמרכאקורד
ההקשר של יחסי בתי הדי	 השרעיי� ע� מערכת המשפט : הקשורי� הדוקות זה לזה, יותר

מומשות והמ, המשתנות,  וההקשר של הנורמות המגדריות המאוששות,האזרחית הישראלית
בשני ההקשרי� . בפסיקותיה� של בתי הדי	 השרעיי� ובאינטרקאציות המתקיימות בשעריה�

, ולוגיותאידאהללו מתאפיינת על פי רוב דינמיקת היחסי� לא בחידוד של עמדות עקרוניות ו
מקרי� כמו זה הנדו	 . אלא בטשטוש שלה	 ובקיומ� של פערי� ניכרי� בי	 רטוריקה לפרקטיקה

, יש לראות, דווקא מתחדדות העמדות העקרוניות ומובאות לידי התנגשות חזיתית בה�ש, כא	
) reference point (" ייחוסנקודת"ה� מספקי� מפע� לפע� מעי	 :  מבניתבפרספקטיבה, לפיכ�
 נית	 לצאת לשוב חזרה אל הדינמיקה הגמישה המאפיינת את בתי הדי	 ממנהש, חדשה

  . השרעיי�
 54 המצטרפות לעתי� לספר החוקי� הישראלי"מהפכניות"חוק  או הוראות �"בג הכרעות

אלא לכל היותר פלטפורמה חדשה להמש� , אינ	 מהוות לפיכ� סו� פסוק הקובע מסמרות
מיקוח בי	 נאמני הפטריארכיה למתנגדיה בתו� : המיקוח הכפול המתקיי� בבתי הדי	 השרעיי�

על מנגנוניה , מוסלמי� ובי	 המדינה�  ומיקוח בי	 אזרחי ישראל הפלסטיני�,החברה הפלסטינית
היא , שלמה בי	 שני מעגלי הכוח הללו�והחפיפה הלא, דומה כי דווקא הכפילות הזו. השוני�

  . את הדינמיקה המתקיימת בבתי הדי	 השרעיי� למורכבת ומעניינת כל כ�שהופכת

 
 Moussaראו ניתוח של פסק די� זה אצל . מו בוררי� אחרי� מטעלמנותהרי שמסמכותו המלאה 

Abou Ramadan, Islamic Legal Hybridity and Patriarchal Liberalism in the Shari’a Courts 
in Israel, 4 J. LEVANTINE STUD. 39, 44 (2015). 

כתוצאה . ניצבי� בתי הדי� השרעיי� בעמדת נחיתות מובהקת, �"כמו בבג, ג� בשדה הפוליטי  54
 ש"לעיל ה, Shaharראו . הסתיימו כמה וכמה מאבקי� שה� ניהלו בכנסת בתבוסה מוחצת, כ�מ

24 . 
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  : הצור� בזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוט

   גד פלונית נ�3856/11 "בעקבות בג

  בית הדי� השרעי הגדול לערעורי�

  מאת

*מיטל פינטו
  

, נות אישה לתפקיד בוררתהעוסק בסירובו של בית הדי� השרעי למ, � הבוררת"בג

נת ת למקרה שבו קבוצה דומיננטית בתו� קבוצת מיעוט דתית טועקלסי הוא דוגמה

המחייבת כביכול את הדרתה של קבוצה מוחלשת , לפרשנות אחת ויחידה של הדת

,  אחת לתרבות מקיפההבמאמר זה אניח כי דת היא רק דוגמ. בתו� קבוצת המיעוט

במסגרת למעשה  ה�וכי הסמכות הניתנת במקרה זה לבתי הדי� השרעיי� ניתנת ל

 כי הזכות לתרבות היא אטע�. הזכות לתרבות המיועדת לשמור על תרבות המיעוט

זכות קבוצתית לא מפני שהיא ניתנת למנהיגי קבוצות מיעוט כדי שאלה יעשו 

ה תכני� ונורמות התואמי� את השקפת עולמ� תוכבתרבות כרצונ� וייצקו ל

 הזכות לתרבות היא זכות קבוצתית מכיוו� שהיא מגנה על ט�ב ;הבלעדית

, במילי� אחרות. ובהנאה ממנוהשתתפותי שכל חברי המיעוט שותפי� ביצירתו 

הזכות לתרבות שייכת לכל חברי המיעוט ומגנה על הזכות של כול� לקחת חלק 

  . בשינויה ובהתאמתה להשקפותיה� של כל חברי המיעוט, ביצירת תרבות המיעוט

 בזכות  רב יותרבעקבות הנחה מושגית זו אטע� כי על בתי המשפט לעשות שימוש

חברי מיעוט חלשי� יותר בתו� קבוצת של ות לתרבות כשה� נתקלי� בתביע

במקרי� שבה� המיעוט בתו� .  המהווי� קבוצת מיעוט בתו� מיעוט,המיעוט

או  המיעוט מבקש לשנות פרקטיקות תרבותיות דומיננטיות בקרב קבוצת המיעוט

הכוללת את זכותו , יש להמשיג את תביעתו במסגרת הזכות לתרבות, �לאתגר

כאשר הרוב בתו� המיעוט מסרב ומגיב לבקשה . �ולעצב טלשנות את תרבות המיעו

יש להבי� את טענתו במסגרת הזכות , לשינוי על ידי הדרה של המיעוט בתו� המיעוט

 
 , למוסה אבו רמדא�אני מודה. פתצ ת האקדמימכללהה, בית הספר למשפטי	, מרצה בכירה   *

תודתי ג	 לאיל� סב� על הערות מאירות לטיוטה קודמת . שפתח לי צוהר לסוגיה משפטית מרתקת
 . על הערות מקיפות ומועילות במיוחדמשפחה במשפטולמערכת , של מאמר זה
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נורמות התרבותיות למתו� קבוצת המיעוט חברי� שמתנגדי�  להדיר או להוציא

  . או מבקשי� לשנות את הנורמות הללו, שהרוב בתו� המיעוט מעוניי� לשמר

פעמי� רבות חברי הרוב בתו� המיעוט טועני� כי הלכה דתית היא שמניעה את 

רצוי שבתי . סירוב� לאפשר את שינוי הנורמות שהמיעוט בתו� המיעוט מבקש

המשפט יבחנו טענות כאלה בקפידה על מנת לוודא שטענות הרוב בתו� המיעוט ה� 

 שאי� לה קשר ,יתטענות כנות ושלא עומדת בבסיס� מוטיבציה פוליטית או כוחנ

אציע שלושה פרמטרי� לבחינת כנות טענתו של הרוב בתו� . הכרחי להלכה דתית

  .המיעוט

  מבוא  .א

  � הבוררת"בבגפסק הדי�   .ב

   זכות� של כל חברי קבוצת המיעוט בטוב השתתפותי–הזכות לתרבות   .ג

 ובענייני� � הבוררת"בבגהזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוט   .ד

  אחרי�משפטיי� 

 הזכות לתרבות ובי�האיזו� הנדרש בי� הזכות לתרבות של הרוב בתו� המיעוט   .ה

  של המיעוט בתו� המיעוט

  סיכו�  .ו

  מבוא. א

 די� רבי� בישראל בעשורי� האחרוני� עוסקי� בשאלות משפטיות הקשורות לסוגיה פסקי

 את הזכות תרבותיות מעמידה במרכזה�הכתיבה האקדמית על רב". תרבותיות�רב"המכונה 

לתרבות של קבוצות מיעוט שונות בחברה להג� על תרבות� ולאפשר לה לפרוח לצד תרבות 

 שמרבה להתייחס לזכות ,תרבותיות� האקדמית על רבהכתיבה לעומת. הרוב הדומיננטית

 מפורש במונח זה ודני� בו שימוש שעושי� �ימעטי� ה� פסקי הדי� הישראלי, לתרבות

   1.לעומק

 הפוטנציאליי� היתרונות את ציי� ול2 זה היא להבהיר מהי הזכות לתרבות של מאמרמטרתו

 של טענות משפטיות העולות מצד פרטי� וקבוצות מיעוט המשגת� לש�הגלומי� בשימוש בה 

 
אול	 א� אחד , ")זכויות תרבותיות"או " (זכות לתרבות"פסקי הדי� הבאי	 מזכירי	 את המונח   1

, שר החינו�' ועד פוריה עלית נ �4363/00 "בג: נו כולל הגדרה למונח או דיו� מעמיק בומה	 אי
; )2002 (393) 5(ד נו"פ, יפו�אביב�עיריית תל' עדאלה נ �4112/99 "בג; )2002 (203) 4(ד נו"פ

, פורס	 בנבו (עיריית ירושלי�' הבית הפתוח לגאווה ולסובלנות נ 219/06) 	�מנהליי	 י(	 "עת
זאת למעט פסק ). 5.1.2011, פורס	 בנבו (משרד התחבורה' רג� נ �746/07 "בג; )28.5.2006

 דיו� מעמיק בזכות לתרבות ובמשמעויותיה ישבו ש ,הדי� בעניי� לימודי הליבה במגזר החרדי
 ואיל� לפסק דינה 65–62, 57, 23, 18' פס, הכנסת' רובינשטיי� נ �3752/10 " בג: ראו,השונות

 ).17.9.2014, פורס	 בנבו(ל של השופטת ארב
 . ראו פרק ג להל� "זכות לתרבות"להבהרה של המונח   2
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טענות אלה מבקשות . מוחלשות בתו� קבוצות מיעוט כנגד חברי הרוב בתו� קבוצת המיעוט

 שחברי הרוב בתו� ,נטיות בתו� קבוצת המיעוטלבטל או לשנות פרקטיקות תרבותיות דומינ

 אחת מהטענות המרכזיות 3,כפי שאסביר בהמש� המאמר. �קבוצת המיעוט מבקשי� לשמר

  . שלי היא שהזכות לתרבות כוללת ג� את זכות� של פרטי� לדרוש את ביצוע� של שינויי� אלה

 קלסית למקרה המ דוגלדעתי הוא 4 הדי� השרעי העליו� לערעורי	בית 'נ פלונית �"בג

מבקשת לשנות ,  המיעוט המוסלמיו�המייצגת קבוצת מיעוט בת, משפטי שבו אישה מוסלמית

אותה .  המייעדת רק גברי� לתפקיד בוררי� בבית הדי� השרעי5פרקטיקה תרבותית דומיננטית

 קבוצתהמייצג את , ואילו בית הדי� השרעי, פלונית מבקשת למנות אישה לתפקיד של בוררת

 הדתית המקובלת בקרב קבוצת המיעוט הפרשנותשמסרב לכ� בטענה , בתו� המיעוטהרוב 

 מקרי� משפטיי� נוספי� אתאר, הבוררת� "בבגכדי להמחיש את טענתי .  מתירה זאתינהא

 שלדעתי מצדיקי� שימוש דומה בזכות 7, הכותלנשות פרשת ו6עמנואל פרשתכגו� , בישראל

  .לתרבות

כדי להתייחס לקבוצות חלשות מבחינה " בוצות מיעוטק" המאמר אשתמש במונח בהמש�

אשר מודרות מהמרחב הציבורי או ששייכות� המלאה לחברה , כלכלית או חברתית, פוליטית

 הפרטי� המזוהי� ע� קבוצות אלה חולקי� תרבות משותפת 8.האזרחית הכללית מוטלת בספק

 
 . ד להל��ראו פרקי	 ג ו  3
: להל�) (27.6.2013, פורס	 בנבו (בית הדי� השרעי הגדול לערעורי�' פלונית נ �3856/11 "בג  4

 ).הבוררת� "בג
בוררת בבית הדי� השרעי כאל בית המשפט לא התייחס לתפקיד ה, כפי שאבהיר בפרק ב למאמר  5

עדיי� מדובר ,  מושא לפרשנות דתיתשהנו, תפקיד דתיב מדוברג	 א	 נניח כי . תפקיד דתי
 מגנות על דתות אינ� מכיוו� שלדעתי שיטות משפט הדבקות בליברליז	 ,בפרקטיקה תרבותית

פרטי	  שה� חלק ממערכת המצפו� של משו	אלא ,  שה� רואות בה� ער� מהותי כשלעצמ�משו	
 ).ראו חלק ג במאמר(או חלק מתרבות שפרטי	 מזוהי	 ומזדהי	 אית� , המאמיני	 בה�

פרשת : להל�) (6.8.2009, פורס	 בנבו (משרד החינו�' עמותת נוער כהלכה נ �1067/08 "בג  6
 ).עמנואל

 �3358/95 "בג; )1994 (265) 2(ד מח"פ, הממונה על הכותל המערבי' הופמ� נ �257/89 "בג  7
ל משרד "מנכ �4128/00 "דנג; )2000 (345) 2(ד נד"פ, ל משרד ראש הממשלה"מנכ' מ� נהופ

12�33832י "עמ; )2003 (289) 3(ד נז"פ, הופמ�' ראש הממשלה נ� ראס' מדינת ישראל נ 03
, פורס	 בנבו( הממונה על הכותל המערבי' מגנוס נ �8124/15 "בג; )24.4.2013, פורס	 בנבו(

קריאה : 'כותל משלה�'"שלומית גרינפילד גילת  או ג	ר ).נשות הכותלפרשת : להל� ()11.1.2017
כתב  – זכויות אד�: המשפט ברשת" הכותל המערבי'  מגנוס נ�8124/15 "בהחלטת הביניי	 בבג

 ).2017 (4, 66 עת מקוו�
 ?Ayelet Shachar, Whose Republic שייכות ושוני תרבותי ראו, על הקשר בי� אזרחות  8

Citizenship and Membership in the Israeli Polity, 13 GEO. IMMIGR. L.J. 233 (1999); BHIKHU 

PAREKH, RETHINKING MULTICULTURALISM: CULTURAL DIVERSITY AND POLITICAL THEORY 
196, 224, 237 (2nd ed. 2000); GERSHON SHAFIR & YOAV PELED, BEING ISRAELI: THE 

DYNAMICS OF MULTIPLE CITIZENSHIP 22–23, 125–135 (2002); Leti Volpp, Divesting 
Citizenship: On Asian American History and the Loss of Citizenship Through Marriage, 53 
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 חולקי� פרטי�. � אחרשפה או כל סממ� תרבותי משות, מוצא, לאו�,  בדתמדוברש בי� –

, למערכת ערכי� משותפת המעצבת, ועוד� נחשפי�, תרבות משותפת כאשר ה� נחשפו

" חברי הרוב בתו� קבוצת המיעוט" המונח 9.את עולמ� החברתי,  משתני�ובהיקפי�בעוצמות 

 הכוח בתו� קבוצת ליחסי אלא, אינו מתייחס בהכרח לרוב מספרי של חברי� בקבוצת המיעוט

 בקבוצת מיעוט יכולי� להוות רוב בדרכי� כגו� שליטה על מוקדי כוח חברי� 10.המיעוט

מתייחס " מיעוט בתו� מיעוט "המונח. כלכליי� וחינוכיי� של קבוצת המיעוט, פוליטיי�

הנחשבי� למוחלשי� , הומואי� ולסביות,  כגו� נשי�,לפרטי� או לקבוצות בתו� קבוצת מיעוט

 מיעוטי� בתו� מיעוטי� חברי 11.החברי� בקבוצת המיעוטמבחינת כוח� הפוליטי ביחס לרוב 

 12,שואפי� לשנות מבפני� את הפרקטיקות השולטות בתרבות המיעוט שאליה ה� משתייכי�

   .ממנה" לצאת"או לחלופי� 

 לתרבות ואת זכות בהצור� על מנת להמחיש את הבוררת� "בבג בפסק הדי� אדו�

 טענות של קבוצות הממשיגי� אחרי� מונחי� תלעומאטע� כי .  בהמושהפוטנציאל הגלו� בשי

 זכות" המונח 13,"זכות היציאה מתרבות"או "  לשוויו�זכות"כגו� ה, מיעוט בתו� מיעוט

 
U. CAL. L. REV. 405, 480–481 (2005); Dora Kostakopoulou, Thick, Thin and Thinner 
Patriotisms: Is this all there is? 26 OXFORD J. LEGAL STUD. 73, 85–86 (2006); Ellen Wiles, 
Headscarves, Human Rights, and Harmonious Multicultural Society: Implications of the 
French Ban for Interpretations of Equality, 41 L. & SOC. REV. 699 (2007); Meital Pinto, 
What are Offences to Feelings Really about? A New Regulative Principle for the 

Multicultural Era, 30 OXFORD J. LEGAL STUD. 695, 705–706 (2010). 
 ALAN PATTEN, EQUAL RECOGNITION: THE MORAL FOUNDATIONSהגדרה זו לקוחה מספרו של   9

OF MINORITY RIGHTS 34, 39, 56–59 (2014).  
 ).2003 (126, 99 ג עלי משפט" הפרדה בי� גברי	 לנשי	 כהפליה בי� המיני	"נויה רימלט   10
בהקשר של פרטי	 וקבוצות מוחלשות בתו� קבוצות " מיעוט בתו� מיעוט"לשימוש במושג   11

? מהי המטרה? ור מיהו הציב–די� למע� מטרה ציבורית �עריכת"מיעוט בישראל ראו נטע זיו 
 64הערה , 129 ו משפט וממשל" מיעוט בישראל�דילמות אתיות בייצוג משפטי של קבוצות

, 23 כז עיוני משפט" הזכות לתרבות בחברה ליברלית ובמדינת ישראל"גרשו� גונטובניק ; )2001(
פלסטיני בשלושת העשורי	 הראשוני	 �המשפט והמיעוט הערבי"איל� סב� ; )2004–2003 (42
משפט ותרבות מנח	 מאוטנר ; )2008 (609, 565 כד מחקרי משפט" מתכונת הפיקוח: דינהלמ

ענישה קהילתית , אסירי	"נילי כה� ; )2008 (396–385 בישראל בפתח המאה העשרי� ואחת
 � –משפט ואד� " קהילתיות ופרטיות, של המדינה לבי� הפרטה' סמכותה הטבעית' בי� –וחינו

 ). 2012 (616, 595 יד משפט ועסקי�
תרבות �לעתי	 מדובר בניסיו� של קבוצות מיעוט בתו� מיעוט ליצור תרבות חדשה או תת  12

יש , כל עוד קבוצות המיעוט בתו� המיעוט מזוהות ומזדהות כשייכות לקבוצת המיעוט. בתרבות	
 .לדעתי להתייחס לניסיונות אלה כאל ניסיונות לשינוי התרבות מבפני	

	 מתרבות	 מוגדרת כזכות	 לפרוש מקבוצת	 התרבותית ולבחור אורח זכות היציאה של פרטי  13
ומגנה עליה	 מפני השתייכות לקבוצה הנגרמת רק בשל כפייה ישירה או , א	 ירצו בכ�, חיי	 אחר

 Leslie Green, Internal Minorities and Their Rights, inראו למשל . עקיפה מצד חברי הקבוצה
THE RIGHTS OF MINORITY CULTURES 257 (Will Kymlicka ed., 1995); Avigail Eisenberg & 
Jeff Spinner-Halev, Introduction, in MINORITIES WITHIN MINORITIES: EQUALITY, RIGHTS 
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.  מושאו הישיר של הקונפליקטשהיא,  ממקד את הדיו� המשפטי בתרבות המיעוט"לתרבות

 שאינ� מונחי�בהזכות לתרבות מאפשרת להמשיג את טענותיה� של מיעוטי� בתו� מיעוטי� 

כאשר חברי מיעוטי� בתו� מיעוטי� מעלי� טענות בש� הזכות , כ�. חיצוניי� לתרבות המיעוט

.  לתרבות המיעוט שאתה ה� מזוהי�המנוגד  מהדבר מבקשי�כ ה� אינ� מובני� ,לתרבות

 שמקור� בערכי� המזוהי� ע� תרבות ,טענותיה� אינ� נתפסות כטענות פטרנליסטיות מנוכרות

 משפטי שממשיג בעיות של מיעוטי� בתו� מיעוטי� לניתוח ניכרכ� טמו� יתרו� ב. הרוב

 הצעות לשבניגוד יתרו� נוס� של השימוש בזכות לתרבות הוא 14.במונחי� של הזכות לתרבות

הזכות , משפטיי��אחרות לנתח את בעיותיה� של מיעוטי� בתו� מיעוטי� במונחי� לבר

  . שמחוקקי� ובתי משפט מורגלי� אליו,י והמוכרלתרבות שייכת לשיח הזכויות הדומיננט

 פרקב. הבוררת� "בבג זה יוקדש לתיאור עובדתי ולניתוח קצר של פסק הדי� מאמרל ב פרק

ואטע� כי יש להבי� אותה כזכות המגנה על ט�ב שאותו "  לתרבותזכות"ג אבאר את המושג ה

 זו של הזכות הסתפי. אותהחולקי� כל חברי קבוצת המיעוט המזדהי� ע� התרבות המאפיינת 

 ובייקטאינה א,  הטוב שעליו מגנה הזכות לתרבותשהנה, לתרבות מניחה כי תרבות המיעוט

 פרקב. ו ולשנותואלא תוצר משות� שכל חברי המיעוט רשאי� לאתגר, קבוע שאינו נית� לשינוי

 הדומי� רי�במק אזי, ד אטע� כי הואיל והזכות לתרבות מגנה על טוב השיי� לכל חברי המיעוט

 להימנע מלשקול את טענת קבוצת המיעוט בתו� המיעוט עלינו הבוררת� "לבגבמאפייניה� 

כאשר המיעוט בתו� המיעוט מעלה טענות , במקרי� כאלה. כטענה חיצונית לזכות לתרבות

 אי�, יה�בנוגע לרצו� לשנות נורמות ופרקטיקות דומיננטיות בתרבות המיעוט או להשפיע על

 אלה במונחי� של הזכות של המיעוט בתו� המיעוט לשוויו� מול הזכות לתרבות טענותלהבי� 

 של המיעוט בתו� המיעוט ת כטענות בנוגע לזכו להבינ�יש. של קבוצת הרוב בתו� המיעוט

  .  הרוב בתו� המיעוטצת חולקי� ע� קבושה� ואותה זכותתרבות אותה –לתרבות 

 מיעוטה המיעוט בתו�  רוצהומי� לו ובמקרי� דהבוררת ה אטע� כי במקרה של פרקב

ואילו הרוב בתו� המיעוט מבקש לשמר אות� , לשנות את הנורמות המקובלות בתרבות המיעוט

במקרי� כאלה עלינו לגזור שתי , לכ�. ולהדיר חברי מיעוט שמתנגדי� לה� או מבקשי� לשנות�

 
AND DIVERSITY 1 (Avigail Eisenberg & Jeff Spinner-Halev eds., 2005) ; על "מיכאיל קרייני

יעל ; )2003 (24 ערהה, 77–76, 71 כז עיוני משפט" יהודי�  הערביתרבותיות בהקשר� רב: 'השלנו'
מערכת החינו� בצרפת : 'המרחב ההשתתפותי'ליברלי ומודל �ממיעוט לא' זכות היציאה'"סימו� 

 .617' בעמ, 11 ש"לעיל ה, �כה; )2010 (231, 227 יב משפט וממשל" ודיו� ראשוני בישראל
 היינו המשגת טענותיה� ,"פמיניז	 מוסלמי"רו� זה עולה בקנה אחד ע	 מה שמכונה בספרות ית  14

הנתפסי	 ככאלה , להבדיל ממונחי	 כגו� שוויו�, של נשי	 במונחי	 פנימיי	 לדת המוסלמית
 –' האחרי	'של ' אחרות'"מירה צור� ראו (השייכי	 לקבוצת הרוב ונכפי	 על קבוצת המיעוט 

בי� מסורת : נשי� במזרח התיכו�" מיות בחברה הפלסטינית בצל האינתיפאדותמגדר ולאו, נשי	
" מבוא"ליאת קוזמא ורות רודד , נאיפה סריסי ;)2004, עורכת ו'עפרה בנג (130–128, 109 לשינוי

תהליכי שינוי במעמד� של נשי� מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכו� : לנוכח בית הדי� השרעי
 ).2011, תליאת קוזמא עורכ (20–16
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נה היא זכותו של הראשו: זכויות שונות מהזכות לתרבות שמגנה על כל חברי קבוצת המיעוט

 השנייה ;�ולעצב יעוטהמיעוט בתו� המיעוט לשנות את הנורמות התרבותיות של קבוצת המ

 שמתנגדי� חברי�  או להוציא מתו� קבוצת המיעוט15היא זכותו של הרוב בתו� המיעוט להדיר

או מבקשי� לשנות את הנורמות ,  התרבותיות שהרוב בתו� המיעוט מעוניי� לשמרנורמותל

.  על מנת לאז� בי� שתי זכויות אלה, לדעתי, מנחי� שיש לשקולקווי� כמהאבקש להציע . הללו

 , המיעוטתו�ב אלה אמורי� לסייע להערי� את כנות הטענה העולה מצד קבוצת הרוב וי�וק

.  הגנה על תרבות המיעוט מחייבת בהכרח הדרה של קבוצת המיעוט בתו� המיעוטלפיהש

 מכוחה של זכות הרוב בתו� המיעוט להדיר את המיעוט בתו� ויפחית פחות כנות יהיוטענות ש

  . המיעוט

  הבוררת �"בבג הדי	פסק . ב

 עותרת שב� זוגה הגיש תביעת בוררות לבית הדי� עומדת הבוררת� "בבג פסק הדי� במרכז

 ,בית הדי� קיבל את בקשתו של ב� הזוג והורה כי כל צד ימנה בורר מטעמו. השרעי בטייבה

 לחוק המשפחה 130 סעי� 16.מאני' לחוק המשפחה העות�131 ו130י� בהתא� לסעיפ

 מורה לבית הדי� השרעי למנות בוררי� לסכסו� בי� בני זוג הנמצאי� בהלי� פירוק מאני'עותה

תפקיד הבוררי� הוא לנסות לסייע בפיוס בי� בני הזוג או לחלופי� להכריע על פירוק . נישואי�

 העותרת הגישה הודעה לבית הדי� השרעי 17.המגיע לאישה גובה תשלו� המוהר להנישואי� וע

בית הדי� השרעי דחה את . ה רודינה עמשה מטייבה כבוררת מטעמה'על מינויה של החאג

 זה רואה כי ציבור חכמי הדת התנו כי הבוררי� צריכי� להיות �בית די"הודעתה וקבע כי 

 חייב בית הדי� את  פסיקתו בהמש�".]... [זה לפי דברי הזר� המאלכי החנבלי והשאפעי, גברי�

. על החלטה זו הגישה העותרת ערעור לבית הדי� השרעי לערעורי�. העותרת למנות בורר גבר

 �,  לחוק המשפחה מבוסס על הפרשנות המאלכית130בית הדי� דחה את ערעורה וקבע כי סעי

  . בוררת לא נית� למנות אישה לתפקיד, דרשו כי בוררי� יהיו גברי�המאלכי�שומאחר 

פסק .  לא אמרה נואש ועתרה לבית המשפט העליו� בשבתו כבית די� גבוה לצדקהעותרת

 בתפקיד בוררות בהלי� ש נשי� זכאיות לשמא� העקרונית והיא בשאלה אפוא עסק �"בבגהדי� 

לפי . העותרת תמכה את עתירתה בארבעה טיעוני� מרכזיי�. פירוק נישואי� בבית הדי� השרעי

 כפי שנהוג לפרש מאני'עותעל בית הדי� השרעי לפרש את חוק המשפחה ה, הטיעו� הראשו�

ולא על פי פרשנויות שהיו מקובלות אצל חכמי הדת בתקופה שקדמה , חוקי� אזרחיי� אחרי�

 
לא משתמע בהכרח שחברי הרוב בתו� קבוצת המיעוט " הדרה"מהמונח ,  הפרקכפי שאסביר ב  15

סוגי	 מסוימי	 של הדרה כוללי	 ג	 ניכוס . מבקשי	 להיפרד מחברי המיעוט בתו� המיעוט
 . ט�בי	 תרבותיי	 לטובת קבוצת הרוב בתו� המיעוט ומניעת	 מקבוצת המיעוט בתו� המיעוט

 .)1917(שפחה המוסלמית  המחוק  16
 . 4ש "לעיל ה, הבוררת� " בבג לפסק דינה של השופטת ארבל36 'פסראו הסבר ג	 ב  17
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 לחוק כמאפשר למנות 130יש לפרש את סעי� , על פי הפרשנות האזרחית. לחקיקתו של החוק

לה העוסקות בבוררות ומעניקות 'אה ע� הוראות המגוזאת ג� על בסיס השוו, בורר או בוררת

  .לצדדי� חירות לבחור את הבורר המקובל עליה�

יש ,  הוא חוק דתימאני'עותג� א� מקבלי� את העמדה שחוק המשפחה ה,  הטיעו� השנילפי

העותרת .  לתפקיד בוררתההמתירות מינוי של איש, לפרש אותו לפי אסכולות אחרות באסלא�

 שחוקק את חוק המשפחה לא אימ� את הפרשנות מאני'זה כי המחוקק העותהדגישה בהקשר 

עוד נטע� כי . המאלכית לכל אור� הדר� והרשה לעצמו לקבוע נורמות שונות מאסכולה זו

ולכ� אי� , וכי כ� נהגו תושבי האר� במש� שני� רבות, לה מבוססת על האסכולה החנפית'המג

 ג� הפנתה למוסדות דתיי� רתהעות. המאלכיתלכפות עליה� כעת את דיניה של האסכולה 

ש� מונו בשני� האחרונות , מצרי� ומרוקו, כמו ירד�, ברשות הפלסטינית ובמדינות מוסלמיות

  .  של קאדיבתפקיד ג�נשי� לכה� 

 בעניי� בקשתה למנות �י השלישי של העותרת הוא שהחלטות בתי הדי� השרעיטיעונה

הדורש , 1951–א"התשי, ות את חוק שיווי זכויות האישה הואיל וה� נוגד,להתבטל דינ�בוררת 

  18. ולאיש לכל פעולה משפטיתשהידי� אחד לא

 נשי� מינויש הוא ,"כיא�" שהוצג בעתירה על ידי הארגו� הפמיניסטי , הרביעיהטיעו�

 כזהמינוי .  המוחלש של נשי� בתו� הקהילה המוסלמיתמעמד� חיזוקל יתרו� בוררות תפקידל

   19.המוסלמיות נגישות רבה יותר לבתי הדי� השרעיי� ויתרו� להשמעת קול�יאפשר לנשי� 

.  המשפט העליו� החליט לקבל את העתירה ולבטל את החלטתו של בית הדי� השרעיבית

 אפשרות לבחור  לעותרתותינת�, נקבע כי הדיו� יוחזר לבית הדי� השרעי להמש� הלי� הבוררות

רובו המכריע עוסק . נכתב על ידי השופטת ארבלפסק הדי� העיקרי . בוררת אישה מטעמה

 למנות בוררת תרתבשאלות א� החלטתו של בית הדי� השרעי לדחות את בקשתה של העו

 השופטת ארבל 20.וא� היא מנוגדת להוראות חוק שיווי זכויות האישה, מטעמה מהווה הפליה

 ולחשיבותו של  של עקרו� השוויו� בכללחשיבותולמקדישה פסקאות לא מעטות מפסק הדי� 

 השופטת מדגישה שהשמירה על עקרו� השוויו� חשובה במיוחד 21.שוויו� כלפי נשי� בפרט

 שוויו��שבה� מתקיי� פעמי� רבות אי, בכל הנוגע למעמד� של נשי� בתו� מוסדות דתיי�

 מאחר שתכליתו של חוק שיווי זכויות האישה היא לקד� את שוויו� 22.נשי� שללרעת�מובנה 

השופטת ארבל מסיקה כי יש לפרש את תחולת החוק בהרחבה ואת , ה הישראליתהנשי� בחבר

 
 . לחוק שיווי זכויות האישה) א( א'ס  18
 .  לפסק דינה של השופטת ארבל17 'פס, 4ש "לעיל ה, הבוררת� "בג  19
משמעותה של החלטה המנוגדת להוראות חוק שיווי זכויות האישה היא התעלמותו של בית הדי�   20

חלטת בית � בה"התעלמות כזו מצדיקה את התערבותו של בג. השרעי מהוראת חוק המופנית אליו
 ).  לפסק דינה של השופטת ארבל21 'פס, ש	(הדי� השרעי 

 . לפסק דינה של השופטת ארבל25–22' פס, ש	  21
 .  לפסק דינה של השופטת ארבל26–25 'פס, ש	  22
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� אחד החריגי� בחוק שיווי זכויות האישה בא לידי ביטוי בסעי23.חריגיו של החוק בצמצו� 

, הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי� הדתי" הקובע כי ,לחוק) ג(7

 ובעתהשופטת ארבל ק".  תפקידי� שיפוטיי� בבתי די� דתיי�ובכלל זה על מינוי רבני� ובעלי

 על מאמרו של בהסתמכה.  מאחר שבורר או בוררת אינ� תפקידי� דתיי�,כי החריג לא חל

 אינ� נדרשי� להכרה כלשהי של ]... [הבוררי�" מדגישה ארבל כי 24רמדא��  אבוסההמלומד מו

 או מיומנות בהפעלת ותלה� כל מקצועיאי� . הבנה או הסמכה בדי� זה, כישורי�, הדי� הדתי

כל . הבוררי� אינ� נדרשי� להפעיל את הדי� הדתי במסגרת תפקיד�,  מכ�יתרה ]... [ הדתי�הדי

,  להביא את בני הזוג לכדי פיוסלנסות – לפעול בהתא� להוראות הסעי� הואשעליה� לעשות 

ומה יהיה גובה , ה צד האש�עליה� לפסוק גירושי� תו� קביעה באיז, וא� אי� ביד� לעשות זאת

 נתקלי� בבעיה כלשהי עליה� לפנות לקבלת הוראות מבית הדי� ה�כאשר . המוהר בהתא� לכ�

  25."השרעי

חוק שיווי זכויות האישה לא היה , לדעתי, אול�ו 26. פסק הדי� מבורכת מאוד בעינייתוצאת

או אפילו , ליוע וס�נ לתת מוטב היה. הבוררת� "בבג די� בפסק המרכזי כהצרי� למלא תפקיד 

 פרטוא,  את טענתי בשלב זה בקצרהאסביר.  מרכזית לזכות לתרבות של העותרתבמה, במקומו

 על מעמד� של נשי� הוא הבוררת� "בבג המרכזי חהוויכו.  הבאי� של המאמרבפרקי�אותה 

.  מיעוט מובהקת בישראלקבוצת הנ�מוסלמי� . מוסלמיות בדת ובתרבות המוסלמית בישראל

 ה� חלק ממער� הזכויות הקבוצתיות המגנות על �יויות שניתנות לבתי הדי� השרעיהסמכ

 נשי� 27.קבוצת המיעוט המוסלמית ומאפשרות לה להתקיי� לצד קבוצת הרוב היהודית

המצויות במצב נחות מגברי� בכל הקשור לענייני� דתיי� ולענייני המעמד , מוסלמיות

 משפרת הבוררת� "בבג� ספק כי תוצאת פסק די� אי.  קבוצת מיעוט בתו� מיעוטה� 28,האישי

 
 .  לפסק דינה של השופטת ארבל31 'פס, ש	  23
24  Moussa Abou Ramadan, Divorce Reform in the Shari'a Court of Appeals in Israel (1992–

2003), 13 ISLAMIC L. & SOC. 242, 264–265 (2006); לפסק 41 'פס, 4ש "לעיל ה, הבוררת� "בג 
 .דינה של השופטת ארבל

 . ש	, דברי השופטת ארבל  25
 ,נית� לטעו� מנגד כי החלטה זו חודרת באופ� קשה לאוטונומיה השיפוטית של בית הדי� השרעי  26

, � יתערב בהחלטותיה	 של בתי די� דתיי	"מאחר שלדעתי חשוב שבג, אול	ו. ולכ� אינה מבורכת
� מתערב "ומאחר שממילא בג, שמור על זכויותיה	 של מיעוטי	 בתו� מיעוטי	בעיקר כדי ל

 לפסק דינה של השופטת 20–19 'פס, ש	ראו  ( רחוקות בהחלטותיה	 של בתי די� דתיי	לעתי	
כי על , בצדק, בהקשר זה טוע� אמנו� רובינשטיי�( אינני חושבת שטענה זו חזקה במיוחד, )ארבל

בתי המשפט לקחת חלק פעיל בתהליכי עיצוב המדיניות בענייני	 דתיי	 ותרבותיי	 הואיל 
אמנו� רובינשטיי�  ראו...". תרבותיות נוגעות באינטרסי	 היסודיי	 ביותר של הפרט�שאלות רב"ו

 . ))2017 (62 תרבותיות בישראל�ברליז� ורבלי: ביחד ולחוד: שבטי מדינת ישראל
 . 609' בעמ, 11ש "לעיל ה, סב�; 73' עמב, 13 ש"לעיל ה, קרייני  27
פמיניז	 של : תרבותיות�ניז	 כדוגמה לחינו� לרבריבוי משמעויות של פמי"בקר �אולה אבו'ח  28

פלורליז� ונקודות מפגש בי� שסעי� : חינו� בחברה רבת תרבויות" נשי	 ערביות כחקר מקרה
� רחל הר�, בקר� אולה אבו'ח, פייסל עזאיזה; )2007, נה פרי עורכתפני (192–187, 187 תרבותיי�
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תוצאה זו הושגה בעקבות . את מעמד� של נשי� מוסלמיות בתו� קבוצת המיעוט המוסלמית

בכ� מצטר� . פרשנות מרחיבה של תחולתו של חוק שיווי זכויות האישה על בית הדי� השרעי

 מיעוטי� בתו� מיעוטי�  הממשיג בעיות של,ומיננטי האקדמי הדלשיח הבוררת� "בבגפסק די� 

הזכות לחופש הדת או הזכות לתרבות של קבוצת הרוב הדומיננטית : כקונפליקט בי� שתי זכויות

אל מול זכויות ,  תרבותיות מסוימותרקטיקות המעוניינת בשימור פ29,בתו� קבוצת המיעוט

 שנותל י�המבקש, כגו� הזכות לשוויו�,  של חברי המיעוט בתו� המיעוטידואליותוואינדי

 או " הדומיננטיתגישה" דר� ניתוח זו נקראת ג� ה.פרקטיקות אלה או לקרוא עליה� תיגר

   30." השיפוטיתגישה"ה

 את חזקתהמ,  המרכזית היא שבית המשפט היה יכול להגיע לתוצאה מעשית דומהטענתי

 שימוש בזכות לתרבות  עשהאילו, מעמד� של נשי� באסלא� בכלל ובבית הדי� השרעי בפרט

הער� הטמו� בהסתמכות על .  או נוס� עליהלשוויו� זכותבהמיעוט בתו� המיעוט במקו� של 

בעוד . אקספרסיבית�הזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוט הוא בעל משמעות סמלית

 י�סונתפ" בחו�"הזכות לשוויו� וחוק שיווי זכויות האישה מוחלי� על בית הדי� השרעי מ

 מגנהכ תסהרי שהזכות לתרבות נתפ, רבות המיעוט המוסלמיכערכי� חיצוניי� הנאכפי� על ת

כאשר ג� טענותיו של המיעוט בתו� המיעוט חוסות . על תרבות המיעוט ועל הערכי� שבה

,  כמאבק חיצוני בי� קבוצת המיעוט לקבוצת הרובסנתפ אינומאבקו , בצילה של הזכות לתרבות

ות הערכי� והפרקטיקות של תרבות אלא כמאבק פנימי לגיטימי בי� חברי המיעוט על משמע

   .תה המשותפי� לכל החברי� המזדהי� או מזוהי� ִא ,המיעוט

דיו� על הזכות לתרבות של .  נסמכת על הזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוטטענתי

 הבא של הפרקלכ� יוקדש . המיעוט בתו� המיעוט מצרי� דיו� מושגי מקדמי על הזכות לתרבות

  .המאמר

 
, פייסל עזאיזה (תמונת מצב ומבט לעתיד: נשי� ערביות בישראל" מבוא"לזרובי� ואסעד גאנ	 

 ).2009, עורכי	 זרובי� ואסעד גאנ	ל�רחל הר�, בקר�אולה אבו'ח
אול	 כפי , או לזכות לחופש הדתבית הדי� השרעי לא טע� במפורש במקרה זה לזכות לתרבות   29

 . זו הדר� הנכונה לדעתי להמשיג את טענותיו במסגרת שיח של זכויות, שאסביר בהמש� המאמר
לסיכו	 (� ספינר הלב 'נדרא� קוקטאס וג'צ, מרתה נוסבאו	, גישה זו מזוהה ע	 סוז� אוקי� מולר  30

 Avigail Eisenberg, Identity and Liberal Politics: The Problem of Minorities גישה זו ראו
within Minorities, in MINORITIES WITHIN MINORITIES: EQUALITY, RIGHTS AND DIVERSITY 

249, 251–256 (Avigail Eisenberg & Jeff Spinner-Halev eds., 2005)( . א� פיליפס כינתה את
ויו� של המיעוט  והזכות לשוהגישה המאזנת בי� הזכות לתרבות של קבוצת הרוב בתו� המיעוט

 :Anne Phillips, Dilemmas of Gender and Culture ":הגישה השיפוטית"בתו� המיעוט בש	 
The Judge, the Democrat and the Political Activist, in MINORITIES WITHIN MINORITIES: 
EQUALITY, RIGHTS AND DIVERSITY 113, 115 (Avigail Eisenberg & Jeff Spinner-Halev eds., 

2005). 
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   של כל חברי קבוצת המיעוט בטוב השתתפותיזכות� –תרבות הזכות ל. ג

 לעתי� קרובות כתביעות בנוגע ותסתרבותית נתפ�  של חברי קבוצות מיעוט בחברות רבתביעות

 למע� 31".זכויות קולקטיביות"או " זכויות קיבוציות", "זכויות קבוצתיות", "זכות לתרבות"ל

". טענות לזכות לתרבות"י משמעות זהה של אתייחס למונחי� אלה כבעל, האחידות והבהירות

,  כאלה שחבריה� מזדהי� ע� דת–מתייחס במאמר זה לכל סוגי התרבויות " תרבות"המונח 

 חולקי� תרבות משותפת כאשר פרטי�. שפה או כל סממ� תרבותי משות� אחר, מוצא, לאו�

 
ההנחה היא כי רק . הזכות לתרבות מוגדרת בספרות כזכות המגנה על קבוצות מיעוט בלבד  31

הזכות קבוצות מיעוט שתרבות� פגיעה יותר מתרבותה של קבוצת הרוב זקוקות להגנתה של 
 Will Kymlicka, MULTICULTURAL CITIZENSHIP 107–130 ראו למשל. לתרבות מלכתחילה

(1996); Margot E. Salomon, Socio-Economic Rights as Minority Rights, in UNIVERSAL 

MINORITY RIGHTS 431 (Marc Weller ed., 2007); Denise G. Réaume, Individuals, Groups 
and Rights to Public Goods, 38 U. T. L.J. 1, 8 (1988); Leslie Green, Two Views of 
Collective Rights, 4 CAN. J. L. & JURIS. 315 (1991); Michael McDonald, Questions about 
Collective Rights, in LANGUAGE AND THE STATE: THE LAW AND POLITICS OF IDENTITY 3 
(David Schneiderman ed., 1991); Avishai Margalit & Moshe Halbertal, Liberalism and the 
Right to Culture, 61 SOC. RESEARCH 491 (1994); James W. Nickel, Group Agency and 
Group Rights, in ETHNICITY AND GROUP RIGHTS 235 (Ian Shapiro & Will Kymlicka eds., 
1997); YAEL TAMIR, LIBERAL NATIONALISM 42 (1993); AYELET SHACHAR, MULTICULTURAL 

JURISDICTIONS: CULTURAL DIFFERENCES AND WOMEN'S RIGHTS 22–23 (2001); Dwight 
Newman, Collective Interests and Collective Rights, 49 AM. J. JUR. 64 (2004); Gidon Sapir, 
Religion and State – A Fresh Theoretical Start, 75 NOTRE DAME L. REV. 579, 625–664 
(1999); Gidon Sapir & Daniel Statman, Why Freedom of Religion Does not Include 
Freedom from Religion, 24 L. & PHIL. 467, 478–484 (2005); Barak Medina, Enhancing 
Freedom of Religion Through Public Provision of Religious Services, 39 ISR. L. REV. 127, 
137 (2006); Avihay Dorfman, Freedom of Religion, 21 CANADIAN J.L. & JUR. 279, 287–289 
(2008); Meital Pinto, The Right to Culture, the Right to Dispute and the Right to Exclude: A 

New Perspective on Minorities within Minorities, 28 RATIO JURIS 521 (2015) ; איל� סב�
 כו עיוני משפט" האי� ותחו	 הטאבו, היש: פלסטיני�יבוציות של המיעוט הערביהזכויות הק"

 ג עלי משפט" ההגנה על קהילות מיעוטי	 בבתי המשפט"איל בנבנשתי ; )2002 (261–260, 241
ת והגנה חופש מד, חופש הדת"דניאל סטטמ� וגדעו� ספיר ; 13ש "לעיל ה, קרייני; )2003 (463

משפט " גבולות מיסוד הדת"גדעו� ספיר ; )2004 (19–15, 5 כא מחקרי משפט" על רגשות דתיי	
 הטלת הגבלות על עטיית –מאחורי הרעלה "גילה שטופלר ; )2005 (179–178, 155 ח וממשל

תרבות , משפט" המריואב ; )2010 (191 יב משפט וממשל" לנשי	 במדינות ליברליות ראש � כיסוי
 149 יד משפט וממשל" דרישות תוכ� בשידורי רדיו וטלוויזיה בישראל: מית ותרבויות מיעוטמקו

א� מועצמת ביחס לקבוצת , לפיה הזכות לתרבות עומדת לכל קבוצה תרבותיתשלדעה ). 2012(
, 1 ש"לעיל ה, עניי� לימודי הליבה ברובינשטיי�� "בג ראו את דבריה של השופטת ארבל ב,מיעוט

בדלנות במגורי	 "לדעות דומות ראו ג	 יפה זילברש� .  לפסק דינה של השופטת ארבל62 'פס
הפליה בדיוק גרשו� גונטובניק ; )2001 (87 ו משפט וממשל" לאומית�בגי� השתייכות אתנית

 ).2014 (96 בי� חומות משפטיות לגדרות חברתיות: וקבוצות תרבותיות
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,  משתני�פי�ובהיקבעוצמות , למערכת ערכי� משותפת המעצבת, ועוד� נחשפי�, ה� נחשפו

אלא , ידואליתוודת מובנת בהקשר זה לא רק כאמונה אינדי, למשל, כ� 32.את עולמ� החברתי

 מאחר שדת מובנת כמסגרת 33. ממנה במשות�ונהני� יוצרי�ג� כדר� חיי� שאנשי� 

 35. דתיותשאינ� מקיפות אתייחס אליה כאל מסגרת שונה ממסגרות תרבותיות לא 34,תרבותית

  36. לחופש הדת מובנת במאמר זה כנגזרת של הזכות לתרבותכותהז ג�,  סיבהמאותה

הגישה הראשונה .  המושגית העוסקת בזכויות קבוצתיות נית� לזהות שתי גישותבכתיבה

ואילו ,  קולקטיביתישות המהווה קבוצהממשיגה זכות קבוצתית כזכות הניתנת בידיה של 

, ד לכל אחד מחברי קבוצה מסוימתהגישה השנייה ממשיגה זכות קבוצתית כזכות הניתנת בנפר

 המחזיקה את קבוצה הראשונה מתמקדת בהגישה 37. משות�קולקטיביכיחידי� החולקי� ט�ב 

�כלל אינטרסי� משקפת בזכות שמחזיקה שהקבוצה מניחה היא). the right’s holder(הזכות 

 אינו הואש ותה ומזדהי� ִא המזוהי� פרטי�שערכה עולה על ס� כל הערכי� של , קבוצתיי�

 על ידי המוג� הקולקטיבי ט�ב במתמקדת , זאתלעומת , השנייההגישה. תלוי בה� בהכרח

 � של הפרטימהאינטרסי� במישרי�ערכו של הטוב והסיבות להגנה עליו נגזרי� . הזכות

  .  בו ער� ראוי להגנהורואי� אותו במשות� החולקי�

ר לטיפול בנושא המיעוט בתו� שמשתי סיבות מתאימה יות,  אאמ� את הגישה השנייהניא

 את הזכות זיקההעובדה שהיא דוחה את קיומה של ישות קולקטיבית המח, ראשית. המיעוט

 תרבות אינה לפיוש,  מתודולוגיידואליז�וועולה בקנה אחד ע� העיקרו� הליברלי של אינדי

 
 . 9 ש"לעיל ה, PATTEN מתו�ה הגדרה זו לקוח  32
33  Alvin J. Esau, Islands of Exclusivity: Religious Organizations and Employment 

Discrimination, 33 U.B.C. L. REV. 719, 727 (2000); Peter G. Danchin, Suspect Symbols: 
Value Pluralism as a Theory of Religious Freedom in International Law, 33 YALE J. INT’L 

L. 1, 47 (2008).  
 מסגרת של סמלי	 ציבוריי	 כא� אני מאמצת את הספרות האנתרופולוגית שמתייחסת לדת כאל  34

 Clifford Geertz, Religion as a Cultural System, in THE ראו. המהווה תרבות מקיפה

INTERPRETATION OF CULTURES 87 (1973). 
 .16' בעמ, 31 ש"לעיל ה,  וספירגישתי בעניי� זה זהה לגישת	 של סטטמ�  35
36  Sapir ,641–625'  בעמ,31ש "לעיל ה ;Medina ,137' בעמ, 31ש "לעיל ה. 

 שתי גישות אלה קשורות ).31 ש"לעיל ה, Green(ראו סיכו	 של שתי הגישות אצל לסלי גרי�  37 
לשיח מרכזי יותר בפילוסופיה בנוגע לדר� הנכונה להבי� זכויות כמגנות על אינטרסי	 של בעלי 

 Alon Harel, Theories of Rights, in BLACKWELL’S(בעלי הזכויות הזכויות או על הבחירה של 

GUIDE TO THE PHILOSOPHY OF LAW AND LEGAL THEORY 191 (Martin P. Golding & William 
Edmundson eds., 2005).( הגישה השנייה משקיפה על תרבויות מנקודת מבט ליברלית ומניחה כי 

. ני	 ממנו במשות� נה– וחשוב מכ�, פרטי	 בתרבויות שונות שותפי	 שווי	 ליצירת הטוב
 שבה� הפרט אינו ,ליברליות�יש תרבויות לא, ובעול	 בכלל,  כי בישראל כמוב�המציאות מלמדת

הבנה כזו של תרבות אינה עולה בקנה אחד ע	 , להל�כפי שאסביר , אול	ו. מוגדר כשות� שווה
 .מסגרת הזכויות הליברלית שאליה אני מחויבת במאמר זה
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הגישה השנייה מכירה ג� באופי ,  שנית38;יותר מס� המטרות המשותפות של חבריה

 שהוא מצרי� הגנה מצד המדינה השונה �ובכ, היינו תרבות, לקטיבי של הט�ב מושא הזכותהקו

  . ותקלסי ידואליותוומזו שמצריכי� ט�בי� המוגני� על ידי זכויות אינדי

מחייבת , י�יכלומר התפיסה של טובי� קולקטיב,  השנייה של הזכות לתרבותהתפיסה

 כדי להחליט א� מדובר , מגנה הזכותעליושרס או האינט, אותנו לבחו� את אופיו של הטוב

אילו טובי� או אינטרסי� מוגני� על ידי זכות : השאלה היא אפוא. בזכות קבוצתית לתרבות

דניז ראו� טוענת כי יש טוב קולקטיבי מסוג מסוי� שיכול להיות מוג� רק ? לתרבות קבוצתית

ומגדירה שני תנאי� ' פותי השתתט�ב'ראו� מכנה אותו . לתרבות קבוצתיתעל ידי זכות 

התנאי הראשו� הוא שנית� יהיה לייצר את הטוב רק על ידי קבוצה של . מצטברי� לקיומו

,  אחרותבמילי�.  התנאי השני הוא שלטוב יהיה ער� רק בגלל מעורבות הקבוצה בו;אנשי�

 האופי 39. מהטוב או להפיק ממנו ער� רק בקבוצההנותיהתנאי השני הוא שנית� יהיה ל

   40. הופ� את הזכות המגנה עליו לזכות קבוצתיתטובשתתפותי של ההה

א� טוב השתתפותי מיוצר רק .  של ראו� לטוב השתתפותי מניחה שינוי והתפתחותההגדרה

 אי� המקרי� ברובההנחה היא ש, על ידי קבוצה של פרטי� ונית� להפיק ממנו ער� רק בקבוצה

 מיעוט מוגנות על ידי זכויות תתרבויו. הכרח באובייקט בעל ער� ומאפייני� קבועי� במדובר

אלא בגלל ,  לאנושות כולהטית אובייקטי� קבועי� בעלי ער� אס היות�בשלמשפטיות לא 

 תרבות וערכי� תרבותיי� 41.החשיבות שלה� בעיני הפרטי� הספציפיי� המזוהי� ומזדהי� את�

 
 Joseph ידואליז	 מתודולוגי בהשוואה לקולקטיביז	 ראוווודות אינדיאעל יכוח ולסקירה של הו  38

Heath, Methodological Individualism, in The STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY 
(Edward N. Zalta ed., 2005), http://plato.stanford.edu/archives/spr2005/entries/metho 

dological-individualism .ס� אגסי טוע� שגישה המשייכת אינטריו 	ניתני 	לקבוצות שאינ 	סי
  ראו. המזוהה ע	 הקבוצה אינה מוצדקת מנקודת מבט ליברליתפרטלרדוקציה לאינטרסי	 של כל 

Joseph Agassi, Methodological Individualism, 11 BRITISH J. SOCI. 244 (1960) .יכוח בנוגע ולו
 ש"לעיל ה, Green  זכויות קבוצתיות ראותודולוגי וקולקטיביז	 בהקשר שלידואליז	 מוולאינדי

אמנו� רובינשטיי� מזהה את הגישה הקהילתנית כזו שהצמיחה את הרעיו�  .320–319' בעמ, 31
ואת הגישה הליברלית כמי , לפיו לישויות קבוצתיות יש קיו	 עצמאי ואינטרסי	 משל עצמ�

 קבוצות תרבותיות נובעת רק לפיו חשיבות� המוסרית של, שהצמיחה את רעיו� ההומניז	 הליברלי
ש "לעיל ה, רובינשטיי� ראו. מחשיבות� ותרומת� לאינטרסי	 של האינדיבידואלי	 המרכיבי	 אות�

 .65–64' בעמ, 26
39  Réaume ,31ש " הלעיל. 
ענת כי היא אינה טו.  כי ראו	 אינה מציעה הגדרה כללית של הזכות לתרבותחשוב לציי�ע	 זאת   40

אלא כי טוב השתתפותי יכול להיות רק , רק זכות המגנה על טוב השתתפותי היא זכות לתרבות
.  מציעה הגדרה כללית של זכות לתרבותאיניבאותו אופ� ג	 אני . מוג� רק על ידי זכות לתרבות
 שהיא מספקת דר� טובה להבי� את הזכות לתרבות ללא צור� מאחראני בוחרת בהגדרה של ראו	 

עיסוק , כפי שהסברתי. הזהות של הקבוצה המחזיקה בזכות לתרבותבדבר תעמק בשאלות לה
 .בשאלות כאלה מרחיק אותנו מ� המסגרת הכללית של זכויות אד	 במסגרת הליברלית

41  Joseph Raz, Multiculturalism: A Liberal Perspective, DISSENT 67, 74 (1994); Denise G. 
Réaume, Justice between Cultures: Autonomy and the Protection of Culture Affiliation, 29 
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תרבות מצויה ההנחה שכל בבסיס ההגנה על הזכות ל. אינ� אובייקט קבוע שאינו נית� לשינוי

 42. התרבות ועל הפרקטיקות הדומיננטיות שבהכניו יכול להשפיע על תטאחד מחברי המיעו

 זכאי�) כולל חברי המיעוט בתו� המיעוט(נית� להניח שחברי קבוצות מיעוט תרבותיות , לכ�

להגנה של הזכות לתרבות ג� א� ה� מבקשי� לשנות את הנורמות והערכי� הדומיננטיי� 

  . � לשפראו תרבות�ב

 ובענייני�� הבוררת "בבגהזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוט . ד
  משפטיי� אחרי�

שכל חברי קבוצת המיעוט ,  של הזכות לתרבות המגנה על טוב השתתפותי של תרבותהתפיסה

. תשמש כנקודת מוצא לטענתי המרכזית במאמר זה,  להנאה ממנו ולשינויו,שותפי� ליצירתו

וגעת למיעוטי� בתו� מיעוטי� המבקשי� לחלוק על פרקטיקות ונורמות דומיננטיות טענתי נ

 של כל ותיה�סכ� שה� ישקפו באופ� שוויוני את תפי,  ולשנות אות��לאתגר, בתרבות המיעוט

 מדובר בטענות ביקורתיות של חברי מיעוטי� תרבותיי� כלפי פרקטיקות 43.חברי המיעוט

 המבקשות להשפיע על הדר� שבה תרבות המיעוט ,ט שלה�דומיננטיות בקרב קבוצת המיעו

  .  בעיניה�במחלוקתמעוצבת ולשנות נורמות שנויות 

העותרת .  לטענה מהסוג הזהטובה הדוגמ לדעתי היא הבוררת� "בבג של העותרת טענתה

 ממוני� רק גברי� לתפקיד של בוררי� לפיהש ,בישראל לתלא השלימה ע� הפרקטיקה המקוב

  של דבראמתולבקשתה למנות בוררת מטעמה היא . נהלי� בפני בית הדי� השרעיבהליכי� המת

 כ� , לשנות את הפרקטיקה המקובלת בקרב חברי קבוצת המיעוט שאליה היא משתייכתבקשה

או " לצאת" אפוא לא ביקשה תהעותר.  הייחודיי�רכיה�ווצ שתשק� ג� את ערכיה� של נשי�

 היא ביקשה לשנות את תרבות המיעוט. ייכתלהתנתק מקבוצת המיעוט שאליה היא משת

 
U.B.C. L. REV. 117, 129 (1995); Ayelet Shachar, On Citizenship and Cultural 
Vulnerability, 21 POL. THEORY 64, 72 (2000); Madhavi Sunder, Cultural Dissent, 54 STAN. 
L. REV. 495, 509–523 (2001); Yaacov Ben-Shemesh, Law and Internal Cultural Conflicts, 

1 L. & ETHICS HUM. RTS. 271, 285 (2007). 	הפרטי 	שבה 	נדירי 	ייתכנו כמוב� מקרי 
. יטבאופ� חזרתי וסיסטמ, בעל מאפייני	 זהי	, המרכיבי	 קבוצה תרבותית ייצרו טוב השתתפותי

 מניחה שהוא ראוי להגנה רק במקרי	 אינהרה של טוב השתתפותי מה שחשוב הוא שההגד, אול	ו
הוא ראוי להגנה בגלל החשיבות שלו בעיני הפרטי	 המזוהי	 . שבה	 יש לו ער� קבוע וחזרתי

טיעוני	 בנוגע לחשיבות� של תרבויות בעיני הפרטי	 המזוהי	 את� בדר� כלל מדגישי	 את . אתו
הכתיבה בנושא זה (הות התרבותית של פרטי	 אלה הער� של תרבות לקידו	 האוטונומיה והז

, 223 י משפט וממשל" על זכויות שפה והגירה"לסיכו	 טיעוני	 אלה ראו מיטל פינטו . ענפה
247–255 )2006( .( 

  .42' בעמ, 11ש "לעיל ה, גונטובניק  42
 .41 ש"לעיל ה, Sunder ראו". תרבותידעת המיעוט ה"הספרות האקדמית מכנה טענות אלה בש	   43
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� "בבגהעותרת , היינו.  של נשי�רכיה�ו כ� שתכלול ג� את השקפת עולמ� וצמהולהתאי

 את זכותה להג� על הטוב ההשתתפותי של תרבות המיעוט כפי שהיא מבינה תבעה הבוררת

ת שאתה היא  ביקשה לאתגר פרקטיקה דומיננטית בתרבושהעותרת  על פיא�, ובכל זאת. אותה

טענותיה המשפטיות הומשגו במונחי� חיצוניי� לתרבות ,  משתייכתאמזדהה ואליה הי

  . המיעוט

 להבי� את טענותיה� של יש הבוררת� "בג היא לכ� כי במקרי� משפטיי� מהסוג של טענתי

 אותה תרבות המהווה טוב השתתפותי – לתרבות כותמיעוטי� בתו� מיעוטי� במונחי� של הז

 הג�, במילי� אחרות.  יוצרי� וחולקי� יחד ע� חברי קבוצת הרוב בתו� המיעוט ה�אותוש

טענותיה� של שני הצדדי� ראויות ,  העותרת מנוגדת לטענותיו של בית הדי� השרעישטענת

 מכיוו� שזכות זו מגנה על התרבות המוסלמית ששייכת ,לבוא במסגרתה של הזכות לתרבות

 הרוב בתו� קבוצת המיעוט לחברי הדי� השרעי ותלבילעותרת בדיוק כפי שהיא שייכת 

משו� ,  העותרת לשוויו�זכות ע� להיות מאוזנת אפוא צריכה אינההזכות לתרבות . המוסלמי

שייכת לעותרת בדיוק כפי שהיא שייכת , שהזכות לתרבות מגנה עליה, שתרבות המיעוט

  44.למשיבי�

וספות שעלו מצד מיעוטי�  במהותה לטענות נדומה הבוררת� "בבג של העותרת טענתה

.  בהמש� המאמר�אתייחס אליה.  אשר הובאו לפתח� של בתי המשפט בישראל,בתו� מיעוטי�

 שעניינו הפרדה בי� תלמידות מזרחיות לתלמידות אשכנזיות ,בחלק זה אתרכז במקרה אחד

  עניי�לבי� הבוררת� "בג ההשוואה בי� 45.שבעמנואל" בנות יעקב"בבית הספר היהודי חרדי 

בנות יעקב תדגיש את הדמיו� בי� טענות של מיעוטי� בתו� מיעוטי� המובאות לפני בתי 

  . את הצור� להמשיג� במונחי הזכות לתרבות ואת היתרו� הטמו� בכ�, ראלהמשפט ביש

חרדי הפועל תחת רישיו� ממשרד החינו� ומסובסד על ידי � הוא בית ספר דתי" יעקבבנות"

בית הספר הציע שני מסלולי� .  בתי הספר הציבוריי� במדינהא� אינו חלק ממערכת, המדינה

הוא . המסלול החסידי נחשב יוקרתי יותר. המסלול החסידי והמסלול הכללי: חינוכיי� שוני�

ולימדו בו , מגרש המשחקי� שהשתיי� אליו היה נפרד ג� הוא, שכ� באג� נפרד של בית הספר

 מהנערות במסלול 73%. לולי� הפריד קירבי� שני המס. מורי� שלא לימדו במסלול הכללי

 רק היובמסלול הכללי .  מה� היו ממוצא מזרחי או ספרדי27% ורק ,החסידי היו ממוצא אשכנזי

 הפרדה הלענוס� .  מהבנות ממוצא אשכנזי וכל השאר ממוצא מזרחי או ספרדי23%

 
 שחושבי	 שמקרי	 שבה	 , מתיישבת ע	 דעת	 של מלומדי	 אחרי	הבוררת� "בבגדעתי   44

מיעוטי	 בתו� מיעוטי	 מבקשי	 לשנות או לאתגר נורמות ופרקטיקות בתרבות המיעוט שלה	 
כות לתרבות של הרוב בתו� המיעוט אל מול הזכות במונחי	 של הז מובני	  להיותאינ	 צריכי	

–535 'בעמ, 41ש "לעיל ה, Sunder ראו, לדעות המלומדי	. לשוויו� של המיעוט בתו� המיעוט
542 ;Ben-Shemesh ,275' בעמ, 41ש "לעיל ה. 

 .6 ש"לעיל ה, עמנואלפרשת   45
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על הבנות הגאוגרפית בי� המסלול הכללי למסלול החסידי נכפה סגנו� התפילה האשכנזי 

  .המזרחיות או הספרדיות המעטות שהתקבלו למסלול החסידי

 מדיניות  למגר אתשמטרתו ללא מטרות רווח ארגו� –"  כהלכהנוער" היא אגודת העותרת

של " מדיניות מפלה"העותרת הגישה עתירה כנגד מה שהיא כינתה . האפליה בחינו� החרדי

 ההורי� הספרדי� נדרשי� לשל� תשלו� העותרת טענה כי.  בעמנואל" יעקבבנות"בית ספר 

 על י�ירוקרטווכי מוערמי� קשיי� בי, חודשי נוס� כדי שבנותיה� יוכלו ללמוד במסלול החסידי

העותרת הדגישה כי .  למסלול החסידי�ההורי� המזרחי� המעונייני� לרשו� את בנותיה

  46.ההפרדה ומאפייניה משפילי� את התלמידות המזרחיות ואת הוריה�

 מתבצעת על רקע היאשהספר ניסה להצדיק את ההפרדה בי� שני המסלולי� בטענה  בית

,  על ידי הזכות לחופש הדת, לטענת בית הספר,הפרדה מסוג זה מוגנת. דתי ולא על רקע עדתי

  47.אשר מאפשרת לקהילת מיעוט תרבותית אוטונומיה חינוכית

חנ� , ופטי� אדמונד לויהש.  קיבל בית המשפט העליו� את העתירה2009 אוגוסט בחודש

 איש אמנ�. מלצר ועדנה ארבל הורו לבית הספר לבטל בתו� שבוע את ההפרדה בי� המסלולי�

 זכות"או ה" זכויות קיבוציות", "זכויות קבוצתיות" לא התייחס במפורש למונחי� �שופטיהמ

יי� של  השופטי� פירשו את הזכות לחינו� דתי ואת הזכות לחופש הדת כביטוכל א�, "לתרבות

, או הזכות לחופש הדת, כי הזכות לחינו� דתי, בצדק,  אפואכל השופטי� הניחו. הזכות לתרבות

 לכלול את זכות� של חברי קהילה מסוימת להקי� ולהפעיל בית ספר המייצג ומשק� ותעשוי

 השופטי� הבינו את הזכות לחינו� דתי שלושתש העובדה 48.�את אורח החיי� של תרבות

 של ספרות אקדמית רבי�ההדת כביטוי של הזכות לתרבות ניכרת ג� באזכורי� והזכות לחופש 

  49.תרבותית�בנוגע לזכויות של מיעוטי� תרבותיי� במדינות רב

 השופטי� ביססו את פסק דינ� על הזכות לשוויו� על מנת להצדיק את החלטת� שלושת

כ� טענו , תרבותהזכות ל. לבטל את ההפרדה בי� תלמידות אשכנזיות לתלמידות מזרחיות

אשר הופרדו מ� ,  לשוויו� של התלמידות המזרחיותהזכות ע�צריכה להיות מאוזנת , השופטי�

 השופטי� פסקו כי מכיוו� 50.הבנות האשכנזיות או נאלצו להתפלל על פי הנוסח האשכנזי

 להעמיק כדיאת הזכות לחינו� דתי , דתיתחת מעטה של הבדל ,  מנצל" יעקבבנות"שבית הספר 

,  האפליה בחברה הישראלית על ידי הפרדת מגזרי� שוני� של האוכלוסייה על רקע עדתיאת

  .הזכות לשוויו� גוברת וההפרדה בי� תלמידות מזרחיות לאשכנזיות צריכה להתבטל

 
46  Yifat Bitton, Finally, Our Own Brown! (?), 45 ISR. L. REV. 267, 268 (2012). 
 .  לפסק דינו של השופט מלצר6 'פס, 6ש "לעיל ה, עמנואל פרשת  47
 לפסק דינו 6 ' ופסל השופטת ארבלפסק דינה ש, ופט לוי לפסק דינו של הש20�  ו15–13' בפס, ש	  48

 . של השופט מלצר
 . במיוחד את פסק דינו של השופט מלצר, ש	ראו   49
 .  לפסק דינו של השופט מלצר3–2' פס,  לפסק דינו של השופט לוי15' פס, ש	  50
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 של המשפטי כי דר� הניתוח סבורתני,  מסכימה ע� תוצאת פסק הדי� במקרה זהשאני הג�

דר� ניתוח זו היא .  אינה מדויקת, לשוויו�הזכות ע� המאזנת את הזכות לתרבות ,השופטי�

 נתבונ� הבה 51.הבוררת� "בבג לידי ביטוי ו שבא" שיפוטיתגישה" או"  דומיננטיתגישה"אותה 

 והוריה� " יעקבבנות"התלמידות המזרחיות בבית הספר , להשקפתי. עמנואל פרשתשוב ב

 אינ� שה�  על פיא�.  בישראלמהווי� קבוצת מיעוט בתו� קבוצת מיעוט של יהודי� חרדי�

 חברי הרוב בקרב המיעוט היהודי רוריבב ה� אשכנזי� חרדי�,  רוב במונחי� מספריי�מהווי�

אכ� תפילה , היוקרתי יותר,  החסידיהמסלולשהדבר בולט בשל העובדה . החרדי בישראל

ובדה הע, במילי� אחרות. ת הבנות במסלול זה אשכנזיורובשובשל העובדה ,  אשכנזיבנוסח

הוא המסלול הנחשק על ידי רוב חברי ,  ע� חרדי� אשכנזי�מזוההה,  החסידיהמסלולש

 לכ� שיהודי� אשכנזי� נתפסי� כבעלי אינדיקציה היא – ומזרחי� אשכנזי� –הקהילה החרדית 

 את הרוב הדומיננטי בקרב המיעוט י�ובכ� מהוו, סטטוס גבוה יותר בתו� הקהילה החרדית

ענתי שחרדי� אשכנזי� מהווי� את קבוצת הרוב בתו� קבוצת המיעוט  ט52.החרדי במקרה זה

עולה בקנה אחד ע� , ושחרדי� מזרחי� מהווי� את קבוצת המיעוט בתו� המיעוט, החרדית

 ייההעובדה שיהודי� אשכנזי� נחשבי� לקבוצת רוב דומיננטית ויוקרתית ג� באוכלוס

אחת הקבוצות המופלות והמוחלשות בעוד יהודי� מזרחי� נחשבי� ל, חרדית� הישראלית הלא

  53.בישראל

זכות� להיות חלק מהמסלול ,  המזרחי� מהווי� מיעוט בתו� מיעוטהחרדי�ש בהנחה

אלא ג� במושגי� של זכות� ,  רק במושגי� של זכות� לשוויו�ס להיתפצריכה אינההחסידי 

רה זה  החרדי� המזרחי� במק54. אותה תרבות שה� חולקי� ע� חרדי� אשכנזי�–לתרבות 

כ� שתכלול ותשק� לא רק את , ביקשו לשנות את הנורמות והערכי� בתרבות המיעוט החרדית

, א� הזכות לתרבות נתפסת כזכות המגנה על טוב השתתפותי. אלא ג� את המזרחי�, האשכנזי�

 
 .30 ש" ראו לעיל האלהלהרחבה בגישות   51
העובדה שהתלמידות המזרחיות מהוות קבוצת מיעוט בתו� , עמנואלשת פרבמקרה הספציפי של   52

 שמתקבלי	 בחשדנות על ידי ,מיעוט באה לידי ביטוי בכ� שרוב� באו מבתי	 של חוזרי	 בתשובה
אפליה עדתית בחברה ): 'לא משלנו'( 'נישט פו� אונזערע'"אביעד הכה� (קבוצת המיעוט החרדית 

 134–133, 126, 123 ג מעשי משפט" חלשות מקרבהת אוכלוסייה מוהחרדית וייצוג� של קבוצו
חז� �לט	 פרי(העובדה שתלמידות מזרחיות מופלות ג	 בבתי ספר חרדיי	 אחרי	 )). 2010(

אינדיקציה נוספת היא )) 2013 (198–195 בי� משפט תרבות ופוליטיקה: החינו� החרדי בישראל
 . לכ� שה� מהוות מיעוט בתו� מיעוט

53  Bitton ,273–270' בעמ, 46 ש"לעיל ה. 
,  חולקי	 תרבות משותפת ע	 החרדי	 האשכנזי	אינ	נית� לטעו� כי החרדי	 המזרחי	 , לכאורה  54

טענה זו . תרבויות נפרדותבלמעשה מדובר  שות זו מזו בתרבות� עד כדי כ�וכי שתי הקבוצות שונ
ועונות " חרדי	"שתי הקבוצות נכללות תחת הקטגוריה של העובדה ש. אינה חזקה בעיניי

, )139–133 'בעמ, 52 ש"לעיל ה, חז��ראו פרי(להגדרות שונות שהוצעו בספרות לקטגוריה זו 
 אינדיקציה ה� לדעתי, והעובדה ששתי הקבוצות בכל זאת חולקות את אותו בית ספר בעמנואל

 . שתי קבוצותלראות בה� בקבוצות שתרבות� שונה זו מזו באופ� שמחייב  מדובראי�לכ� ש
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� ליברלית של זכויות אד� מסגרתהרי ש, הנוצר על ידי כל חברי המיעוט הנהני� ממנו במשות

הערכי� ,  הזדמנות שווה ביצירת הנורמותתהיה חברי המיעוט לכלו לכ� שמחייבת אותנ

העותרי� מבקשי� הזדמנות שווה להשפיע על הנורמות בתרבות . והמנהגי� שאות� ה� חולקי�

 לזכות לתרבות של החרדי� וככזו שצריכה להיות מנוגדתכ בקשת� להבי� את אי� ולכ� ,שלה�

תרבות מגנה על העותרי� בדיוק כפי שהיא מגנה על הזכות ל, במילי� אחרות. עמהמאוזנת 

משו� ,  העותרי� לשוויו�זכות ע� מאוזנת להיות אפוא צריכה אינההזכות לתרבות . המשיבי�

שייכת לעותרי� בדיוק כפי שהיא שייכת , שהזכות לתרבות מגנה עליה, שתרבות המיעוט

  .למשיבי�

בתו� מיעוטי� במונחי הזכות  הממשיג את טענותיה� של מיעוטי� , משפטי זהניתוח

 למקרי� משפטיי� ג�אלא , עמנואל ולפרשת הבוררת רק לעניי� לא נכו� לדעתי ,לתרבות

שבה� ביקשו מיעוטי� בתו� מיעוטי� לאתגר או לשנות את הפרקטיקות , אחרי� בישראל

לא אוכל להתייחס אל מקרי� אלה . הדומיננטיות בקרב קבוצת המיעוט שאתה ה� מזוהות

 את לחזק על מנת ,אבקש להזכיר אחד מה� בקצרה, אול�ו. ט במסגרתו של מאמר זהבפירו

 נוגע מקרהה.  על זכות� לתרבות של חברי המיעוט בתו� המיעוטיחשיבות הדיו� המושג

, בקול ר�, להתפלל ברחבת הכותל בקבוצה, ועוד� מבקשות,  אשר ביקשו,"נשות הכותל"ל

 בדר�  ברחבת הכותלורשות את זכות� להתפלל הכותל דות נש55.כשה� עטופות בטליתות

לא ביקש לחדול מלהיות יהודיות דתיות  חלק�.  יהודי�גברי�לששמורה בדר� כלל רק 

בקשת� היא לשנות את הפרקטיקה . סיתקאורתודוה או לעזוב את הדת היהודית סיותקאורתודו

כ� , ת ברורה לגברי�הנותנת עדיפו,  הדומיננטית בעניי� תפילה בכותלסיתקהיהודית האורתודו

 יש. שתביא לידי ביטוי ג� את קול� של נשי� יהודיות דתיות המבקשות להתפלל בכותל בדרכ�

ה� אינ� .  כתביעה להשתתפות בהגדרת התרבות והזהות היהודית הדתיתתביעת�להבי� את 

 אלא להשפיע בדרכ� שלה� על פרקטיקה ,סיתקאורתודוהרוצות להתנתק מהתרבות היהודית 

 של מנהגה העותרת לחדול מביקשה �ש, הבוררת� "לבג בדומה 56.ננטית בתרבות זודומי

מבקשות נשות הכותל לחדול ,  נשי� בכל הקשור להלי� הבוררות בבית הדי� השרעיהדרת

ג� עניינ� של נשות , הבוררת� "בבג כמו 57. נשי� ממנהגי התפילה בכותלהדרת של מנהגהמ

 קראה תיגר העותרת הבוררת� "שבבג כפי 58.יעוט דתית פנימי בתו� קבוצת ממאבק הנוהכותל 

על ההגמוניה של קבוצת הרוב בתו� המיעוט על פרשנותה של תרבות המיעוט המוסלמית 

 
 .7 ש"לעיל ה, נשות הכותלפרשת   55
סאגה בבית המשפט  – מקרה נשות הכותל: תביעה לשוויו� בהגדרת הזהות הדתית"פרנסס רדאי   56

 ). 2008 (403–402, 401 יג המשפט" העליו�
 . 408–405' בעמ, ש	  57
 להסברי	 דומי	 המציגי	 את מאבק� של נשות הכותל כמאבק פנימי של קבוצת מיעוט דתית ראו  58

 .410–409' בעמ, ש	
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כ� ג� נשות הכותל קראו תיגר על ההגמוניה של קבוצת , בענייני בוררות בבית הד� השרעי

   59.סיתקאורתודוה תדתיההרוב בתו� המיעוט על פרשנותה של תרבות המיעוט היהודית 

 הזכות ובי	האיזו� הנדרש בי� הזכות לתרבות של הרוב בתו� המיעוט . ה
  לתרבות של המיעוט בתו� המיעוט

 ע להימנעלינו הבוררת� "לבגבמקרי� הדומי� במאפייניה� ,  ד לעילבפרק שהסברתי כפי

במקרי� . ת קבוצת המיעוט בתו� המיעוט כטענה חיצונית לזכות לתרבו שלהמלשקול את טענת

כאשר המיעוט בתו� המיעוט מעלה טענות בנוגע לרצו� לשנות נורמות ופרקטיקות , כאלה

 אלה במונחי� של הזכות של טענות להבי� אי�, יה� להשפיע עלאו דומיננטיות בתרבות המיעוט

 בינ� להיש. המיעוט בתו� המיעוט לשוויו� מול הזכות לתרבות של קבוצת הרוב בתו� המיעוט

 חולקי� ע� קבוצת הרוב שה� זו – בנוגע לזכות של המיעוט בתו� המיעוט לתרבותכטענות 

  . בתו� המיעוט

 כיצד עלינו להכריע בטענה של קבוצת המיעוט בתו� המיעוט אל שאלה זה עולה הבשלב

?  כאשר שתי הטענות מובאות בש� הזכות לתרבות,מול הטענה של קבוצת הרוב בתו� המיעוט

 החלוקות ביניה� ביחס לתוכ� ותקבוצ� תתשתי מיעוט תרבותיתכאשר יש בתו� קבוצת 

קבוצה נותנת משמעות �כל תת, המשות� הרצוי של הערכי� והמנהגי� של תרבות המיעוט

במקרי� של מיעוטי� בתו� , בדר� כלל. שונה לטוב ההשתתפותי שבבסיס הזכות לתרבות

המיעוט בתו� מיעוט רוצה ,  הכותלנשותו עמנואל פרשיותו הבוררת� "בג כגו� ,מיעוטי�

ואילו הרוב בתו� המיעוט מבקש לשמר אות� ,  המקובלות בתרבות המיעוטהנורמותלשנות את 

במקרי� כאלה עלינו לגזור מהזכות . ולהדיר חברי מיעוט שמתנגדי� לה� או מבקשי� לשנות�

 של הראשונה היא זכותו: נות זכויות שושתי,  שמגנה על כל חברי קבוצת המיעוט,לתרבות

 השנייה היא ;המיעוט בתו� המיעוט לשנות ולעצב את הנורמות התרבותיות של קבוצת המיעוט

 שמתנגדי� חברי� זכותו של הרוב בתו� המיעוט להדיר או להוציא מתו� קבוצת המיעוט

 
לכאורה ). 405' בעמ, ש	( כליתרבשני המקרי	 ג	 מדובר בקריאת תיגר על הגמוניה דתית פרטריא  59

 לבי� מאבק� של נשות )4ש "לעיל ה (רתהבור� "העותרת בבגיש הבדל מרכזי בי� מאבקה של 
בעוד מאבק� של נשות הכותל הוא מאבק אלי	 המתנהל במרחב הציבורי של הכותל . הכותל

.  כתליו של בית הדי� השרעיי� מתנהל בהבוררת� "בבגמאבקה של העותרת , המערבי בירושלי	
 של נשות הכותל התנהל במקו	 ציבורי היא שגרמה ייתכ� מאוד כי העובדה שמאבק�, אול	ו

נראה שהתגובה , כפי שמציינת פרנסיס רדאי. לקבוצת הרוב בתו� המיעוט להגיב לה� ביד קשה
של חברי קבוצת הרוב בתו� המיעוט למאבק� של נשות הכותל הייתה רדיקלית ואלימה במיוחד 

ית ולהדגיש שהיא נוכחת ג	 במרחב סקאורתודוהכדי להפגי� את עליונות הגברי	 בדת היהודית 
 ).411' בעמ, ש	, רדאי(הציבורי ואינה מוגבלת רק למרחב הפרטי של המשפחה ושל בתי הכנסת 
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 הנורמות  לשנות אתמבקשי� או , התרבותיות שהרוב בתו� המיעוט מעוניי� לשמרנורמותל

  . הללו

וב בתו� המיעוט מסרבת לחלוק טוב או טובי� מסוימי� ע� חברי המיעוט  הרקבוצת כאשר

היא ,  טובי� יוצרו במשות� על ידי כל חברי קבוצת המיעוטשאות� על פי א�, בתו� המיעוט

. אציג שלוש מה�. צורות כמהבהדרה יכולה לבוא לידי ביטוי .  למעשה לזכותה להדירטוענת

עוט שוללי� מחברי המיעוט בתו� המיעוט את חברי הרוב בתו� המי, בצורה הראשונה

 הדוגמ. האפשרות להיות חברי� באחד מהמוסדות התרבותיי� שאת� מזוהה קבוצת המיעוט

 דתייה יה שעסקה באישה יהודי60,שקדיאלטובה לצורת ההדרה הראשונה נדונה בפרשת 

ת ביטל א� שר הדתו, שנבחרה להיות חברה במועצה הדתית של העיר ירוח�) סיתקאורתודו(

הרב של ירוח� ומועצת הרבנות . את בחירתה בתואנה שנשי� אינ� יכולות לכה� בתפקיד זה

 שכ� הדי� , להיות חברה במועצה דתיתיכולה אינההראשית בישראל טענו ג� ה� כי אישה 

  . היהודי אוסר על כ�

 את ניכרחברי הרוב בתו� המיעוט מגבילי� או מצמצמי� באופ� ,  ההדרה השנייהבצורת

האפשרות של חברי קבוצת המיעוט בתו� המיעוט ליהנות מטובי� תרבותיי� המזוהי� ע� 

 מכיוו� , מצוינת לצורה השנייהה היא דוגמעמנואלפרשת . קבוצת המיעוט ולהשפיע על תוכנ�

 , מיעוט בתו� קבוצת מיעוטקבוצת ה� " יעקבבנות"שהתלמידות המזרחיות בבית הספר 

 המיעוט הגבילה את אפשרות� ליהנות מהטוב התרבותי היוקרתי וקבוצת הרוב האשכנזית בתו�

קבוצת הרוב האשכנזית ג� חסמה את האפשרות של . של חינו� חרדי לפי הזר� החסידי

 הלימוד וסגנו� התפילות בזר� כניוהמיעוט המזרחי בתו� המיעוט החרדי להשפיע על ת

  . היוקרתי של החינו� החסידי

כאשר בית הדי� השרעי . נת נוספת לצורת הדרה מהסוג השני מצויה דוגמהוא הבוררת� "בג

הוא חס� בפני המיעוט ,  או להכיר בה ככזוסירב לקבל אישה כבוררת לצור� הלי� גירושי�

הנשי בתו� המיעוט המוסלמי את האפשרות להשתת� ולקחת חלק אקטיבי בעיצוב� של 

כ� ג� .  המיעוט המוסלמית מרכזי בתרבותמוסד שהוא, הנורמות הדתיות בבית הדי� השרעי

 המוסלמית ההלכה שלנחסמה אפשרות� של נשי� מוסלמיות להשפיע על פרשנות ויישו� 

  .המרכזית לזהותו של המיעוט המוסלמי

חברי הרוב בתו� המיעוט מנהיגי� נורמות מפלות הפוגעות ,  ההדרה השלישיתבצורת

 ה� בהשמיועדי� לכלל החברה באוטונומיה של חברי המיעוט בתו� המיעוט ליהנות מטובי� ה

 טובה ההיא דוגמ,  העוסקת בהפרדה בי� נשי� לגברי� בתחבורה הציבורית61,רג�פרשת . חיי�

 שנקראו ג� ,בפרשת רג� התנגדו העותרי� לקיומ� של קווי אוטובוס. לצורת ההדרה השלישית

חלקו  רק בת מהדלת האחורית ולשב לאוטובוס שבה� נדרשו נשי� לעלות,"קווי מהדרי�"

 
 ).1987 (221) 2(ד מב"פ, השר לענייני דתות' שקדיאל נ �153/87 "בג  60
 ).5.1.2011, פורס	 בנבו (משרד התחבורה' רג� נ �746/07 "בג  61
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 62.בעוד גברי� נדרשו לעלות בדלת הקדמית ולשבת רק בחלק הקדמי של האוטובוס, האחורי

 מאפשרות לנשי� שאינ�,  המובנה במפלגות חרדיותהשוויו�� באיהעוסקת 63,קוליא� פרשת

העותרת בפרשת .  טובה נוספת לצורת ההדרה השלישיתההיא דוגמ,  חברותיה��להימנות ע

ס " א� פנייתה להיכלל ברשימת מפלגת ש,ועצת עיריית פתח תקווה להיבחר למביקשה קוליא�

 להיבחר נשי� משמונעות מימו� של מפלגות לשלול  זאת דרשה העותרתבעקבות. סורבה

  של נשי��זכות בשלה� הפגיעה לנוכח זאת ,לרשימות מועמדיה� לכנסת ולרשויות המקומיות

 נשי� ברשימותיה� עדריה טענו כי ,זאת לעומת ,המפלגות החרדיות.  לשוויו��להיבחר ובזכות

  64.נובע מגדרי ההלכה

 רוב את זכותו של השקדיאלו רג� ,הבוררת ,עמנואל היא אי� לאז� במקרי� כגו� השאלה

 של המיעוט בתו� המיעוט לשנות הזכות ע�בתו� המיעוט להדיר את המיעוט בתו� המיעוט 

.  במסגרת איזו� זה, לדעתי,שקול מנחי� שיש לקווי� כמהאבקש להציע ? את תרבות המיעוט

 אלה אמורי� לסייע להערי� את משקלה של זכות הרוב בתו� המיעוט להדיר את המיעוט י�וקו

  . בתו� המיעוט
ג� אני סבורה כי המשימה המרכזית בהקשר זה היא בחינת ,  לחוקרי� אחרי� בתחו�בדומה

 להדיר את המיעוט בתו� הלזכות בנוגע  קבוצת הרוב בתו� המיעוטשמעלה הטענה  שלהכנות
 התביעה להדיר את המיעוט בתו� המיעוט בדר� כלל מוצדקת בש� ערכי� ונורמות 65.המיעוט

 צריכי� אינ�בתי משפט ומקבלי החלטות אחרי� .  מרכזיי� לתרבות המיעוטלכאורה ה�ש
 תהחלטוהעל בתי משפט ומקבלי . נכונות אינ�כי פעמי� רבות ה� , להבי� טענות כאלה כפשוט�

 החובה לחקור א� פרקטיקות שנויות במחלוקת של הדרת מיעוטי� בתו� מיעוטי� מצד תמוטל
הרוב בתו� המיעוט ה� באמת מרכזיות ומכריעות לזהות התרבותית של תרבות המיעוט 

  .הרלוונטית
 אינ�אינדיקציות אלה .  במסגרת בדיקות מסוג זהלשקול יש לדעתיש כמה אינדיקציות אציע

ורה או מספקת לצור� בדיקה א� פרקטיקות שונות של הדרת מיעוטי� בתו�  רשימה סגבגדר
כדאי לחקור , ראשית. מיעוטי� באמת מרכזיות לזהות התרבותית של קבוצת מיעוט מסוימת

 המתנגדי� להדרת מיעוטי� בתו� מיעוטי� יגי� מנהולשאול א� יש בקרב קבוצת המיעוט
 בהכרח להתפרש כמצדיקי� הדרה של יכי�צר אינ�בטענה שהערכי� המרכזיי� של התרבות 

 
 הפרדה בי� נשי� לגברי� במרחב הציבורי בישראל: מודרות למהדרי�זנברג ריקי שפירא רו  62

 ). 2010, המרכז לפלורליז	 יהודי והתנועה הרפורמית(
 ). 2.10.2014, פורס	 בנבו( שר האוצר' קוליא� נ �7717/13 "בג  63
 דחה את העתירה בגלל עקרו� הפרדת �"בג.  לפסק דינו השל השופט סולברג4–3 'פס, ש	  64

 ציי� את טענת	 �"בג. המשפט ביתלהרשויות וציי� כי זוהי החלטה שנועדה לבית המחוקקי	 ולא 
 בסוגיה זו לאור �"בגלפיה אי� צור� בהתערבות ש,  לממשלה ושל שר האוצרהיוע� המשפטישל 

)  מימו�115%( שמעניק תוספת מימו� ,התיקו� האחרו� לחוק מימו� הבחירות ברשויות המקומיות
 לפסק דינו של 5 'פס, ש	ראו ( ה� נשי	 �ששליש מבי� חברי המועצה שנבחרו מטעמלמפלגות 

 ). 1993–ג"תשנה, )מימו� בחירות(לחוק הרשויות המקומיות ) 3)(א(7 'סכ� השופט סולברג ו
65  Eisenberg ,262–256 'בעמ, 30ש "לעיל ה ;Ben-Shemesh ,308–304' בעמ, 41ש "לעיל ה . 
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, נוספת או דר� פרשנות , אחרתשקיימת אסכולה,  למשל, ייתכ�66.מיעוטי� בתו� מיעוטי�
.  שאינה מחייבת הדרה של קבוצת המיעוט בתו� המיעוט, בקרב קבוצת המיעוט, וידועהמוכרת

 של הרוב בתו�  זכותו אתמחלישההרי שעובדה זו ,  כאלהאו מנהיגי�,  כזוא� יש אסכולה
 מתחרות פרקטיקות תרבות נהוגות באותה כאשר 67.המיעוט להדיר את המיעוט בתו� המיעוט

  .  התרבות בהכרח מחייבת את ההדרה נראית חלשה יותרלפיהשהטענה , שאינ� מדירות
בפסק הדי� מצוי� במפורש כי האסכולה . הבוררת� "בבג כזו נית� למצוא אינדיקציה

מתירה מינוי של נשי� לתפקיד של בוררות מטע� , לה' לפרש את המגשלפיה נהגו, החנאפית
 אסכולה מקובלת יש  קבוצת המיעוט המוסלמיתבקרבש העובדה 68.הצדדי� בבית הדי� השרעי

שאינה מחייבת הדרה של נשי� מתפקיד בוררות מחלישה מאוד את טענתו של בית הדי� 
לא נית� למנות אישה שתייצג , נת למרות רצונה המפורש של האישה המתדיילפיהש ,השרעי

 ע� המשפט את זכות העותרת לשינוי תרבות המיעוט בית  איז�אילו. אותה בתפקיד בוררת
הוא היה מגיע למסקנה ,  את המיעוט בתו� המיעוטדיר של הרוב בתו� המיעוט להזכותו

ית בית המשפט היה יכול להגיע לאותה תוצאה של חיוב ב, כ�.  של העותרת גוברתהשזכות
 כחיצוניי� י�סהדי� השרעי לקבל אישה לתפקיד בוררת מבלי להזכיר ערכי� וזכויות הנתפ

דר� חלופית אחרת היא לקבוע שהתוצאה של קבלת . כגו� הזכות לשוויו�, לתרבות המיעוט
  . מהזכות לשוויו� וג� מהזכות לתרבותג�אישה לתפקיד בוררת מתחייבת 

.  ההדרה של המיעוט בתו� המיעוטאקט החלבו  צרי� לשי� לב לזמ� שמשפטה בית, שנית
אמנ� פרקטיקות עתיקות של הדרת מיעוטי� בתו� מיעוטי� עשויות להיות מדכאות בדיוק כמו 

תהיה חשודה , שלא נהגה בעבר,  פרקטיקה של הדרה חדשה יחסית,ואול� ;פרקטיקות חדשות
 או ממוטיבציות של דיכוי  של מאבקי כוח בי� חברי המיעוטי� משיקולי� פוליטינעתמ� הכזוכ

טענות . שאינ� קשורות בהכרח לערכי� תרבותיי�, והכפפה של חברי המיעוט בתו� המיעוט
 תיחשבנה מרכזיי� לתרבות המיעוט כביכול ה�בנוגע להצדקת פרקטיקה כזו בש� ערכי� ש

  .  המצדיקות פרקטיקות ישנות יותר של הדרת מיעוטי� בתו� מיעוטי�מטענותכנות פחות 
 צריכי� לבחו� את האופ� שבו הרוב בתו� המיעוט בוחר להדיר את משפטהבתי , ישיתשל

 נטע� כי ההפרדה בי� גברי� לנשי� והדרישה , למשל69,רג�בפרשת . המיעוט בתו� המיעוט
שנשי� תשבנה בחלק האחורי של האוטובוס הייתה מוצדקת על ידי נורמות דתיות המחייבות 

 
 . 306–350' בעמ, ש	  66
 . 130–129 'בעמ, 10 ש"לעיל ה, או רימלטר  67
ראו ג	 את מאמרו של .  לפסק דינה של השופטת ארבל37� ו6 'פס, 4ש "לעיל ה, הבוררת� "בג  68

האסכולה  .24ש "לעיל ה, Abou Ramadan: עליו מסתמכת השופטת ארבלש ,אבו רמדא�
האסכולה החנאפית בלטה . החנאפית מתירה ג	 מינוי של נשי	 לתפקיד השיפוטי של קאדיות

 למנות בפע	 25.4.2017בנימוקיה	 של חברי הוועדה לבחירת קאדי	 שרעי	 שהחליטה ביו	 
את דבריו של חבר הכנסת  ראו למשל. לתפקיד קאדית) טיב'עורכת הדי� הנא ח(הראשונה אישה 

: לראשונה באר�"יאיר אלטמ� : שהיה מיוזמי המהל� בידיעה שהתפרסמה בעיתו�' יגעיסאווי פר
  .www.israelhayom.co.il/article/471225 25.4.2017 ישראל היו�" אשה תכה� כקאדית שרעית

 . 61 ש" הלעיל  69
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 :ראוי לשאול, ג� א� נקבל הסבר זה. לותיה� למרחב הפרטינשי� לצניעות ומגבילות את פעו
? מדוע נורמות דתיות אלה מחייבות דווקא את הנשי� לשבת בחלק האחורי של האוטובוס

 שבה נשי� יושבות בקדמת באוטובוס וגברי� יושבי� ,מדוע לא נית� לבצע הפרדה הפוכה
 שבו הרוב בתו� המיעוט פיספציאי� הכרח אמתי באופ� ה, במילי� אחרות? בחלקו האחורי

 הצניעות ערכי נית� היה להג� על רג�נראה שבעניי� . בחר להדיר את המיעוט בתו� המיעוט
 חקוקות בזיכרו� ההיסטורי אינ� ש, על ידי פרקטיקות אחרותגברי�לוההפרדה בי� נשי� 

 או  על ערכי� תרבותיי�להגנה העובדה שנית� לחשוב על צורות אחרות 70.כמשפילות במיוחד
 לכ� אינדיקציה היא,  מחייבות הדרה משפילה של המיעוט בתו� המיעוטשאינ� כאלה, דתיי�

 רבותשצורת ההגנה הספציפית שקבוצת הרוב בתו� המיעוט בחרה כדי להג� כביכול על ת
טענה שהזכות של הרוב בתו� המיעוט מחייבת צורת הדרה דווקא . המיעוט אינה הכרחית

 חלשה יותר ביחס לטענת המיעוט בתו� המיעוט לזכות ותהיה תפחו כנה ראהימהסוג הזה ת
  . יה עלולהשפיע  המיעוטתרבות אתלשנות 

  סיכו�. ו

הנותני� כוח וסמכות בלעדית לבתי הדי� הדתיי� השוני� בענייני� של ,  המשפחה בישראלדיני
ה� מעניקי� לקבוצות המיעוט השונות זכויות תרבותיות המאפשרות ל, נישואי� וגירושי�

במאמר זה ביקשתי להבהיר כי .  לה��ילשמור על המאפייני� הדתיי� והתרבותיי� הייחודי
הזכות לתרבות היא זכות קבוצתית לא מפני שהיא ניתנת למנהיגי קבוצות מיעוט כדי שאלה 

.  תכני� ונורמות התואמי� את השקפת עולמ� הבלעדיתתוכה כרצונ� וייצקו לבותיעשו בתר
כות קבוצתית מכיוו� שהיא מגנה על טוב השתתפותי שכל חברי המיעוט הזכות לתרבות היא ז

 לכל חברי המיעוט שייכתהזכות לתרבות ,  אחרותבמילי�. שותפי� ביצירתו ובהנאה ממנו
בשינויה ובהתאמתה , ומגנה על הזכות של כול� לקחת חלק ביצירת תרבות המיעוט

  . להשקפותיה� של כל חברי המיעוט
ביקשתי להציע כי בתי המשפט יעשו שימוש בזכות לתרבות , ת זו הנחה מושגיבעקבות

 המהווי� קבוצת ,כשה� נתקלי� בתביעות חברי מיעוט חלשי� יותר בתו� קבוצת המיעוט

 
אול	 לדר� , גברי	 כשלעצמה אינה משפילהלמכא� טענת	 של הראל ושנר� שההפרדה בי� נשי	   70

יש , 	 יושבי	 בקדמת האוטובוס והנשי	 מאחורכאשר הגברי, שבו היא מיושמת במציאות
ההפרדה בי� המיני	 בתחבורה "אלו� הראל ואהרו� שנר� (סממני	 משפילי	 כלפי נשי	 

לפיה אי� להתיר כלל הפרדה בי� גברי	 ש ,לעמדה נגדית)). 2003 (85, 71 ג עלי משפט" הציבורית
החופש  " אמנו� רובינשטיי� ראוג	 כשהיא אינה כרוכה בהשפלה, נשי	 בתחבורה ציבוריתל

עמדה דומה לעמדתו ). 2013( 10–9, 3 נג הפרקליט "כשאת אומרת כ� למה את מתכוונת: להסכי	
המתנגדות לכל צורה של הפרדה בי� גברי	 לנשי	 מחשש , של רובינשטיי� מביעות ביטו� ותירוש

ביטו� ויופי תירוש יפעת  ראו. להשרשת נורמות של מסגרות נפרדות בכל תחומי החיי	 בישראל
 .www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.1971536 20.3.2013 האר�" אסור להיכנע להפרדה"
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 ותבמקרי� שבה� המיעוט בתו� המיעוט מבקש לשנות או לאתגר פרקטיק. מיעוט בתו� מיעוט
ג את תביעתו במסגרת הזכות לשנות יש להמשי, תרבותיות דומיננטיות בקרב קבוצת המיעוט

כאשר הרוב בתו� המיעוט מסרב ומגיב לבקשה לשינוי על ידי . ולעצב את תרבות המיעוט
יש להבי� את טענתו במסגרת הזכות להדיר או להוציא מתו� , הדרה של המיעוט בתו� המיעוט

, י� לשמר התרבותיות שהרוב בתו� המיעוט מעונינורמותל שמתנגדי� חברי�קבוצת המיעוט 
  . או מבקשי� לשנות נורמות אלה

 הרוב בתו� המיעוט שדאגה לשלמותה ולהישרדותה של תרבות חברי טועני� רבות פעמי�
. המיעוט היא שמניעה את סירוב� לאפשר את שינוי הנורמות שהמיעוט בתו� המיעוט מבקש

תו� המיעוט  על מנת לוודא שטענות הרוב ב,רצוי שבתי המשפט יבחנו טענות כאלה בקפידה
 עומדת בבסיס� מוטיבציה פוליטית או כוחנית שאי� לה קשר הכרחי לא כיה� טענות כנות ו

 כנות חינת האחרו� של המאמר הצעתי שלושה פרמטרי� לבבפרק. להגנה על תרבות המיעוט
  .טענתו של הרוב בתו� המיעוט



125  

:  שופטי� בירושלי� והיו מחוקקי� באסתנבוליש  

) בטעות( של החוק הקרוי ההיסטוריה על  

"חוק המשפחה העותמאני"  

  מאת

*איריס אגמו�
  

 שהי העותרת למנות מטעמה אבקשת בעניי� �" זה נכתב בעקבות פסיקת בגמאמר

הדיוני� בתיק נדרשו לרציפות המשפטית של .  בסכסו� בינה לבי� בעלהבוררתל

המאמר פונה אל עברו של החוק . �1917מ" חוק המשפחה העותמאני"יקה ע� הפס

 שתי דחושבשמה ,  המשפטיתהרציפות תפיסת כי ה� וטוע� חקיקתו ונסיבות

 ההיסטורית הרציפות הבנייתוה� ,  בקשת העותרתאת השרעיי� הדי� בתיערכאות 

ולוגית של  עומד על חשיבותו המתודהמאמר.  שתיה� שגויות– המיוחסת לחוק זה

חוק המשפחה . אודותיו על חוק המשפחה ותיקו� הידע לניתוחההקשר ההיסטורי 

 במאה מאניות' חוליה חיונית בשרשרת הרפורמות המשפטיות העותהיה מאני'העות

קודיפיקציית .  לעצב מערכת משפט ריכוזית וטריטוריאליתשחתרו , עשרההתשע

להחילה על כלל אזרחי , יפוטדיני המשפחה נועדה להשלי� את האחדת מערכת הש

 המשפחה בהתא� לחזו� דפוסי  של�האימפריה ולחזק את שליטת המדינה בעיצוב

 הפכו מגמה זו כשהחילו את חוק המשפחה על הבריטי�. מאנית'המודרניות העות

ניתוח . מאנית'בניגוד לטענת� שבכ� ה� המשיכו מסורת עות, מוסלמי� בלבד

שעמדו במוקד , מאני' העות בחוק המשפחהסעיפי הבוררות בסכסוכי נישואי�

 
, מאנית'לגאלית של האימפריה העות� היסטוריונית המתמחה בהיסטוריה סוציו, ר איריס אגמו�"ד   *

מאניי� וברפורמות 'מחקריה מתמקדי� בבתי הדי� השרעיי� העות. גוריו� בנגב�אוניברסיטת ב�
מאמר זה הוא פרסו� ראשו� של כמה . תשע עשרהמאנית במאה ה'המשפטיות באימפריה העות

 והיה 1917ממחקרה הנוכחי על קוד המשפחה שנחקק באסתנבול באוקטובר ממצאי� 
קציה הראשונה בהיסטוריה של דיני משפחה שרעיי� והאחרונה במפעל הקודיפיקציה ילקודיפ

  .תשע עשרהמאנית במאה ה'הגדול של האימפריה העות
, המחקרעל תמיכתה בחלקו הראשו� של ) ISF(המחברת מבקשת להודות לקר� הלאומית למדע   

כמו כ� .  על התמיכה במחקר ההמש��Gerda Henkel Stiftung ול,שהוביל לכתיבתו של מאמר זה
 . על הערותיה� המועילותמשפחה במשפטמודה המחברת לשופטי המאמר ולחברי מערכת 
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משמש במאמר לביסוס הטענה שהחוק במקורו נועד להקנות למדינה , �"פסיקת בג

  .כלי� לעיצוב מחדש של דפוסי המשפחה

  מבוא  .א

   בריטילקולוניאליז
 מאנית' עותממודרניות  .ב

  נשי� ומשפחה, מאניות' העותהרפורמות  .1

   של הקודשמו  .2

  )1919" (חוק המשפחה המוסלמי"ל) 1917 ("קוד המשפחה"מ  .3

 הבוררות המשפחתית בסכסוכי נישואי� וההקשר ההיסטורי של קוד מועצת  .ג

  המשפחה

  ובית הדי� השרעיהבוררות  .1
   וצמצו� הפלורליז� המשפטיקודיפיקציה  .2

   המשפחהניית והבבית שלו�  .3

  סיכו�  .ד

  מבוא. א

 מטייבה שהי שיש לקבל את עתירתה של א2013 ביוני �27 המשפט הגבוה לצדק פסק בבית
וחייב את בית הדי� השרעי לערעורי� ואת בית הדי� השרעי המחוזי בטייבה להרשות לה למנות 

 בית הדי� 1. כבוררת בסכסו� בינה ובי� בעלה בנוגע להליכי הגירושי� שלה�שהימטעמה א
ה שהיא מנוגדת  בטענשהי את בקשת האתחילה דחה , נדו� הסכסו�בוש ,בטייבה השרעי

 משתמע כי רק גבר רשאי מה�שלמקורות ההלכה שעל פיה� עוצבו סעיפי הבוררות בחוק ו
 וזה , ערערה על ההחלטה בפני בית הדי� השרעי לערעורי� בירושלי�שהיהא. לשמש בורר

�" לעתור לבגשהידחייה שהובילה את הא,  בטייבה ודחה את הערעור�צידד בהחלטת בית הדי, 
 על ואושרשנכתב על ידי השופטת עדנה ארבל , �"פסק די� חשוב זה של בג. בתהאשר פסק לטו

. הוא מסמ� מרתק מכמה בחינות, מרי� נאור ונוע� סולברג, ידי שני השופטי� האחרי� בהרכב
החוק הנוהג בבתי : במאמר זה אתמקד ברובד ההיסטורי שלו ושל החוק שהוא מתייחס אליו

 ובספרות המחקר ,"חוק המשפחה העותמאני"ספר החוקי� המכונה ב, הדי� השרעיי� בישראל
 Ottoman Law: באנגלית" (מאני'חוק זכויות המשפחה העות"הוא מכונה לעיתי� כ� ולעיתי� 

of Family Rights, OLFR .( הצדדי� בדיו� המשפטי בכל הערכאות נדרשו לא מעט להיסטוריה
ושופטי , ט המנדטורית והישראליתלמשמעויות חקיקתו ולגלגוליו במערכות המשפ, של החוק

 התייחסו לסוגיות אלה בהצגת השיקולי� שהנחו אות� בגיבוש החלטת� א� לקבל את �"בג
  .ה לדחותאו העתירה

 
: להל�) (27.6.2013, פורס� בנבו (בית הדי� השרעי הגדול לערעורי�' פלונית נ 3856/11� "בג  1

 ).רתהבור� "בג
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 אני מכנה את בושהש� " (קוד המשפחה" במאמר זה יוקדש להקשר ההיסטורי של הדיו�
 שהממשלה  הוא הקודאוהל, ) הסיבה לכ�את אסביר מאמר הבהמש�; החוק המקורי

 � בנושאי נישואימאני'עות�לו כחוק מדינה כ1917,  באוקטובר�25 חוקקה במאנית'העות
כינו אותו , �1919הבריטי� הכניסו בו שינויי� מהותיי� ב: חוק זה עבר כמה גלגולי�. וגירושי�

והכריזו עליו כחוק הנוהג בבתי הדי� השרעיי� וחל על מוסלמי� " חוק המשפחה המוסלמי"
 לשתי �1922אזורי� שהפכו ב (1918–�1917זורי� שנכבשו על ידי הצבא הבריטי בבלבד בא

מדינת ישראל ירשה את החוק ממערכת ).  הירד��י ועבר"א�פלשתינה, מושבות מנדט בריטיות
 והוא מהווה עד ,"חוק המשפחה העותמאני"המשפט המנדטורית והותירה אותו על כנו בש� 

אחזור . יי� בסוגיות המעמד האישי של המוסלמי� בישראלהיו� בסיס לפסיקת בתי הדי� השרע
 המקורי כסוגיה היסטורית ראשונה שמאיירת את מסגרת מאני' בשמו של החוק העותלדו� להל�

 אתו א� בטר� אעשה זאת אציג את מטרות המאמר ,קרי ההיסטוריה של החוק, הדיו� כולו
  .הטיעו� העיקרי שייעצב אותו ואת מבנהו

 ידע ה� יחסי� מורכבי� תרי יצ של� כתחומימשפטלבי� היסטוריה  הגומלי� יחסי
שאלות אלו עלו בעבר ועולות מדי . ות מעטלא המעוררי� שאלות פילוסופיות ומתודולוגיות

 במסגרת עקרו� הרציפות 2.היסטוריוגרפיה והיסטוריוסופיה, פע� מחדש בדיוני� על היסטוריה
נהלי� , נורמות, מוצא� של חוקי�המשפטית רווח בפרקטיקה המשפטית העיסוק ב

כחלק מהבסיס לגיבוש טיעוני� , בשינויי� שה� עברו לאור� זמ� ובמשמעויותיה�, ופרוצדורות
לעיתי� מובאות להכרעת בית המשפט סוגיות שבמהות� ה� סוגיות , יתר על כ�. ופסיקות

 מצבי� אלה . שההכרעה בה� תלויה כולה בפרשנות היסטורית של חוקי� כאלהאו, היסטוריות
אמורי� לעורר את השאלה העקרונית א� הזירה המשפטית מתאימה , או למצער, מעוררי�

 פרט,  אילו כלי� וידע דרושי� לש� כ�– וא� כ� ,בכלל לדיוני� והכרעות בסוגיות כאלה
 בשאלה זו לא אעסוק כא� 3. מומחי�דעת  המקובלת של בית המשפט על חוותלהסתמכות

 
 מיתוס או –היסטוריה דיו� היסטוריוסופי והפניות למחקרי� נוספי� בנושא ראו אלעזר וינריב ל  2

, ההיסטוריו� הנודע קרלו גינצבורג). 2003 (74–52 מחשבות על מצב המקצוע? מציאות
הקדיש מסה , שהתמחה בחקר רשומות האינקוויזיציה באיטליה של העת החדשה המוקדמת

בעקבות משפט רצח מתוקשר וממוש� , בי� מלאכת ההיסטוריו� לזו של השופטמעניינת להשוואה 
 CARLO GINZBURG, THE JUDGE AND THE HISTORIAN: MARGINAL: שהוא עקב אחריו מקרוב

NOTES ON A LATE-TWENTIETH-CENTURY MISCARRIAGE OF JUSTICE (1999). 
הדיוני� ). 15.3.2012, פורס� בנבו (ראלמדינת יש' אלעוקבי נ 7161/06) ש"מחוזי ב(א "למשל ת  3

, )Ottoman Land Code) (1858(מאני 'הממושכי� בתיק והפסיקה בו נדרשו לחוק הקרקעות העות
סנדי קדר ואחמד , ראו אור� יפתחאל. על תיקוניו השוני� והשינויי� שנעשו בו בתקופת המנדט

 7 יד משפט וממשל"  הבדוויזכויות קניי� במרחב: 'הנגב המת'עיו� מחודש בהלכת "אמארה 
בה� כאלה המתמחי� בסוגיה הסבוכה של , מאנית עצמ�'חוקרי ההיסטוריה העות). 2012(

, תשע עשרהמאנית ושינויי החקיקה ביחס אליה במאה ה'המשטר הקרקעי באימפריה העות
חלוקי� ביחס למשמעויותיו של חוק זה וההשלכות של יישומו לאור� זמ� על אוכלוסיות שונות 

 יוצרתאת החלטת בית המשפט בתיק זה אפשר לאפיי� כפסיקה משפטית ה. ובמקומות שוני�
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 העומדת ברקע הדיו� כא� אינה שייכת לסוג �" פסיקת בג–האחד : משני טעמי�, בפירוט
, אלא לסוג הראשו�, זה שבו הפסיקה מבוססת על הכרעה בסוגיה היסטורית, המקרי� האחרו�

שבו סקירה היסטורית על החוק במסגרת עקרו� רציפות המשפט מבהירה את הרקע ההיסטורי 
הטע� . כרעה במונחי� היסטוריי� אלהא� אינה מעמידה את השאלה שבמחלוקת לה, של החוק

 הוא שלזכותה של השופטת עדנה ארבל ייאמר שהיא כללה בפסק הדי� סקירה מיודעת אחרה
בהסבירה בדר� זו את החלטתה להשאיר את ,  של החוקיי�למדי של ההיבטי� ההיסטור

כל ב. תולדות החוק מחו� לשיקולי הפסיקה ולבחור בחוק הישראלי כמסגרת להכרעה בעתירה
 מבקשת אני משו� שמשפטלהעליתי כא� את שאלת היחסי� המורכבי� בי� היסטוריה , זאת

 מוגבל אמנ� המאמר. למק� את הדיו� שאערו� במאמר זה בתו� ההקשר הרחב של יחסי� אלה
 אול� דיו� מצומצ� זה נשע� ,רק לסוגיות בודדות הנוגעות לקוד המשפחה והקשרו ההיסטורי

 היסטוריות אלה ומבקש עומק השואב את השראתו משאלות, ותרעל מחקר היסטורי רחב י
  4.לתרו� להארת�

 הדיו� היא להציג את הממדי� ההיסטוריי� של כמה מהסוגיות שבה� עסקה פסיקת מטרת
ההקשר ההיסטורי .  ולהדגיש אגב כ� את חשיבות הצבת� בתו� הקשר היסטורי מתאי��"בג

חוקרי� לא תמיד . רקע או קישוט,  מעי� תפאורה,י טריוויאלי וכמעט טכניי�נתפס לעיתי� כענ
, או כל עניי� אחר(נותני� את דעת� לשאלה מדוע וכיצד ה� בוחרי� לדו� בתולדותיו של חוק 

 יחידה פשרותכאילו אי� זו בחירה אלא א, במסגרת הקשר היסטורי מסוי� ולא אחר) לצור� זה
ההקשר שבו . ולא היא. יצוני לניתוחכאילו ההקשר ההיסטורי ח, לופי�או לח, ומובנת מאליה

, להציב את סוגיית הדיו� שלה� הוא חלק ממנה, יד במודע או כלאחר, היסטוריוני� בוחרי�
עצ� הבחירה למק� את הדיו� בהקשר היסטורי .  והפרשנות שה� מגבשי�מהניתוח ג� כמו

ההיסטוריונית  ושזירת הניתוח ההיסטורי לתו� הקשר זה דורשת מ, הנמקה אפואמסוי� מחייבת
  . בה�כשלי להדושהרי אלה ה� ענייני� שקל מא, ערנות מתמדת

 
 לבעייתיות של שימוש בלתי מיודע בעקרו� הרציפות פרט. הכרעה אנכרוניסטית בסוגיה היסטורית

יש , המשפטית בפסיקה בעלת השלכות כה משמעותיות בסוגיה הנטועה כולה בהוויה העכשווית
מחלוקת המובאת . דל עקרוני בי� מחלוקת משפטית לבי� מחלוקת היסטוריתמקו� להצביע על הב

 זו בלבדמחלוקת היסטורית לא . זו מטרת ההלי� המשפטי. לבית משפט חייבת להסתיי� בהכרעה
לא קיי� . אלא שמבחינת מקצוע ההיסטוריה מוטב לה שלא תוכרע, שאינה חייבת להיות מוכרעת

הדיו� שמחלוקות מעוררות והמש� . כרעות מחלוקות מסוג זהפורו� או הלי� אחד מוסכ� שבו מו
 ולהשגת מטרה זו מכוונת , אודותיה� ה� שמעשירי� את ההיסטוריה כתחו� דעת עלהמחקר

 .המתודולוגיה ההיסטורית
מאני המקורי ולעמדות המחוקק 'יודגש כי הדיו� על קוד המשפחה במאמר זה מתייחס לחוק העות  4

הבריטית (לא לגרסאותיו המאוחרות , מ� בזמנויה השלטת שהוא נמנה עמאני וחוגי האליט'העות
א� כי הניתוח מתייחס בעיקרו לטקסט . או לפסיקה על בסיס גרסאות אלה, של החוק) והישראלית

�גישת הניתוח היא סוציו, מאניי�'של החוק ולא ליישומו קצר הימי� בבתי די� שרעיי� עות
הניתוח נסמ� על ממצאי� , ות לפרקטיקה של עבודת בתי די�בסוגיות הנוגע, במסגרת זו. לגאלית

 .יד לאחריהיאו סמו� מ, מאניי� קוד� לחקיקה'אמפיריי� ממחקרי� על בתי די� שרעיי� עות
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,  בקוד המשפחה131–130 שאטע� במאמר זה נוגעת להקשר ההיסטורי של סעיפי� הטענה
לפי . כללי באופ� �1917מ הקודיפיקציה של להקשרו, �"הסעיפי� שעליה� נסבה העתירה לבג

ימנה השופט שני , שתו ואחד מה� פונה לבית הדי�א� מתגלע סכסו� בי� בעל לא, סעיפי� אלה
.  בני הזוגבי�במטרה ליישב את הסכסו� , בורר אחד מכל משפחה, בוררי� מקרב משפחותיה�

במקרה שהבוררי� ייכשלו ביישוב הסכסו� ה� יקבעו על מי מבני הזוג מוטלת האחריות 
רושי� שבית הדי� יפסוק  וקביעה זו תשפיע על טיבו של ההסדר הכספי בהסכ� הגי,י�לגירוש

מחקרי� היסטוריי� על קוד המשפחה מדגישי� כי הוא נחקק במטרה לשפר את מעמד . לה�
 מאנית'הנשי� בנישואי� ובגירושי� על רקע השינויי� שחלו במעמד� וזכויותיה� בחברה העות

 את כושר המיקוח של נשי� משפרי� אכ�שני הסעיפי� הללו , לכאורה 5. עשרהתשעבמאה ה
 מטילה על זכותו הבלעדית של בעל אל בעליה� באמצעות הבוררות ומגבלות מסוימות שהימו

,  לבעלי� שליטה בנשי� ג� א� לא מימשו אותההקנתה זו זכות .צדדית את אשתו�לגרש חד
 ,רש�ה� נזקקו להסכמת הבעל לג. בעוד לנשי� לא עמדה אפשרות דומה ליזו� גירושי�

גירושי ( � חלקעל אויותיה� הממוניות המוקנות לה� בגירושי�  כל זכועלובתמורה נאלצו לוותר 
 �ע'ח � שהרצו� לשפר את  על פיא� אני אטע� כא� ביחס להסבר זה על מטרת קוד המשפחה כי 6).ל

 
 J.N.D. ANDERSON, ISLAMIC LAW IN THE MODERN WORLD 26 (1959); MEHMET ראו למשל  5

AKİF AYDIN, İSLÂM-OSMANLI AİLE HUKUKU 158–160 (1985)) להל� :AYDIN, 1985(; 
Mehmet Akİf Aydın, Hukuk-i Aile Kararnamesi: 1917 Tarihli Osmanlı Aile Kanunu, 18 

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 314, 314–315 (1998)) להל�: Aydın, 1998(; ROBERT H. EISENMAN, 
ISLAMIC LAW IN PALESTINE AND ISRAEL: A HISTORY OF THE SURVIVAL OF TANZIMAT AND 

SHARI’A IN THE BRITISH MANDATE AND THE JEWISH STATE 35 (1978); Judith E. Tucker, 
Revisiting Reform: Women and the Ottoman Law of Family Rights, 1917, 4 ARAB STUD. J. 

  שלא שיפר את מעמד הנשי� ביחסזו בלבדקוד המשפחה לא , Tuckerלטענת . (1996) 7 ,4
אלא שבכמה , מודרניות בבתי הדי��ובעיקר ביחס לפרקטיקות הפסיקה הקד�, לכללי� השרעיי�

בי� ההיסטוריוני� , ככל הידוע לי). 10' בעמ, ש�, Tuckerלמשל (תחומי� הוא א� הרע את מצב� 
המשפטני� ואנשי מדעי החברה שכתבו , חוקרי המשפט האסלאמי, מאנית'של האימפריה העות

כרות טובה ע� המקורות האמפיריי� י היא היחידה אשר יש לה ג� הTucker, על קוד המשפחה
 יישו� דיני המשפחה באימפריה לפני המאה  שלפרקטיקותהו) רשומות בתי הדי� השרעיי�(
 .תשע עשרהה

אצל איריס אגמו� , ראו דיו� קצר בחלוקת העבודה המגדרית שאפיינה את דיני המשפחה השרעיי�  6
, כמה הערות על נשי�: ת ובתי הדי� השרעיי� בסו� התקופה העותמאניתהרפורמות המשפטיו"

 זכויות ומשפט בתקופת המנדט, נשי�: חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה" מגדר ומשפחה
יודגש כי לעצ� ). 2010, קדרי עורכי� ורות הלפרי� מרגלית שילה ,אייל כתב� (132–130, 117

ל התהלי� עשויות להיות פני� לכא� או לכא� מבחינת קיומה של הבוררות ופיקוח בית הדי� ע
 ובי� א� בי� א� הוא שמעוניי� בגירושי� והיא לא, שה מול בעלהיהתרומה לחיזוק מעמדה של א

המחשה מצוינת לכ� נית� . דיו� מפורט יותר על כ� בחלקו השני של המאמרראו . הפו�המצב 
 & Ziba Mir Hosseini בהפקת ”Divorce Iranian Style“: �1998 לראות בסרט התעודה המרתק מ

Kim Longinotto ,www.youtube.com/watch?v=BBm8GqMNwXU . בו שבסרט מתועד מקרה
 .אישה המעוניינת בגירושי� ובעלה המתנגד לכ� נשלחי� על ידי השופט לבוררות משפחתית



  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  איריס אגמו�

130  

אי� להסתפק בהסבר זה כדי , מאני'את מצב הנשי� בנישואי� אכ� היה בי� מטרות המחוקק העות
 ושל שאיפת המחוקקי� לתרו� לשיפור מעמד להבי� את ההקשר ההיסטורי של הקודיפיקציה

 אותה אל יעדי הרפורמות המשפטיות שקשר, לשאיפה זו היה הקשר היסטורי רחב יותר. �הנשי
 7."ארוכה" ה עשרהתשע במרוצת המאה המאנית'שהובילה האליטה הפוליטית העות

, יתהרפורמות חתרו לחולל שינוי במערכת המשפט האימפריאלית ולעצבה כמערכת מודרנ
.  המדינה כולובמנגנו�כחלק משינוי נרחב ברוח זו שהרפורמטורי� ערכו , יעילה וריכוזית

את .  זה השתלבו ג� מאמציה� לעצב מחדש את המשפחה ואת יחסיה ע� המדינהקטבפרוי
  .הרצו� לשפר את מעמד הנשי� במשפחה ולעג� זאת בחקיקה יש לראות כנדב� בסדר היו� הזה

שאליו אגיע בחלקו השני של ,  של קוד המשפחה131–130סעיפי�  בכמה היבטי� של דיו�
 מנת להציב דיו� זה בהקשר על ,ואול�. ישמש לביסוס טענה זו ולהמחשתה, )פרק ג (המאמר

:  לדיו� בשלוש סוגיות)פרק ב (אקדיש את חלקו הראשו� של המאמר, ההיסטורי שבחרתי
משמעות שמו של קוד ; � במשפחההקשר בי� יעדי הרפורמות לבי� סוגיית מעמד� של נשי

על ידי הבריטי� " קוד המשפחה" ולהסבת �1917התהלי� שהוביל לקודיפיקציה ב; משפחהה
� המאפייני� הסוציואת מכ� לאחראנתח , על בסיס זה". חוק המשפחה המוסלמי" ל�1919ב

, � בשני סעיפי הבוררות בסכסוכי נישואיתמקד שיניתוח, לגאליי� של חידושי קוד המשפחה
לצור� הדגמת הקשר בי� חידושי� אלה לבי� שאיפת המדינה למעורבות במרחב המשפחתי 

  .ובעיצובו מחדש

   לקולוניאליז� בריטימאנית' עותממודרניות. ב

  נשי� ומשפחה, מאניות' העותהרפורמות. 1

בעלת שלטו� ,  חתרו לעיצובה של האימפריה כמדינה מודרניתמאני�' העותהרפורמטורי�
מעמד� של .  שליטה ישירה בנתיני�שלהמ� על מנגנו� היררכי יעיל המאפשר לממריכוזי הנס

במטרה לבטל הבחנות שונות , )1869( מחדש במסגרת הרפורמות כאזרחי� הוגדר נתיני�ה
 להחליש את  נועד המעמד האזרחי השווה בה בעת. שניתנו רק לחלק�ופריבילגיות ביניה�

 
 הובסבאו� הייתה מטבע לשו� שטבע ההיסטוריו� אריק"  הארוכהתשע עשרהמאה ה"ה, במקור  7

בהגדירו את עיד� המהפכות והלאומיות באירופה כמסגרת זמ� שראשיתה במהפכה הצרפתית 
מאנית 'כמה היסטוריוני� של האימפריה העות. וסיומה בתו� מלחמת העול� הראשונה) 1879(
 הרפורמות –מצו כותרת זו בהדגיש� שמבחינת המאפייני� ההיסטוריי� המרכזיי� שלה יא

 החלה ג� באימפריה תשע עשרה המאה ה–יזציה והמעבר למודרניות הגלובל, הגדולות
מסו� המאה ( הקלנדרית תשע עשרהמאנית מוקד� יותר והסתיימה מאוחר יותר מהמאה ה'העות

להיכרות בסיסית ע� ). 1923,  עד פירוק האימפריה אחרי מלחמת העול� הראשונהשמונה עשרהה
 הארוכה באימפריה ראו תשע עשרהמאה המאנית ובפרט ע� הרפורמות ב'ההיסטוריה העות

 ).2015, אורית פרידלנדר מתרגמת (1922–1700מאנית 'האימפריה העותדונאלד קואטארט 
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ה לבי� הקהילות המרכיבות את המדינה ולקד� כוח� של גורמי תיוו� שוני� בי� הממשל
 8.כחלופה לזהויות הקהילתיות השונות,  מלכדתמאנית'עות� לו קולקטיבית כעההתפתחות תוד
 המדינה בכמה מרחבי� ששליטי האימפריה בעבר לא היו התערבות בכרוכי� יויעדי� אלה ה

 ואימפריות אחרות כמו במדינות. כגו� חינו� ומשפחה, מעונייני� במעורבות ישירה בה�
 נמנו מהי שע, האליטה הבירוקרטיתמאנית'ג� באימפריה העות, בתקופה זו ברחבי העול�

בבירת .  ראתה במרחבי� הללו אתרי� לעיצוב� של מדינה וחברה מודרניות,מובילי הרפורמות
שהפכו לחלוצות התמורות שהובילה האליטה , האימפריה ובכמה ערי� מרכזיות נוספות

הקמת מערכת חינו� מדינתית ובניית תשתית ,  המרחב העירוניעיצוב של �מי בתחוהבירוקרטית
התפתחו דפוסי משפחה ואורחות , ייהלאיסו� נתוני� דמוגרפיי� ומעקב אחר תנועות האוכלוס

 שאלות אלה עמדו 9.חיי� שהציפו את סוגיית מקומ� וזכויותיה� של נשי� במשפחה ובחברה
הוא התאפיי� .  שמובילי הרפורמות נטלו בו חלק,פוליטי ערבמרכזו של שיח אינטלקטואלי ו

ברכישת השכלה והכשרה ,  והשאלות שנגעו למקומ� של נשי� במשפחה,כשיח אליטיסטי
בתעסוקה ובפעילויות אחרות במרחב הציבורי ניזונו בשיח זה בעיקר ממציאות , מקצועית

  10.העירונית המתרחבת והבורגנות האליטההחיי� והאידיאלי� התרבותיי� של משפחות 

 
 ,KEMAL KARPAT, THE POLITICIZATION OF ISLAM: RECONSTRUCTING IDENTITY ראו למשל  8

STATE, FAITH, AND COMMUNITY IN THE LATE OTTOMAN STATE 308–327 (2001); MICHELLE 

U. CAMPOS, OTTOMAN BROTHERS: MUSLIMS, CHRISTIANS, AND JEWS IN EARLY 20TH
 

CENTURY PALESTINE (2010); KAREN M. KERN, IMPERIAL CITIZENS: MARRIAGE AND 

CITIZENSHIP IN THE OTTOMAN FRONTIER PROVINCES OF IRAQ (2011). 
 ALAN DUBEN & CEM BEHAR, ISTANBUL HOUSEHOLDS: MARRIAGE, FAMILY ANDראו למשל   9

FERTILITY, 1880–1940 (1991); BENJAMIN C. FORTNA, IMPERIAL CLASSROOM: ISLAM, THE 

STATE, AND EDUCATION IN THE LATE OTTOMAN EMPIRE (2000); NAZAN MAKSUDYAN, 
ORPHANS AND DESTITUTE CHILDREN IN THE LATE OTTOMAN EMPIRE (2014) . על חקר

מאנית והקטגוריות האנליטיות בחקר דפוסי משפחה 'ההיסטוריה של המשפחה באימפריה העות
  IRIS AGMON, FAMILY AND COURT: LEGAL CULTURE AND MODERNITY IN LATE OTTOMANראו 

PALESTINE 22–40 (2006) . על תהלי� דומה שהתרחש באותה תקופה במצרי� הקולוניאלית ועל
: כינו� החילוניות הרפורמה המשפטית לבי� הבניית המשפחה הגרעינית ראו טלאל אסד הקשר בי�

 ).2010, זהר כוכבי מתרג� (319–297 מודרניות, אסלא�, נצרות
ברקע להתפתחותו של שיח זה עמדה העובדה שהשוויו� האזרחי הפורמלי שהונהג באימפריה   10

, 7ש "לעיל ה ,ראו קואטארט. בלבדבמסגרת הרפורמות של המאה התשע עשרה חל על גברי� 
, בלו שאלות אלה ממדי� חדשי�יבשנות מלחמת העול� הראשונה קאול� . 64–61' בעמ

על רקע השתתפות� של נשי� בשוק העבודה במקו� גברי� מגויסי� וגידול , פחות אליטיסטיי�
 Yiğit Akın, War, Women, and the State: The  ראו.בתופעת העגינות של נשות חיילי� נעדרי�

Politics of Sacrifice in the Ottoman Empire During the First World War, 26 J. WOMEN’S 

HIST. 12 (2014) . לסקירה על שינויי� במצב� של נשי� ובתפיסות על נשי� באימפריה
 NIKKIE R. KEDDIE, WOMEN IN THE MIDDLE הארוכה ראו תשע עשרהמאנית במאה ה'העות

EAST: PAST AND PRESENT 60–75 (2007). 
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 המודרנית מאנית' בחברה העותחו לטפשראוי שהסתמ� בשיח זה כדפוס שפחה הממבנה
 ת#ע הנישואי� שלה� מבוסס על רֵ שקשרזוג �בני – משפחה גרעינית של זההיה 

)companionship( דפוס שייצג את האידיאלי� של הבורגנות העירונית שצמחה – וילדיה� 
אידיאל זה עמד כנראה לנגד עיניה� של . ות ברחבי העול�בתקופה זו בערי� מרכזי

 משפחה"שנמנו ע� חוגי האליטה ולקחו חלק בשיח שרווח בבירה על ה, הרפורמטורי�
 הנשי� במסגרת קוד  של� ג� ביחס למהלכי� לשיפור מעמדישותיה�ועיצב את ג" החדשה

 מודל  שלה� בסוגילא כל המעורבי� בהכנת קוד המשפחה היו בהכרח תמימי דעי. המשפחה
היה על , שדורש מטבעו בחירות ברורות, קציהיבפרט כאשר בתהלי� הקודיפ, המשפחה הנשא�

 באופ� כללי ,אול�ו. המחוקקי� לנסח בחדות סעיפי חוק שבסיס� היה דיני המשפחה השרעיי�
לראות ,  המחוקקי�בה�ו,  באסתנבול בתקופה זווהרעיוניתנטו חוגי האליטה הפוליטית 

   11. המודרניתמאנית'ה הגרעינית את יחידת היסוד החברתית ההולמת את המדינה העותבמשפח
שכללו , מאנית' אי� להסיק שלא הייתה לרפורמטורי� ולחוגי� נוספי� באליטה העותמכ�
הייתה ג� .  הנשי� ביחס למעמד הגברי� של�שאיפה כנה להביא לשיפור מעמד, ג� נשי�

,  כפי שהצעתי לעיל,ותרבמסגרת הקשר היסטורי רחב י קוד המשפחה ניתוח ,ואול�. הייתה
 היא קטגוריה אנליטית מועילה יותר למחקר על השיח "משפחה"שכרו� בתובנה מתודולוגית 

חוזרת , בתורה,  תובנה זו12."מגדר" או "נשי�"ההיסטורי הנדו� על נשי� מאשר הקטגוריות 
 , זכויות נשי� יש היסטוריהאודות לעג� לתפיסות , כמו לכל תופעה. לסוגיית ההקשר ההיסטורי

תפיסה הרותמת את שיפור . וה� נבדלו אלו מאלו במקומות וחברות שונות והשתנו על ציר הזמ�
לעיצוב מחדש של המשפחה על , מאני' במקרה העות–מעמד� של הנשי� להשגת תכלית אחרת 

כחלק , ת בעול� הייתה אופיינית בתקופה הנדונה לחברות רבו–ידי המדינה המשתנה בעצמה 
שיפור מעמד� של הנשי� נתפס אפוא . מתהליכי השינוי המורכבי� שנכרכו במעבר למודרניות

 ,כחיוני להשגת שינויי� חברתיי� ופוליטיי� בתחומי� אחרי� וכמדד להישגי� בתחומי� אלה
  13.ולאו דווקא כתכלית לעצמה

 
11  Zafer Toprak, The Family, Feminism, and the State during the Young Turk Period, 1908–

1918, in PREMIER RENCONTRE INTERNATIONALE SUR L'EMPIRE OTTOMAN ET TURQUIE 

MODERNE 441 (Edhem Eldem ed., 1991). 
קטגוריה שהייתה בשימוש הפועלי� , היא במקרה זה ג� קטגוריה של פרקטיקה" משפחה"  12

המשמעות שלו כקטגוריה ,  שהמונח זהההג� ,אול�ו. ההיסטוריי� בני הזמ� לתיאור עמדותיה�
במאמר� . כפי שמציעי� ברובייקר וקופר, אנליטית או קטגוריה של פרקטיקה שונה מהותית

הקטגוריות , ה� מציעי� הבחנה בי� קטגוריות של פרקטיקה, ותהביקורתי על מחקרי זה
, שבאמצעות� הפועלי� ההיסטוריי� מתארי� את התנסויותיה� ובתור� ה� מעצבות את תודעת�

אלה שמשמשות את החוקרי� לניתוח התנסויותיה� ותודעת� של , לבי� קטגוריות אנליטיות
 Rogers Brubaker & Frederick Cooper, Beyond “Identity”, 29ראו . הפועלי� ההיסטוריי�

THEORY & SOC’Y 1 (2000). 
כתיבת ההיסטוריה של המהפכה החוקתית : ?'הא� ייזכר שמנו'"מאבאדי 'ראו למשל אפסאנה נג  13

 BETH; )1999, יוסי מילוא מתרג� (94 ד מאעה'ג" באירא� כאילו יש חשיבות לנשי� ומגדר
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 היה אחד מה� 1917 אשר קוד המשפחה של,  מהלכי החקיקה נועדומאנית' העותבאימפריה
להקנות למדינה שלטו� ריכוזי ולאפשר לה ריבונות ושליטה ישירה , ) האחרו�–ובדיעבד (

 שתיווכו בינ� לבי� ,פוליטיי� שוני��  באמצעות הכפפת גורמי� חברתיי�הדבר נעשה; בנתיניה
כמו ,  תחומי חיי�עיצובב התערבות המדינה בעזרת כ�ו, לפיקוח המדינה, השלטו� המרכזי

, אגב כ�.  אליה�יכנס שבעבר לא היה לה עניי� רב לה, ובפיקוח על תחומי� אלה,המשפחה
המאוכלס במגוו� אנושי של נושאי תפקידי� ,  אותו מנגנו� שלטוני מורכב–המדינה עצמה 

 עוצבה – יחסי שליטי� ונשלטי� אודות עלשמיישמי� את התפיסות המקובלות באותה תקופה 
כחלק ,  החדש שגילו הרפורמטורי�יי� הענאפוא שלפנינו הוא מוקד הדיו� במקרה. מחדש

בעיצובה ובהכפפת� , בהתערבות במסגרת המשפחה,  המשתנהמאנית'מהאליטה במדינה העות
את ניתוח , לטענתי, זה ההקשר שמתאי� למק� בו. של תהליכי� אלה לפיקוח המדינה

. י� במשפחה ובחברה של נשחוקיהמאמצי� שמשק� קוד המשפחה לחולל שינוי במעמד� ה
לפרשנות ההיסטורית של קוד המשפחה הוחמצה על ידי רוב ) ולא רק היא(נקודה מהותית זו 
  14.החוקרי� שדנו בו

  
  

 
BARON, EGYPT AS A WOMAN: NATIONALISM, GENDER, AND POLITICS (2005); Palmira J. 
Brummett, Gender and Empire in Late Ottoman Istanbul: Caricature, Models of Empire, 
and the Case for Ottoman Exceptionalism, 27 COMP. STUD. S. ASIA, AFRICA & THE MIDDLE 

EAST 283 (2007) . ה נאבקו בתקופה זו לקבלת זכות בחירה באירופה ובצפו� אמריקנשי�
. לא מפני שבשאר התחומי� מעמד� היה שווה או קרוב למעמד הגברי�, )יסטית'התנועה הסופרז(

היו , כמו הגברי�, שא� כי לא זכו במעמד של אזרחיות לפי חוק, מאניות'יחסית לנשי� עות
מעמד� של , ית המשפטוהיו בעלות זכות עמידה בב, לרשת ולהוריש, רשאיות להחזיק ברכוש

ראו . המאבק על זכויות פוליטיות היה אמצעי להשגת מעמד אזרחי. נשי� במערב היה נחות יותר
: ג� על השינויי� בחשיבה ובכתיבה על היסטוריה של נשי� ומגדר במערב אירופה וצפו� אמריקה

–1800 ,מגדרהיסטוריה של נשי� והיסטוריה של , היסטוריה: לשנות את ההיסטוריה"בילי מלמ� 
 ).2008, יוסי מאלי עור� (331 מחקרי� בהיסטוריוגרפיה המודרנית:  זמני� חדשי�"2005

בי� המחקרי� הבולטי� . לא רבי� ההיסטוריוני� שניתוח מפורט של קוד המשפחה העסיק אות�  14
 NIYAZI BERKES, THE DEVELOPMENT OF SECULARISM IN TURKEY ([1964]אפשר למצוא את 

1998) ;Eisenman ,5 ש"לעיל ה ;AYDIN, 1985 ,וחוקרי� אחרי�(היסטוריוני� אלה . 5 ש"לעיל ה ,
מרבי� לדו� ) שמסתמכי� עליה� ולרוב אינ� מציעי� תובנות אחרות בקשר לקוד המשפחה

מאנית על מצב הנשי� באופ� 'ויכוחי� האידאולוגיי� והאינטלקטואליי� בקרב האליטה העותוב
את .  מלחמת הבלק� ומלחמת העול� ועל השאיפה לשפר את מעמד�על קשייה� בעקבות, כללי

מאניות ה� מנתחי� ' קוד המשפחה והקשר שלה� למטרות מפעל הרפורמות העותיו שלמטרות
חוקרי� . בלי לקשר בי� שני נושאי� אלה לבי� השאיפה לעצב מחדש את הבניית המשפחה, בנפרד

 באופ� כמעט בלעדי על טקסטי� שנכתבו על אלה ג� אינ� ערי� לכ� שה� מבססי� את ניתוחיה�
לא היה גברי , הג� שהיה אליטיסטי מובהק,  שהשיח הציבורי על מצב הנשי�א� על פי, ידי גברי�

 .בלבד
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   של הקודשמו. 2

 1917 באוקטובר �25  באסתנבול במאנית' המשפחה המקורי פורס� על ידי הממשלה העותקוד
הקוד לא תורג� רשמית לערבית ,  לי ככל הידועHukuk-i Aile Kararnamesi.15תחת הכותרת 

  לאחר מלחמת העול�16. הקודמי�מאניי�'בכ� הוא לא היה שונה מהקודי� העות. בעת פרסומו
והחילו אותו ) כפי שאטע� בהמש�, מהותית( השליטי� הקולוניאליי� החדשי� את הקוד שינו

רי� שהפכו כלומר באזו, לשעבר בלבנט�מאניות'עות�על המוסלמי� בפרובינציות הערביות
 ר�א� ופלשתינההירד� עבר, סוריה, בהסדרי� של אחרי המלחמה למדינות המנדט לבנו�

התרגו� .  אלה הקוד תורג� לערבית באופ� פרטי על ידי משפטני� מקומיי�אזורי�ב. ישראל
ק#�קאנ"ובו הש� שנית� לקוד היה ) 1924(המוקד� ביותר המוכר לי הוא התרגו� הלבנוני  � #ק ח

 ,ואול�.  המאמר אזכיר בהמש� ישראלר�א�  את מוצאותיו של הקוד בפלשתינה17".ַעאילה� אל
  על פיא�,  ישראלר�א� ידוע לי על קיומו של תרגו� מנדטורי רשמי לערבית ג� בפלשתינהלא

,  אל מעמדו של הקוד בצווי� שפרסמוהבריטי� התייחסו כתב המנדט  שלו טר� קבלתשעוד
 הטקסט של החוק שהבריטי� החילו על בתי הדי� 18.שחייבו לשנות אותו ואת תחולתו

נוהג עד ") חוק המשפחה המוסלמי(" שינויי� אלה אחרל  ישראלר�א�השרעיי� בפלשתינה
 ,"חוק המשפחה העותמאני" כיו� מכונהה ,חוק זה.  ישראלמדינתהיו� בבתי הדי� השרעיי� ב

רגומי� פרטיי� של הקוד שמיזג שני ת, הקאדי של יפו דאז,  על ידי טאהר חמאד�1957נער� ב
 ולא ידוע לי י את שני התרגומי� הקודמי� הללו לא ראיתי במו עיני19.לערבית מתקופת המנדט

בי� , מכל מקו�.  אלה שני תרגומי� אחרי�היו מאאו ש, א� אחד מה� היה התרגו� הלבנוני
ימי�  התרגו� הלבנוני יש הבדלי� מסו� לבי, המבוססת על השניי� הללו,הגרסה הישראלית

אחד המקומות ; מאני'והתרגו� בגרסה הלבנונית סטה בעצמו בכמה מקומות מהמקור העות(
הגרסה ).  הנדונה כא��" שעמד במוקד פסיקת בג,130הוא סעי� , י�ילמרבה הענ, האלה

 ַקראר �#קאנ", הישראלית של הקוד מופיעה תחת כותרת שונה במעט מזו של התרגו� הלבנוני

 
 Takvim-i Vekayi 3046, 3-10 : ימי� פורס� הקוד ברשומות באסתנבולשישהכעבור   15

(31.10.1917). 
וצת הרפורמות מסמכי� מסוימי� תורגמו מסיבות במר. מאנית'שפת המנהל והמשפט הייתה עות  16

 רוב החוקי� לא נמנו ע� ,אול�ו. שונות לערבית ופורסמו באמצעות בית הדפוס האימפריאלי
בעיקר , תרגומי� וספרי פרשנות  של דברי חקיקה שוני� פורסמו באופ� פרטי. מסמכי� אלה

 .הסתמ� עליה� וחוקרי� מרבי� ל,על ידי מומחי� זרי� או מקומיי�, בצרפתית
עאר� אפנדי רמדא� , עור�, יוס� אבראהי� צאדר( 373–353, 353 כר� א קַואני��מ�עת אל'מג  17

 ).1927, מתרג�
18  Government of Palestine, An Ordinance to provide for the Application of the Ottoman 

Family Law of 25th October, 1333 (25.9.1919), 1 NORMAN BENTWICH, COMP. LEGISLATION 

OF PALESTINE, 1918–1925, 58 (1926).  
למחברת מאמר , מנהל בתי הדי� השרעיי� בישראל, ר איאד זחאלקה"דואר אלקטרוני מהקאדי ד  19

 .ר זחאלקה"תודתי לד). 10.4.2014(זה 
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ק �ה� קוד המשפחה ההיסטורי וה� גרסותיו , פרסומי� אקדמיי� בעברית ב20".ַעאילה� אל#קח
חוק זכויות המשפחה "או " מאני'חוק המשפחה העות"המנדטורית והישראלית מוזכרי� בש� 

אני משערת שהש� האחרו� הוא תרגו� של הש� הרווח בספרות המחקר באנגלית ". מאני'העות
Ottoman Law of Family Rights (OLFR)של ) כפי שאראה להל�, שגוי(בוסס על תרגו�  והוא מ

ק"המונח  �דווקא במחקרי� המוקדמי� ביותר על קוד . בשמו של הקוד המקורי" זכויות"ל" ק#ח
 וזה הש� Code Familial,21, לדעתי, נבחר הש� המתאי� ביותר, שנכתבו בצרפתית, המשפחה

  ).Family Codeובאנגלית " (קוד המשפחה", מצתיישא
מה� ?  המקוריאמני' לקוד העותמתאי� שהוא זה ש� דווקאשלמסקנה  הגעתי מדוע

מוב� מאליו שכחוק שנחקק באימפריה , ראשית? החסרונות של השמות האחרי� שהזכרתי לעיל
 כ� הוא מופיע תדיר בספרות א�,  לא היה חלק משמו המקורי"מאני'עות"הכינוי , מאנית'העות

של חוקי מדינות באשר ה� אינ� נושאי� את ש� שמותיה� ). לעיל(המחקר בעברית ובאנגלית 
שכ� תפקיד השמות לזהות את החוקי� עבור משתמשי מערכת המשפט , המדינה המחוקקת

 בתחומי משפט ומדעי החברה מוסיפי� את ש� המדינה לש� קרי�היסטוריוני� וחו. המקומית
התוספת .  להיות כלולה בש� החוק עצמואמורה אינהאבל תוספת זו , בהירות הדיו�

 הרווחי� בספרות המחקר דיוקי�ה�אימ היא אחד חה בכותרת שמו של קוד המשפ"מאני'עות"
ולא רק , ואני מתעכבת עליה משו� שלדעתי מקורה בערפול ההיסטוריה של הקוד, אודותיו על

) חוק המשפחה המוסלמי(תוספת זו מתעלמת מהש� שהבריטי� נתנו לו . בטעות טכנית
 ולא , המנדטורישהקוד  על פיא�, לו אותו על מוסלמי� בלבדכששינו את תוכנו והחי

והוא ג� .  ישראלר�א� בבתי הדי� השרעיי� בפלשתינה, לפחות להלכה,  הוא שיוש�,מאני'העות
 די המקורי אמנ� נכנס לתוק� מימאני'הקוד העות. זה שמיוש� בבתי הדי� השרעיי� בישראל

שכ� באותו זמ� החל כיבוש� בידי , רביותאול� הוא לא יוש� בפרובינציות הע, ע� פרסומו
 שמו של הקוד בכותרת,  מקו�מכל.  שנמש� עד תו� המלחמה,הצבא הקולוניאלי הבריטי

  .  אינה מופיעה"מאני'עות" התוספת )לעיל(בתרגומיו לערבית 
 בכותרת מציי� את סוג הצו ”kararname(si)“ ונחהמ,  למרכיבי שמו המקורי של הקודאשר

 מתרגמי הקוד לערבית 22. את דבר החקיקהמאנית'רתו פרסמה הממשלה העותהמנהלי שבמסג
. " מדינהחוק" מודרנית בערבית שמשמעותו ,"�#קאנ"במונח " קרארנאמה"החליפו את המונח 

חוק כזה , לפני הרפורמות.  היה חוק מטע� הסולטא�"קאנו�", מאנית'בתרבות המשפטית העות

 
ראו ג� ). 1957 (311–290 המשפט המוסלמי במדינת ישראלשלמה דב גוטוי� ואהר� ב� שמש   20

 .232–214' בעמ, ש�, תרגו� החוק לעברית ופרשנות
21  Lucien Bouvat, Le Code Familial Ottoman de 1917, 43 REVUE DU MONDE MUSULMAN 5 

 ZİYAEDDİN ראו ג�. מאמר זה כולל תרגו� של קוד המשפחה לצרפתית משולב בפרשנות. (1921)

)1936( URQUIET EN AMILIALF ODEC DU RANSFORMATIONT LA SUR SSAIE ,INDIKOĞLUF İAHRF. 
צו שמבוסס על החלטת ממשלה ומעמדו בהיררכיית הצווי� , �kararnameנראה כי הבחירה ב  22

קשורה לכ� , מאניי� נמו� מזה של הצווי� ששימשו לפרסו� חוקי� אחרי�'הממשלתיי� העות
, Aydın, 1998 ראו. כדי למנוע התנגדות לאישורו בפרלמנט, שקוד המשפחה פורס� כחוק זמני

 .314' בעמ, 5 ש"לעיל ה
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שהרי , א נכו� יהיה לתאר אותו כחקיקה פוזיטיביתאול� ל, תפקד והיה מחייב כחוק מדינה
� הקד�מאנית'חקיקה פוזיטיבית לא הייתה חלק מהתרבות המשפטית של המדינה העות

 עשרה טענו תשעבמאה ה). י�ילצור� הענ, מודרנית אחרת�או של כל מדינה קד�(מודרנית 
קת מדינה  במשמעות המודרנית של חקי"קאנו�" את המושג מאני�' העותהרפורמטורי�

קוד המשפחה היה ללא . "קאנו�" את הקודי� המרכזיי� של הרפורמות נוכאשר כי, פוזיטיבית
. מדויקת היא בתרגו� לערבית "קאנו�" ומבחינה זו הבחירה במונח ,ספק חוק מדינה פוזיטיבי

נועדה להדגיש את היותו חלק ממפעל הקודיפיקציה ) "חוק"ולא  ("קוד"ההעדפה שלי למושג 
 �יעני ( עשרהתשע המשפט הקונטיננטלי של המאה הבהשראת �1840ורמות שהחל בשל הרפ

המקור , תילהערכ,  הוא”Hukuk-i Aile“הצירו� ,  לבסו�23).שאפרט מעט יותר בפרק הבא
 ”Aile“". חוק זכויות המשפחה", לטעות נוספת בתרגו� שמו של הקוד לאנגלית ולעברית

.  המונח היחיד בכותרת שתרגומו אינו מעורר קושי והוא,"משפחה"פירושו ) ַעאילה: ערבית(
ק: ערבית (”Hukuk“המונח  �נושא כמה , ללא הקשר מסוי�,  מופיע בנפרד כשהוא,)ק#ח

בי� ). כלומר חוקי� ("כללי�" או "זכויות"במקורו הוא ש� עצ� ברבי� ומשמעותו . עויותמשמ
. שגויה מהותית) Family Rights, זכויות המשפחה ("זכויות"הבחירה ב, שתי המשמעויות הללו

קוד המשפחה אינו עוסק ,  מוסד המשפחה שלו נועדה להשפיע על עיצובשהחקיקה  על פיא�
) נישואי�(הקוד מגדיר את הכללי� להקמת משפחות . בזכויות המשפחה כיחידה חברתית

, חלפק, את ההיתרי� והאיסורי� בנדו� ואת בעלי הסמכות לנהל, במדינה) גירושי�(ופירוק� 
 Hukuk-i“ משמעות הצירו�,  במילי� אחרות24.לרשו� ולתת הרשאות לאזרחי� בענייני� אלה

Aile” בשמו של החוק מייתרת את"חוק" או "קוד" הקידומת ,אול�ו. " משפחהחוקי" הוא  
  ". המשפחהקוד"וכ� נותר הש� , " משפחהחוקי" בסמיכות "חוקי�"המילה 

  )1919" (ה המוסלמיחוק המשפח"ל) 1917" (קוד המשפחה"מ. 3

יחד איתו .  את קוד המשפחהמאנית' פרסמה הממשלה העות1917 באוקטובר �25ב, כאמור
 קוד המשפחה היה צעד משמעותי נוס� 25.פורס� ג� קוד פרוצדורה חדש לבתי הדי� השרעיי�

 
23  Avi Rubin, Modernity as a Code: The Ottoman Empire and the Global Movement of 

Codification, 59 J. ECON. & SOC. HIST. ORIENT 828 (2016). 
ראויות לתשומת לב ) וקי המשפחהח (”Hukuk-i Aile“שתי נקודות בצירו� המילי� , ע� זאת  24

משפחה "נטע� בתקופה המודרנית במשמעות ) משפחה(" עאילה"המונח , האחת. נוספת
 היא הבחירה של המחוקק אחרתהנקודה ה. 315–314' בעמ, 9 ש"לעיל ה, ראו אסד". גרעינית

דיני ( ע� המסגרת השרעית של הקוד "מתכתבת"מאני לשמור בכותרת הקוד המשגה ש'העות
, )שחציה�אחואל אל�אל: בערבית, personal status" (דיני מעמד אישי"ולא ) פחהמש

על הקוד של , 34 ש"הלהל� ראו ( ע� המשפט הקונטיננטלי בגרסתו הקולוניאלית "מתכתבת"ה
 ).קדרי פאשא במצרי�

25  Takvim-i Vekayi 3046 ,מפאת קוצר היריעה לא אדו� כא� בקוד . 14–10' בעמ, 15 ש"לעיל ה
 שיש בחקיקתו כדי להאיר ולתמו� כמה מהטיעוני� הנוגעי� להקשר של א� על פי, וצדורההפר

נטי לעניי� זה הקישור הבולט שעושה קוד הפרוצדורה החדש וובמיוחד רל. חקיקת קוד המשפחה
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.  הארוכה עשרהתשעבסדרת רפורמות עתירת תהפוכות ומשברי� שנערכה במרוצת המאה ה
במהלכ� שליטי האימפריה והאליטה .  של רפורמות אלהרכזיייתה יעד ממערכת המשפט ה

קוד המשפחה נועד להשלי� . מאנית'הבירוקרטית שלה עיצבו מחדש את מערכת המשפט העות
יצירת מערכת משפט מדינה : את השגתו של אחד היעדי� המרכזיי� של הרפורמות המשפטיות

  . מאני�' חלי� על כל האזרחי� העותשחוקיה, בעלת אחדות פנימית, מודרנית ריכוזית

הכניסו ,  עשרהתשע של המאה הארבעי� שהחלו בשנות ה, המשפטיות העיקריותהרפורמות
, בחלוקת העבודה החדשה שכוננו הרפורמות. שינויי� רבי� במערכת השיפוט על כל מרכיביה

שפחה  עד לפרסו� קוד המ,אול�ו. מערכת השיפוט השרעית התמקדה בעיקר בדיני המשפחה
.  אחרי�מאניי�'כפי שעברו חוקי� שרעיי� ועות,  קודיפיקציהמשפחה חוקי ה לא עברו�1917 ב

 של פרשנויות חכמי נדלה הפסיקה בבתי הדי� השרעיי� הסתמכה כבעבר על המאגר הבלתי
בשילוב מנהג מקומי וחוקי� , אימפריההאסכולה הרשמית של ה, ההלכה מ� האסכולה החנפית

בהתא� לעניי� הספציפי שהובא בכל מקרה בפני , וכ� על פסיקות קודמות, )קאנו�(סולטאניי� 
 של דיני המשפחה עלה מדי פע� במרוצת שנות יקציהרעיו� הקודיפ). קאדי(השופט השרעי 

 Mecelle-i Ahkam-ı(ֶלה 'עת הושלמה הקודיפיקציה של הֶמגֶ , 1876בעיקר מאז , הרפורמות

Adliye( ,עשרהתשעבמאה ה. בסס כולו על דיני� שרעיי� שהתמאני'ותהקוד האזרחי הע  
, כולל באירופה, כמו רפורמטורי� רבי� אחרי� ברחבי העול�, מאני�'הרפורמטורי� העות

קוד , במיוחד מהקוד האזרחי הצרפתי הראשו�, שאבו את השראת� מהמשפט הקונטיננטלי
 הל'מגהיה ב. לה' ובה� המגמאניי�'השראה זו ניכרה בכל הקודי� העות). 1804 (ו�אנפולי

שנועד , מיזוג מרשי� ומרתק בי� חוק שרעי למבנה הדוק של ספר חוקי� קונטיננטלי מודרני
לשמר את תוכנ� של הדיני� ובה בעת לשנות את פרקטיקת הפסיקה ולחזק את שליטת המדינה 

 
בי� הליכי השיפוט בבתי הדי� השרעיי� לבי� קוד הפרוצדורה של בתי המשפט האזרחיי� 

 ברוח המשפט הקונטיננטלי והחלי� בבתי , כיתר חוקי הרפורמה,קשנחק, )1879(הניזאמיי� 
 AVI RUBIN, OTTOMAN ראו. לה'המשפט האזרחיי� בלבד את חוקי הפרוצדורה של המג

NIZAMIYE COURTS: LAW AND MODERNITY 32 (2011) . קוד הפרוצדורה החדש לבתי הדי�
לא ביטל את הפרוצדורה שהייתה  הוא ,אול�ו. השרעיי� השלי� מהל� זה בבתי הדי� השרעיי�

שחלקו התקיי� כבר ממילא בעבודת בתי ,  אלא הידק את המיזוג,לה'על בסיס המג, שרעית במקור
בכ� ממחיש החוק הזה . ניזאמית�בי� הפרוצדורה השרעית לפרוצדורה האזרחית, הדי� השרעיי�

מהלכי שינוי ) 1: (תמאנית בתקופת הרפורמות המשפטיו'שני מאפייני� בולטי� של החקיקה העות
ואחרי (קדמו לרוב פעולות החקיקה , יהיבדר� של ניסוי וטע, שיושמו תחילה ללא חקיקה

מאנית התבססה על 'החקיקה העות) 2(; )בדר� דומה, ה� עברו תיקוני� רבי� נוספי�, החקיקה
רו  שיצ,מאניי�'שאילה סלקטיבית של אלמנטי� מחוקי� קונטיננטליי� ושתילת� לצד חוקי� עות

נוס� ). לגאלי מפורט של תהלי� זה�ספרו של רובי� לעיל עור� ניתוח סוציו(יחד מזיגה ייחודית 
כחלק ממערכת השיפוט המדינתית , קוד הפרוצדורה החדש הכי� את בתי הדי� השרעיי�, כ� לע

לתפקיד המנהלי הנוס� שהועיד לה� קוד המשפחה בתחו� הפיקוח והרישו� של , מאנית'העות
נושא זה הוא חלק מפרויקט ). מוסלמי��כולל לא(ואי� וגירושי� של כל האזרחי� הליכי ניש

 . שאני מקווה שיראה אור בקרוב,המחקר הנוכחי שלי
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המטרה המרכזית של , כזכור,  שליטה זו הייתה26.המדינה במערכת השיפוט ובשופטי�
במרוצת התקופה כולה חתרו אפוא הרפורמטורי� .  בפרטהמשפטיות אלה בכלל ומותהרפור

אול� עובדי� , שאגפיה מתמחי� כל אחד בתחומי חוק מסוימי�, לעצב מערכת שיפוט לכידה
 – האלה יהימשתי זוויות הרא. בתיאו� הדדי בעוד� כפופי� במסגרת היררכיה ברורה למרכז

קוד משפחה היה , קציהיט הקודיפ פרויק שלו מערכת השיפוט והשלמתהאחדתל השאיפה
 המש� מתבקש משפחה קוד  היהמבחינת התפיסה שייצגה הקודיפיקציה הקונטיננטלית. חיוני

  27.מאני�' וכ� הוא אכ� נתפס בעיני משפטני� עות,של הקוד האזרחי
 נטע� כי הרפורמטורי� חששו לגעת בדיני מאניות' על הרפורמות העותבהיסטוריוגרפיה
וזאת כהסבר לדחיית הקודיפיקציה של דיני , פ� תתעורר התנגדות דתיתהמשפחה השרעיי� 

 המכשול העיקרי שניצב בפני קודיפיקציה של דיני ,אול�ו 28. זמ� רב כל כ� במש�המשפחה
היה מעורבות� הגוברת , לה ואת האחדת מערכת השיפוט'שנועדה להשלי� את המג, המשפחה

פריבילגיות , בחסות הקפיטולציות. אניתמ'של מדינות אירופה בענייני האימפריה העות

 
 זמ� רב נדרשלה מוצגת לעיתי� כלא יותר משריד ארכאי ש'בספרות המשפטנית הישראלית המג  26

שר ההיסטורי של יצירת גישה זו מתעלמת מההק). �1984בוטלה בישראל ב(מדי לסלקו מהדר� 
. לה וההישג שהיא ייצגה בחיבור שיצרה בי� שתי שיטות שיפוט שונות כל כ� במהות�'המג

על ההקשר . ג� על איכויותיה, מ� הסת�, שרידותה ארוכת השני� בתקופה עתירת שינויי� מעידה
על . 23 ש"לעיל ה, Rubin; ש�, RUBINראו , לה ויתר מהלכי הקודיפיקציה'ההיסטורי של המג

 Seda Örsten שריעה ראו�מאני והבחירה בקוד מבוסס'המאבק על אופי הקוד האזרחי העות
Esirgen, Osmanlı Devleti'nde Medeni Kanun Tartışmaları: Mecelle mi, Fransaız Medeni 

Kanunu mu?, 29 OTAM 31 (2011). 
27  Aydın, 1998 ,הקמת ועדת על, 32–31 ש"זה ראו להל� העוד בעניי� . 314' בעמ, 5 ש"לעיל ה 

 . וההנחיות שניתנו לה ממשרד המשפטי��1916הקוד ב
 ניאזי ברקס הוא אולי הרהוט ביותר בי� חוקרי .172–169 'בעמ ,14 ש"ה לעיל ,BERKESראו למשל   28

ת את הרפורמות הרפורמות התורכי� שבגרו אל תו� התקופה הכמאליסטית וטיפחו גישה המפרש
" מסורת"מאניות ברוח תיאוריות המודרניזציה כמאבק איתני� בינארי בי� 'המשפטיות העות

 J.N.D. Anderson, The Role of Personalראו למשל ". חילוני"ל" דתי"ובי� משפט " מודרניות"ו
Statutes in Social Development in Islamic Countries, 13 COMP. STUD. IN SOC'Y & HIST. 17, 

 ,Avi Rubinמאנית ראו 'לניתוח ביקורתי של גישה זו בנוגע למערכת המשפט העות. (1971) 18
Ottoman Judicial Change in the Age of Modernity: A Reapraisal, 7 HIST. COMPASS 119 

על , מאנית על אופי הרפורמות'יודגש כי מאבקי� בי� חוגי� שוני� בקרב האליטה העות. (2009)
ליוו את , על אופי הקודיפיקציה ועל כל נושא אחר כמעט, שאלת מעמד� של דיני� שרעיי�

 הוא היה נושא לוויכוחי� ,ג� בעת שקוד המשפחה קר� עור וגידי�. הרפורמות כל הזמ�
 שהלי� האישור א� על פי,  דבר זה לא מנע את החקיקה ולא את יישו� הקוד,אול�ו. ומחלוקות

חוקרי קוד המשפחה המעטי�  ).165' בעמ, 5ש "לעיל ה, AYDIN, 1985(של� הרשמי שלו לא הו
 והדבר תר� ועדיי� תור� להדגשת ,נוטי� להבליט בעיקר את המחלוקות האידאולוגיות סביבו

לה לקוד המשפחה ולהחלטות 'מחלוקות אלה בהיסטוריוגרפיה כהסבר לפער הזמ� בי� המג
דגש זה מעורר שתי , לטענתי.  קוד המשפחהו שלמאני� בעת הכנת'את המחוקקי� העותשהנחו 
 המחלוקות סביב הקוד מתוארות )ב(;  הוא מוגז� ומתעל� מגורמי� חשובי� אחרי�)א(: בעיות

 ).מחקרי שבעבודה, בי� היתר, בניתוח טענות אלה עוסק(במושגי� אנכרוניסטיי� 
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לשליטי� אירופי� כדי , מתו� עמדת כוח, היסטוריות ששליטי האימפריה נתנו במאות קודמות
 הגנה  עשרהתשע העניקו מדינות אירופה במאה ה– לעודד את המסחר האירופי באימפריה

אלא ג� , י�ומט כסוחרי� או דיפל, באימפריהלנתיניה� השוהי�, כבעבר, משפטית לא רק
 29.מוסלמיות�בעיקר מבני העדות הלא,  במספרי� גדלי� והולכי�מאני�'לאזרחי� עות

מוסלמיות שלמות ובדרישות �מעורבות זו לבשה לעיתי� אופי של תמיכה בקהילות לא
 קודיפיקציה של דיני 30.מנהיגיה� לקבל סמכויות שיפוט בתחו� המשפחה וניהול הקהילה

 להשלי� את האחדת מערכת השיפוט הייתה מחייבת לצמצ�  במטרהמאניי�'המשפחה העות
 ולהתעמת ע�  עשרהתשעאת האוטונומיה שקהילות אלה הצליחו לזכות בה במרוצת המאה ה

 הממשלה  לא יזמהעד לחיבור קוד המשפחה בתקופת המלחמה. המעצמות שנתנו לה� חסות
  שלמ�צמצול או �יטולהיא ניסתה לפעול בערוצי� שוני� לב.  כזהשיר מהל� ימאנית'העות

טריטוריאלי לזרי� ואזרחי� � מעמד משפטי אקספשרשִא , השלכות משטר הקפיטולציות
 שני�  למש�עכבהאגב כ� הת. ניסיונות אלה עלו בתוהו.  במספרי� גדלי� והולכי�מאני�'עות

 ערוצי השיפוט הקהילתיי� בתחומי המשפחה לתו� מערכת  של�ארוכות ג� השלמת כינוס
ע� פרו� מלחמת העול� והצטרפות האימפריה .  ריבונית ריכוזית אחתמאנית'שיפוט עות

 
 MAURITZ S. VAN DEN BOOGERT, THE; 76–74, 61–60 'בעמ, 7 ש"לעיל ה, ראו קואטארט  29

CAPITULATIONS AND THE OTTOMAN LEGAL SYSTEM: QADIS, CONSULS, AND BERATHS IN THE 

18TH CENTURY (2005); Feroz Ahmad, Ottoman Perceptions of the Capitulations 1800–
1914, 11 J. ISLAMIC STUD. 1 (2000).  

: ראו, תשע עשרהמוסלמיות במאה ה� והאוטונומיה של הקהילות הלא) קהילה דתית( "ִמֶלת"על ה  30
להשתרשות הדעה השגויה כאילו התקיימה באימפריה . 166–161' בעמ, 7 ש"לעיל ה, קואטארט

� דתית של הקהילות הלא� מאנית לאור� מאות שני� מערכת סדורה של אוטונומיה משפטית'העות
תרמו , הבריטי� והצרפתי� בארצות המנדט, כביכול, משיכושאותה ה, שיטת המלת, מוסלמיות

דעה זו נבעה מהסתמכות לא ביקורתית של חוקרי� על תיאורי� של , בי� היתר. גורמי� שוני�
רכיה� נעשה שימוש אנכרוניסטי במינוח זה כאילו הוא מבטא ו שלצתשע עשרהרפורמות המאה ה

י� ההיסטוריי� ביחסי� בי� האימפריה המשכיות של שיטת מנהל אחידה ומהתעלמות מהשינוי
. לאור� שנות קיומה הממושכות של האימפריה, לבי� הקהילות הרבות והמגוונות שאכלסו אותה

 Benjamin Braude, Introduction, in CHRISTIANS AND JEWS IN THE בנושא זה ראו למשל

OTTOMAN EMPIRE: THE ABRIDGED EDITION 1 (Benjamin Braude ed., 2014); Benjamin 
Braude, Foundation Myths of the Millet System, in CHRISTIANS AND JEWS IN THE OTTOMAN 

EMPIRE: THE ABRIDGED EDITION 65 (Benjamin Braude ed., 2014); Baki Tezcan, Ethnicity, 
Race, Religion and Social Class: Ottoman Markers of Difference, in THE OTTOMAN WORLD 

159 (Christin Woodhead ed., 2011); Dimitrios Stamatopoulos, From Millets to Minorities in 
the 19th-Century Ottoman Empire: An Ambiguous Modernization, in CITIZENSHIP IN 

HISTORICAL PERSPECTIVE 253 (Steven G. Ellis et al. eds., 2006) .ת הגישה על התפתחו
 ,KAREN BARKEYמאנית אחרי כיבוש קונסטנטינופול ראו 'הקהילתית בתרבות הפוליטית העות

EMPIRE OF DIFFERENCE: THE OTTOMANS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE 130–150 (2005) . על
על מה אנחנו מדברי� כשאנחנו מדברי� על "ישראלי ראו גל אמיר �שיטת המלת בשיח המשפטני

 ).2016 (677 ל מחקרי משפט" ?המילט
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 ובה� המדינות העיקריות שהחזיקו ," ההסכמהמדינות" למלחמה נגד מאנית'העות
 ובעקבות החלטה ,צדדי� באופ� חדהקפיטולציותמיהרה הממשלה לבטל את , בקפיטולציות

פנתה לחיבור , תחו� דיני המשפחהלה ב' למגהמש� תשל ועידת מפלגת השלטו� לקד� חקיק
  31.קוד משפחה

 מאני' המשפטי ובפרלמנט העותנהל מונתה ועדה בת חמישה בכירי� בִמ 1916 במאי

 הקוד שפורס� כעבור שנה וחצי כלל שני 32. בעבודתהידי מהחלה והיא ,לחקיקת חוק משפחה

קונטיננטלי דמה קוד  בי� תוכ� שרעי למבנה צרבשילוב שי.  ספר נישואי� וספר גירושי�–ספרי� 

הוא , בה בעת. כולל נוצרי� ויהודי�, מאני�'הוא חל על כל האזרחי� העות. לה'המשפחה למג

הותיר על כנ� את הכללי� ההלכתיי� הבסיסיי� של כל דת ביחס לנישואי� וגירושי� ולא עסק 

וקי� פרקי� שכללו ח: כל אחד משני הספרי� נחלק לפרקי� משני סוגי�. כלל בשאלות טקסיות

 אליה� נבדלו הנוצרי� שביחסבתחו� הנישואי� או הגירושי� ופרקי� שבה� רוכזו אות� חוקי� 

הלכה נפרדי� על בסיס דתי ע� � הקוד חוקי� מבוססי שילבבדר� זו. או היהודי� מהמוסלמי�

 העביר לשליטתה סמכויות ולצור� זה,  בתחומי� המהותיי� למדינהלוחוקי� אחידי� לכ

 איבדו את כל לא הללו. כ� היו נתונות בידי ראשי הקהילות השונותחשובות שקוד� ל

אול� התפקידי� שהקנו לה� את כוח� כמתווכי� בי� הקהילה למדינה ניטלו מה� , סמכויותיה�

הכלי� לביצוע השינויי� הללו נכללו בחוק המשפחה עצמו ובצו מנהלי . ונמסרו לניהול המדינה

לצד קוד המשפחה הוכנס , כמו כ�. 1918 של שנת בפתחה, שפורס� חודשיי� מאוחר יותר

בעלי� , גברי� בלבד( שעסק בענישה של אזרחי� ,תיקו� בסעי� משנה בקוד הפלילי

 
 חקיקת תיקוני� ותוספות –האחד , הוחלט על שני מהלכי חקיקה מקבילי�, אמיתו של דברל  31

 וניתנו לה� ,לש� כ� מינה שר המשפטי� שתי ועדות.  חקיקת קוד משפחה– אחרה, לה'למג
 Ceride-i Adliye 149,לה'הנחיות שקושרות בי� הצור� בקוד המשפחה לצור� בתיקו� המג

(August 1916), “İhzar-ı kavanin komisyonları” 65–68  .לה 'הרציונל של הצור� בתיקו� המג
י� ימשו� שהוא מתמקד בצור� לקד� חוקי� חדשי� של זכויות קנ, במסמ� זה מעניי� במיוחד

 אול� יש בו כדי , לנושא הנדו� במאמר זהבמישרי�� זה אינו נוגע יעני. פרטי בנכסי דלא ניידי
הבנה �משפטי אי�שוררת במחקר ההיסטורישבנוגע אליה� מה את אחת השאלות  יר במידתלהא

 שאלת –) 3ש "הלעיל  ראו. שא� מוצאת את דרכה אל דיוני� בתביעות בעלות על קרקע בישראל(
וועדה שמונתה ה, בניגוד לוועדת קוד המשפחה, מכל מקו�. מאניי�'פרשנות חוקי הקרקעות העות

 . לה לא השלימה בסופו של דבר את משימתה'לתיקו� המג
32  Istanbul, BOA, ŞD. 2836/29 (14 May, 1916) .אמנ� כלל רק  קוד המשפחה שחיברה הוועדה

 אול� הכוונה הייתה להרחיב את ,את אלה העוסקי� בנישואי� וגירושי�, חלק מדיני המשפחה
. 317' בעמ, 5ש "לעיל ה, AYDIN, 1985 ראו .המשפחההחקיקה ג� לתחומי� אחרי� של דיני 

ההקשר שבמסגרתו יש להבי� את שהקדימות שניתנה לדיני נישואי� וגירושי� תומכת בטענתי 
אודות על חיבור הקוד היה שאיפת הרפורמטורי� לעצב את הבניית המשפחה ולשלוט בנתוני� 

 ). �פירוט להל(מאנית 'הקמת� ופירוק� של משפחות בחברה העות



  בירושלי	 והיו מחוקקי	 באסתנבול שופטי� יש  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע

141  

 �נהליהשלא ימלאו אחר ) מאמי�יכגו� א (�ומנהלי טקסי נישואי� מקומיי) ואפוטרופסי נישואי�

  33.נספח המנהלי לקוד עריכת הנישואי� שנקבעו בקוד המשפחה ואשר פורטו לאחר מכ� בשל

היה זה פרויקט הקודיפיקציה , ראשית?  היו החידושי� העיקריי� של קוד המשפחהמה

 יסיו� היה זה ג� הנ34.הראשו� אי פע� של חוקי משפחה שרעיי� ביוזמת מדינה מוסלמית

 חוק טריטוריאלי של דיני מעמד אישי חקיקתל)  היחיד עד כה– הידוע לי וככל(הראשו� 

אמנ� קוד המשפחה שימר חלק מההבדלי� בי� .  הטרוגניתייהמית בעלת אוכלוסבמדינה מוסל

אול� החוקי� המהותיי� לפיקוח , ההלכות הדתיות של שלוש הדתות בנוגע לנישואי� וגירושי�

 ומסגרת הניהול המשפטי והאכיפה הייתה , אחידי�היו �ופירוקהמדינה על כינו� נישואי� 

 ייצגה חידוש מרחיק לכת מבחינת מקור הסמכות  עצ� הקודיפיקציה35.טריטוריאלית

החוקי� בקוד , כ� לענוס� . המשפטית ופרקטיקת ההסתמכות על מקורות המשפט השרעי

המאפיי� . לא רק מהאסכולה החנפית, המשפחה נבחרו מאסכולות ההלכה הסוניות השונות

י� ובעיקר האחרו� היה הכלי העיקרי להכנסת שיפורי� במעמד� המשפטי של נשי� בנישוא

 למחוקקי� לברור מאסכולות שונות חוקי� לפי מידת גמישות� פשרמשו� שהוא ִא , בגירושי�

שבענייני� , במיוחד באות� תחומי� שבה� האסכולה החנפית, הביחס לזכויות נשי� במשפח

 כמה חידושי� חשובי� כלל אכ�הקוד . יתר� נוטה דווקא לנוקשות, שוני� נחשבת גמישה יחסית

 
 ,Takvim-i Vekayi 3107, 1–3 (1 January: הצו המפרט את הצעדי� המנהליי� לעריכת נישואי�  33

סעי� המשנה הפלילי . Takvim-i Vekayi 3046 (31 October, 1917): התיקו� לקוד הפלילי; (1918
 ,אי�רישו� נישובנוגע ל יחד ע� הצו המנהלי ,תיקוני� אלה. הנדו� תוק� פעמי� מספר קוד� לכ�

איסו� נתוני� סדיר על : מצביעי� על אחד ממוקדי העניי� העיקריי� של המחוקק בקוד המשפחה
  ).להל�(הסטטוס המשפחתי של האזרחי� למרש� התושבי� 

קוד דיני המעמד . מוחמדאני בהודו�כגו� החוק האנגלו, לא החשבתי קודיפיקציות קולוניאליות  34
) ציה'שח� אחואל אל� אחכא� אל שרעיה פי אל� אל (�1875  שחיבר קדרי פאשא במצרי� ב,האישי

 והוא , הקדי� את קוד המשפחה בשני� רבות,"בתי המשפט המעורבי�"במטרה שישמש את 
בתי המשפט " הוא לא יוש� ב,אול�ו.  משפטני� ותלמידי משפט לא רק במצרי� עד היו�משמש

 .KENNETH M ראו. תר במצרי� וג� לא אומ� באופ� רשמי כחוק מדינה מאוחר יו"המעורבי�
CUNO, MODERNIZING MARRIAGE: FAMILY, IDEOLOGY, AND LAW IN NINETEENTH AND EARLY 

TWENTIETH-CENTURY EGYPT 158–184 (2015). 
בו ליווה המחוקק את פרסו� קוד המשפחה הוגדרו סמכויות המנהיגי� הרוחניי� שבמאמר הסבר   35

הליכי עריכת הנישואי� וצוי� כי סמכויות בעלות אופי של הקהילות הנוצריות והיהודיות ביחס ל
משתמע מכ� . משפטי שהושארו לה� יילקחו מידיה� לאחר שיוכשרו לש� כ� שופטי� מתאימי�

כי בעת פרסומו של הקוד הייתה כוונה להמשי� את תהלי� ההאחדה של הליכי הנישואי� ולצמצ� 
 Ceride-i İlmiye 34: וצדורה בתחו� זהעוד יותר את תפקידי המנהיגות הקהילתית בענייני פר

(December 1917), “Münakehat ve Mufarakat kararnamesi Esbab-ı Mucibe Layıhası” 1004, 
1007–1008. 
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 הלי� הבוררות בסכסוכי: 131–130 בסעיפי� נכלל הללו אחד החידושי� 36 .בהקשר זה

  .  בי� בני זוגנישואי�

החשוב ביותר להבנת משמעותו ,  המשפחהקוד ייצג משלל החידושי� ש,אול�ו

, למחצה�היה עיצובו כחוק משפחה טריטוריאלי,  וע� זאת המוזנח ביותר במחקר,ההיסטורית

 להשלי� את המעבר  בעתובהות הדתית של אזרחי האימפריה שהיה עשוי לשמר את ההטרוגני

אלא ,  היבט זה של הקוד לא היה רק עוד רכיב חדש שלו37.למערכת שיפוט מדינתית אחת

 והוא ייצג בכ� ,סביבו עוצבה הקודיפיקציה כולה. ההיבט המהותי ביותר והציר המארג� שלו

 לאותה עת וה� את מגמות השינוי ה� את השינוי ההיסטורי שחוללו הרפורמות המשפטיות עד

, על כ�, לא מקרה בלבד הוא.  באותה עתמאני�' המחוקקי� העות�העתידיות כפי שתפסו אות

 מאני'שחילקו ביניה� את המרחב העות, ות העיקרי שהכניסו הממשלות הקולוניאליהשינויש

  .היה מחיקת אופיו הטריטוריאלי של הקוד תו� הצנעת משמעות השינוי, לשעבר

 החלו ,1917 בדצמבר , ע� כניסתו של הצבא הבריטי בראשות גנרל אלנבי לירושלי�דיימ

וכיד המסורת (קציני המנהל הבריטי בארגו� מערכות המנהל והמשפט לקראת חידוש עבודת� 

עוד בטר� נשל� כיבוש ). הקולוניאלית הקפידו לתאר כל תופעה שמצאו במקו� ככאוטית

, מאנית'כוננו את מערכת השיפוט על יסודות המערכת העות ה� אר�האזורי� הצפוניי� של ה

 נפתחה 1918בקי� . מאנית'א� ביטלו את האחדתה בטענה שבכ� ה� ממשיכי� מסורת עות

.  שכללה שלוש רמות שיפוט ושתי ערכאות ערעור,מערכת בתי המשפט האזרחיי� והפליליי�

על המערכת הניזאמית : תמאני'רק על חלק ממערכת המשפט העות, למעשה, מבנה זה התבסס

לאחר שזו עברה התאמה לתפיסת המשפט המקובל הבריטי , האזרחי והפלילי, על שני אגפיה

,  בתי הדי� השרעיי�,אול�ו.  כנהוג בקולוניות הבריטיות,והוכפפה למטרופולי� בלונדו�

 
מעמדו של חוק "על משמעות הקודיפיקציה של חוקי� שרעיי� ראו ג� מוסה אבו רמדא�   36

נוי במעמד� של נשי� מוסלמיות תהליכי שי: לנוכח בית הדי� השרעי" מאני'המשפחה העות
מלבד (כמה חידושי� מהותיי� נוספי� ). 2011, ליאת קוזמא עורכת (49 בישראל ובמזרח התיכו�

שנועדו לשפר את מצב� של נשי� ולהשפיע על דפוסי ) 131–130 פי�סעי, סעיפי הבוררות
אפשרות ; )4�  סעי,של שני המיני�(העלאת ר� המינימו� לגיל הנישואי� , למשל, המשפחה היו

אפשרות לפרק נישואי� בהחלטת ; )38סעי� (פוליגמיה להסכ� הנישואי� �הכנסת תנאי חוס�
 ). 129–119סעיפי� (שה עקב מחלות מסוימות של הבעל או היעלמותו ישופט לבקשת הא

הועבר ניהול בתי הדי� השרעיי� ממשרדי המופתי , 1917 סבמר, לקראת השלמת הקודיפיקציה  37
 בוטלו בתי הדי� הקהילתיי� ה בעתב. אל מיניסטריו� המשפטי�) Şeyhülislam(הראשי 

 שקוד המשפחה א� על פי. ובכ� הושל� תהלי� ההאחדה של מערכת השיפוט, האוטונומיי�
 וחיזק בכ� את מעמד� במערכת המשפט ,העניק לבתי הדי� השרעיי� תפקידי מנהל חדשי�

 בתי הדי� השרעיי� למשרד המשפטי� � שלולהיסטוריוני� הדגישו כי העתקת ניה, המדינתית
 ,14 ש"ה לעיל ,BERKES ראו למשל. הצביעה על החלשת� והחלשת כוחו של המופתי הראשי

מאנית 'ניתוח זה הוא תוצר הבנייתה ההיסטוריוגרפית של מערכת המשפט העות. 417–415 'בעמ
ד בשיח וויה זו רווחת מאהבניה שג. כביכול, חילונית� דתית, בעקבות הרפורמות כמערכת דואלית

 ).28 ש"הלעיל ראו (המחקרי 
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 א� עמדו לקבל כאלהכו נתפסו כבתי משפט מדינתיי� מובהקי� מאנית'שבאימפריה העות

הוצאו על ידי הבריטי� ממערכת , ייהדי� נוספי� ביישו� קוד המשפחה על כלל האוכלוסתפקי

הגדרה שלא הייתה  (" מוסלמיי�דתיי�"בתי הדי� השרעיי� הוגדרו כבתי די� . השיפוט שכוננו

הוצבו לצד , ) ביחס לבתי הדי� השרעיי�מאני'חלק מעול� המושגי� של המנהל המשפטי העות

וכל אלה אורגנו ומוסדו כערוצי שיפוט אוטונומיי� של העדות , היהודיי� ונוצריי�בתי הדי� ה

   38.הדתיות לענייני מעמד אישי
שכמוה נטענה ג� על ידי הצרפתי� בסוריה ולבנו� כשנקטו ש� מהלכי� ( הבריטית הטענה

 בהמשכת מערכת השיפוט האוטונומית מדוברש) דומי� ביחס למערכת השיפוט וקוד המשפחה
, מאנית'שהייתה נהוגה באימפריה העות, הִמֶלת, דתי�המשפחה על בסיס עדתיבתחו� דיני 

, #סדה משבה והדר� טי� לדיני משפחה שכוננו הברישיפוטמערכת ה. הייתה אפוא חסרת יסוד
 ממערכת השיפוט הקולוניאלית לא הייתה המשכה של המערכת ,הוחרגהובה בעת 

י� המגווני� והוורסטיליי� שגובשו מודרני�היא לא דמתה להסדרי� הקד�. מאנית'העות
מוסלמיות לבי� שליטי האימפריה �  לאור� מאות שני� בי� חלק מהעדות והקהילות הלאהדרגהב

היא ודאי לא הייתה המשכה של מגמת הרפורמות המשפטיות באימפריה . מאנית'העות
 אשר,  שחתרו לצמצו� האוטונומיה של הקהילות הדתיות, עשרהתשע במאה המאנית'העות

קבעו את ,  בבניית מערכת המשפטבהמשיכ�, הבריטי� 39. מדינות אירופה של�התרחבה בגיבוי
 על הצטרפותה למלחמת העול� לצד מאנית'תארי� הכרזת האימפריה העות, 1914נובמבר 

 ואילו , שנחקקו לפניו נותרו בתוק��ימאני'החוקי� העות:  כתארי� הקובע," הצירמעצמות"
בעוד� עוסקי� . קוד המשפחה היה אמור להתבטל,  בהתא� לכ�.אלה שנחקקו אחריו בטלו

הכפיפו הבריטי� את , )בתי המשפט האזרחיי� והפליליי�(בכינונה של מערכת משפט מדינתית 
הפקידו על המש� הפעלת� בפועל את אחד , בתי הדי� השרעיי� למחלקה המשפטית הבריטית

תחו בדיוני� ע� נכבדי� מוסלמי� הירושלמי� ופ) בעלי השכלה משפטית אסלאמית (למא#הע
עוד טר� , 1919 בספטמבר ,אול�ו 40.פלסטיני� על הקמת מנגנו� לניהול� הקבוע של בתי הדי�

, הודיעו הבריטי� על החלת קוד המשפחה, למטרה זו" המועצה המוסלמית העליונה"הקמת 
שהוגדר , דהקו. בצו שפרסמו בנדו� נקבע שהקוד יחול על מוסלמי� בלבד: למעט עניי� אחד

 
 151–148 1930–1900, בי� קושטא לירושלי�: שופטי� ומשפטני� באר� ישראלנת� ברו�   38

)2008(; ASSAF LIKHOVSKI, LAW AND IDENTITY IN MANDATE PALESTINE 27–33 (2006) ;
Proclamation: Establishment of Courts (24.6.1918) ,ו� בתBENTWICH ,בעמ, 18 ש"לעיל ה' 

605–610. 
 .30–29 ש"ראו לעיל ה  39
40  URI M. KUPFERSCHMIDT, THE SUPREME MUSLIM COUNCIL: ISLAM UNDER THE BRITISH 

MANDATE FOR PALESTINE 18–19 (1987) . ההתייעצויות והשיקולי� השוני� שליוו את תהלי�
� רעיי� והאוטונומיה המוסלמית החדשה בפלשתינההקמת המנגנו� החלופי לניהול בתי הדי� הש

מוסלמי� ובלבטי� �אר� ישראל נמשכו זמ� רב יותר והיו כרוכי� במגעי� ע� נכבדי� פלסטיני�
 .שתקצר היריעה מלפרט� במאמר זה, שוני�
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 איבד את כל הפרקי� והסעיפי� שנועדו לחול על יהודי� ,"חוק המשפחה המוסלמי"כעת 
עד עצ� היו� , ריקי�,  נותרו במקומ�סעיפי�אול� מספרי הפרקי� וה, תוכנ� נמחק(ונוצרי� 

  41).הזה
 הבריטי� כאשר החילו את הקוד על המוסלמי� בלבד לא היה אפוא שינוי נקטוש המהל�

אימו� הנרטיב הבריטי ביחס לשינוי זה על . גורל�אלא שינוי מהותי הרה, תפנית קלהטכני ולא 
קו ישיר מחבר . הבנה היסטורית עמוקה� ידי היסטוריוני� וחוקרי משפט וחברה שוני� מבטא אי

  אפיינושבו העיקש �ופהא של הנרטיב הבריטי בנושא זה לבי� ביקורתית בי� הקבלה הבלתי
,  כמערכת דואליתמאני�' המשפט שכוננו הרפורמטורי� העות את מערכתהיסטוריוני�

 עניי�  שגוי שמבוסס א� הוא על פרשנויות של משקיפי� אירופי� בעליאפיו�, דתית�חילונית
לא היה ) והצרפתי�( השינוי שהכניסו בו הבריטי� אחרלקוד המשפחה .  עשרהתשעבמאה ה

 המחמי� ,הקשר זה הוא תיאור נטולתיאור ;  סעיפי�כמה בהשמטת המקורי מאני'הקוד העות
 הייתה בעיצומו של תהלי� מעבר למערכת משפט מאנית'את העובדה שמערכת המשפט העות

וה� , במסגרת הרפורמות,  כלפי פני�ה�מהל� שהאימפריה נאבקה על קידומו , מדינתי אחידה
, וריי�למאבק זה היו ביטויי� דיסקורסיביי� רבי� במקורות ההיסט.  מדינות אירופהמול

 במקו� לשלב בפרשנויות שלה� את זיהוי שדות, שחוקרי� נוטי� להסתמ� עליה� כמות שה�
כ� נעדרת מרוב הניתוחי� ההיסטוריי� .  הללו ולנתח את האינטרסי� שה� מייצגי�השיח

 התרחש כאשר מאמצי " ההסכמהמדינות"המוכרי� התובנה שכיבוש האזור על ידי 
, ושרק אז, ערכת המשפט שלה� הגיעו לשלב מתקד� למדי להשלי� את האחדת ממאני�'העות

 לשעבר מאנית'הפכה לראשונה מערכת המשפט העות, תחת השלטו� הקולוניאלי וביוזמתו
  42.ואליתלמערכת ד) א� לא באנטוליה(בפרובינציות 

 במרוצת הוע� כל התיקוני� שהוכנסו ב,  משפט זו אומצה על ידי מדינת ישראלמערכת
שהשאיר את תחו� , המבנה הבסיסי שלה,  שלטו� ישראלתחת, חר מכ�תקופת המנדט ולא

בבתי .  לא השתנה, נפרדי� לקהילות השונותתיי�המעמד האישי לשיפוט� של בתי משפט ד
במתכונת שהנהיג השלטו� " חוק המשפחה המוסלמי"הדי� השרעיי� נוהג אפוא ג� כיו� 

  43".אנימחוק המשפחה העות" מכונה בספר החוקי� הואו, הבריטי

 
41  BENTWICH ,311–290' בעמ, 20 ש"לעיל ה, שמש�גויטיי� וב�; 58' בעמ, 18 ש"לעיל ה . 

על מדיניות השלטו� הצרפתי בסוריה בתחו� זה . 30 ש"לעיל ה, אמיר; 28 ש"עיל הל,  Rubinאו ר 42 
 BENJAMIN T. WHITE, THE EMERGENCE OF MINORITIES IN THE MIDDLE EAST: THEראו 

POLITICS OF COMMUNITY IN FRENCH MANDATE SYRIA 162–197 (2011). לדיו� ביקורתי 
, מאנית וראשית השלטו� הבריטי'שונה באימפריה העותבהיסטוריוגרפיה על מלחמת העול� הרא
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 וההקשר ההיסטורי 
 הבוררות המשפחתית בסכסוכי נישואימועצת. ג
  של קוד המשפחה

  ובית הדי� השרעיהבוררות. 1

וציינתי בקצרה את השינויי� ,  שגוללתי את תולדות קוד המשפחה בהקשרו ההיסטורילאחר
אתייחס ,  שירשו ע� כיבוש האר�מאנית'שהבריטי� הכניסו בו ובמערכת השיפוט העות

על מנת , )�"שבה� עסקה פסיקת בג (�131 ו130 הקשר למשמעות של סעיפי� אותו מסגרתב
טענתי שאת שאיפת הרפורמטורי� , כזכור.  את המאמרפתחתי שבהלפתח ולהדגי� את הטענה 

 לשפר את מעמד� של הנשי� בנישואי� ובגירושי� באמצעות קוד המשפחה יש מאני�'העות
 מקומ� של נשי� אודות על,  נמנו המחוקקי�מהי שע,מ�הז  כחלק משיח האליטה בתי�להב

 המדינה ל שהובמסגרת המטרות המרכזיות של הרפורמות לשינוי דפוסי, במשפחה ובחברה
 הנשי� היה נדב� חשוב בעיצוב� של משפחה וחברה  של�שיפור מצב, במסגרת זו. מאנית'העות

רי� גישה אינסטרומנטלית אי� להבי� טענה זו כאילו אני מייחסת לרפורמטו. מודרניות
 מעמד הנשי� ככלי  שלואו שאיפה מחושבת ומודעת להשתמש בשיפור, לזכויותיה� של נשי�

לא הייתה כל סתירה בי� מטרת� להביא לשיפור , לדיד�. בלבד לש� השגת מטרות אחרות
 יחסי� היררכיי� זיהוי, ואול�. חברתי הרחב שדגלו בו� הנשי� לבי� סדר היו� המשפטימצבב

 והשיח על ,�זמההרפורמטורי� היו בני . היסטוריה ניתוחל  חיונימרכיבבי� יעדיה� השוני� הוא 
 אולי נקודה זו. זכויות נשי� בדפוסי� שאפיינו אותו בימיה� הוא שעיצב את חשיבת� בנושא

 במחקרי� היסטוריי� מלמד שדווקא המוב� מאליו נוטה לעיתי� עיו� א�, נראית מובנת מאליה
 יתמשמעות היאשכ� ,  הדגשה חוזרתמחייבת זו נקודה .שומת לב� של היסטוריוני�לחמוק מת

שיח זכויות נשי� וזכויות אד� . המרכזית לדיו� במאמר זה,  לסוגיית ההקשר ההיסטוריביחס
 בשאיפה מסוימי� במקומות  יתאפיי� ובעקבות זאת,עשרי�בכלל ישתנה בהמש� המאה ה

 הרפורמטורי� יכלו לא, מ� הסת�, זאת שאת אלא. עצמה כתכלית לנשי� שללשוויו� זכויות 
.  ברחבי העול� לדעת ולשקול�זמה ואליטות אימפריאליות אחרות בנות מאני�'העות

ה� בגלל פער , יודעי� יותר ממושאי מחקר� על שינויי� מעי� אלה, לעומת זאת, היסטוריוני�
 כדינדרשת מודעות ;  די בידיעה�אי ,ואול�. הזמ� בינ� לבי� מושאי מחקר� וה� מתוק� עיסוק�

 תוונפרשבו ) נושא אחרכל של או( שיח זכויות נשי�  שלו בהערכתיז� מאנכרונמנעילה
  . הזמ� והמרחב המתאימי�במסגרת

 בית הדי� פוסק בה�ש במצבי� העוסק בפרק נכללו בקוד המשפחה 131–130 סעיפי�
� העיקריי� במעמד� של נשי� הפרק מכיל פירוט ופיתוח של שני השינויי. פירוק נישואי�

 את הדר� למהל� סללושו, 1916 סבמר, בנישואי� שאומצו לפני התחלת הקודיפיקציה
�שינויי� אלה נוגעי� לפירוק נישואי� . חנפיות� הקודיפיקציה הכולל על בסיס אימו� הלכות חו

 , הבעל ללא אפשרות לגלות מה עלה בגורלועדרותיעקב ה) 1(בבית הדי� לבקשת האישה 
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 מחלות מסוימות עקב) 2(או ; סוגיה שהפכה אקוטית במלחמת העול� ובמלחמות שקדמו לה
 היו חריג 131–130 סעיפי� 44. המונעות את מימוש הנישואי� ותקינות�, הבעלקהשבה� ל
 י על פא�, כמו כ�. מבחינה זו שה� לא היו חלק מהחקיקה שקדמה לקוד המשפחה, בפרק זה

 לא הבוררות שבה� במקרי� � שהיו עשויי� להסתיי� בגירושי� עוסקי� בסכסוכי נישואישה�
 לזכויות בי� זכויות הבעל  העמוקסיו� כזה לא היה עתיד לצמצ� את הפער, הובילה לפיוס

הלי� הבוררות כשלעצמו לא הפקיע מהבעל את .  שהיה מובנה בהלי� הגירושי� הרגיל,שהיהא
 א�.  זכות מקבילה ליוזמת גירושי�שהיא ולא העניק ל כרצונוזכותו ליזו� את גירוש אשתו

היא שאחראית , מבי� שני בני הזוג, שהיהא כי מוצאי� היו ממליצי� על גירושי� והבוררי�
 לוותר על זכויותיה שהיא� אז היה על הא, השופט היה אמור לפרק את הנישואי�, לתוצאה זו

 תוצאת , זאתע�. ללא בוררות מתהכמו בגירושי� ביוז, )לע'ח(או על חלק� , הממוניות בגירושי�
הייתה שהלי� גירושי� זה הובא לבית ,  מסוי� שינויייצגהש, 131–130לוואי של מימוש סעיפי� 

 הסתיי� הסכסו� , הפיוס בהלי� הבוררות נכשלא� רקו, הדי� תחילה כסכסו� בי� בני הזוג
  .בגירושי�

 מאנית'מפריה העות רוב היחסי� החברתיי� שהוסדרו באיכמו?  החידושהיה מה , כ�א�
 בתחומי� רבי� הליכי� כמו ג� , של דבראמיתוול(לפני הרפורמות במסגרת דיני המשפחה 

 לערכאות או רשויות שלטו� אחרות ולא חייב הי פני,ייב לא ִח א�, פשר ִא הלי� גירושי�, )אחרי�
הבל  ב והוא היה רשאי לממש*,צדדית של הבעל�אקט הגירושי� היה זכות חד. דיווח ורישו�

כל שהיה עליו לעשות הוא להודיע לאשתו על החלטתו באמצעות קריאת הגירושי� . פיו בלבד
א� חזר על הקריאה שלוש פעמי� ולא חזר בו עד תו� תקופת המתנה בת כשלושה ). טלאק(

 שנקבעו בהסכ� הנישואי� �כולל התנאי� הכלכליי, נכנסו הגירושי� לתוקפ�, )ִעדה(חודשי� 
א� בשל גיל� ,  ומזונות לילדי� שנולדו לזוגשהימוהר דחוי לא(ירושי�  בעת הגאוהמקורי 

היא נזקקה ,  הייתה מעוניינת בגירושי�שהיא� א, לעומת זאת). מ�יהצעיר נשארו בחזקת א
 על המוהר או חלקו ולעיתי� א� ויתורהוניתנה בתמורה ל, א� ניתנה לה, להסכמת בעלה וזו

  . לערכאותיהיא� ה� לא חייבו פנ) לע'ח(זה גירושי� מסוג .  נוס�פיצויב הותנתה

 
44  Düstur2 8, no. 305, İrade-i saniye 478–482 (7 March, 1916); Düstur2 8, no. 390, İrade-i 

saniye 853–857 (23 March, 1916) . אני מוצאת לנכו� לחזור ולהדגיש בפתחו של חלק זה
 ולהקשר של �1917 לנוסח המקורי של קוד המשפחה ממאמר כי הניתוח להל� מתייחס רקב

התייחסויות לפרקטיקה . מאניות'משפטיות העותכחלק מהרפורמות ה, חקיקתו באותה עת
. מאניי� בלבד'השיפוטית בבתי הדי� השרעיי� השזורות בדיו� מתייחסות לבתי די� שרעיי� עות

חוקרי בתי הדי� השרעיי� בישראל מכירי� את הפרקטיקה השיפוטית של יישו� החוק במתכונתו 
יש להניח שהידע והניסיו� , אלהבנסיבות . הקולוניאלית בהקשר של מערכת המשפט הישראלית

המצטברי� מיישו� סעיפי הבוררות בסכסוכי גירושי� או סעיפי� אחרי� יובילו למסקנות שונות 
אחת המטרות המרכזיות של מאמר , ואכ�. ביחס להשלכות החוק מאלה שהפרשנות להל� מציגה

 השני� �100ו בשמקורה בהקשר ובנסיבות ההיסטוריות שהשתנ, זה היא לחשו� את השונות הזו
 .שחלפו מאז פרסו� קוד המשפחה המקורי
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 לבוררות שהוכנסה לקוד המשפחה הייתה אפוא שבניגוד הי של פניהמשמעויות אחת
הליכי הגירושי� היו , א� הבוררות לא הסתיימה בפיוס בהתא� למטרתה המוצהרת, לעבר

 א�, לבוררותככל שבני זוג רבי� יותר עתידי� היו לפנות .  השרעידי�עתידי� להתנהל בבית ה
 להגיע לפתחו יי�שוכ� הליכי גירושי� רבי� יותר היו ע,  אחרתמסיבהבתוק� דרישות החוק או 

 לשינוי זה שהבוררות הייתה צפויה לחולל מעידה פרט. זו אינה נקודה זניחה. של בית הדי�
פתיחת ערו� הבוררות בקוד המשפחה ג� על השינוי שבית הדי� השרעי עבר בתקופת 

כשהרפורמטורי� הפכוהו ממוסד שיפוט ,  דיני המשפחהיתי עוד טר� קודיפיקצ,הרפורמות
בה בעת ממחישה הבוררות את אחת המטרות .  ויותריותר ריאקטיבי למוסד פרואקטיבי

 ורבותהפיקוח המדינה על יחסי המשפחה ומע: המרכזיות של קוד המשפחה שבמוקד דיו� זה
הטיל על בעלי� שגירשו את נשותיה� חובת , 110סעי� , סעי� אחר בקוד המשפחה. בעיצוב�

 הדיווח של בית הדי� למרש� התושבי� הכתיבו את הליוונ(דיווח על הגירושי� לבית הדי� 
 מבחינה זו צעד משלי� לפיקוח יתה הי131–130 סעיפי� בהבוררות). העברת המידע לרשויות

ליכי גירושי� רבי� יותר  לבוררות משמעותה הייתה שהיהי שעצ� הפנכ� על נוס�. על גירושי�
, הבוררות עצמה פתחה בפני בית הדי�, ינוהלו בבית הדי� ותיעוד� אצל רשויות המדינה יובטח

 סכסו�בי� א� באמצעות יישוב , אפשרות להתערב בעיצוב המשפחה, כזרוע של המדינה
 . על מימוש�פיקוח – או בפסיקת גירושי� ובעקבותיה הנישואי�

  הפלורליז� המשפטי וצמצו� קודיפיקציה. 2

,  הבוררות מבחינת הבניית המשפחה ויחסיה ע� המדינהמשמעות ל בדיו� עמשי� אבטר�
וצירופ� ) י�ר'תחָ ( של ליקוט כללי� מהאסכולות הסוניות השונות מתודהל מילי� כמה אקדיש

 קוד  שלושאומצה לצור� חיבור) ָתלפיק( ללא עמדת עדיפות לאסכולה מסוימת ,בחוק אחד
שיטה זו נחשבת לאחד החידושי� החשובי� של קוד ,  כפי שהוזכר כבר לעיל.המשפחה
 בי� שתי מטרות מאני' העותהמחוקק גישר בהיותה הכלי העיקרי שבאמצעותו ,המשפחה

 – האחרת ו, דיני המשפחה השרעיי� על כנ� כבסיס החקיקההותרת – האחת: מנוגדות לכאורה
ני� המכשולי� המהסרת � הנשי� במשפחה  של� בדר� לשיפור מעמד שדיני� אלה הציבו#ב

 נוספת וחשובה להבנת הי זווית ראי,אול�ו. בהשולהשגת איזו� מסוי� ביחסי הכוח המגדריי� 
דהיינו למהותה ,  דיני� מאסכולות שונות נוגעת כולה למטרה הראשונהשילוב של משמעותה

שרעית לפסיקה  הפסיקה ה שלההמעבר משיטת גיבוש. של קודיפיקציה של דיני� שרעיי�
שיטת הפסיקה השרעית התבססה על ברירה . משמעות�המבוססת על קוד היה מעבר רב

מגוו� האפשרויות שיושמו בכל , בפועל.  אפשרויות הלכתיותשל עצו�מורכבת מתו� מאגר 
אול� פוטנציאל ההתאמה של פסיקות וחוות דעת , מקו� וזמ� היה מצומצ� הרבה יותר

הפרקטיקה המשפטית , במסגרת זו. נדלה תדיר היה כמעט בלתי למציאות המשתנה לכתיותה
  על פיא�, למשל, כ�. הותירה מקו� לגמישות וחפיפה בי� אסכולות ההלכה השונות

שופטי� ומופתי� שהיו , מאנית' החנפית הייתה האסכולה הרשמית באימפריה העותשהאסכולה
ניהלו משפטי� או נתנו , פריה האימרחביאמוני� על אסכולות אחרות פעלו במקומות שוני� ב
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מצב זה הציע פתרונות מעשיי� . על בסיס האסכולות שלה�) בהתאמה(חוות דעת הלכתיות 
מגבלה מוכרת כזו . למצוקות שנוצרו עקב המגבלות ההלכתיות שהציבה האסכולה החנפית

 מוצא חוקי שיאפשר לבית הדי� השרעי להיענות לבקשת אישה לפירוק עדריה, למשל, הייתה
.  לקבל את הסכמת הבעל לפירוק� מנעו ממנהשנסיבותיה�נישואי� משו� שנקלעה לנישואי� 

מקרי� שעקב (מקרי� שבה� הבעל נעדר ולא הייתה דר� לגלות היכ� הוא וא� עודנו חי , למשל
יתר . נמנו ע� סוג מצבי� זה)  והלכותכפו  עשרהתשע המאה הל שהימלחמות המחצית השני
.  האסכולה החנפית הותירה נשי� כאלה ללא פתרו�ד בעו,פתרונות לכ�אסכולות ההלכה הציעו 

 לשופטי�  במאות הקודמותנשי� במצבי� כאלה פנו, מחקרי� היסטוריי� הראו כי בפועל
 כגרושות או אלמנות � ופסיקותיה� בזכות פירוק הנישואי� והכרה בנשי,מאסכולות אחרות

 הכרה בלויולעיתי� א� ק,  הוכרו למעשה)מעמד ששיפר מיידית את מצב� הכלכלי והחברתי(
 ולא תמיד הבטיח א� כי לא סיפק פתרונות גורפי�,  פלורליז� משפטי זה45.הלכתית בדיעבד

  .  מרחב לא מבוטל של תמרו� וגמישות בפועלפשרִא , פתרו� כלל
ייצגה מעי� , בהיותה מעבר למשפט סטטוטורי ולמרחב פסיקה מוגדר מראש, הקודיפיקציה

 לפיה�שבתהלי� הקודיפיקציה נבחרו הכללי� ההלכתיי� . שיטת הפסיקה השרעיתהיפו� של 
כללי� רבי� אחרי� מ� ,  זאתבעקבות. תינת� הפסיקה בכל נושא ונוסחו כחוקי� פוזיטיביי�

בכ� נחסמה במידה רבה הגמישות שאפיינה ה� את מגוו� . המאגר ההלכתי נותרו מחו� לקוד
  .  לשופטי� ומופתי� מאסכולות אחרותיהית אפשרות הפנההלכות של האסכולה הרשמית וה� א

 כללי� מכל האסכולות בקוד המשפחה ננקט מעי� אקט  של� טוענת שבאמצעות שילובאני
בעוד , במילי� אחרות.  שאפיי� את השיטה הקודמת,של פיצוי על אובד� הפלורליז� המשפטי

ל חוקי� ג� מאסכולות אחרות הלי� הברירה ש, הקודיפיקציה עצמה הייתה בגדר חידוש מובהק
,  לשופטי� ופוסקי הלכה מאסכולות אחרותהיאת פרקטיקת הפני, במידה מסוימת, החלי� בקוד

לה הדגיש ראש 'במבוא למג.  השיטה הפלורליסטית הקודמתשלובכ� הוא ייצג ג� המשכיות 
ֶדת פאשא'אחמד גֶ , לה'ועדת המג � וכי כי נבחרו לקוד חוקי� מהאסכולה החנפית בלבד, ו

 שהיו מקובלות על המופתי ,הבחירה התבססה על הלכות הפוסקי� הגדולי� של האסכולה
בכמה מקרי� הוכנסו , הוסי�, ע� זאת.  המשפטי שלונהלהראשי של האימפריה ואנשי הִמ 

וזאת כאשר , פחות לה חוקי� שהתבססו על פוסקי הלכה חנפי� שעמדת� הייתה מקובלת'למג
שכזכור נתפס כחלק מההשלמות ,  קוד המשפחה, כ�46. הזמ�רכיועמדות אלה התאימו יותר לצ

 
 Selma Zečević, Missing Husbands, Waiting ;14–12' בעמ, 5 ש"לעיל ה,  Tucker ראו למשל  45

Wives, Bosnian Muftis: Fatwa Texts and the Interpretation of Gendered Presences and 
Absences in Late Ottoman Bosnia, in WOMEN IN THE OTTOMAN BALKANS: GENDER, 

CULTURE AND HISTORY 335–360 (Amila Buturović & Irvin Cemil Schick eds., 2007). 
46  ISTANBUL, MECELL-İ AHKAM-I ADLİYE 12 (1884) .נראה שבפועל ג' �ודת פאשא לא חש

, ה ערכה'דת המגל ברירת הדיני� השרעיי� שוועה שללה את מהלכי' למגבמלוא� בטקסט המבוא
כמה כללי� מאסכולות , רכי הזמ�וקרו� של התאמה לצילפי אותו ע, לה הוכנסו'וכבר בחיבור המג

 .25–24' בעמ, 5 ש"לעיל ה, Andersonראו . אחרות
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לה לאסכולות האחרות ג� באופ� 'הרחיב למעשה את הטכניקה שננקטה במג, לה'הנחוצות למג
  .מוצהר

כי בדחות� את הטיעו� של בית הדי� , �" אולי המקו� להעיר בנוגע לפסק הדי� של בגכא�
 לפי עמדת האסכולה שהיא� למינוי בוררת שיש להכריע בשאלת הבקשה– השרעי לערעורי�

וכ�  (�" ביטאו לדעתי שופטי בג–  מבוסס על פרקטיקה מאלכית130משו� שסעי� , המאלכית
הבנה ) �"שעמדותיה� המנומקות מצוטטות בפסיקת בג, העותרת והיוע� המשפטי לממשלה

� השרעי  שופטי בית הדינקטושמשפטית עמוקה יותר מזו שביטאה שיטת ההסקה �היסטורית
הפ� המבחר הזה למאגר , מרגע שנעשה המעבר לקוד ונבחרו החוקי� הכלולי� בו. לערעורי�

 לפניכללי� בעל שלמות פנימית השונה מהותית ממאגר הכללי� שאות� חוקי� היו חלק ממנו 
זו איננה רק מעטפת שאפשר . כשיטה, זו משמעותו העקרונית של המעבר לקוד. הקודיפיקציה

 הדעת נותנת שבעקבות המהל� 47.כאילו הצורה אינה חלק מהתוכ�, � ממנה ולהתעלפהלקל
 כשהעבירו את הכללי� השרעיי� למבנה של חוק פוזיטיבי מאני�' המחוקקי� העותנקטוש

או בדעתו , מקור� של סעיפי הקוד באסכולה זו או אחרת, ושאבו כללי� אלה מאסכולות שונות
יאבד את מעמדו כשיקול ,  אותהבלוילכה קשל פוסק הלכה שרוב או מיעוט של פוסקי ה

וא� כבר מחפשי� תשובה .  בהכרעה בסוגיית הפרשנות של סעי� זה או אחר של הקודרלוונטי
מטרת בחירת� של יוצרי קוד , היסטורית לשאלה פרשנית כגו� זו שעלתה במסגרת העתירה

) ל אסכולה זו העמדות ההלכתיות ששללבולא  (130 לסעי� רקהמשפחה בפרקטיקה המאלכית 
 � כבוררת קביל אשהי א� מינוי א,מתאימה יותר כסימוכי� היסטוריי� לשאלה המשפטית בהווה

 ועדת קוד המשפחה נבעו מהניסיו� לצמצ� את ההטיות המגדריות  שלהשיקולי, כאמור. ולא
את דפוסי , כפי שאראה להל�, של דיני המשפחה השרעיי� לרעת הנשי� ולעצב בהתא� לכ�

על בסיס  (�"כפי שפסק בג, בוררת�שהי זה מחזק מסקנה שיש להתיר מינוי אגיו�יה. המשפחה
�  בפרשנות נוגדתמדובר אי�לאחר שהוברר כי , )שמקור� בחקיקה הישראלית, נימוקי� אחרי�

  .שריעה

   והבניית המשפחהבית שלו�. 3

סכולה א, על פרקטיקה מאִל-ית, אמורכ,  הבוררות שנדרש בקוד המשפחה היה מבוססהלי�
האסכולה , פרקטיקה זו לא הייתה קיימת באסכולה החנפית. אפריקה שנפוצה בעיקר בצפו�

 על אהבחירה בה על ידי מחברי הקוד מעידה אפו. מאנית'הרשמית של האימפריה העות
 על טיבה של חשיבות זו אנסה .שייחסה חשיבות כלשהי לאקט הבוררות, או עמדת�, כוונת�

  .לעמוד להל�

 
גיו� זה עצמו מתבססת ג� הטענה שלי שהקוד שהבריטי� החילו על המוסלמי� ושמדינת יעל ה  47

 והיה קשר ,מאני חל על כל האזרחי�'הקוד העות. מאני'ישראל ירשה מה� איננו הקוד העות
 .אלא שינוי מהותי, צמצומו למוסלמי� בלבד לא היה אפוא שינוי טכני. מהותי בי� חלקיו השוני�
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 קבע שבני זוג נשואי� שאחד מה� פנה לבית הדי� לאחר שהתגלע ביניה� 130� סעי, כזכור
האחד ממשפחת הבעל והאחר , השופט ימנה עבור� שני בוררי�, ) ַוִשקאקִנזאע(סכסו� 

תכונות . הבוררי� היו אמורי� להיות בעלי תכונות הולמות למילוי התפקיד. שהיממשפחת הא
, תפקיד� היה לנסות). מה�שנדרש , או אחר,  משפטיולא הוזכר ג� כל ידע(אלה לא פורטו 

היה עליה� לקבוע מי מבני הזוג ,  כי לא נית� ליישבוהתברר א�. ליישב את הסכסו�, לוקוד� כ
 את האחריות לגירושי� ולהגדיר בהתא� ה או עלילהטיל עליו, גר� לסכסו� או מנע את יישובו

, ת הגירושי� ולא חזר בו בעקבות הבוררותא� הבעל יז� א. את ההשלכות הממוניות שיהיו לכ�
 שבעקבותיו היה על ,צדדי רגיל� של הלי� גירושי� חדהשלמתו את הדבר לגרור עתיד היה

 הייתה שהיא� הא. הבעל לשאת בתשלומי המוהר ושאר התנאי� הממוניי� הנדרשי� בגירושי�
הסכמה בי� � איבמקרה של). לע'חגירושי ( היה עליה לוותר על המוהר או חלקו ,היוזמת

, או בורר שלישי במקומ�,  על השופט למנות אחרי�היה, התאמת� לתפקיד�או אי, הבוררי�
, א� מאמצי הפיוס שלה� לא צלחו, מסקנות הבוררי� ביחס לגירושי�. משפחה לאו דווקא ב�

 בעתירה שהגיעה ).131סעי� , טלאק באי� (פירודאמורות היו להירש� כהחלטת בית הדי� על 
 הייתה סלע ת� השופט ביחס להחלטמעמד של הפרשנות של אופי תפקיד הבוררי� ו,�"לבג

 היות שאינו נוגע לשאלות ,להיבט זה של המחלוקת לא אדרש כא�. מחלוקת מרכזי נוס�
  .שבמוקד מאמר זה

יצירת , שעליה� עמדתי לעיל,  להשלכות הבוררות על ניהול הליכי גירושי� בבית הדי�מעבר
 השרעי הדי�  מהלי� של פתרו� סכסוכי נישואי� בחסות ביתכחלקפחתית מסגרת בוררות מש

מדובר . העומדת במוקד הפרשנות ההיסטורית שלי לקוד המשפחה, מעניינת מבחינה נוספת
 של פיקוחוב בתיווכו ובית בפרוצדורה שמטרתה המוצהרת הייתה למנוע גירושי� ולהשיג שלו�

איזו� ביחסי� בי� �  מבחינת השאיפה להביא ליתר. המדינתיתשפטבית הדי� כמוסד במערכת המ
לא הייתה בבוררות עצמה תכונה מובנית התורמת לחיזוק ,  בנישואי� ובגירושי�נשי�לגברי� 

 ת על מנת שהבוררות תפעל לתיקו� ההטיה המגדרית השרעי48.מעמד� של הנשי� במשפחה
י� הנלווי� לקוד המשפחה המסמכ. נדרשו תנאי� חברתיי� ומשפטיי� נלווי� שיחזקו כיוו� כזה

 ואילו עצ� זיהוי הצור� בתיקו� ההטיה המגדרית מעיד דווקא על ,לא כללו תקנות בתחו� זה
שהרי ההטיה המגדרית לא התקיימה בשיח המשפטי ,  סביבתיי� מעי� אלהי� של תנאעדר�יה

, תבכלל זה בזירת המשפחה המורחב, תרבותי כולו� במרחב החברתיהיא נפוצה. השרעי בלבד
�בשל הזכויות החד, יתרה מזאת. שבה אמורה הייתה הבוררות להתממש, הפטריליניאלית

 
48   � היא בהכרה בקיומו של סכסו� בי� בני זוג 130מוסה אבו רמדא� מציי� כי חשיבותו של סעי

מהסבר זה משתמע שהחידוש היה . 61–60' בעמ, 36 ש"לעיל ה, ראו אבו רמדא�. כעילה לגירושי�
גברי� הרי לא (בכ� שנשי� יכלו לזכות בדר� זו בפירוק נישואי� שחפצו להיחל� מה� בבית הדי� 

יתכ� שמסקנה כזו עולה מהפרשנות של סעיפי הבוררות בפרקטיקה של ). נזקקו לעילה לגירושי�
אול� מסעיפי הבוררות בקוד , ות אחרותבתי די� שרעיי� קונטמפורניי� בישראל או במדינ

 .המשפחה המקורי כשלעצמ� לא משתמעת הכרה כזו
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 שרצתה בגירושי� לשל� כדי לקבל שהיצדדיות של הגבר לגרש את אשתו והמחיר שהיה על א
 אודות דויותכפי שעולה מע,  שמאסה בנישואיה נקטה לעיתי�שהיא,  לכ� בעלהאת הסכמת

 לדחו� את הבעל עדהאסטרטגיה שנו,  השרעיי� בני הזמ�הפרקטיקה המשפטית בבתי הדי�
 מהנזק הכלכלי שהיה צפוי לה מגירושי� ביוזמתה מנעי להכדי זאת עשתה היא.  ביוזמתולגרש*

  היו החדשהקוד פרקטיקת הבוררות שהכניס במסגרת 49).לע'ח(וקבלת הסכמת הבעל , הישירה
 זוג שהגיע לבית הדי� אצל� על הבעל  לח� עקילהפעיל שהי לחשו� כוונת אלולי� עהבוררי�

 מיחסיה התרשמות�בשל , או היו עלולי� לייחס לה כוונה כזו, עקב סכסו� שפר� ביניה�
התרשמות כזו הייתה . בית לו� ע� בעלה וחוסר נכונותה לקבל את התנאי� לשלוקלי�הק

 האסטרטגיה זוכ שהיובכ� הייתה נגזלת מא, לע'ח על גירושי בוררי�עלולה להוביל להחלטת ה
, מנגד. החברתית היעילה ביותר שעמדה לרשותה לאז� בכוחות עצמה את ההטיה המגדרית

 שהי את מצבה של אטיב עשויה להיהייתהבנסיבות מסוימות היו מקרי� שבה� הבוררות אכ� 
הבוררות הייתה עשויה לשפר את , לכאורה, כמו כ�.  את עמדת הנחיתות המובנית שלהצמצ�לו

 סירב בעלה דובע שהייתה מעוניינת בגלוי לסיי� את הנישואי� ולשל� על כ� שהימצבה של א
סיכוי שהבוררי� , עקרוני באופ�, במקרי� כאלה היה. לע'אפילו בגירושי ח, בכל מחיר לגרשה

 על זכויותיה ויתורו אותה מיפטרו א� בגירושי� מוצדק ושהיישתכנעו כי רצונה של הא
 יהישה לייחס לפרקטיקת הבוררות יתרו� מובהק מזווית הראק, כ� או כ�. הממוניות בגירושי�

  .של שיפור מצב� של נשי� בגירושי�
 שיח  שלו ומביאי� בחשבו� את מאפייני130 בוחני� את סדרי העדיפויות בסעי� א�

משפטיות שרווחו בשלהי � המשפחה השרעי כפי שהוא מתגלה בתיעוד הפרקטיקות החברתיות
כי ההיבט המרכזי של הבוררות היה הניסיו� למנוע את שיעורי  נראה 50,מאנית'התקופה העות

חשוב , בהקשר זה.  ולערב בדר� זו את המדינה בעיצוב דפוסי המשפחה�מ לצמצאו הגירושי�
 בעקבות בוררות לפי נקטילהבחי� כי המחוקק לא התערב במבחר סוגי הגירושי� שעמדו לה

 האיזו� המגדרי המובנה עדרי את ה הוא לא צמצ�;בית שלו�  בה יושגלא א� ,130סעי� 
משו� , ני�#ְב פרקטיקת הבוררות הייתה בעלת מאפייני� פטריארכליי� מ, יתר על כ�. בגירושי�

 בני הזוג משמעותה המעשית הייתה שפחותשהגדרת מועצת הבוררות כמורכבת מנציגי מ
  . שהבוררי� יהיו גברי� מהמשפחות המורחבות של בני הזוג

 לשקול מחדש את מחייבת לכלול בקוד את סעיפי הבוררות שבחירה אפשר לטעו�,  כ�א�
.  המשפחה הגרעינית שלדפוסה קוד המשפחה לבי� חיזוק  שלוהפרשנות המקשרת בי� תכני

הבניית המשפחה בשיח השרעי הדגישה את מעמדה של . כא� נדרשת הבהרה מסוימת? מדוע

 
במחקרי הקוד� הראיתי כי לא רק שנשי� עשו שימוש באמצעי� מעי� אלה בבוא� לבית הדי�   49

אלא ששופטי� שרעיי� זיהו מצבי� מסוג זה , בתואנות שונות שנועדו להפעיל לח� על בעליה�
ראו . שפטי כ� שיית� מענה לנשי� שנקלעו למצוקה קיצונית בנישואיה�וניהלו את הדיו� המ

AGMON ,6–5בעיקר פרקי� , 9 ש"לעיל ה. 
 .ש�למשל ראו   50
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ופטריארכלית ) חוס לאבהמבוססת על יי(המשפחה המורחבת כמשפחה פטריליניאלית 
הארעיות המובנית של ).  קרוביו הגברי� הבוגרי�– עדרוי אבי המשפחה ובהידי להמנוהלת ע(

הייתה קשורה בי� היתר בכ� ,  המאמרשאתייחס אליה בהמש�, מסגרת הנישואי� השרעית
 השניי�  כ� היואלא א�(לא הפכה חברה במשפחה המורחבת של בעלה ,  נישואיהע�, הרעיהש
 של ילדיה העתידיי� ולא �לא בייחוס,  לא בשמה–)  אותה משפחה מורחבת מלכתחילהיבנ

  בוררי� לקרובי המשפחה של בני הזוג משמעותה המעשית הייתה שלהענקת מעמד. ברכושה
 שסכסוכי נישואי� שיגיעו לבית הדי� יובילו בסבירות גבוהה למינוי אבותיה� של בני הזוג אפוא

 הטיה בשל). דודי� או אחי� בוגרי�(למינוי קרובי� אגנטיי� אחרי�  – עדר�יובה, לבוררי�
בעזרת בוררי� אלה ) א� יושג(הסיכוי ששלו� הבית שיושג , מגדרית מובנית זו לרעת הנשי�

 הבניית את ג� ויחזק בכ� את האיזו� המגדרי ובעקיפי� ,שהי של האונהיתחשב בצרכיה ורצ
הי� כי הבחירה לכלול את סעיפי הבוררות בקוד  שא� מזאלא. היה קט�, המשפחה הגרעינית

 בדבר שאיפת המחוקקי� לחזק את מודל המשפחה הגרעינית ת את הפרשנומחלישההמשפחה 
 לשפר את מצב� מאמ� מטילה ספק במסקנה המייחסת למחוקק שהיא ודאי הרי, מנימוקי� אלה

  .  כלליבאופ�של נשי� 
יש להזכיר כי , ראשית. י�קולי� נוספ זו יש לצר� להתלבטות הפרשנית כמה שיבנקודה

כל הכללי� שהרכיבו , משהוחלט שקוד המשפחה יתבסס על מסגרת דיני המשפחה השרעיי�
עשויי� כמה סעיפי� נוספי� , ולאור זאת(אותו היו אמורי� להישאב ממאגר זה וממנו בלבד 

 של שוני�ה ו קיומ� של סתירות בי� היבטיבעצ�, שנית 51).בקוד המשפחה להיראות מאולצי�
 התגלו סתירות מעי� אילולאהיה מפתיע . החוק וא� בי� מטרותיה� של מחבריו אי� רבותא

 שהבוררות המשפחתית נחזית להיות פרקטיקה שמעודדת לעובדה,  זהבמקרה, ושלישית. אלה
 מעמד� של נשי� יש פני� נוספות מבחינת שיפורל מחברי הקוד  שלה�מגמה המנוגדת למאמצי

 שיקול דעת לבוררי� הענקתכי , כאמור,  שהצעתי לעיל עולהמהפרשנות: נה כא�הסוגיה הנדו

 
ההחלטה לבסס את קוד המשפחה על דיני� שרעיי� קיימי� נכללה בהנחיות לוועדת קוד , כזכור  51

ברי ועדת הקוד ניסיונות במסגרת הנתונה של דיני� שרעיי� עשו ח). 32–31 ש"לעיל ה(המשפחה 
כאשר ג� מאגר , לצמצ� את השפעת� של כמה מהמכשולי� העיקריי� בדר� ליתר איזו� מגדרי

חלק מהפתרונות שגיבשו היו מסורבלי� . ההקלות שהאסכולות השונות הציעו לא פתר את הבעיה
יית  שבו ניסו המחוקקי� לעקו� את בע,38בדוגמה בולטת לכ� אפשר להבחי� בסעי� . למדי

על סמ� פרשנות , הפתרו� שסעי� זה הציע. ביטול גור� לא היה בנמצא בא� אסכולה. הפוליגמיה
לפיו א� יבחר הבעל ש ,היה להתיר לנשי� להכניס להסכ� הנישואי� תנאי מיוחד, הלכתית קיימת

בטקסט המקורי של הקוד . תהפו� אוטומטית גרושה) או צרתה(היא , ה על פניהילשאת אישה שני
שהסתמ� כנראה על , בתרגו� לערבית. ח סעי� זה מסורבל וקשה להבי� את משמעותוניסו

 שמבחינת מטרות א� על פי,  מעבר לניסוח,ואול�. הניסוח מבהיר את הכוונה, הבהרות המחוקק
לא נפר� העיקרו� שהחקיקה נשארת במסגרת הדיני� , המחוקק סעי� זה הכניס שינוי מסוי�

אייד� מתאר חילוקי דעות ומאבק בי� חברי ועדת הקוד . על כנההשרעיי� והפוליגמיה נותרה 
להמחשת אופייה הפטריארכלי של . 180–178' בעמ, 5ש "לעיל ה, AYDIN, 1985ראו . בנושא זה

 .6 ש"לעיל ה, ”Divorce Iranian Style“מועצת הבוררות המשפחתית ראו בסרט התיעודי 
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 )עדיה� בלאו שהיע� תנאי� כספיי� לא(בהחלטה על גירושי� ועל הגדרת סוג הגירושי� 
 בגירושי� שהי פוטנציאל להרע את מצבה של האת בעלהיתהי,  הסכסו� נכשליישובש במקרה

כי מטרת המחוקקי� הייתה לשפר את מצב , כמקובל,  מניחי�א� .או לפחות לא לשפר אותו
 שהבוררות הוסיפה לקוד הבולט שהצד נתיעט בתומכת לעיל פרשנותה, במשפחההנשי� 

 בתנאי� מאחר ש, זאתע�. �מ לצמצאו  הגירושי�יממדהמשפחה היה הניסיו� למנוע את 
 לשפר ידעת הגירושי� לא היה  שלממדיה�צמצו� ,  שהתקיימו בתקופה הנדונההחברתיי�

) והקוד באופ� כללי( בדיו� על משמעות הבוררות נדרשת,  במשפחהנשי� מצב� של את בהכרח
סעיפי .  צמצו� גירושי� ושיפור מצב� של נשי� בנישואי�– נפרדות מטרות שתי בי� הבחנה

 מניעת, המחוקק של לדידו ,היררכיה שבה,  בי� השניי�היררכיה על, לדעתי, הבוררות מלמדי�
 ג� , לבוא על חשבו� שיפור מצב� של נשי�עשויה א� הייתה יותר וחשובה הייתהגירושי� 
  . המשפחה הפטריליניאלית המורחבתית מסוי� של הבניחיזוקבמחיר 

 הסתירה.  אחרתהי את הסוגיה מזווית ראי בוחני�כאשר מסתמנת נוספת אפשרית פרשנות
גוד מובנה בי� חלק ממטרות החקיקה  שמתגלה בסעיפי הבוררות עשויה להתפרש כניהפנימית

לבי� ) ובהקשר זה שיפור מצב� של הנשי� וצמצו� הגירושי� נמצאי� באותה קבוצת מטרות(
, בי� היתר, שאותו,  במסגרת שיח המשפחה השרעייקציההחלטת המחוקקי� לערו� את הקודיפ

יכוחי� בי� ג� קוד המשפחה היה תוצר של דיוני� וו, כדרכ� של חוקי�. לשנות נועדה היא
 בתהלי� הקודיפיקציה לא היו אחידות תיה�שהשקפותיה� והצעו,  ועדת הקוד שלהחברי

  52.והפתרונות שגיבשו היו מבוססי� על פשרות ועל התחשבות בלחצי� פוליטיי� שוני�
. לצמצו� הגירושי� בהקשר כללי יותר, לסיו�, שאתייחסלפני ,  אחרונה בנושא זהנקודהו

� המשפחה כגרעינית או  שלה המאלכית עשוי להאיר את שאלת הבניית הבוררותרת מסגאימו
 מאניות'התקיימו בחברות העות) קרי ס�לח, צ�לח(הליכי גישור ובוררות : נוס�מורחבת באור 

כמעט בכל היבט של , במש� דורות,  או בלי קשר לבית הדי� השרעיע�, באופ� לא פורמלי
מחקרי� המבוססי� על רשומות בתי הדי� . הלאו דווקא בסכסוכי משפח, היחסי� החברתיי�

 חשפו עדויות רבות לכ� שהליכי יישוב סכסוכי� בתו� בית הדי� השרעי מאניי�'השרעיי� העות
ש� ה� בדר� כלל ( של בוררות וגישור שהתקיימו מחו� לזירת בית הדי� פרקטיקותהיו חלק מ
, בית הדי� והמשיכו מחו� לוחלק מההליכי� האלה התחילו ב). או תיעוד� לא נשמר, לא תועדו

או ,  חלק אחר החל כבוררות פרטית והגיע בהמש� לתיעוד;בעזרת נכבדי� או בני משפחה
 לבית הדי� הכניסוסעיפי הבוררות ,  מבחינה זו53.קבלת גושפנקה חוקית בבית הדי� השרעי

 א� בה בעת ה� הכפיפו אותה להשגחת השופט ,פרקטיקה מנהגית והעניקו לה מעמד רשמי

 
בעיקר ההפניה לתיאור המחלוקות בוועדת הקוד בנושא הפוליגמיה , 51 ש"הלעיל  זה ראו בעניי�  52

 .שלא הייתה המחלוקת היחידה, שנת� אייד�
 Işık Tamdoğan, Sulh and the 18th-Century Courts of Üsküdar and Adana, 15ראו למשל   53

ISLAMIC L. & SOC'Y 55 (2008); HÜLYA CANBAKAL, SOCIETY AND POLITICS IN AN OTTOMAN 

TOWN: AYNTAB IN THE 17TH
 CENTURY (2007). 
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 זו היה זה אפוא מהל� הימזווית ראי. פיקוח עליה והתערבות בה, כנציג המדינה, ואפשרו לו
נוס� של התערבות המדינה בעיצוב דפוסי המשפחה ברוח יעדיה של האליטה הבירוקרטית 

  .מאנית'העות
 היא מחברת את פרקטיקת בה�ש מניעת הגירושי� ובדרכי�  שלה את הדיו� בסוגיאסיי�
 גירושי� עשויה להיראות לקוראי� כיעד מניעת.  של קוד המשפחהההיסטורי הקשרלהבוררות 

המייחסת למסגרת הנישואי� ושימורה חשיבות ,  מושרשתמסורתיתהמבטא חיזוק תפיסה 
 לדורותיה� על דיני המשפחה השרעיי� לכהבשיח חכמי הה, ואכ�.  בכל מחירכמעט ,עליונה

 על המחקר הנטיות שאפיינו את התפתחות אחת. גירושי� נתפסי� כדבר שלילי ולא רצוי
כלומר " (משפט של משפטני�" האסלאמי הוא המשפט כי תפיסההמשפט האסלאמי היא ה

יש כמוב� יוצאי� מ� ; בהכללה( בלבד יי� במקורות נורמטיברואהו) חכמי הלכה, מלומדי�
  עלותמקור, עד לשני� האחרונות. פתחותו על הת אפשר וצרי� ללמודשמה� מקורות) הכלל

 משפט ההתפתחותמקו� שולי במחקרי� על , א� תפסו, אודות הפרקטיקה המשפטית תפסו
 הזירה המשפטית כזירה של אודות עלהחוקרי� המתענייני� במקורות האמפיריי� . אסלאמיה

 להתפתחות המשפט באו בעיקר מקרב ההיסטוריוני� תרלוונטיחברתית ה� התרחשות משפטית
 מורכב, כשלעצמו,  נושא זה54. של המשפט� והאנתרופולוגי�יהחברתיי� ומקרב הסוציולוג

 חשוב לציי� ,אול�ו.  ממסגרת הדיו� במאמר זהת חורגרחבתוא� ה, לעיל לקוניה תיאורהיותר מ
 – את הפערי� המתגלי� בי� חוקרי משפט אסלאמי המגיעי� ממסורות המחקר השונות הללו

 חות מבחינת הנ– המשפטלוגיה של משפטית ואנתרופו�תהיסטוריה חברתי, משפט אסלאמי
. השאלות והמסקנות שלה� על מושאי מחקר� המשותפי� או המשיקי� אלו לאלו, המוצא

 טקסטואלי ניתוחאי� מדובר ב,  נורמטיביטקסט מנתח שהמאמר פי עלא� , בהקשר הנדו� כא�
 טוריי�ס קוד המשפחה וסעיפי הבוררות משוקע בידע המצטבר ממקורות הי של�ניתוח; הלכתי

 נהלרשומות בתי די� שרעיי� ומקורות רבי� נוספי� על חיי היומיו� של הִמ (אמפיריי� 
 וממחקרי� מאנית'לגאליי� על מערכת המשפט העות�ממחקרי� סוציו, )מאני'המשפטי העות

 הנורמטיבית הגישה  אלה קשה לאתר ראיות שנית� ללמוד מה� עלבמקורות. היסטוריי� בכלל
. גישה שקיימת בספרות ההלכה האסלאמית, גירושי�, אינה רואה בעי� יפהאו למצער , השוללת

, מאניי�'התמונה שעולה מרוב המחקרי� המבוססי� על רשומות בתי הדי� השרעיי� העות
, בעיקר סדרתית (פוליגמיהופירוד ללא גירושי� , גירושי�שהיא ,  ותקופותמקומות מגוו�מ

,  השרעיי�השופטי�. ווחו ברוב שכבות החברהר) אשונה וגירוש הרהי שנישהינישואי� לא
לא הותירו ברשומות בתי הדי� ראיות וניסוחי� המצביעי� על , שהיו אמוני� על יישוב סכסוכי�

או אידיאל שה� , כ� ששימור הנישואי� כשלעצמו היה מטרה שה� חתרו להשיגה בפסיקותיה�
נית במקורות משפטיי�  את ההטיה המובבחשבו� מביאי�ג� כאשר . פעלו לאשש בתיעוד�

 
54  Iris Agmon & Ido Shahar, Shifting Perspectives in the Study of Shari'a Courts: 

Methodologies and Paradigmes, 15 ISLAMIC L. & SOC'Y 1 (2008). 
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הארעיות ,  אל עבר מצבי� קונפליקטואליי� ביחסי משפחה ויחסי� חברתיי� בכלליריי�אמפ
לגאליות �המאפיינת את הבניית הנישואי� ברשומות בתי הדי� השרעיי� והשלכותיה הסוציו

יה  התייחסו אללו שהכאו,  מתיאור זה אי� להסיק שגירושי� היו תופעה המונית55.בולטות לעי�
 לי לטעו� שגירושי� ופרקטיקות אחרות י� מאפשר אלהממצאי� ,ואול�. בשוויו� נפש

 רווחו במידה כזו שנראה כי מבחינת שאיפת הרפורמטורי�  נזילי�נישואי� ליחסי האופייניות
 מסגרת,  שה� ביקשו לעצב המודרניי� את דפוסי המשפחה למאפייני החברה והמדינהלהתאי�

  56. קלה מדי לפירוקמסגרת דיד� ל הייתההנישואי�
 שקדמו לרפורמות של מאנית'במרוצת מאות שנות קיומה של האימפריה העות, כזכור

שליטת .  מסגרת המשפחה כיעד להתערבות ישירה של המדינה עשרה לא נתפסהתשעהמאה ה
 נהלהאימפריה בטריטוריות הנרחבות שלה ובאוכלוסיות הרבגוניות שחיו בה� התבססה על ִמ 

חיי , המסחר, בעוד חיי היומיו�, גובי מיסי� ושופטי�, אנשי צבא, מושלי�, יותהפרובינצ
דתיות , מקצועיות, הסדר הציבורי והפיקוח החברתי התבססו על מסגרות קהילתיות, החברה
) פיות#סקרי  (פיות#צהאחוות ה, הגילדות, השכונות, ראשיה� ונכבדיה� של הקהילות. ואחרות

 ביניה� לבי� נציגי השלטו� והפכו בדר� זו לבעלי עמדות כוח ווכויומסגרות חברתיות אחרות ת
 היה  עשרהתשעאחד מיעדיו העיקריי� של מפעל הרפורמות של המאה ה.  חברתיות ופוליטיות

 דפוס היחסי� בי� הממשלה בבירה לבי�  שלתו� שינוי, שינוי סדר זה ויצירת שלטו� ריכוזי
 המתוו�ליטה ברורות שכפופות למרכז וצמצו� כוח� יצירת היררכיות ש,  בפרובינציותנהלהִמ 

 
55  AGMON ,יי� נוספי� מתקופות ומקומות אחרי� לגאל� בספר הפניות למחקרי� סוציו. 9 ש"לעיל ה

חשוב לציי� כי הטענה לעיל ביחס לאופי . מאנית המצביעי� על ממצאי� דומי�'באימפריה העות
, שיח של סוג מסמכי� חדש�היחס לגירושי� בבית הדי� מגובה במחקרי הנזכר לעיל בניתוח

רמות של המאה שבמסגרת הרפו, פרוטוקולי� מפורטי� של תיקי� משפטיי� בסוגיות משפחה
 שהיה מקובל ,רישו� הפסיקות בלבד לענוס� ,  רישומ� הונהג בבתי הדי� השרעיי�תשע עשרהה

 Iris Agmon, Recording Procedures and Legal Culture in the Lateלעניי� זה ראו ג� . עד אז
Ottoman Shari'a Court of Jaffa, 1865–1890, 11 ISLAMIC L. & SOC'Y 333 (2004) . ראו ג�
, Tezcanהתייחסות לאטרקטיביות של בית הדי� השרעי לנשי� לא מוסלמיות שרצו בגירושי� אצל 

 .164–163' בעמ, 30 ש"לעיל ה
שכולל בעיקר חליפת מכתבי� בי� משרדי האוצר והפני� (בתיק זה . BOA, ŞD., 46/1ראו למשל   56

וסלמי� ובשאלה א� לתת פטור מ�בנוגע לתשלו� עבור בולי רישו� נישואי� של מוסלמי� ולא
הוא טבלת נתוני� של מספר , 1916מאוקטובר , אחד המסמכי�) מוסלמי��מתשלומי� אלה ללא

לא ברור א� מדובר בשנה מסוימת או בחישוב (הזוגות הנשואי� הרשומי� במרש� התושבי� 
שנערכה ת לדיו� כא� היא ההתפלגות רלוונטיהנקודה המעניינת במסמ� וה). ממוצע שנתי כלשהו

 התפלגות למוסלמי� ולא )1(: במרש� התושבי� של הזוגות שנישאו לפי שתי קטגוריות
נשי� שנישאו בתולות :  נרשמו שתי קבוצות, הנשי�כאשר לגבי,  התפלגות לפי מי�)2(; מוסלמי�

עיבוד . )כלומר אלה אינ� נישואי� ראשוני�(ונשי� שאינ� בתולות ) כלומר נישואיה� הראשוני�(
� בדר� זו עשוי לרמז על סוג המידע שרשויות השלטו� היו מעוניינות לקבל ממרש� הנתוני

א� כול� נוגעות , ההתפלגות השנייה הייתה עשויה לענות על מגוו� שאלות אפשריות. התושבי�
 .תנועות במסגרת המשפחה: לאותו עניי�
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באמצעות קואופטציה שלה� למערכות השליטה , לרוב(של נכבדי� ובעלי שררה מקומיי� 
שמעמד� ( המדינה ואופי יחסיה ע� נתיניה תפיסתב שינויה אחת ההשלכות של 57).המתחדשות

ינה במעורבות ישירה  של מנהל המדגובר �יעני, כאמור, הייתה) א� הוגדר מחדש כאזרחי�
המשפחה הייתה אחד . ובפיקוח על מרחבי� ומוסדות חברתיי� שבעבר לא עניינו אותה

 בעיצובה של חברה מודרנית ושיח יסוד תפיסה הרואה במשפחה אב�, כזכור. המוסדות הללו
ער סביב דג� המשפחה הרצוי אפיינו אליטות בתהליכי מעבר למודרניות בחברות רבות 

 המשפחה הגרעינית הנשא� עמד דג�, ואול�. מאנית'בה� האליטה העות, הבתקופה הנדונ
, פוליגמיה, כגו� נישואי קטינות, בניגוד לכל ההיבטי� המפלי� נשי� בדיני המשפחה השרעיי�

קלות הגירושי� ביוזמת הבעל והקושי של נשי� להשיג פירוק נישואי� במצבי מצוקה ועגינות 
 המשפחה לטפל באמצעות ברירת הלכות קוד ניסהכלומר הסוגיות העיקריות שבה� (

   58).מהאסכולות השונות
 המצביעי� ,מאני�' בעיקר כיווני הפעולה של הרפורמטורי� העותי� הנדו� כא� חשובלעניי�

 הבניית  שלעל עניינ� הגובר בניטור השינויי� במעמד� האישי של האזרחי� ובעיצוב
מרש� ,  נתוני� דמוגרפיי�איסו�ל מער�, למשל, במסגרת הרפורמות הוק�. המשפחה

 והממשלה המשיכה במרוצת התקופה כולה במאמצי� ,)Nüfus(התושבי� האימפריאלי 
לעבד את המידע ולהשתמש בו , לשכלל את שיטות איסו� הנתוני� שלו, להרחיב את סמכויותיו

 היה אחד נישואי� וגירושי�, פטירות, איסו� נתוני� על לידות. ביחסי� שבי� המדינה ואזרחיה
התחומי� שמרש� התושבי� שקד על פיתוח� בחפשו תדיר דרכי� לגרו� לנתיני� ולראשי 

אני טוענת שחיבורו של קוד המשפחה היה קשור למאמצי� . וקהילות לדווח לו על שינויי� ב
אסתפק רק בציו� . במסגרת הדיו� במאמר זה תקצר היריעה מלפתח טענה זו במלואה. הללו

 חיבור קוד המשפחה לבי� המאמצי� לייעל את איסו� הנתוני� בי�שקשר כמה אינדיקציות ל
 נתוני� גרניהול מא.  התושבי�מרש� מסגרתהנוגעי� למעמד� האישי של האזרחי� ב

 
 .262–242' בעמ, 30 ש"לעיל ה ,BARKEY; 64–61, 46–43' בעמ, 7 ש"לעיל ה, קואטארט  57
ידי האליטה הבירוקרטית של האימפריה במרוצת המאה  שורה של מהלכי� נוספי� שננקטו על  58

 תפקיד פעיל מלא ביחס לילדי� הייתה קשורה א� היא לתפיסה שהמדינה אמורה לתשע עשרהה
כגו� הקמת מחלקה לטיפול בירושות של ילדי� יתומי� וניהול רכוש� עד , בעיצוב המשפחה

, רות והקמת בתי יתומי� ופנימיות לחינו� והקניית השכלה מקצועית לילדי� יתומי�הגיע� לבג
בית הדי� השרעי וקופות היתומי� ביפו : מגדר ושינוי חברתי"איריס אגמו� . עניי� וילדי פליטי�

רות רודד  (53 נשי� ומגדר במזרח התיכו� במאה העשרי�" מאנית'ובחיפה בשלהי התקופה העת
על הבניית המשפחה הבורגנית . 9 ש"לעיל ה, MAKSUDYAN; )2008, ותונגה אפרתי עורכ

,  Toprak; 9 ש"לעיל ה, DUBEN & BEHARמאנית ראו 'העירונית באסתנבול בשלהי התקופה העות
, רפורמות משפטיות בדיני� השרעיי�, על הקשר בי� מודל המשפחה הגרעינית. 11 ש"לעיל ה

  .319–297' בעמ, 9 ש"לעיל ה, ראו ג� אסד, פהומעבר למשפט מדינתי במצרי� באותה תקו
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 הקמת 59. עשרהתשע במאה התדמוגרפיי� מרכזי היה כלי אופייני למדיניות השליטה הריכוזי
,  נתוני� באמצעות מפקדי אוכלוסי�איסו�,  מחלקות מרש� תושבי� בפרובינציות שלרשת

, הנחלת הליכי דיווח שוטפי� על נתוני� אישיי� על ידי התושבי� והנפקת מסמכי זהות אישיי�
 המדינה כלי� למעקב אחר תנועות נהלכל אלה הוכנסו בהדרגה במרוצת התקופה והקנו לִמ 

י� בתחומי המעמד  שינויעיצוב אחר  מעקבפשרמנגנו� זה ִא , בהקשר הנדו� כא�. דמוגרפיות
כאשר בוחני� את קוד המשפחה בצירו� . פיקוח עליו ומעורבות בו, האימפריההאישי של נתיני 

 בקודמתברר שהמחוקק שימר , המסמכי� המנהליי� והתיקוני� לחוק הפלילי שליוו אותו
א� ,  הדתיות השונותלקהילותלפי שיו� , וגירושי�המשפחה כללי� מסוימי� בנוגע לנישואי� 

 לסוגיות במישרי�שלא נגעו ,  דתיות ספציפיות וענייני� טקסיי�הלכותל נוגע בבעיקרת זא
  קשורי�שהיודתית בתחומי� �החוק יצר מסגרת אחידה על, לעומת זאת. המעמד האישי

 נישואי�  שלרישו�רישוי ו, כגו� גיל הנישואי�,  המשפחהמאפייני ול האזרחי האישילמעמד
שהיו מוקד , בהיבטי� הללו. חסי� המגדריי� בנישואי� ובגירושי� ביהאיזו�הגברת , וגירושי�

 את השליטה והפיקוח העביר את הכללי� ואיחדהמחוקק , התעניינותה של המערכת השלטונית
 ומנהל המדינה המשפט הקהילות ובעלי סמכויות דתיות מקומיי� אל רשויות ממנהיגי עליה�

   60).די� השרעיי�כלומר אל משרדי מרש� התושבי� ומשרדי בתי ה(
 לעיל נוגע למהלכי� הקושרי� בי� קוד המשפחה בכללותו לבי� השימוש במרש� התיאור

 ומעורבות בעיצוב דפוסי פיקוח צור�התושבי� ובנתוני� שהוא אס� בנושאי מעמד אישי ל
שהדיו� בה� בחלק זה של המאמר נועד להמחיש ,  הבוררות בקוד המשפחהסעיפי. המשפחה

 נוס�ש, משפחה דפוסמצביעי� על שאיפה לעיצוב ,  אלה לידי ביטוי קונקרטיכיצד באו מגמות
 אינ� הפתרו� המיידי בה גירושי� יציבה שנישואי� ליצור מסגרת נועד האחרות תכונותיו לע

אלא ,  פרקטיקת הבוררות לקוד שלההכנסת עצ�ל לא רק חשיבות הייתה זהבהקשר . לסכסוכי�
 הציבו בה 131–130 סעיפי� ש,ררות ועל דפוסי הגירושי� הבותוצאות על פיקוחה עמדת לג�
 קביעה זו מחזקת את ההבחנה,  היסטוריבמבט . של המדינההי כמייצג ואת הקאדי הדי�בית את

 כבוררת משו� התערבות ישה במת� היתר למינוי אשאי�, הבוררת �"שהשתמעה מפסיקת בג
,  שניתנה לאחרונהההחלטה. רעיי�פסולה במינוי בעלי סמכות שיפוטית במערכת בתי הדי� הש

 
59  RUBIN, 96–91 'בעמ ,25 ש"ה לעיל ;Fatma M. Göçek & Şükrü Hanioğlu, Western 

Knowledge, Imperial Control, and the Use of Statistics in the Ottoman Empire, in 1 
CULTURAL HORIZONS 105 (Jane L. Warner ed., 2001). 

 ובה ההפניות לצו המפרט את הצעדי� המנהליי� לעריכת נישואי� והדיווח 33 ש"הלעיל  ראו  60
שתוק� בנושאי� אלה ג� בשני� , ולתיקו� לקוד הפלילי; עליה� לבית הדי� ולמרש� התושבי�

בניסיו� לשכלל באמצעות קנסות את פרקטיקות הדיווח למרש� התושבי� על זוגות , קודמות
 .56 ש"הלעיל ודי� הסטטיסטיי� שער� מרש� התושבי� ראו על דוגמה לעיב. שנישאו
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 בסוגיה וויכוח ייתרה בדיעבד את ה61,קאדית לישה אלמנות, לראשונה בבית די� שרעי בישראל
  .זו

  סיכו�. ד

 בה� טה המסגרת החדשה שיצרו מחברי קוד המשפחה היה תלוי בגורמי� רבי� שהשלימימוש
 בפרשנויות ובנסיבות יישומ� תלוי. ה� רק טקסטי�, כידוע, חוקי�. לא הייתה בידיה�

לא רק אלה שהוסמכו ליישמ� ולא רק ; אינספור אנשי�, מלבד המחוקקי�, ששותפי� לה�
, במקרה של קוד המשפחה.  המשפטיתזירהב �משתמשיהאלא ג� פקידי� וציבור , משפטני�

ככזה הוא יוש� באזורי� שהיו בזמ� . נית� לומר מעט על לקחי יישומו במתכונתו המקורית
למרות הוראה , לאחר מכ�. במש� כשנה וחצי) בעיקר באנטוליה(בשליטת האימפריה פרסומו 

בעוד ההסכמי� לחלוקת , חלקי באופ�יישומו נמש� ככל הנראה , של המופתי הראשי לבטלו
נוכח ההישגי� הצבאיי� של ,  והשתנוהלכואנטוליה בי� המדינות המנצחות במלחמת העול� 

במלחמת העצמאות ) Atatürk בכינוי לימי� נודעש(כוחותיו של מוסטפה כמאל פאשא 
בתקופה זו נשקלו חלופות שונות לקוד ). 1923 (אליסטיתהתורכית וע� הקמת הרפובליקה הכמ

 �1926בו,  על תפנית כוללת לעבר המערבמאלבסופו של דבר החליט מוסטפה כ. המשפחה
  62).ד האישיכולל תחומי המעמ(אימ� את הקוד האזרחי השוויצרי על קרבו וכרעיו 

הודות לפסיקה ,  שני� לקוד המשפחה נפלה לידי הזדמנות לחזור אליו100 מלאת לקראת
במאמר הצעתי פרשנות היסטורית לנסיבות חקיקתו וגלגוליו של . הבוררת �" של בגקדימיתהת

) 131–130(והמחשתי פרשנות זו באמצעות ניתוח תוכנ� של סעיפי הבוררות , הקוד המקורי
כולל היסטוריוני� של , חוקרי� מדיסציפלינות שונות. �"העתירה לבגשעמדו במוקד 
ובודדי� (רוב� בחט� , שמזכירי� במחקריה� את קוד המשפחה, מאנית'האימפריה העות

 חקיקתואת : מדגישי� בעיקר שתי נקודות, )בהרחבה ובלוויית ניתוח טקסטואלי מפורט
 ,עדר�יאו ה(יה ואת החידושי�  סו� האימפר–בסו� המלחמה , המאוחרת של קוד המשפחה

מסגור זה של קוד המשפחה הפ� . בנוגע למעמד האישה) ת/תלוי בפרספקטיבה של החוקר
ובגלל תוצאות המלחמה והבנייתה , כביכול, ללא עבר, הקשר אותו לפרשה נטולת

שהרי .  ג� ללא עתיד– מאנית'כקיצה הידוע מראש של האימפריה העות בהיסטוריוגרפיה
 פירוק האימפריה בתו� מלחמת העול� היא המשכיות אחרלל קוד המשפחה ההמשכיות ש

� מבחינת השלטו� הבריטי בפלשתינה. המצאת ההמשכיות הייתה המצאה קולוניאלית. מומצאת

 
" הוועדה לבחירת קאדי� בחרה לראשונה קאדית אשה"קי חורי 'יאיר אטינגר וג, שרו� פולבר  61

� .www.haaretz.co.il/news/law/1.4041725 25.4.2017 האר
המחקרי� . חלק מהעדויות על יישומו של קוד המשפחה נכללות במחקרי הנוכחי שטר� פורס�  62

לא לפני החקיקה ולא , Law in Actionהקיימי� לא בחנו כלל את קוד המשפחה מפרספקטיבה של 
 .אחריה
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דתי �  קוד המשפחה מחוק טריטוריאלי לחוק מוסלמי שלופיכת ה ישראל הייתהר�א� בפלשתינה
 משפט דתית לקהילות מערכת �בכוננההמשכיות התבטאה בטענת הבריטי� ש.  טכניניי�ע

 ושבכ� נשמרת מאנית' בתחומי המעמד האישי ה� ממשיכי� את שיטת המלת העותותהשונ
 של אחד ממדאכ� היה בטענת� , לאמיתו של דבר. כנדרש בכתבי המנדט, הרציפות המשפטית

דיפלומטי� ומשקיפי� בריטי� ואירופאי� אחרי� באימפריה . דיסקורסיבי ממד, המשכיות
  עשרהתשע שכוננו הרפורמטורי� במאה המאנית' ראו במערכת השיפוט העותמאנית'העות

ה� לא ראו בה את מה שראו בה . דואלית) ניזאמית�כלומר שרעית(חילונית �מערכת דתית
.  ומאוחדתמאנית'עות�לו העומדת להפו� לכ,מערכת שיפוט מדינתית: מאני�'מכונניה העות

 תשעה� פעלו בה בהתא� להשקפת� מ� המאה ה, � לידיה1917כשמערכת זו נפלה בשלהי 
  . עשרה

 אותו יקמתיבמאמר זה מ.  זניחי�י ענלא א� טכני ו�י שקוד המשפחה לא היה עניאלא
 מאנית'בהקשר ההיסטורי של רצ� ארו� של רפורמות משפטיות שהאליטה הבירוקרטית העות

ה אמור להיות הקוד הוא לא הי, המחוקקי� של לדיד�.  הארוכה עשרהתשעהובילה במאה ה
 להשגת המטרה של האחדת מאנית' את המדינה העותדוהוא היה מהל� שקירב מא; האחרו�

בהחלטת הבריטי� להפו� אותו .  הוא היה הקוד האחרו�בדיעבד ,ואול�. מערכת השיפוט שלה
 אל מאנית'להשיב את מערכת השיפוט העות, ת�לדע, וכ�,  משפחה מוסלמי בלבדודלק

 מערכת על  עשרהתשעה� למעשה הגשימו את נבואת� מ� המאה ה, רימסלולה ההיסטו
  .חילונית כביכול�המשפט הדתית

 של היבלי זווית הראי, מאניות' ההקשר ההיסטורי של הרפורמות העות שללאאלא
שהוא קוד , קוד המשפחה, כ� טענתי במאמר זה, מאני�'המחוקקי� כרפורמטורי� עות

 כהתרחשות ששייכת לזמ� ולמרחב שבה� היא התחוללה אינו יכול להיות מוב�, מאני'עות
הוא היה פרי סדר היו� של , מאני'בהיותו קוד עות. ולרוח התקופה שבה פעלו מחולליה

 רק לא וזאת,  למקמו בהקשר היסטורי זהיששמכא� הטענה . מאני�'הרפורמטורי� העות
 הקודיפיקציה מבחינת רציפות הרפורמות המשפטיות והיותו קוד נוס� ברשימת מפעלי

הטענה שלי הייתה כי ג� את תוכנו יש לחקור ולפרש בראש ובראשונה בעזרת ; מאניי�'העות
 והנסיבות המשתנות שיצרו את מאני�'התבוננות בחזונ� ובמעשיה� של המחוקקי� העות

 הקוד לאור שאלות  שלנוניתוח תוכ,  אחדמצד זה סברתי כי י�יבענ.  פעלובה�שהתנאי� 
אל העמדות הנורמטיביות של חכמי ההלכה " אחורה" כלומר הסתכלות ,הלכתיות בלבד

לאור שאלות , או ניתוחו מצד אחר,  על מנת להצביע על השינויי� שהקוד גיל�ותיה�לדור
מגדר , וניתוח הקוד במונחי הקטגוריה האנליטית בת ימינו" קדימה"כלומר הסתכלות , מגדריות

מיקמתי את , לפיכ�. ורית השגויה של קוד המשפחה ניתוח כזה יתרו� להמש� ההבניה ההיסט–
 ה�שהתייחסתי אלי, על תוכנ� של שני סעיפי הבוררות, ליתר דיוק(הדיו� שלי על תוכ� הקוד 
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 ביחס לסוגיות מאני�'בהקשר של עמדות הרפורמטורי� העות) כאל מעי� דגימה אקראית שלו
   63.גברי� והבניית המשפחה,  נשי�– עוסק הקוד בה�ש

, כאמור, א� כי נימוקי הפסיקה כוללי�. הבוררת� "לבג, לסיו�,  הזה מחזיר אותיההקשר
סקירה של ענייני� רבי� הנוגעי� להקשר ההיסטורי של הבוררות וקוד המשפחה ברוח עקרו� 

פסק הדי� נית� . ההכרעה לטובת העותרת לא התבססה על שיקול היסטורי, הרציפות המשפטית
חוק שיווי זכויות , י�רלוונטיבח� חוקי מדינת ישראל ה העתירה למהעמדת שלכתוצאה 

  של� המונע את התערבות המדינה במינוי,2000כולל תיקו� משנת  (195164–א"התשי, שהיהא
 , לאור מבח� זה66.השפיטה: יסוד�חוק ל15 סעי�ו) 65בעלי תפקידי שיפוט בבתי די� דתיי�

 רת במינוי בוררת לבקשת העות מחייב לתמו�שהיהמסקנה הייתה שעקרו� שיווי זכויות הא
ושהסייג המונע מהמדינה להתערב בשיקולי בית די� דתי במינוי לתפקידי שיפוט אינו חל על 

השיח המשפטי הישראלי שבמסגרתו נדונה והוכרעה העתירה הוא שיח של . מינוי בוררי�
יטיות ושל אליטות פול (מאנית'השיח של האליטה העות. שוויו� זכויות נשי� וזכויות אד�

ולא , לא בשוויו�, באמנציפציה,  עסק בשיפור מעמד� של נשי�שנה 100לפני ) אחרות בעול�
נית� לזהות דמיו� בי� . אלא כחלק מפרויקט כינו� המדינה המודרנית, מפרספקטיבה ליברלית
, השוויו� של נשי� במשפחה� כלי� לצמצו� איחרי אושיובחיפ, מאני'מאמצי המחוקק העות

לבי� הכרעת ,  אודות מאפייני המשפחה והחברה הרצויי� עלרחבה יותרכחלק מהשקפה 
 אינו נובע הדמיו�ש אלא. השופטי� הישראלי� לתמו� בבקשת העותרת על בסיס עקרו� השוויו�

יש משמעות לפער , כפי שטענתי, בתחו� זה. מעמדותיה� בסוגיית מעמד� של נשי� בחברה
. שהתחוללו במרוצת תקופה זו בגישות ביחס לנשי� ויותר ולשינויי� השני� 100ההיסטורי ב� 

ג� על תפיסה . הדמיו� הוא בתפיסת מקומה של המדינה המודרנית בעיצוב חיי הפרט והחברה
,  מבחינת המאפייני� ההיסטוריי� הגדולי�,אול�ו.  עתירות שינויי�שני� �100 מיותרזו עברו 

 מאנית'והמדינה העות, שראליתבה� זו הי, מאנית'עות�מדינות הלאו� של התקופה הפוסט
 המודרנית המובהקת יהי חולקות את הנטהארוכה  עשרהתשעהאימפריאלית של המאה ה

למרות פער , במוב� זה.  פיקוח המדינה ולמעורבות גוברת בכל תחומי החיי� שלולהעמקת
  .  היסטורי אחדלעיד�שתי המדינות שייכות בבירור , הזמ�

מדינת ישראל וקוד , מאנית'ה ביחס למדינה העות אחרונה שחשוב להצביע עלינקודה
 היה מאני'בית הדי� השרעי העות. נוגעת לתפקיד שממלא בית הדי� השרעי בפרשה, המשפחה

 
או , אינו מתייחס בהכרח לעמדות מוצהרות של ראשי המערכת הפוליטית" עמדות"המושג   63

� אלה  שג� גורמיא� על פי, או ראשי תנועות פוליטיות, סופרי�, לעמדות אידאולוגיות של הוגי�
 בהקשר זה הדגש הוא בעיקר על העמדות שבאו לידי ביטוי ,אול�ו. עיצבו את שיח התקופה

בפרקטיקה היומיומית של אנשי משפט ומנהל בכירי� יותר או פחות ובמפגש , במדיניות, במעשי�
 .בינ� לבי� אנשי� מהשורה ונסיבות משתנות

 .248ח "ס  64
 .168, 167ח "ס, 2000–ח" התשס,)2' תיקו� מס(חוק שיווי זכויות האישה   65
 .78ח "ס  66
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 , קוד המשפחה הוא עצמו גיל� את המדינהבפרשת. פוליטית�שחק� מרכזי בזירה המשפטית
מעמדו במערכת השיפוט  משפטי ולחזק את נהלויישו� החוק החדש עמד להוסי� לו תפקידי ִמ 

, בית הדי� השרעי הישראלי. המדינתית ולבצר אגב כ� את מעמדה כמערכת שיפוט מאוחדת
אחד מכמה ערוצי שיפוט נפרדי� לתחומי המעמד , קהילתי, הוא בית די� דתי, לעומת זאת

לאומית ומנסה לעשות זאת תו� שמירה על � דתיתיעוטהוא משרת קהילת מ. האישי בלבד
, וריוני�היסט.  מורכבות ביותרובנסיבותטונומי מול מערכת המשפט של המדינה מעמדו האו

). counterfactual history (" היה קורה אילומה" מהשאלה מנעינוהגי� על פי רוב לה, כידוע
בהכירי במשקל� הניכר של גורמי� קונטינגנטיי� ונסיבות בלתי צפויות בעיצוב תהליכי� 

את השאלה מה היה קורה . עובדתית� יתרה להיסטוריה אנטיבהחי אי� עצמילי , היסטוריי�
אילו במקו� המורשת הקולוניאלית של דיני מעמד אישי דתיי� הייתה מיושמת וממשיכה 

 דיני מעמד אישי טריטוריאליי� לש,  שמייצג קוד המשפחהמאנית'להתפתח כא� המורשת העות
  .ות והקורא לפתח� ולדמיונ� של הקוראי� אפוא מניחהאני –
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  :  בתפקידי שיפוט בבית הדי	 הרבנינשי�

  �" מחודשת נוכח פסיקת בגבחינה

  מאת

  *אלו
	בארי תהילה

: עתיק דיו� על חדש אור שופ� לערעורי� העליו� השרעי הדי� בית' נ פלונית �"בג

, �"בג פסיקת לאור. הרבניי� הדי� בבתי שיפוטיי� לתפקידי� נשי� של רות�יכש

 אינ שנשי� היא בפועל הנוהגת ההלכתית עמדהה א� איננה לשאול שיש השאלה

 באפשרות המצדדת משקל בעלת הלכתית עמדה יש א� אלא, כדיינות מכהנות

 לאור. השוויו� עקרו� נוכח ולבכרה להעדיפה הדי� בית צרי� ושמא נשי� של מינוי

 נשי� כהונת המכשיר הלכתי נתיב של קיומו אפשרות זה מאמרב נבחנת האמור

 קיומ�, הראשונה: דיו� זוויות שתי של �הצגת אגב זאת ,הרבני הדי� בבית כדיינות

 או הצדדי� קבלת מכוח או לכתחילה דיינות לכהונת נשי� המכשירות עמדות של

 די� בית של בהרכב צור� יש א� בוחנת ,יותר והמחודשת, השנייה ;הציבור

 לדעות �א ושמא, ישראל מדינת של הרבניי� הדי� בבתי כיו� הנדוני� בנושאי�

 הכולל הדי� בית הרכב של החלטותיו יהיו, ככלל דיינות מתפקידי נשי� הפוסלות

  .ההלכתי במישור תקפות דיינת אישה

 מבוא  .א
 סקירה: פלונית� "בג  .ב

הא� מינוי אישה כבוררת פוגע : 5 תחולתו של הסייג מכוח סעי� בחינת  .1

  ?בדיני איסור והיתר לגירושי לפי הדי השרעי

 מינוי הינוהא� מינוי הבוררי� : 7 תחולתו של הסייג מכוח סעי� תבחינ  .2

 ?דתי או תפקיד שיפוטי
 �"בג מפסיקת העולי� המנחי� העקרונות  .3

 הדי� העברי:  בתפקידי שיפוטנשי�  .ג
  יי� ואמוראיי� תנאמקורות  .1

 
: רצוני להודות לכל מי שסייע לי בכתיבת מאמר זה. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, מרצה   *

עמיחי רדזינר על ' לפרופנריה גוטל ו' לפרופ, ר משה בארי"לד, ר אברה� בארי"לאבי מורי ד
 .משפט במשפחהוכ� לחברי מערכת כתב העת , הערותיה� המחכימות והמאירות
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  הראשוני� בשאלת כשרותה של אישה לדועמדת  .2
 החדשה בעת ההלכה חכמי עמדת  .3
 נשי� בתפקידי שיפוט: יכו�ס .4

   בבית די� בהלי� הגירושי�הצור�  .ד

  בבית די� לש� מת� הגטהצור�  .1
  הנחו� לדיו בטענות הצדדי� בגירושיההרכב  .2
   בבית די� לש� כפיית גטהצור�  .3

  נשי� בבית הדי� הרבני כיו� כהונת  .ה
 כיו� הרבני הדי� בבית נשי� של כהונת בשאלת ההלכתי המצע סיכו�  .1
 הרבניי� הדי� בבתי נשי� של לכהונת אפשרי הלכתי נתיב  .2

  נשי� לתפקידי דיינות בבתי הדי� הרבניי�מינוי בשאלת� " עקרונות בגיישו�  .ו
  ומסקנות סיכו�  .ז

  מבוא. א

:  שופ� אור חדש על דיו	 עתיק1בית הדי� השרעי העליו� לערעורי�'  נפלונית �3856/11 "בג

 השאלה ,�"בג בהחלטהלאור ה. תפקידי� שיפוטיי� בבתי הדי	 הרבניי� של נשי� לרות	יכש

, שיש לשאול איננה א� העמדה ההלכתית הנוהגת בפועל היא שנשי� אינ	 מכהנות כדיינות

אלא א� יש עמדה הלכתית בעלת משקל המצדדת באפשרות מינוי	 של נשי� ושמא צרי� בית 

 זה אפשרות קיומו של מאמר בנבחנת האמור ורלא. הדי	 להעדיפה ולבכרה נוכח עקרו	 השוויו	

  . נתיב הלכתי המכשיר כהונת נשי� כדיינות בבית הדי	 הרבני

 בדבר כשירות	 של נשי� לתפקידי קותו הראשו	 של המאמר אציג את הדעות החלבחלקו

ע� זאת .  ואת העמדה ההלכתית המצדדת באפשרות כהונת	 של נשי� בתפקידי שיפוטיפוטש

 א� ג� אראה כי, לכתחילה דיינותכ נפסק כדעה שנשי� אינ	 יכולות לכה	 אדייק שלהלכה

  . המחזיקי� בדעה זו נית	 יהיה להכשיר	 מכוח קבלת הצדדי� או הציבורלמרבית

 ואבח	 א� יש צור� בהרכב של בית יותר  השני של המאמר אציג זווית דיו	 מחודשתבחלקו

אי	 , י מעיקר הדי	 ולמרבית הדעות ההלכתיותאראה כ.  בבית הדי	 הרבנינדוני�די	 בנושאי� ה

הודאות , שמיעת עדויות,  בטענות הצדדי�דיו�לעניי	 .  הגטמת� לצור� הלי�  די	תצור� בבי

.  אול� הסכמת הצדדי� יכולה לבסס את כשרותו של ד	 יחיד,וכדומה אכ	 יש צור� בבית די	

 הצדדי� על עצמ� כי יקבלו  א�, לדעות הפוסלות אישה מלכה	 בדיינותשא�  נראה,כיוו	 שכ�

כיוו	 , יש צדדי� רבי� לטעו	 לכשרות החלטותיו במישור ההלכתי, אישה תהא חלק מההרכב

 האפשרות את בחלק זה אציג ג�. שמכל מקו� נית	 להכשיר	 כהחלטות שניתנו בהרכב חסר

  . שאישה יכולה לכה	 בהרכב הכופה את הגט

 
 ).פלונית� "בג: להל�) (27.6.2013, נבו בפורס�( 1
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מאפשרת כהונתה של אישה בתפקיד שיפוטי ולו  ההאחת –  זוויות דיו	 הלכתיות אלושתי

 מצביעות –  בית די	 בהלי� הגירושי	ב אי	 צור� בהרכשכלל והאחרתמכוח הסכמת הצדדי� 

כל אחת בנפרד וביתר שאת במשקל	 המצטבר על נתיב הלכתי אפשרי לכהונת	 של נשי� 

י	 הרבני לאמ�  בית הדעלש� הונח כא	 לכאורה בסיס לקביעה "בג גישתל .בתפקידי דיינות

  .נתיב זה מכוח עקרו	 השוויו	

  סקירה: פלונית� "בג. ב

 בעתירה שהוגשה בפניו כנגד בית הדי	 השרעי העליו	 על ידי �2" הכריע בג27.6.2013 ביו�

 סכסוכי בני הזוג הגיש הבעל  של� בירורבמהל� 3.אישה מוסלמית המצויה בסכסו� ע� בעלה

 בית הדי	 השרעי קיבל את בקשתו 4".תביעת בוררות "שבטייבה האזורילבית הדי	 השרעי 

  5.מאני' לחוק המשפחה העות130וזאת לפי סעי� , והורה לבני הזוג למנות בוררי� מטעמ�

אול� בית ,  הוראה זו הודיעה האישה לבית הדי	 השרעי כי מינתה בוררת מטעמהבעקבות

 כי ציבור חכמי הדת התנו כי בית די	 זה רואה" כי קבעו סירב למינוי זה השרעי האזוריהדי	 

 ערעורה 6."]... [זה לפי דברי הזר� המאלכי החנבלי והשאפעי, הבוררי� צריכי� להיות גברי�

 מבוסס על 130 כי סעי� קבענ 7.של האישה על החלטה זו נדחה בבית הדי	 השרעי לערעורי�

 ,ישה כבוררת וכיוו	 שכ� אי	 לקבל א, יהיו גברי�הבוררי�שפרשנות הזר� המאלכי הדורש 

  8.זאת בניגוד לאסכולות אחרות בדי	 המוסלמי המאפשרות מינויה של אישה לתפקיד בוררות

 
 כדי בעיקר, � ככל הנחו� למאמר זה" זה מובאי� רק עיקרי הדברי� שנדונו בבגבמאמר. ש� 2

 העוסקי� �מכפילות מיותרת נוכח העובדה שבקוב� זה מתפרסמי� מאמרי� נוספילהימנע 
 .�"בבג

 .צווי הגנה ועוד,  סוגיות שנגעו למזונותכמה של בני הזוג נדו� בערכאות אזרחיות בסכסוכ� 3
 .317/2009) אזורי טייבה(תיק   4
,  לחוק130' ס לשו� וזו). מאני'חוק המשפחה העות: להל�) (1917(חוק זכויות המשפחה  5

) : 1957 (229 המשפט המוסלמי במדינת ישראלהמתורג� אצל שלמה דב גויטיי� ואהר� ב� שמש 
ימנה השופט שני , ופנה אחד מה� אל השופט, א� פרצו בי� בני הזוג מריבות וחילוקי דעות"

או שאינ� בעלי התכונות , בוררי� ממשפחות הזוג וא� לא נמצאו בוררי� מבני המשפחות
 משפחה בהרכב כזה –מושב . ימנה השופט בוררי� מתאימי� שלא מבני המשפחות, ותהנדרש

א� אי� זה . יקשיב לתלונות הצדדי� וטענותיה� וישתדל במיטב יכולתו להביא� לידי התפייסות
 יבטלו ג� את זכותה ישהוא� בעטיה של הא, אפשרי בעטיו של הבעל יפסקו על התרת נישואיה�

ימנה השופט בוררי� מתאימי� בהרכב , לא הסכימו הבוררי� ביניה�. ועל המוהר כולו או מקצת
 ".החלטת אלה תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור. או בורר שלישי שלא מבני המשפחות, אחר

 . לפסק דינה של השופטת ארבל2' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 6
 ).18.6.2012,  בתי הדי� השרעיי�פורס� באתר (28/2011ערעור   7
 של הבוררי� קיד� אסכולות הגורסות כי תפשיש לערעורי� השרעי בית הדי� ימק דינו נבפסק 8

; מוגבל וכי ה� משמשי� מיופי כוח של הצדדי� בלבד אשר הקאדי א� יכול להתערב בהחלטת�
, בית הדי� השרעיממשי� וטוע� , ואול�. לפי האסכולות הללו ג� אישה יכולה לשמש כבוררת
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� נסב על שאלת תחולתו של " מוקד הדיו	 בבג9.�" הדברי� הללו עתרה האישה לבגכנגד

הסעי� הראשו	 לחוק .  הנדו	 והשלכותיובעניי	 195110–א"התשי, חוק שיווי זכויות האישה

 
ועל פיה הבוררי� משמשי� מעי� , האסכולה המאלכית גורסת הבנה שונה של תפקיד הבוררי�

ופסק דינ� יהיה סופי , ה� מוסמכי� לפרק את הנישואי�: קאדי� ולתפקיד� אופי שיפוטי מובהק
סכולה הא, לפי הבנה זו. יה�באופ� המונע את בית הדי� מלהתערב במרבית הסוגיות שנדונו על יד

). 37' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג(המאלכית מגבילה את כשירות� של הבוררי� לגברי� דווקא 
 ביו�:  גישה המאפשרת מינוי� של נשי� לתפקיד של קאדי ממשש כי בדי� השרעי יאציי�

 בחירת אישה לתפקיד –� תיקו( א� הונחה על שולחנה של הכנסת הצעת חוק הקאדי� 27.7.2015
בדברי ההסבר .  קידו� מינוי� של נשי� לתפקידשעניינה, 1861/20 פ, 2015–ה"התשע, )קאדי

יש נשי� המכהנות בתפקיד ,  מקומות נוספי� בעול�כמהוב, להצעה נאמר כי ברשות הפלסטינית
יחוד א(דהרי �דוגמאות לקאדיות מהעול� הערבי והמוסלמי כיו� ה� חולוד אל: "כבר כיו�

)". מלזיה(טרייה רמלי , )מצרי�(באלי 'ג�טהאני אל, )פלסטי�(פאקיה � אלחולוד ,)רויותיהאמ
 של האסכולות המאפשרות מינוי� של נשי� לתפקידי� שיפוטיי� שמשקל� עולה מצב זו מתמונת

 בדבריו את הגישה ימ�בית הדי� השרעי א, אול� כאמור, איננו זניח ושולי בעול� המוסלמי
ראדה : להרחבה ראו. ת כשירות� של נשי� לתפקידי בוררות בעניי� סכסו� הגירושי�השוללת א

מרכז , הכנסת ( רקע ותמונת המצב בכמה מדינות– קאדיות בבתי הדי� השרעיי� מינויחסייסי 
בכמה וכמה אתרי . www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03756.pdf) 2015, מחקר ומידע

שחששו מתקדי� , נפלה בגי� התנגדות חברי הכנסת החרדי� הצעת החוק יחדשות פורס� כ
המדינה מתנגדת למינוי נשי� לבתי "יאיר אטינגר : ראו למשל. שישפיע א� על בתי הדי� הרבניי�

 /www.haaretz.co.il/news 9.12.2015 האר�" די� שרעיי� עקב חשש� של החרדי� מתקדי�
politi/.premium-1.2794686 ; ממפלגת ' פורס� כי חבר הכנסת עיסאווי פריג" כיכר השבת"באתר

מרצ ומיוזמי הצעת החוק א� הגיע לבתי הרבני� בבני ברק כדי לשכנע אות� שלא להתנגד לחוק 
  השבתכיכר" כ ערבי ממרצ"ח?  הגיע לסבב שכנוע בבתי הרבני� בבני ברקומי"ישראל כה� (

12.12.2015 www.kikar.co.il/188127.html .מונתה לראשונה קאדית אישה על  25.4.2017 ביו�
 .ידי הוועדה למינוי קאדי�

� ובתי המשפט האזרחיי� בכלל לבי� בתי הדי� הדתיי� והדי� " היחס בי� בגשאלת. 1ש " הלעיל 9
א� , אי� היא מוקד עיוננו במאמר זה. פני��האישי כפי שהוא מוחל בה� היא שאלה עדינה ורבת

רק כי כאשר נדונה השאלה בהקשרי� משפטיי� שוני� הנוגעי� לדי� האישי היהודי ובית נאמר 
� איננו מתערב בפסק דינו של בית הדי� "בגנקבע כי , ראשית. הדי� הרבני נקבעו הלכות מספר

כותב , למשל, כ�. ואינו יושב כערכאת ערעור עליו, הדתי מבחינת נכונות פסיקתו לפי הדי� האישי
ד "פ, ראשו� לציו�, הרב הראשי לישראל הרב נסי�'  נשטרייט �301/63 " כה� בבגהשופט חיי�

שאי� , הלכה פסוקה היא ונוהג קבוע הוא בבית משפט זה מימי� ימימה): "1964 (608, 598) 1(יח
ואי� לו , הרי הוא הדי� הדתי שלה�, כל אשר פוסקי� ה�: אנו יושבי� בערעור על בתי די� דתיי�

 כאשר כ�א".  מהותו וטיבו של די� דתי זהיי�חי להרהר אחר מידותיה� לענלבית משפט אזר
� משו� "הוא נתו� לביקורת בג, מתעל� בית הדי� הדתי מהוראת חוק מפורשת המופנית אליו

 בית המשפט האזרחי שבו במצב). 78ד "ח התשמ"ס, השפיטה: יסוד� לחוק 15' ס(חריגה מסמכות 
 23/69נ "הרי שהדעה שהתבססה בפסיקה בעקבות ד, ו שלונדרש להחלת הדי� האישי בי� כתלי

 הוא איננו מחויב שלפיה, נזו�היא דעתו של השופט בר, )1970 (792) 1(ד כד"פ, וס�י'  ניוס�
א� הכרעתו של בית הדי� הדתי , לתקדימי בית הדי� הדתי וקביעותיו בדבר הכרעת הדי� האישי

 9606/11 מ"על השופט אליקי� רובינשטיי� ב ג� דבריו שורא. תזכה למשקל רב א� לא מחייב
פשיטא שלא יתכ� חולק כי ): "20.5.2013,  בנבופורס�( נב' פס ,פלוני'  המנוח פלוני נעזבו�

אי� בתי , באות� ענייני� בה� הוא חל ג� בבתי המשפט האזרחיי�, בבוא� לייש� את הדי� הדתי



   : בתפקידי שיפוט בבית הדי	 הרבנינשי�  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע
  �" מחודשת נוכח פסיקת בגבחינה

167  

וכל הוראת ;  אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטיתדי	 ":ת האישה קובעשיווי זכויו

  ." אי	 נוהגי� לפיה– לכל פעולה משפטית, באשר היא אשה, חוק המפלה לרעה את האשה

 חולק שהוראות חוק שיווי זכויות האישה חלות ג� על בתי הדי	 הדתיי� ולמעשה אי	

 11,לחוק שיווי זכויות האשה) ב(7כ� לפי סעי�  – הדתי קמגבילות את סמכות� לפעול לפי החו

  12.ברייה� "וכ� לפי הלכת בית המשפט העליו	 בבג

צביעה השופטת ארבל על הקושי הייחודי בסוגיית האפליה ה שבענייננו פלונית� "בגב

זאת בעיקר . אפליה המובנית בתו� המערכת"והשוויו	 בבתי הדי	 הדתיי� וזאת לדבריה בגי	 

 שיש א� מי שטוע	 ה היא ציינ13."די� שיפוטיי� מקרב המי	 הגברי בלבדמעצ� מינוי תפקי

 היה מודע היטב לאפשרות המחוקק 14".הדי	 הדתי עצמו יוצר פעמי� רבות אפליית נשי�"ש

ולכ	 קבע בתו� החוק , ההתנגשות המובנית בי	 הוראות הדי	 הדתי וחוק שיווי זכויות האישה

 חוק זה בא אי	 ": לחוק קובע5סעי� . תי הדי	 הדתיי�עצמו שני סייגי� לתחולתו הנוגעי� לב

 חוק זה לא הוראות ":קובעלחוק ) ג(7 סעי�;  איסור והיתר לנישואי	 ולגירושי	לפגוע בדיני

 
 יש שבובמצב [...]". י� הרבניי� המשפט פטורי� מלית� את המשקל הראוי ג� להכרעת בתי הד

שופט אינו אמור "רובינשטיי� מדייק ופוסק כי ,  בתו� מערכת בית הדי� הדתי עצמוי�קולות שונ
אי� לו ההכשרה והידע הבא עמה . שכ� אי� הוא דיי�, מה היה דיי� עושה במקומו, לשאול את עצמו

ש לה ערכי יסוד ותכליות שהוא והוא פועל בגדרי מערכת משפטית שי, שיש לפוסק הלכה ולדיי�
איזו , ממילא השאלה אותה אמור לשוות לנגד עיניו בית המשפט האזרחי היא.  בהגשמת�במחוי

 תיותכליו, על עקרונותיו,  לפי המשפט הישראלי– או ראויה יותר לאימו� –מבי� הגישות צודקת 
 בית המשפט האזרחי על, במצב דוגמת זה שלפנינו[...] וגישתו הכללית בנושאי� המדוברי� 

ואינני נדרש (א� מתו� הקולות השוני� , להאזי� בכובד ראש לקולות העולי� מבתי הדי� הדתיי�
 האפשרות לפסוק לפי גישות הלכתיות אחרות שלא קנו שביתה בבתי הדי� הרבניי� תלשאל

; עליו לבחור בזה העולה בקנה אחד ע� ערכיה של שיטת המשפט הישראלית, )הממלכתיי�
ובאופ� המגשי� תכליות סובייקטיביות , חשב בתורת הפרשנות התכליתית שהיא נר לרגליובהת

ש "בתמ דברי השופט ב� ציו� גרינברגר וורא). נז' פס, ש�" (ואובייקטיביות אלה באופ� המירבי
במקרה , על אחת כמה וכמה): "8.6.2006,  בנבופורס� (מ.נ' נ. ס.ב 2480/04) ��י משפחה(

תו� , אז יכריע בית המשפט לפי שיקול דעתו,  הרבניי� עצמ� אי� תמימות דעי�שבתו� בתי הדי�
ותו� , שיברור מבי� האלטרנטיבות את הקול הערב יותר לאוזניו בהתחשב בשיקולי� הרלוונטיי�

 ".שיימנע מהכרעה החורגת מתחומי הפסיקה המותרת והאפשרית בהלכה עצמה
 .248ח "ס 10
אלא א� כל הצדדי� , כל בית די� המוסמ� לדו� בענייני המעמד האישי ינהג לפי חוק זה כ�"[...]  11

להתדיי� לפי דיני , מרצונ� הטוב, ה� בני שמונה עשרה שנה ומעלה והסכימו לפני בית הדי�
 ".עדת�

 כל): "1955 (1199, 1193ד ט "פ, עכו,  השרעי המושלמיהדי��קאדי בית'  נברייה �187/54 "בג 12
כי חוק שיווי זכויות . פעולותיו תהיינה מחוסרות סמכות, ל פי החוקשינהג שלא ע, בית משפט

כפי שעשו זאת , האשה הגביל וצמצ� את סמכות� של בתי הדי� הדתיי� לנהוג על פי החוק הדתי
 ".לפני חקיקת החוק

 . 27' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 13
 . ש�  14
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ובכלל זה על מינוי רבני� ובעלי תפקידי� , יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי	 הדתי

  ."שיפוטיי� בבתי די	 דתיי�

 א� החריגי� הללו חלי� בעניי	 פסילת מינויה של אישה כבוררת בעניי	 כדי להכריע,  כ�א�

 בדיני האיסור וההיתר לגירושי	 לפי רכיב הינהיש לקבוע תחילה א� זהות� של הבוררי� , הנדו	

עדיי	 ייתכ	 , וא� א� יוכרע שהסייג האמור איננו חל, )5הסייג המופיע בסעי� (הדי	 השרעי 

תפקיד " שתפקיד הבורר הוא ייקבע א� , כנפיו של הסייג השני הדי	 השרעי חוסה תחתביתש

  )).ג(7הסייג המופיע בסעי� " (תפקיד שיפוטי"או " דתי

 לחוק המשפחה 130 את הוראותיו של סעי� �"בג הדיו	 בתחולת� של הסייגי� בח	 קוד�

 מהות  בדבר ביניה	קותו האסכולות השונות בדי	 השרעי חל15. הד	 במינוי הבוררי�מאני'העות

 גישתל:  השפעה על אפשרות מינויה של אישה לתפקידלכ� יש ו,תפקיד� של הבוררי�

;  נשללת האפשרות למנות אישה כבוררת,הרואה בה� מעי	 קאדי�,  המלאכיתלההאסכו

 ועל כ	 נית	 למנות ג� אישה , כוח בלבדמיופי שלתפקיד� של הבוררי� הוא ,  האחרותגישותל

 בי	 שילב הוא א�,  על האסכולה החנפיתמאני'תמ� המחוקק העות כלל הסבדר� אמנ�. כבוררת

לעמדת בית הדי	 השרעי , כאמור לעיל. סעיפי החוק ג� הוראות שמוצא	 באסכולות שונות

מאני על דעת המאלכי� שכ	 נוסחו ' לחוק הסתמ� המחוקק העות130בסעי� "לערעורי� 

 קבע עוד 16."ל הבוררי� יהיה סופימאפשר לבוררי� לפרק את הנישואי	 וקובע כי פסק דינ� ש

מאחר : " ולמסקנתו17, בפועל�י בתי הדי	 השרעינוקטי� שהדר� אכ	 זו כי השרעי הדי	 בית

   18."והמאלכי� דרשו כי הבוררי� יהיו גברי� לא נית	 למנות נשי� כבוררות

 שבו נדונה 19,חמזה� " איננו מקבל את עמדת בית הדי	 השרעי לערעורי� ומפנה לבג�"בג

 ותפקיד הבוררי� והוכרע כשיטה המצמצמת את תפקיד� של 130לת פרשנותו של סעי� שא

 
 כלל את וולעניי� זה רא,  הוא אכ� חוק דתימאני'שחוק המשפחה העות שכלל לא ברור יצוי� 15

נית� לטעו� כי זהו חוק אזרחי .  לפסק הדי�35–34' ס וכ� בפ,ש�, פלונית� "טענות הצדדי� בבג
 במסגרת הלי� כולל של קודיפיקציה ורפורמות מאני'אשר חוקק על ידי המחוקק העות, גרידא

עד (על כל נתיני האימפריה ללא קשר להשתייכות� הדתית וא� הוחל , מאנית'באימפריה העות
, )1919(אז אימ� המנדט הבריטי את החוק במסגרת פקודת חוק המשפחה המוסלמי , )1919לשנת 

אי� ספק שחוק זה אכ� נשע� על אסכולות , מכל מקו�.  תחולתו למוסלמי� בלבדו�אגב צמצ
 .שונות שבדי� השרעי ובמהותו אכ� משק� די� דתי

 .4' פס, �ש 16
 . 5' פס, ש�  17
 .2' פס, ש�  18
 נדונה) 2001 (592) 2(ד נה"פ,  השרעי לערעורי� בירושלי�הדי��בית'  נחמזה �9347/99 "בבג 19

באותו מקרה קבע .  של בית הדי� השרעי להתערב בוושאלת מעמדו של פסק הבוררות ואפשרות
 לשורה של הפניהותו� , מקרהבהתא� לעמדת בית הדי� השרעי לערעורי� שהוצגה באותו , �"בג

 .כי נית� להתערב בפסק הבוררות ולשנותו, תקדימי� נוספי�
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 חמזה� "קביעה זו בבג.  המאפשרת ג� מינויה של אישה כבוררתכשיטה  כלומר,רי�הבור

  20. כפי שעלה משורה של תקדימי�,התבססה ג� על נוהגו בפועל של בית הדי	 השרעי

אול� יודגש כי , ת להמש� העיו	 במאמר זה בדבר האסכולה המכרעת נודעת חשיבולדיו	

 � הרי , המגבילה אישה מלהתמנות כבוררת, את האסכולה המאלכיתאמ� אכ	 מ130א� א� סעי

 כי מתקיי� אחד מסייגי יוכח כ	 א� אלא ,שבית הדי	 השרעי מחויב לעקרו	 השוויו	 בי	 המיני�

  .החוק  לבחו	 את סייגי�"בגפנה , כיוו	 שכ�. החוק

הא� מינוי אישה כבוררת פוגע : 5 תחולתו של הסייג מכוח סעי� תבחינ  . 1

  ?בדיני איסור והיתר לגירושי� לפי הדי� השרעי

 כאשר קבע כי הסייג המתייחס למקרי� של פגיעה בדיני 5 שלל את תחולתו של סעי� �"בג

נייני  הדתי עצמו המסדיר את עהדי	 תוכ�התכוו	 לחול על ", איסור והיתר לנישואי	 וגירושי	

הסייג ,  אחרותבמילי� 21". דיני� אלולייש�  הסמכותבעליהגירושי	 ולא על הדיני� החלי� על 

מפעיל סמכויות הקשורות " א�  רואה בו שבית המשפט,האמור איננו חל על תפקיד בוררי�

 , לדעת בית המשפט, הבנה זו של הסייג נתמכת22."לגירושי	 ולא בדי	 עצמו המסדיר גירושי	

, )ג(7 באופ	 משתמע מקיומו של סעי� ג� ו23, פרשנות מצמצמת לחריגי החוקבצור� לתת

את שאלת .  סעי� מיוחד הד	 במפורש בבעלי התפקידי� המיישמי� את הדי	 הדתישהינו

 יגרור פגיעה בדיני האיסור והיתר לנישואי	 וגירושי	  המינויעצ� בוש במצב גתחולתו של הסיי

  24. עיו	בצרי� בית המשפטשאיר ה

 דתי מינוי הינוהא� מינוי הבוררי� : 7 תחולתו של הסייג מכוח סעי� בחינת  .2

  ?או תפקיד שיפוטי

 "מינוי דתי בהתא� לדי	 הדתי" הינו הבוררי� מינוי א� בדקו) ג(7 את סעי� לבחו	 פנה� "בג

  :כי סיקהו , תחולה לסעיפי החוק בגי	 כ�אי	ושמא 

 של תפקיד בו נדרשת  צריכה להיות" דתיתפקיד" של הביטוי פרשנותו

 של די	 זה במסגרת הפעלתומקצועיות ומיומנות ברמה כלשהי בדי	 הדתי ו

 
 .38' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 20
 ).ההדגשה הוספה (39' פס, ש�  21
 .ש�  22
נית� לו  שהייחודי המעמד דבריה של השופטת ארבל בדבר תכליתו של החוק ואת 31' פס,  ש�ראו  23

 .כבוד האד� וחירותו: יסוד� לפרשו בהתא� לחוקצור� בדבר הדבריהבפסיקה וכ� 
 השאלה מיהו המייש� בפועל את הדיני� ומוציא� לפועל שבה� כי בהחלט ייתכנו מקרי� אציי�  24

 הדיו� את למשל ראו. בערכאה המשפטית משפיעה באופ� מהותי על תוקפה של ההכרעה עצמה
ש "ה הסמו� ל בטקסטלהל�,  בדבר כפיית גט על ידי בית די� של גויי�יהמפורט בהמש� דברי

196. 
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 ככל שהמקצועיות והמיומנות בדי	 הדתי הנדרשת בתפקיד גבוהה [...]התפקיד 

כ� , וככל שהפעלת הדי	 הדתי הלכה למעשה במסגרת התפקיד רבה יותר, יותר

  25.וכ	 להיפ�, ניטה לראות בתפקיד כתפקיד דתי

 מתאפיי	 בדרישות איננומאני ' המשפחה העותלחוק 130 סעי� י סבר שמינוי הבוררי� לפ�"בג

   26. וכיוו	 שכ� לא חל הסייג האמור,למיומנות וידע בדי	 הדתי השרעי

 ובעלי תפקידי� שיפוטיי� ני�מינוי רב" בהד	, סיפא) ג(7 בבדיקת הסייג החל בסעי� ג�

   27.בוררי� אינ� ממלאי� תפקיד שיפוטי כי ה�"גבסיק ה ,"בבתי די	 דתיי�

 כי חוק שיווי זכויות האישה אכ	 חל על בית הדי	 השרעי מבלי �"בג כל האמור סבר נוכח

וממילא מחויב בית הדי	 השרעי בהתא� להוראותיו של החוק , שיחולו סייגיו בעניי	 הנדו	

  . לנקוט שוויו	 מגדרי במינוי הבוררי�

,  חוק שיווי זכויות האישה שלוא� ללא תחולת, ו לדברי.וב� נדב� חש"בג וסי�ה  זהבשלב

 מחויב להפעיל את הדי	 הדתי , לעקרו	 השוויו	 כפיפותו היסודיתמכוח ,הרי שבית הדי	 השרעי

 כזו צריכה הייתה להוביל לאימוצה של האסכולה והתחשבות,  זהקרו	יתו� התחשבות בע

  :ת ארבל השופטהכ� כתב. המאפשרת מינויה של אישה כבוררת

 הדי	 הדתי צריכה להיעשות א� היא תו� התחשבות בעקרונות היסוד הפעלת

 שנית	 במגבלות הדי	 הדתי לככ, ובעיקרו	 השוויו	 בפרט, של השיטה בכלל

 ההשלכה של קביעה זו לטעמי היא כי א� קיימת אסכולה מקובלת ]...[עצמו 

י להעדיפה על בדי	 הדתי המתיישבת ע� עיקרו	 השוויו	 על בית הדי	 הדת

  28.אסכולה אחרת בדי	 הדתי שאינה מתיישבת ע� עיקרו	 זה

 השוויו	 ולאפשר 	 כי בית הדי	 השרעי צרי� היה להחיל את עקרו�"בגסיק ה כל האמור נוכח

על החלטה זו הגישו בתי הדי	 .  עשה כ	 החלטתו בטלהמשלאו, בוררתכ שמשג� לאישה ל

�  30.נדחתה זו א� 29,ל טיעוני� לתמיכה בבקשת� ששורה והעלו השרעיי� בקשה לדיו	 נוס

 
 .41' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג  25
 של בני הזוג וה� א� אינ� נדרשי� להפעיל די� דתי יה� הממוני� ה� נציגי משפחותהבוררי� 26

� לא ממילא, "תפקיד דתי"� מכריע כי אי� לראות בתפקיד� "בגכיוו� ש.  הבוררותבמסגרת הלי
 .רישא לחוק שיווי זכויות האישה) ג(7חל הסייג לפי סעי� 

 לאמ� את האסכולה שאיננה רואה בפסק הבוררות פסק שיש בהסתמ� על מסקנתו הקודמת וזאת 27
 כי מציי�� "בג, יתר על כ�. וררי�סופי ומאפשרת לבית הדי� השרעי להתערב בקביעותיה� של הב

 כלל בדר� כנציגי המשפחות בוודאי אינ� ניחני� באותה אובייקטיביות האמורה לאפיי� הבוררי�
 .בעלי תפקידי� שיפוטיי�

 .44' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג  28
). 14.8.2013,  בנבופורס� (פלונית'  הדי� השרעי לערעורי� בירושלי� נבית �5019/13 "דנג  29

 לדי� מנוגדתמאני ' המשפחה העותלחוק 130בבקשה נטע� כי הפרשנות שנת� בית המשפט לסעי� 
שכ� הסעי� מבוסס על האסכולה המאלכית ולפיכ� א� פרשנותו צריכה להתבסס על , השרעי
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  �" המנחי� העולי� מהכרעת בגהעקרונות  .3

  : מנחי�עקרונות כמה �" של בגמהכרעתו לחל� כדי העיו	 המפורט הזה נחו� לנו כל

 השוויו	 חל על בתי הדי	 הדתיי� ה	 מכוח חוק שיווי זכויות האישה וה	 מכוח היותו עקרו	  .א

  .המשפטית כולהעקרו	 יסוד של השיטה 

 עקרו	 השוויו	 מחויב בית הדי	 הדתי לאמ� מבי	 הדעות ההלכתיות השונות את נוכח  .ב

  .הדעה ההלכתית המתאימה לעקרו	 השוויו	

 ואילו לחריגיו יש לתת פרשנות , חוק שיווי זכויות האישה יש לפרש בפרשנות רחבהאת  .ג

 בעלי הסמכות לייש� זהותלי�  איננו מתייחס לדיני� הנוגע5למשל סעי� , כ�. מצמצמת

  . ולהוציא לפועל את הדי� הדתי

� מעוררת אותנו למחשבה בדבר השלכות האפשריות על בתי הדי	 " של בגהכרעתו

יש לתת את הדעת , מתו� כ�. הרבניי� ועל שאלת מינוי	 של נשי� לתפקידי� שיפוטיי� בתוכ�

  :  הבאותלשאלות

 ההבדלי� הומ, לדי	 העברי ובי	 בתי הדי	 השוני� נקודות הדמיו	 בי	 הדי	 השרעי מה	  .1

  ?ביניה�

� בשאלת מינוי	 של נשי� לתפקידי " הציב בגאות�ש יבואו לידי ביטוי העקרונות כיצד .2

 ?שיפוט בבתי הדי	 הרבניי�

 
) 19 ש"לעיל ה (חמזה� "התקדימי� שהובאו בבג, לטענת� של בתי הדי� השרעיי�. אסכולה זו

 ולא המוהרנגעו לעניי� , להוכחת אימוצה של השיטה שאיננה רואה בפסק הבוררי� פסק סופי
שהעדי� את פרשנותו שלו על זו של בית הדי� , �"בג על ביקורת תחוהעותרי� מ. לעניי� הגירושי�

יקת בית הדי� הדתי מבחינת נכונות � לא יתערב בפס"בג שלפיההשרעי ופעל בניגוד להלכה 
גירושי� תקפי� , ענת�לט, זאת ועוד).  לעיל9 ש"בה דברינו בהרחבה ורא(הפסיקה לפי הדי� הדתי 

�וממילא מינוי אישה כבוררת מביא לפגיעה בדיני , יכולי� להיעשות רק על ידי הגור� המוסמ� לכ
שכ� ,  זכויות האישהי לחוק שיוו5גירושי� בהתא� לסייג המופיע בסעי� איסור והיתר לנישואי� ו

יש גישה המצדדת , לעיל 8 ש" כי כאמור בהאציי�. גירושי� שייפסקו על ידי אישה יהיו בטלי�
�וכיוו� שכ� דומה שלא נית� להגיד באופ� חד, בכשירות� של נשי� ג� לתפקידי קאדי ממש

 העותרי� כי יש תחולה טענועוד . ע"וצ,  שאכ� גירושי� שנפסקו על ידי אישה יהיו בטלי�שמעימ
שכ� לפי האסכולה המאלכית הבורר אכ� , רישא לחוק שיווי זכויות האישה) ג(7ג� לסייג שבסעי� 

וממילא יש לראות , צרי� להיות אד� דתי ומשכיל בענייני השריעה וצרי� לפסוק לפי הדי� הדתי
) ג(7 העותרי� כי ג� הסייג בסעי� ענולבסו� ט". מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי� דתי"קידו בתפ

 .שיפוטי�כיוו� שתפקיד בורר הוא תפקיד מעי�, חל לחוקרישא 
כיוו� שאי� כל חידוש או קושי ייחודי בהכרעת ,  אשר גרוניס סבר שאי� מקו� לדיו� נוס�השופט 30

 ובעניי� חוק 130כות הקודמות שניתנו בדבר פרשנות סעי� הפסיקה תואמת את ההל, לדידו. �"בג
השופט גרוניס מוסי� ואומר שא� א� אכ� יש כא� הלכה חדשה לעניי� . שיווי זכויות האישה

 .הרי שאי� כא� הלכה מיוחדת וחריגה המשנה באורח מהותי נורמות קודמות, תפקיד הבוררי�
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 לפסק יכולי� אנו לצפות הא�:  השאלות הללו מתעוררת ועולה השאלה השלישיתמשתי  .3

הד	 בשאלת מינוי	 של נשי� לתפקידי דיינות בבתי ,  דומההמתווב� במבנה ו"בג של די	

  ?הדי	 הרבניי� ומחייב� למנות נשי� לתפקיד זה

 המשפטי העולה מפסק הדי	 מציע זווית חדשה ושונה לבחינת מינוי	 של נשי� המהל�

� מקנה חשיבות רבה לעובדה שלצד קיומה של עמדה "בג: לתפקידי דיינות בבתי הדי	 הרבניי�

 גישתל.  כזהמינוי המאפשרת מינוי נשי� לתפקידי בוררות יש עמדה שרעית השוללתשרעית 

 מחייב את בית הדי	 בוררות תפקידי עצ� קיומה של עמדה המכירה בכשירות נשי� ל,�"בג

  .השרעי לאמ� אותה מכוח עקרו	 השוויו	

ינו  הדי	 הרבניי� עלי� ג� על בת"כדי לבחו	 את אפשרות יישומו של פסק בג,  כ�א�

 המאפשרות את מינוי	 של נשי� לתפקידי� עמדות  בדי	 העבריישלשאול תחילה א� 

� להורות לבתי הדי	 הרבניי� לאמצ	 מכוח עקרו	 " ולאחר מכ	 לשאול א� יוכל בג,שיפוטיי�

  .השוויו	

 נשי� כהונת לעניי	 תחילה בעמדת המשפט העברי עיי	א להשיב לשאלות הללו כדי

 בחינת אגב, �" התווה בגאות�ש את כלל העקרונות בח	אמכ	  ולאחר ,בתפקידי שיפוט

  . על בתי הדי	 הרבניי�יישמ�ל אפשרותה

  : המשפט העברי תיבח	 בשני שלבי�עמדת

 את עמדתו של הדי	 העברי בדבר כשירות	 של נשי� לתפקידי אפרוס הראשו� בשלב

 השוני� של כל ורות במקדיו	 אגב,  אציג את העמדות השוללות לצד העמדות המתירות;שיפוט

 וחשוב להדגיש שא� שאציג עמדות , מקיפי�חיבורי� כמהב צג זה כבר הודיו	. עמדה וטעמיה

 שבספרות הפוסקי� הוכרע הרי, הלכתיות המצדדות באפשרות מינוי	 של נשי� לתפקידי שיפוט

ת נודע, � שהוצג לעיל" מתווה בגלאור ,ואול�.  למנות נשי� לתפקידי� הללו אי	שלכתחילה

ולכ	 העיו	 ההלכתי ,  והצגתה המכירה בכשירות נשי�העמדה �חשיבות חדשה לעצ� קיו

  .בבירור שאלה זו הכרחי כנדב� ראשו	 לדיו	

 רצוניב.  בשאלה א� אכ	 בהליכי גירושי	 יש צור� בהרכב של בית די	אדו	  השניבשלב

, פקידי דיינותלבחו	 שמא כלל אי	 לחשוש לדעות ההלכתיות השוללות מינוי	 של נשי� לת

כיוו	 שנית	 יהיה למנות	 לבית הדי	 הרבני ולטעו	 כי ההלכה איננה דורשת הרכב הלכתי של 

.  המצויי� כיו� בסמכות� של בתי הדי	 במדינת ישראלבנושאי� ,א� בכלל, שלושה דייני�

  .  מחודשת וטר� הועלתההיא השני בשלבהצעה מסוג זה וזווית הדיו	 , למיטב ידיעתי

 בבירור העמדות ההלכתיות השונות בשאלת כשירות	 של נשי� לתפקידי ואאפ אפתח

  .שיפוט

  הדי� העברי:  בתפקידי שיפוטנשי�. ג

 הנכנס בשעריו של בית הדי	 הרבני יודע כי על הבמה המוגבהת באולמות בית הדי	 יפגוש כל

? נו ג� נשי� הא� קיימת מניעה הלכתית לכ� שעל כס הדיינות יכה,אול�ו. דייני� גברי� בלבד
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 הא� מאז ומעול� כיהנו בעול� היהודי רק גברי� בתפקידי ,דומה ששאלה מקדמית היא

 על אישה מעיד  שופטי�ספרב הכתוב רישה, לכאורה לשאלה זו יש להשיב בשלילה? השיפוט

  :המכהנת כשופטת

והיא .  את ישראל בעת ההיאפטהו היא ש, אשה נביאה אשת לפידותודבורה

 אליה בני ו ויעל, בהר אפרי�אל�דבורה בי	 הרמה ובי	 בית תומר�יושבת תחת

  31.ישראל למשפט

 המדירה את הנשי� מתפקידי , בפועלהמציאות בעקבותיה ו, כיצד זה השתרשה התפיסה, כ�א�

 ונותמקורותיה	 והבחנה בי	 התקופות הש, על העמדות ההלכתיות השונות, כאמור? השיפוט

 הדברי� בקצירת יובאו להל	,  כיוו	 שכ�32. ומעמיקי�בשאלה זו כבר נכתבו מאמרי� מקיפי�

  .ענייננו מושאהאומר בלבד וככל שיידרש להמש� הדיו	 

  �י ואמוראי�ימקורות תנאי. 1

  :  בשאלת מינויה של אישה למלכההד	 אנו עדי� למדרש ההלכה �י התנאיבמקורות

  33[...].ולא מלכה , מל�" [...]  תשי�שו�"

 המתייחסת א� ורק להגבלה המונעת ,גיעה לסיומה דרשת הספריכא	 מ,  מעדי הנוסחברבי�
אול� בחלק מעדי הנוסח מופיעה תוספת למדרש הספרי המרחיבה את , מלהכתיר אישה כמלכה

  :המגבלה לתפקידי שררה בכלל

 מיכ	 אמרו האיש ממני� פרנס על הציבור ואי	 ממני� האשה –"  נכריאיש"
  34 .פרנסת על הצבור

 לכה	 האפשרות אתיש מי שיתלה בסיפא זו את העמדה השוללת מנשי� , להל	 ראהא שכפי
,  לתפקיד שיפוטי במפורשהתייחסות אי	אול� חשוב לעמוד על כ� כי בספרי , בתפקידי שיפוט

 
 .5–4 ד שופטי� 31
" תוח מקורות הדי� ובחינת� לאור הפסיקה בדיינות ובשררה לדורותיהני:  נשי�דיינות" בזק עליזה  32

על מעמד� של ":  הכתוב אשה לאישִהשָווה"אליעזר חדד ; )2005 (77 ג  אשה יהודייהלהיות
 תורה של נשי� ומקומ� של נשי� למודאיל� פוקס ; )2013 (82–32נשי� בבתי הדי� הרבניי� 

אוניברסיטת בר , "דוקטור"חיבור לש� קבלת תואר  ( זפרק  כממלאות תפקידי� בהלי� המשפטי
 ).2009,  הפקולטה למשפטי�–איל� 

 יז דברי�הדורש את הפסוק ב) א פינקלשטיי�" אמהדורת(פיסקה קנז , שופטי�פרשת , ספרי דברי�  33
� א' האשר יבחר ,  תשי� עלי� מל�שו�: "15�לא תוכל לתת , מקרב אחי� תשי� עלי� מל�.  בולקי

 ".אשר לא אחי� הוא, נכריעלי� איש 
 ורא,  הנוסח בי� מהדורות שונות של הספרי וכתבי הידשינויי,  של עדי הנוסח השוני�זהות�על   34

 ומדוע סבורה לבסו� כי הנוסח שמובא לעיל 95–89' בעמ, 32ש "לעיל ה, עיונה הנרחב של בזק
 .הוא אמי�
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 כלל לא ברור שתפקיד שיפוטי 35. ההקשר משמע שהכוונה היא לתפקידי שררה שלטוניתומ	
  36.אכ	 נכלל בהגדרה זו

 לתפקידי� שיפוטיי� מבלי להתייחס לשאלת כשירות	 של תייחסמ תנאי אחר אכ	 מקור
  :כ� המשנה במסכת נידה קובעת. נשי� דווקא

  37. להעיד ואינו כשר לדו	שכשרויש .  כשר להעיד, הכשר לדו	כל

 מדברי 38. דנה בשאלת הקשר בי	 כשירותו של אד� להעיד לבי	 כשירותו לשמש כדיי	המשנה
 רותילעומת זאת כש, דיי	 בוודאי יהיה כשיר ג� להעידהמשנה משמע שאד� שכשיר לשמש כ

 שבאופ	 אינטואיטיבי משמע שתנאי א�.  לדו	ירות מצביעה בהכרח על כשנהלהעיד אינ
ולכאורה יש להסיק שאד� שאינו כשיר להעיד איננו כשיר ,  חמורי� יותרדיי	 תפקידהכשירות ל

 תיתכ	 אפשרות של א� בשאלהעיי	  ויש ל, איננה אומרת כ	שהמשנה ולומר יש לדייק 39,לדו	
  40. גיסא לדו	 מאיד�רותי וכש גיסאפסלות לעדות מחד

 יש עמימות מסוימת בשאלת כשירותה של האישה בה�ש,  הללוי�י למקורות התנאבניגוד
התלמוד הירושלמי למד בדר� .  יש התייחסות מפורשת לנושא�יהרי שבמקורות האמוראי, לדו	

 בשלושה 41 האישה לדו	 לבי	 פסלות האישה להעידותלשל גזרה שווה ומקיש בי	 פס

 
 .נויו של מל� הדברי� עוסקי� במישכ� 35

המבי� את האיסור ג� לעניי� דיינות , "שבועת"ה "ד, א"ע לשבועות , א" חידושי הריטבורא, אול�  36 
דהא אמרינ� בספרי שו� , לא בתורת מינוי: "וכ� מיישב את התקדי� המקראי של דבורה כשופטת

 ".תשי� עלי� מל� ולא מלכה והוא הדי� לשאר משימות
 .ד, ו  37
 שבי� העדי� והדיני� במשפט היחס קינ� אל אצל דנינוולת לדו� ולהעיד עיי הקשר בי� היכעל 38

 הפקולטה –איל� �אוניברסיטת בר, " במשפטי�מוסמ�" לש� קבלת תואר עבודה(  העברי
 ).2000, טי�למשפ

חידושי ; "לפניה�"ה "ד, ב"ע,  פחגיטי�, ש"תוספות הרא; "ולא"ה "ד, ב"ע, פח גיטי�, תוספות 39
 דבר"ה "ד, �" הריבדפי, ב"ע, � גיטי� מט"ר; "אשר תשי�"ה "ד, א"ע, מא טובבא ק, א"הרשב

שמבאר שלפי , ש�"  פני�מראה"; ש�,  הקרב�שיירי; הלכה ט, ג פרקסנהדרי� , פני משה; "אחר
,  טואובניגוד להצעת התוספות בבא קמ(השיטה שהמשנה בנדה עוסקת ג� באנשי� וג� בנשי� 

על הקשר בי� . א� פסולה להעיד יש להסיק ממילא שפסולה לדו�הרי ש, ") תשי�שרא"ה "ד, א"ע
 .38 ש"לעיל ה, קינ� נו עיילהעיד ליכולתהיכולת לדו� 

,  שנילקח,  בקודשמלכית "שו( למשל הצעה כזו בדברי הרב חיי� ב� יעקב מרדכי הירשנזו� ורא  40
 מלשו� המשנה שהאישה אמנ� איננה במצוות הדיני� המציע להסיק, )185' עמ, תשובה לשאלה ד

 עוד שכותב ש� ורא. א� אי� להסיק מכ� שהיא פסולה לדו�,  להעידשכשר הזהה לזה באופ�
' עמ, ש� דבריו ורא. שלדעת התוספות כל המשנה היא לדעת רבי מאיר בלבד ולא לשיטת חכמי�

 ".דו� כרבנ�ל שאשה כשרה ל"ש ז"ברור שדעת התוספות ותוספי הרא: "188
 במשפט ראיותראו אצל שמשו� אטינגר , גבולות פסלות זו וטעמיה,  פסלות� של נשי� לעדותעל  41

  ישראלדיני" אשה כעד בדיני ממונות במשפט העברי"שמשו� אטינגר ; )2011( פרק רביעי העברי
' בעמ, 40ש "לעיל ה,  מלכי בקודשת"שו; 32 ש"לעיל ה, חדד; )א"התשס–ס"התש (241כא –כ

לכ� אינו ( במצוות עדות אינ� פסולות לעדות רק כיוו� שנשי� לבסס את הקביעה שהרוצה, 173
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 מסקנת  המקורותתשלושהרי שבכל ,  שמתודת ההיקש שונה בכל מקורא� 42.מקומות
  43.	הירושלמי הזהה היא שהאישה פסולה מלדו

. משמעית� גישתו של התלמוד הבבלי איננה כה חד,  לעמדתו הברורה של הירושלמיבניגוד

  :כ� לשו	 הבבלי

ב	 נח נהרג בדיי	 : קב בר אחא דהוה כתיב בספר אגדתא דבי רב רבי יעאשכח

 – " אישמיד" ]... [מפי איש ולא מפי אשה, שלא בהתראה, ובעד אחד, אחד

  44.ולא מיד אשה

 לעניי� בדבריו מתייחס לשלילת כשירותה של אישה להתמנות כדיי	 או לשמש כעד הבבלי

 46. באופ	 גור�רותהי כששלילת לע לא ברור שיש להקיש מכ� א� 45,משפט� של בני נח

 
א� לא מטעמי� של חוסר אמינות או , "כמו שאיננה בכמה המצוות"נות� נימוק מיוחד אלא כותב 

 ). ש�נועיי. שדעת� קלה
שני "מתבסס על הביטוי ,  המופיע בשלושה מקומות בירושלמי ואשר יפורטו להל�,ההיקש  42

ועמדו ) "ב(; )26במדבר יא " (וישארו שני אנשי�) "א: (המופיע בשניי� מפסוקי התורה" אנשי�
המובא לאחר מינוי� של , המקור הראשו� הוא הפסוק בספר במדבר). 17דברי� יט " (שני האנשי�

המקור השני הוא פסוק מספר ; ומפרשי� אותו כעוסק בדייני�,  ישראלשבעי� הזקני� כשופטי
 המקור מול אלמעניי� לציי� שהגדרת המקור המלמד . ומפרשי� אותו כעוסק בעדי�, דברי�

א� שבכול� המסקנה הזהה ,  מביא הירושלמי את הלימודשבה�הנלמד שונה במקומות השוני� 
 דפוס(א ,  דשבועות, בירושלמי,  למשלכ�. דו� פסולה להעיד כש� שהיא פסולה לשהאישההיא 

 קסיומההתלמוד הירושלמי מניח כא. המקור המלמד הוא המקור הראשו�, )ונציה ד� לה טור ב
 למקור ומדמקיש הירושלמי ול" ישנֵ "ונוכח קיומה של הגזרה השווה במלה , שאישה פסולה לדו�

" שה דנה מעתה אי� האשה מעידה למדנו שאי� האהרי: "שהיא פסולה ג� להעיד, השני הנלמד
המציע שנוסח הירושלמי משובש וכי מסקנת , "'בתוס"ה "ד, א"ע,  ננדה, י�� מלובל" מהרוורא(

ולא שהנחת המוצא של הירושלמי , הירושלמי היא כי אינה מעידה ומכא� יש להסיק שאינה דנה
, י� האישה דנה ג� מערער את ראיית התוספות שאזהמדבריו משמע שנוסח . היא שאינה דנה

המקור הראשו� )  מג טור בד� ונציה דפוס(א , יומא ו, ג� בירושלמי). הנסמכת על לשו� הירושלמי
א� המסקנה מנוסחת בצורה המהפכת לכאורה את תפקידי , הוא המלמד והשני הוא הנלמד

: המסקנה מנוסחת כ� שפסול האישה לדו� מוסק מפסול האישה להעיד,  אחרותבמילי�.המקורות
, 90' בעמ, 32ש "לעיל ה,  חדדראוו" ( למדנו שאי� האשה מעידה מעתה אי� האשה דנההרי"

ט , גסנהדרי� , ג� בירושלמי, ולבסו�). לעניי� האפשרות שנוסחו המקורי של הירושלמי היה שונה
א� המסקנה מנוסחת , מדהנל הואהמקור הראשו� המלמד ואילו השני )  כא טור גד� ונציה דפוס(

לדיו� נוס� במקבילות ( " למדנו שאי� האשה דנה ולא מעידההרי: "ע� טשטוש החלוקה הזו
; )ז"התשס (62 ה  חמדת האר�"?אשה פסולה לדו�"'  אחיה דוידובי�נוהשונות בירושלמי עיי

 ).ז"התשס (67 ה  האר�חמדת" ? אשה פסולה לדו�–תגובה למאמר "דניאל כ� 
המציע שג� מ� הירושלמי אי� מסקנה , 183' עמב, 40 ש"לעיל ה,  בקודשמלכית " שואור, ע� זאת  43

כלומר הירושלמי , ומציע לקרוא את הגזרה השווה בלשו� של קושיה הנותרת בעינה, ברורה לאסור
 . ש�נועיי. מתלבט א� יש ללמוד בגזרה שווה שהאישה אסורה ג� לדו�

 את דמכ� לנפשתיכ� וא�: "5הדרשה מתבססת על הפסוק מבראשית ט . ב"ע, סנהדרי� נז, בבלי 44
סנהדרי� , י"רש". אדרש את נפש האד�, ומיד האד� מיד איש אחיו, מיד כל חיה אדרשנו, אדרש

 .מבאר שהלימוד חל ה� לעניי� עדות וה� לעניי� דיינות, " אישמפי"ה "ב ד"ע, נז
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 עולה בקנה אחד ע� א�,  שוללת את האפשרות שהאישה כשרה לדו	שאיננה ,פרשנות כזו

ואלה המשפטי� אשר "ונסמ� על דרשת הפסוק , הכלל ההלכתי האחר המובא בתלמוד הבבלי

  : הקובע כי אישה שווה לאיש לכל הדיני� שבתורה47,"תשי� לפניה�

  48.כל דיני	 שבתורה הכתוב אשה לאיש להשוה

  והאמוראי� התנאי� מקורות עמדת סיכו�

במקרא אנו עדי� לתקדי� המתאר את דבורה הנביאה כאישה ,  מ	 המקורות עד כהעולהכ

 ממקורות התנאי� והאמוראי� משמע שהתמונה מורכבת יותר ,אול�ו. המכהנת על כס השיפוט

 אדגיש.  אישה מלכה	 בדיינותלהפוס כזו היא בבחינת חריג לכלל מציאותשועולה האפשרות 

בעוד במקורות ,  בתלמוד הירושלמי מצאנו עמדה מפורשת הפוסלת את האישה מלדו	שרק

 הוצגה עמימות בשאלה זו וממילא כר נרחב לעמדות , דוגמת הספרי והתלמוד הבבלי,האחרי�

  49.פרשנות שונות של חכמי ההלכה והפוסקי�

  ה לדו� של אישרותהי הראשוני� בשאלת כשמדתע. 2

  : כדלקמ	 של אישה לדו	רותהי הראשוני� נית	 למצוא חילוקי דעות בשאלת כשבדברי

 
 . מוגדרי� כישראל משפט� של מי שאינ�כלומר 45
 לשי� לב שהדרשה כולה מדייקת דווקא ענייני� ונושאי� בה� דינ� של בני נח שונה מדינ� חשוב 46

נוכח . 'על פי עדותו של עד קרוב וכו, כ� למשל העובדה שב� נח נהרג בלא התראה. של ישראל
ודית דווקא בהחלט נית� לטעו� שג� הגבלת כשירותה של האישה לשמש בדיינות היא ייח, האמור

, מצוה עז,  בעניי� זה קושיית המנחת חינו�ורא. א� שלא בבני נח כשרה לדו�, בעניינ� של בני נח
א� דומה שקל . תהיה אסור לדו� בישראל, הסבור שבקל וחומר א� אסורה אישה לדו� בבני נח

ו של כיוו� שבהמש� אותה דרשה למשל נקבע שב� נח נהרג על הריגת, וחומר שכזה איננו מוכרח
 נראה לכאורה דינו של ב� נח חמור מזה של שבה� יני�כלומר יש עני, עובר מה שאי� כ� בישראל

 .ישראל
 .1 כא שמות 47
הרי , א� שפשטו של הכלל שאישה מחויבת בדיני התורה כמו האיש. א"ע, בבא קמא טו, בבלי 48

 אשר תשי� ואלה המשפטי�" –  המקור לדרשהשהינומשמש הפסוק , ב"גיטי� פח ע, בבבליש
וכיוו� שכ� ראשוני� רבי� הפנו לנוסח ,  לקבוע את כשירות הדייני�כדי – )1שמות כא " (לפניה�

 .הכלל הזה בבבלי כתמיכה בכשירותה של האישה לדו�
 דבריכ� למשל ב. ידוע הכלל ההלכתי כי במחלוקת בי� הבבלי לירושלמי פוסקי� כדעת הבבלי  49

לא איכפת ל� במאי דאסרי בגמרא , סוגיי� דגמרא דיל� להתיראדכיו� ד:"ב "ע, עירובי� לה, �"הרי
 התייחסות בבלי אי� בשבושאלה היא כיצד להתייחס למצב ". דבני מערבא דעל גמרא דיל� סמכינ�

 שיש להשוות בכל הדיני� נשי� הקובע,  לעילשהובאובמיוחד נוכח הכלל ,  לשאלהמשמעית�חד
ת "שו עוד ראוניי� מחלוקות בי� הבבלי לירושלמי בע.  לכאורה על עמדה שונהמצביעלאנשי� ו

 .183' עמב, 40ש "להל� ה, מלכי בקודש
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   המתירות לאישה לדו�דעות )א(

אני מדייקת .  מ	 הראשוני� המביאי� בדבריה� דעה המאפשרת לאישה לשמש בדיינותיש
 א אל, דווקא כיוו	 שבכל הפעמי� לא מדובר בפסיקת הלכה להיתר" דעההבאת" לשו	 ונוקטת
  50. ויישובה למול מקורות הנראי� לכאורה כפוסלי� דיינות באישה אפשרות להיתרהעלאת
 54,ש"הרא 53,א"הריטב 52,א"וראשוני� אחרי� כמו הרשב (51בדברי התוספות,  למשלכ�

 לדו	 על סמ� דרשת הפסוק המובאת עמדה המצדדת בהיתר איש) 56	" והר55בעל ספר החינו�
 המשווה אישה לאיש לכל דיני	 שבתורה ולכאורה 57,"�ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה"

   58.א� לעניי	 דיינות
 ע� הרי שבד בבד,  שג� כאשר מציגי� הראשוני� הללו את העמדה המצדדת להתירציי	א

 59, לראות בתקדי� המקראי של דבורה הנביאה ראיה מכרעת לעמדה זושאי	 גישי�מד ה� כ�
  .שובו של התקדי� המקראי ג� ע� העמדה הפוסלתליי, שיובאו להל	, ומציעי� הסברי� שוני�

   דעות הפוסלות אישה מלדו�)ב(

מביאי� א� את העמדה , אות� ראשוני� המביאי� את העמדה המצדדת להכשיר, כאמור

 בדר� כלל מובאות שתי העמדות זו לצד זו מבלי להכריע 60.הפוסלת את האישה מלדו	

 
הצעות ליישוב  ו לעיל ורא38 ש" את הטקסט ליד הורא: ד שנדונה לעיל, דוגמת המשנה בנדה ו  50

 . להל�61 ש"הקושי בה
 שבתו� דברי אציי�". כל הכשר"ה "ד, א"ע,  ננדה, תוספות; "ולא"ה "ד, ב"ע,  פחטי�גי, תוספות 51

 .כפי שאביא בהמש� המאמר,  דעות לפסול את האישה מלדו�ג�התוספות הללו מובאות 
ויש לומר דמתניתי� דנדה באנשי� ": "אשר תשי�"ה "ד, א"ע,  קמא טובבא, א" הרשבחידושי 52

 [...]".ה כשרה לדו� בדכתיב בדבורה מיירי ולא בנשי� ואפשר שהאש
 ". תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, א"חידושי הריטב  53
 ". תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, ש "תוספות הרא  54
 .מצוה עז,  החינו�ספר 55
 ". אחרדבר"ה "ד, �" הריבדפי ב"ע,  מטגיטי�, �"ר  56
 .1שמות כא   57
והא "ה "ד, א"ע, קידושי� לה, א"חידושי הריטב; "כל הכשר"ה "ד, א"ע,  ננדה, תוספות 58

המסכ� מהל� עיוני במסקנה כי , 188' עמב, 40ש "לעיל ה, ת מלכי בקודש"שו ג� ורא; "דמרבינ�
עמדה זו מיישבת את דברי ". ל שאשה כשרה לדו� כרבנ�"ש ז"דעת התוספות ותוסיפי הרא"

 בי� הפסלות להעיד לפסלות לדו� על ידי סיוג דברי המשנה דווקא הקושרת) ד,  ונדה(המשנה 
ויש לומר דכלל דפרק ": "ולא"ה "ד, ב"ע, גיטי� פח, כ� כותבי� התוספות. לאנשי� א� לא לנשי�

מציע ) מצוה עז(בעל ספר החינו� ". בא סימ� באיש איירי כלומר כל איש הכשר לדו� כשר להעיד
כלומר , )א"ע, עירובי� כט, בבלי" (אי� למדי� מ� הכללות" ש העיקרו�ליישוב אחר בהסתמכו ע

אול� אי� , המשנה במסכת נדה אכ� מצביעה על מתא� כלשהו בי� הכשרי� להעיד והכשרי� לדו�
 .כא� מתא� מחייב וגור� דווקא

 . של דעות האוסרות אישה מלדו�קטגוריה בלהל� להסתייגות זו יובאו הנימוקי� 59
 ".ולא"ה "ד, ב"ע,  פחגיטי�, תוספות 60
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 בעיקר על מתבססת  זו62.רור לעמדה הפוסלת בדבריה� באופ	 בטי�נו אול� יש ג� ה61,ביניה	

 הראשוני� משמע כי ברור דברימ 63. פסול להעידלדו	מ הקובעת כי מי שפסול ,המשנה בנדה

 ו	 וכיו, שפסול להעיד פסול לדו�מי כלומר , נלמד ג� באופ	 ההפו�הכללשונהיר לה� 

� כתימוכי	  הראשוני� מביאי64.לדו	משהאישה פסולה לעדות משמע שהיא אכ	 פסולה ג� 

למול הסתירה לכאורה . לעמדה זו ג� את דברי הירושלמי המציג כזכור עמדה פוסלת ונחרצת

 מוצעת תשובה המסייגת 65,לכלל הקובע את שוויו	 האיש והאישה בכל הדיני� שבתורה

  66. ולא לדייני� הדי�לבעלי כלומר ,ומגבילה את דרשת הפסוק לנידוני	

 לפסילתה של האישה , יחידאי בדברי הראשוני�טכמע  של דבראמיתוול,  שונהנימוק

  :  הפוסק,� בהלכות מלכי�"מלדו	 מובא בדברי הרמב

 כל משימות וכ�,  ולא מלכה" מל�עלי�":  מעמידי	 אשה במלכות שנאמראי	

  68. אי	 ממני� בה� אלא איש67שבישראל

 
61 � חידושי; "אי נמי"מובאת העמדה הנוגדת בלשו� , "כל"ה "ד, א"ע, נדה נ, בתוספות,  למשלכ

את הדעה המתירה " יש שפירשו"המביא בלשו� , " תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, א"הריטב
 . את הדעה הפוסלת" ויש פוסלי�"ובלשו� 

י� של ; "וליתא: "המביא את הדעה להיתר וכותב, �"י בדפי הרב"ע,  מטגיטי�, �" למשל הרראו 62
, ב"ע, פח גיטי�, ש"וכ� משתמע ג� מדברי התוספות הרא". עבדיה"ה "ד, פרק ד, יבמות, שלמה

, מצוה עז, ספר החינו�; א"ע, טו, סימ� צג, פסקי בבא קמא, חלק ג, אור זרוע; "לפניה�"ה "ד
, 84' בעמ, 32ש " הלעיל,  בזקוראו" (ורת די� מ� הדברי� ומ� הסברא שאינ� בתוהנראה: "הכותב

 ספר החינו� במקומות אחרי� שאכ� מצדד בעלהמביאה דעות הסוברות שנית� לדייק מדברי 
 ".שבועת"ה "ד, א"ע, שבועות ל, �"חידושי הרמב; )ע"וצ. בהיתר לדיינות נשי�

 .ד, נדה ו, משנה 63
64 �י� בכל זאת את הדעה המובאת להתיר אישה בדיינות היא כאמור על ידי  ה� מיישבשבה הדר

 הלכה בדבר מינוי נשי� ברור" הרב יונה דברת ראוו. סיוגו של הכלל לאנשי� בלבד ולא לנשי�
הקהילה :  בהלכההקיבו�" לתפקידי ציבור והשתתפות� בהצבעה באסיפה בישוב השיתופי

 שאי�המדגיש , )1988,  מורחבתיהמהדורה שני (291  אסופת מאמרי�–השיתופית לאור ההלכה 
המסכ� את הדיני� לפי , אלא זהו כלל סידורי כדבריו,  מקור לדי� בפני עצמושהינומדובר בכלל 
מסקנת עיונו הוא שגדר איסור האישה לדו� הוא מכוח . א� לכל די� מקור עצמאי, הכלל האמור

 ונציה דפוס(ט , סנהדרי� ג, באת בירושלמיהמו(או מכוח גזרה שווה ) �"כפי שמבאר הרמב(שררה 
 )).ד� כא טור ג

 . לעיל47 ש"ה הצמוד לבטקסט ראו 65
תוספות ; "שבועת "ה"ד, ב"ע, כט שבועות, תוספות; "כל"ה "ד, א"ע, נ נדה, תוספות, למשל 66

 ".לפניה�"ה "ד, ב"ע, פח גיטי�, ש"הרא
� מה� שררות כאשר " הרמבמגדיר ש�, הלכה ד, א פרק, מלכי�,  תורהנהמש ראו.  נוספנההדגשה 67

 לא. ל שררות שבישראלכלאלא , ולא למלכות בלבד"[...]  :מלהתמנות וכריהוא ד� בפסלותו של נ
 ואי�. אפילו ממונה על אמת המי� שמחלק ממנה לשדות.  או שר עשרהישי� שר חמלא, שר צבא

 כל –'  מל�עלי� אחי� תשי� מקרב'שנאמר . א אלא מישראלשלא יה, צרי� לומר דיי� או נשיא
לכאורה משמע שכ� יפרש ג� את ". ' אחי�מקרב' אלא ומשימות שאתה משי� עלי� לא יה

ע א� יש מקו� לדייק בשינוי הלשו� בי� ביטוי "וצ( לתפקידי שררה מלהתמנותפסלותה של אישה 
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עיל שהובא ל) מהדורת פינקלשטיי	(� מסתמ� על עד הנוסח לספרי דברי� " שהרמבדומה

  : ע� תוספת הסיפאהפסוק ודורש את

 מיכ	 אמרו האיש ממני� " נכריאיש" ]... [ולא מלכה, מל�] ..." [ תשי�שו�"

  69.פרנס על הציבור ואי	 ממני� האשה פרנסת על הצבור

 ובהחלט ייתכ	 שנוסח זה הוא שעמד בפניו ,המורחב הד לנוסח הספרי אכ	 יש� "רמב הלשו	ב

� " חשוב לציי	 שיש מי שמקשה ותמה על פסק הרמב,�אולו. והיה הבסיס לפסיקתו

   71. ועמדתו זו איננה מובאת בדברי מרבית הראשוני�70,ומקורותיו

 
 נועיי, ואול�). וכרישנוקט לעניי� נ" ותשרר"שנוקט לעניי� פסלות אישה ובי� ביטוי " משימות"

, ת דברי יוס�" בשוזו� הדברי� בי� הרב יוס� קאנווי� והרב יעקב לוינחילופי אודותבשאלה זו על 
, מכל מקו�.  ולא לאישהוכרי� מתייחסי� רק לנ" שדברי הרמבזו� של הרב לוינבעמדתוו, יזסימ� 

, )הלכה יד, פרק ט, מלכי�( תורה במשנהנח � בבתי די� של בני "מעניי� לראות שכאשר ד� הרמב
ויש לעיי� שמא ".  לא בעדות אישה ולא תדו� אישה לה�אבל: "[...] וכותב פוסל אישה מלדו� הוא

 . לדו�לפסלותקושר כא� בדומה לדיו� שראינו לעיל בי� פסלות להעיד 
 .הלכה ה, א פרק, מלכי�,  תורהמשנה 68
 .33 ש" הלעיל 69
יש שינויי נוסח בספרי ). 34 ש"ה הצמוד לבטקסט הדיו� ורא( לעיל י בדברינתי שכבר צייכפי 70

ואי� ממני� : " נוסח שבו אי� זכר לסיפא המובאת לעילמופיעשבה� , ובמספר ניכר של כתבי יד
כלומר לצד הנוסח , )שלו�� איש מהדורתספרי למשל בהמובאת" (האישה פרנסת על הציבור

פרנסת על "המגביל מפורשות את כשירותה של האישה להתמנות לכל התפקידי� המוגדרי� כ
יש מספר לא מבוטל של עדי נוסח הקובעי� שהאישה איננה כשירה להתמנות דווקא " הציבור
 עיונה וד ראעוד על שינויי הנוסח בי� מהדורות שונות של הספרי וכתבי הי( ותו לא הא – כמלכה

 סבורה לבסו� כי הנוסח המורחב שמובא ומדוע, 95–89' בעמ, 32ש " הלעיל, הנרחב של בזק
 כל אישה� הגור� המונע מ"מצדדי הנוסח המקוצר אכ� תמהי� על פסק הרמב). לעיל הוא אמי�
. הכשרות מכוח ההיקש גרידאותולי� אותו בסברה עצמאית המרחיבה את מגבלת , תפקידי שררה

יש . 193' בעמ, 40ש "לעיל ה,  בקודשמלכית "שו,  למשל כנגד היקש זה בדברי הרב הירשנזו�ורא
ג� תפקידי דיינות " פרנסת"א� המקשי� שמא ג� לפי הנוסח הרחב של הספרי אי� לכלול במונח 

 39 שלישי פרק והמדע התורהרב יעקב לוינזו�  הורא(אלא תפקידי שררה והנהגה בלבד 
 תימוכי� לדבריו מקריאתו ג� מביא נשי� מנקודת ההלכה ובחירתשבו הוא עוסק ב, )ב"התרצ(

הפוסל אישה ,  שג� נוסחו הצר של הספריאציי�, יתר על כ�).  ש�נועיי. �"א והר"בדברי הרשב
ציו� המלכה שימשה במלכות בתקופת הרי ידוע לנו כי שלומ. מעורר קושי, מתפקידי מלוכה בלבד

, פרשה לה, פרשת בחוקותי) וילנא(ויקרא רבה : למשל(ל "התנאי� וא� זוכה לדברי שבח מצד חז
מבלי שתידו� במקורות השאלה א� מלכותה באיסור , )המאזכרת את גשמי הברכה בתקופתה, י

סחו המצומצ� הקובע א� לא בנו, ייתכ� שיש ללמוד מכ� שחכמי� לא פסקו כשיטת הספרי. יסודה
על דבר זכויות " הרב יצחק ניסנבוי� ולעניי� שלומציו� המלכה רא(שאישה אסורה לכה� כמלכה 

שמדבריו , )ג"התשמ (77 המאס� למחשבה יהודית : הגות – במקורות היהדות האשה" הנשי�
 כ�; משמע שסבור שמציאותה של שלומציו� כמלכה מוערכת מוכיח שלא היה מקובל איסור כזה

המזכיר ג� את , )ט"התשמ (118 י תחומי�" זכות אשה לבחור ולהבחר" הרב חיי� דוד הלוי ורא
י נשי� "עעל אודות בחירות : חוות דעת"ועיי� דברי הרב דוד צבי הופמ� ; מלכותה של עתליה

 286  אסופת מאמרי�–הקהילה השיתופית לאור ההלכה :  בהלכההקיבו�" י אחרי�"עובחירת� 
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 העמדה הפוסלת נשי� מתפקידי שיפוט צריכי� כמוב	 להתמודד ע� התקדי� מצדדי

 ,בדבריה� אנו מוצאי� כמה הסברי� מרכזיי� ליישוב קושי זה. המקראי של דבורה הנביאה

 72.מכוח מינוי, א� בכלל,  הנביאה לא כיהנה כשופטתדבורהש לכול� הוא הטענה ת�המשוו

 כלל לא הייתה קשורה דבורהעיו	 בהסברי� השוני� מעלה מ	 הצד האחד הסברי� הגורסי� כי 

" הלכתית�אקדמית "דמות רק תהי או שהי73,למערכת השיפוט אלא שימשה כמנהיגה בלבד

 
ה� : חריג משו� יתה הימציו� שאכ� מלכותה של שלוהמסביר, )1988,  מורחבתהימהדורה שני(

, וה� כיוו� שהחזירה מסורת ההלכה וקירבה את הפרושי�,  בצוואת בעלה ינאי המל�יהנהכיוו� שכ
 .שנרדפו בעת מלוכתו של ינאי הצדוקי

מלכה בהקשרה של  ספרד מצוי� האיסור המופיע בספרי לעניי� מינוי מראשוני בדברי כמה אמנ� 71
אלא דווקא לאחר ,  מכוח דברי הספריכשופטתאול� לא כדי לטעו� שיש איסור למנותה , דבורה

 ליישב מדוע היותה מנהיגה כניסיו�הניסיו� לטעו� כי לא כיהנה כשופטת ממש אלא כמנהיגה ו
, "� בנשיולא"ה "ד, א"ע, שבועות ל, א"הרשב בדברי,  למשלכ�. איננו סותר את איסור הספרי

מביא את שיטת הספרי לעניי� איסור מינויה ,  מנהיגה ולא שופטתייתהלאחר שטוע� שדבורה ה
ג� , �" בשיטת הרמבצידד אילו, לכאורה( מלכה ולא מלכה ממש כדי�ומסייג שנהגו בה , כמלכה

 שבועות, �"יחד ע� זאת בדברי הר).  את האיסור� מנהיגה שנוהגי� בה כדי� מלכה מקיהיותה עצ�
מביאי� , "שבועת' מתני"ה "ד, א"ע, שבועות ל, א"ריטב החידושיוב, "ש� בגמרא"ה "ד, א"ע, ל

 על ומתנהגי�אלא שקיבלו את דבריה , את איסור הספרי ומתרצי� שלא מונתה לתפקיד ההנהגה
 נוועיי.  מכא� משמע שאכ� סוברי� שבספרי טמו� איסור על כל תפקידי שררהאולי. פי עצתה

, חלק ב, יורה דעה, ת אגרות משה"שו, הראשוני� בדברי הרב משה פיינשטיי�פלפול ארו� בדברי 
:  עליוחולקי� אחרי� ראשוני�א� ש, �"א אכ� מסכי� לדברי הרמב"הסבור שהריטב, סימ� מה

, לדבריו, אמנ�". א"� פליגי ומסתבר שכ� סובר ג� הרשב"� ורמב"ש והר"והרא' י ותוס"אבל רש"
 גדול כגו� זה שצור�� אלא במקו� "� יש להחמיר כשיטת הרמבכיוו� שיש כא� מחלוקת גדולי

 לשמש כמשגיחת יכולה היאוהשאלה א� , בדבר אלמנה דלה, ) מדסימ�ב, ש�(שהובא בפניו 
  התורהפי�  לישראל עלתחוקה הלוי הרצוג יק ג� בדברי הרב יצחק אייזורא. כשרות במקו� בעלה

שבתחילת , )1989, איתמר ורהפטיג עור� (44 שלטו� ומשפט במדינה היהודית סדרי –כר� א 
, שאישה פסולה מלדו� ג� מדי� שררה ושא� אכ� כ�, �" בשיטת הרמבמצדד הואדבריו נראה ש

 שהתוספות חולקי� מסיק הוא מכ� לאחר, ואול�.  א� לא מכוח קבלהמינויה אתלא נית� להתיר 
וסבור שכיוו� , נות שררה הראוה בדייטהושמשמע שג� הירושלמי איננו מצדד בשי, �"על הרמב

עוד על שיטת . נית� להסתמ� על קבלה כדי להתיר מינוי של אישה, שיש צדדי� נוספי� להקל
 .64 ש"לעיל ה,  הרב דברתורא, � ומקורותיה ודעת שאר האחרוני�"הרמב

 .מכוח קבלת הציבור או הוראת שעה ייחודית,  להל�אראהכפי ש, אלא  72
73 � כלומר –שופטה את ישראל ": " תשי�אשר"ה "ד, א"ע, קידושי� לה, א"הריטב חידושי למשל כ

, �" ג� חידושי הרמבראו; "ולא"ה "ד, א"ע, שבועות ל, א"חידושי הרשב, "מנהגת ודברית
 אלא"ה "ד, א"ע, שבועות יג, �"� על הרי"הר חידושי ג� ראו; "שבועת"ה "א ד"ע, שבועות ל

 למנות שאי�� "נוכח עמדת הרמב,  ספרד א� טיעו� כזה מעורר קושילחכמי לומר כי יש". בראויי�
נוהגי� היו בה די� : "כיוו� שכ� אנו מוצאי� בדבריה� תירוצי� שוני� כגו�, אישה לתפקידי שררה

א� על פי שלא , )ש�, �"חידושי הר; א ש�" הרשבחידושיוכ� ; �ש, �"חידושי הרמב" (מלכה
עוד על ). ש�, �"חידושי הרמב" (מקבלי� היו דבריה ברצו�"של שררה ממש והייתה בעלת מינוי 

הקושי בהסברי� הטועני� כי לא הייתה שופטת ממש למול לשונ� הייחודית של הפסוקי� אשר 
ראו הרב ,  ביחס לתפקיד� של שופטי� אחרי�הדווקא מדגישי� את פועלה השיפוטי של דבור

 ).ג"תשלה (115 ה  נחלי�פיקיא" ל"דבורה בספרות חז"שמואל אמיתי 
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 מ	 הצד 74.ומכשירה את הדייני� א� לא שופטת בפועל מלמדת הייתהו בתו� מערכת השיפוט

 התאפשר דברה א� , אנו עדי� להסברי� המניחי� שדבורה אכ	 שימשה בתפקיד שיפוטיאחרה

 מדברי 76. דנה מכוח קבלתה על ידי הציבורשדבורה או 75, שהייתה נביאהכיוו�דווקא 

בלוה עליה� לדי	 שק: " משמע שקבלתה הייתה על ידי בעלי הדי	 כעי	 בוררת77א"הריטב

 שימוש  אפוא כא	יש 78." [...]שהמקבל עליו לדי	 ולעדות קרוב או פסול דינו די	 ועדותו עדות

.  ובכלל זה א� נשי�79,במנגנו	 הלכתי מוכר המאפשר לבעלי הדי	 לקבל עליה� דיי	 פסול

 
; " העדותשבועת"ה "ד, ב"ע, כטשבועות , תוספות; " הכשרכל"ה "ד, א"ע,  ננדה, תוספות 74

 ה"ד, ב"ע,  מטגיטי�, �"� על הרי"הר; " תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, ש" הראתוספות
 שהיא לא"":  תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  קמא טובבא, א"כ� למשל בחידושי הרשב".  אחרדבר"

זה שהיו ": "שבועת"ה "ד, א"ע,  ללשבועותא "ומבאר הריטב". בעצמה דנה אלא שמלמדת לה�
בדבריו של בעל ספר החינו� "  שמתנהגי� על פי עצתהאלא[...] מתנהגי� על פיה לא בתורת מינוי 

 לנו לתר� שלא שאפשר: "א� ממד הסמכות של הוראת הדיני� נעל� כשהוא מסביר) מצוה עז(
 עמה אפילו בדברי� ני�הדי� נחת� על פיה אבל היתה אשה חכמה ונביאה והיו נושאי� ונותהיה 

, סימ� צד, פסקי בבא קמא, חלק ג,  לראות בדברי האור זרועמעניי�". של איסור והיתר ודיני� ג� כ�
דבורה היא , כלומר". י הדייני�"היא שהיתה מושלת עליה� ועושה עפ: "הצגה הפוכה מעט

 .ועל את פסקי הדייני�שהוציאה לפ
בכמה מקומות . בהבנת הקשר בי� היותה נביאה לבי� התפקיד בו כיהנה נית� למצוא דיוקי� שוני�  75

, גיטי� פח, תוספות(משמע שמשו� השכינה ששרתה עליה קיבל אותה הציבור עליו כשופטת 
תה עליה� שמא קיבלו או"): "אשר"ה "ד, א"ע, בבא קמא טו, תוספות; " לפניולא"ה "ד, ב"ע

לפי ": שבועת העדות"ה "ד, ב"ע,  כטשבועות, ובלשו� שונה מעט בתוספות"  שכינה�משו
אשר "ה "ד, א"ע,  להקידושי�, ש" תוספות הראוכ�; שהיתה נביאה היו מקבלי� אותה עליה�

אול� יש . ק ד"ס, סימ� ז,  משפטוש�ח,  יוס�בית; משו� נבואה קבלו אותה עליה�": תשי�
 גור� קריטי הנואלא ,  רק הסבר לקבלת הציבוראינומע שהיותה נביאה מקומות מה� מש

 היתה דנה על פי ודבורה": "כל הכשר"ה "ד, א"ע,  ננדה, כ� למשל דברי התוספות. בכהונתה
 נית� לכאורה").  שאני–על פי הדיבור ": "מי"ה "ד, ב"ע, יבמות מה,  ג� תוספותראה" (הדיבור

 אול �  הייתה כעי� צינור שמימי לדבר האבשיפוטה הנבואה ושלהבי� שדבורה שפטה בפועל מכוח
, כ� לכאורה משמע מדברי הפרישה. שהסיבה לכ� שכיהנה כשופטת הייתה צו שמימי ייחודי

המבאר , יז סימ�, ת דברי יוס�"שו ג� ורא; "על פי הדיבור קבלוה: "ק ה"ס, זסימ� ,  משפטש�חו
וכיוו� שכ� לא עברו ישראל על , תשפוט את ישראלה גילה על פי הדיבור שרצונו שדבורה "שהקב

 שהכוונה, 185' בעמ, 40ש "לעיל ה,  בקודשמלכית "שו,  מאיד� הרב הירשנזו�ראו; מינוי אסור
אלא רק שהדיבור הורה לה ,  צור� בהוראת שעהושהיהאיננה שהותר לה דבר שאסור לכתחילה 

בביאורו , ק י"ס, סימ� ז,  משפטש� חו הגולהבאר משה רבקש הרב רידב ג� ורא; לעשות כ�
 � .32ש "לעיל ה, קוראו ג� בז; "הוראת שעה היתה: "כי הכותבלשולח� ערו

� על "הר; "בשקבלוה עליה�: "המסביר"  תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  קמא טובבא, א" הרשבידושי  76 
 .סימ� יז, ת דברי יוס�" מדייק ג� שוכ�; " אחרדבר"ה "ד, ב"ע, � גיטי� מט"הרי

, שבועות ל, �"כ� משמע ג� מדברי הרמב; "שבועת"ה "ד, א"ע,  לשבועות, א" הריטבחידושי 77
, שבועות ל, �" ג� בחידושי הרכ�; "שמקבלי� היו דבריה ברצונ�: "הכותב" שבועת"ה "ד, א"ע
 ". בגמראש�"ה "ד, א"ע

 .א"ע, דסנהדרי� כ, בבלי 78
 .ב, סנהדרי� ג, משנה 79
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 על אחריה	 כל אד� ידו	" בעל ספר החינו� משמע שהקבלה הייתה על ידי ראשי ישראל ודברימ

 שקבלתה על ידי מנהיגי הקהל מחייבת לאחר מכ	 ומעניקה לה את מלשונו עולה". פיה

  80.הסמכות לדו	 ג� כל אד� אחר

לפי שלושת ההסברי� הראשוני� אי	 לראות בתקדי� של דבורה כל ראיה לאפשרות ,  כ�א�

 משו� שדבורה לא שימשה כדיינת או משו� שהתקדי�(שאישה תכה	 על כס הדיינות ככלל 

 האפשרות לכהונת נפתחת לפי ההסבר הרביעי ,אול�ו). נבע מציווי שמימי או מייחודה כנביאה

  . במצב שבו יקבל עליו הציבור את סמכותה של אישה כדיינתאישה בתפקיד שיפוטי

 הרי שבאפשרות קבלתו של דיי	 פסול , כי בעוד קבלה שכזו תועיל ודאי בדיני ממונותיצוי	

  81.ט מצינו דעות שונותבתחומי� אחרי� של המשפ

  הראשוני� עמדת סיכו�

 חכמי וראינו כי  של אישה לדו	רותהי הראשוני� עלתה תמונה מורכבת בשאלת כשדיונימ

 כאשר אנו בוחני� את רי�לא כ� ה� פני הדב. ההלכה מעלי� בדבריה� טיעוני� לכא	 ולכא	

לת את האישה  הפוסקי� אנו מוצאי� הכרעה לפי הדעה הפוסבספרות. ספרות הפוסקי�

 ומבלי להביא את , וכ� בפסקנות85,	" הר84,ש" הרא83,�" כ� כאמור בדברי הרמב82.לדו�מ

 וזוהי א� מסקנת� של נושאי הכלי� 88, ערו�לח	 והשו87ר בדברי הטו86,העמדות החולקות

  89.לקודקסי� ההלכתיי� הללו

 
 .80' בעמ, 70 ש"לעיל ה, ניסנבוי� כ� ג� בדברי הרב יצחק ראו 80
,  משפטחוש�, המביא את דברי הכנסת הגדולה, סימ� ז, חוש� משפט, תומי� למשל דברי הראו 81

,  התחומי�בכל פסול� לקבל דיי�  משמע שאכ� ניתמדבריוואשר , בפירושו על הבית יוס�, סימ� ז
לעיל ,  לעניי� זה ג� דברי הרב הירשנזו�ורא. א� הוא עצמו מסתייג וסבור שדווקא בדיני ממונות

רק לדיני נפשות : " מבארוהוא,  לדו� ג� בדיני נפשותרותיהסבור שנשי� כש, 190' בעמ, 40ש "ה
אמנ� ג� בזה דעת התוספות ',  בדומי� ל�– את�'ל " דרשת� זהיינו חושבי� לאוסר� משו�

ומותר לנו עתה לבחור לאשה [...] ל דלא נאמר רק לעני� יחוס משפחה למיעוט ממזר "ש ז"והרא
וג� לדיני , בכל השימות אשר יש לנו היו� רשות לשו� בדיני ממונות והנהגות העיר וכדומה

 [...]".נפשות 
 .מתייחסת לאיסור לדו� ולא לאיסור מינוי לשררה ככלל, )�"של הרמבמלבד כמוב� זו  (פסיקת� 82
 .ה הלכה, א פרק, מלכי�,  תורהמשנה 83
 .א"ע, שבועות ל, ש" ראתוספות 84
 ".וליתא"המביא את הדעה להיתר וכותב , ב"ע, מט גיטי�, �"� על הרי"הר 85
ק יא "ס, סימ� ז, פט משש�חו, א בספר ברכי יוס�" התמיהה על התעלמות זו בדברי החידראו 86

 ).המסכי� בדבריו לתמיהת בעל הדמשק אליעזר(
 .סימ� ז, חוש� משפט, טור 87
 .סימ� ז סעי� ד, חוש� משפט,  ערו�שולח� 88
, ש�, א"גר; סעי� י, ע ש�" סמ;סעי� ה, פרישה ש�;  העי�ס, סימ� ז,  משפטש�חו,  חדשבית 89

 .סעי� ז, באר היטב ש�; סעי� יד
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   חכמי ההלכה בעת החדשהעמדת. 3

סוגיית מינוי	 של נשי� . ת לשקוט על השמרי� הזמ	 והמקו� לא הניחו לשאלה ההלכתיתמורות

שבה ) 90ולעתי� תו� התייחסות ג� לשאלת דיינות בפרט(לתפקידי שררה והנהגה בכלל 

 היהודי ישוביעת עלתה לדיו	 שאלת זכות	 של נשי� לבחור ולהיבחר ב, 1918והתעוררה בשנת 

   91.המתחדש באר� ישראל

 יש מי שסבר שנשי� 92. הלכה שוני� עוררה קשת נרחבת של תגובות מצד אנשיהשאלה

 יש מי 94; יש מי שהתיר לנשי� לבחור א� לא להיבחר93;אינ	 צריכות לא לבחור ולא להיבחר

   95.שצידד בזכות הנשי� לבחור ולהיבחר ג� יחד

  שלה� בכתביה� של גדולי הדור המתייחסי� לשאלה זו עולה כי מרבית נימוקימעיו	

ה הלכתית מנומקת וסדורה המונעת מנשי� תפקידי האוסרי� אינ� נשעני� על הצגת עמד

 
המתייחס בדבריו מפורשות , סעי� ב, 40ש " הלעיל,  בקודשמלכית "שו, רשנזו� למשל הרב היורא  90

ש "לעיל ה,  הרב ניסנבוי�ו ראכ�; כ� להוכיח כי כשרה לומארי� של האישה לדו� רותהילכשג� 
 א� אישה כשרה לדו� ומדבריו משמע שאלהב מזכיר בדבריו ג� את הדיו� והמחלוקת שאכ�, 70

שמדבריו משמע שיש אפשרות למנות אישה , 70ש "לעיל ה,  הרב לוינזו�ו ראכ�; שמצדד להיתר
 חוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו; א� מגביל זאת בתקנת זמנית ולא כחוק קבוע, לדיינות
 שבוודאי אי� בעיה שתדו� הסבור, 70ש "לעיל ה,  דוד הלוי ג� הרב חיי�ורא; סימ� ה, משפט

 ".אי� ל� קבלה גדולה מזאת: "וכותב שלעניי� בחירות, מכוח קבלה ושקבלת גדולי הקהל מספיקה
 נוכח החלטת האסיפה המכוננת השנייה לקיי� בחירות כלליות ולהעניק לנשי� מעמד שווה זאת 91

 וצה כי באותה העת שאלת מת� זכויות בחירה לנשי� עוררה פולמוס ציבורי חאציי�.  זהבעניי�
 שבה�על השני� . יהודי�מבלי כל קשר לדיו� ההלכתי, גבולות ודתות ברחבי העול� כולו, ארצות

המחלוקת בי� הרבני� קוק " ג� יחזקאל כה� ורא, ניתנו זכויות בחירה לנשי� בארצות השונות
מאס� למחשבה : הגות האשה במקורות היהדות "על מת� זכות בחירה לנשי�ל "ועוזיאל זצ

 ).ג"התשמ (83 היהודית 
ד "פ, תהשר לענייני דתו'  נשקדיאל �153/87 " אלו� בבגו סקירת התגובות והדעות השונות ראעל 92

 .101' עמב, 32ש "לעיל ה, וכ� בזק, )1988 (272–247, 221) 2(מב
 בירור:  חוקת התורהזאת ישראל זאב מינצברג הרב;  קוק המובאי� להל�הרב דברי:  למשלראו 93

 החריפה על דבריו של הרב ביקורתו ג� את ראו; )פ"תרה (ד זכות הבחירה לנשי�"הלכה ע
 מקב� הרב שבואופ� הכותב על ה, 179' בעמ, 40ש " הלעיל, מינצברג בדברי הרב הירשנזו�

; "יש לו השקפה נוראה על נשי�: " מאמרי אגדה שוני� המצייני� מידות רעות בנשי� כינצברגמי
המונה ג� את הרב חיי� , 30' פס, 92 ש" הלעיל, שקדיאל� "עיינו ג� בדברי השופט אלו� בבג

, 102' בעמ, 32ש "לעיל ה,  בזקעיינו; לאיסורעוזר גרודזינסקי ואת החפ� חיי� בי� המצדדי� 
 נוועיי,  חתומי� הרבני� הללו ויוצאי� כנגד זכות נשי� לבחור ולהיבחרשעליה�המפנה לכרוזי� 

 .עוד מצדדי דעה זו ש�
 .70ש "לעיל ה,  למשל דברי הרב דוד צבי הופמ�ראו 94
 הרב; סימ� ו,  משפטחוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו; 70ש "לעיל ה, הרב יצחק ניסנבוי�  95

ל הכותב שלדעתו אי� כ,  רביעיפרק, 70ש "לעיל ה,  יעקב לוינזו�הרב; 40ש " הלעיל, הירשנזו�
אבל הגדתי מה שנראה בעיני , ואי� אני חפ� להחליט זה ולקבוע בו מסמרי�: "א� מסיי�, איסור
, שקדיאל� " דברי הרב זולטניק המצוטטי� בבגוראו; 70ש "לעיל ה,  חיי� דוד הלויהרב; [...]"
 . המצדדי� ג� את הרב מימו�בי�שמונה , ש� בדברי השופט אלו� וראו 29' פס, 92ש " הלעיל
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 ובמידה רבה מדובר בשלל נימוקי� הנוגעי� יותר לחשש מפני פגיעה בצביונו של 96,שררה

 ,כ� למשל בדברי הרב קוק. הבית היהודי ומעמד המשפחה ולחשש פגיעה בצניעות בי	 המיני�

 לנשי� א� איננו מציג  המתנגד להענקת זכות הבחירה, עמד בראש המחנה הדתי ציוניאשר

   97.בדבריו נימוקי� הלכתיי� סדורי� לעמדתו

אשר בתשובה , ת השרידי אש"בעל שו,  דומי� עולי� א� מתשובתו של הרב ויינברגדברי�

 אי	  הדי�מצד אול� זאת תו� שהוא כותב מפורשת כי 99, לאסורדעתו את אמנ� מביע 98אחת

צניעות שבעניי	 והעובדה שלא נהגו כ� עד  העדרישו� יסוד לכ� וכי הסתייגותו היא מצד ה

 בי	 חכמי שהתגלעהמעניי	 לראות כי בתשובה מאוחרת יותר הוא מביא את המחלוקת . היו�

ולמה לי לתקוע את עצמי במקו� " : בכותבועמדתו אתההלכה בשאלה זו ונמנע מלהביע 

   100."נניח הדבר לזמ	 שיבוא ויכריע, י�מחלוקת של האוסרי� ומתיר

מדות השוללות הללו ניצבי� חכמי הלכה בני זמננו שצידדו בהענקת הזכות לבחור  העלמול

 האוסרת על האישה כל ,�"בדבריה� אנו מוצאי� התייחסות לשיטתו של הרמב. להיבחר לנשי�

 כ� 101.שיטתומ ספק בשאלה א� הלכה למעשה אכ	 יש לחשוש הטלת אגב, תפקידי שררה

 
, �" מבסס את דבריו של שיטת הרמבאכ�, 70ש "לעיל ה,  יש לסייג כי הרב דוד צבי הופמ�אול� 96

 . הוא סומ� לדברי הספרי דברי� שהובאו לעילשאותה
ש� מובא , )ח"התשמ, מהדורה מתוקנת (189 ה"י הראמאמרי אברה� יצחק הכה� קוק הרב ראו 97

".  כלליתתשובה"תחת הכותרת , 191' בעמ, ש�וכ� ; "המזרחי"מכתב גלוי לכבוד ועד הסתדרות 
מדבריו משמע כי . בדבר השאלה" הכרתו הפנימית" את סהוא א� פור,  של הרב קוק עצמולדבריו

בתורה : "כדבריוססת על כ� שמתב,  ונבחרותבוחרות נשי� שבוהשוללת מצב , עיקר גישתו
שחובת עבודת הצבור הקבועה , הננו שומעי� קול אחד, בהלכה ובאגדה, בנביאי� ובכתובי�

, ושתפקידי� של משרה',  לכבשרכה דרכו לכבש ואי� האשה דשהאיש, 'מוטלת היא על הגברי�
 תערובות וההשתדלות למנוע את. וכל כבודה היא פנימה, אינ� שייכי� לה, של משפט ושל עדות

אי� כא� הפניה לאסמכתא פסקנית [...]". המיני� בקבוצי� היא כחוט חורז במהל� התורה בכללה 
אלא טיעו� הגורס שמאז ומעול� לא נהגו נשי� לשמש , וברורה האוסרת תפקידי שררה על נשי�

ה  באופ� נרגש את חששו מפני הפגיעסבדבריו הוא פור. בעיקר מצד צניעות, בתפקידי� ציבוריי�
חלילה לנו להשבית "): " כלליתתשובה", ש�(ומתריע , )וא� של המשפחה(במעמד� של הנשי� 

ולת� מקו� למרר אות� על ידי המולת הדעות ומחלוקותיה� בעניני , את הזהר של חיי אחיותינו
ושעליו חתו� , "י"החלטת אספת רבני א"אציי� שבכרוז שכותרתו ". הבחירות והשאלות המדיניות

הוחלט שהסעי� של השתתפות הנשי� : "משמעית�נכתב בלשו� חריפה יותר וחד, בדוהרב קוק ל
לשו� " (בבחירות כמו שנתקבל בוועד הזמני הוא נגד דת משה ויהודית ונגד רוח האומה בכלל

 87'  ש� בעמוראו, 86' בעמ, 91 ש" הלעיליחזקאל כה� ' הכרוז מובאת בתו� מאמרו של ר
כרוז זה איננו נושא עמו נימוק הלכתי "). מזרחי"התגובה על עמדה חד משמעית זה מצד ראשי ה

 בדר�מתייחד " דת יהודית" כי המונח אציי�. אול� בהחלט נוקט לשו� פסקנית ואוסרת, מפורט
 .כלל א� הוא להתנהגות של אישה החורגת מהנורמה המקובלת בזמנה

 .נוסימ� ק, חלק א, ת שרידי אש"שו 98
 .  שאומר שסתר את כל ראיותיו לאסורא�, 70ש "לעיל ה,  דוד צבי הופמ�ב הרכדברי 99
 .סימ� קלט, חלק א, שת שרידי א"שו 100
 .103' בעמ, 32ש " הלעיל,  ג� בזקובעניי� זה רא  101
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� והעובדה "יי� בהבנת מקורותיה של שיטת הרמב סבור שנוכח הקש102הרב פיינשטיי	, למשל

 יש לסמו� על הדעות 103הרי שבמקו� צור� גדול,  אינ� פוסקי� כמותומהראשוני�שרבי� 

א� מכל מקו� , � היא שיטה דחויה" לומר ששיטת הרמבבדבריו טהנ זיאלוג� הרב ע. המתירות

  104.מכוח בחירות אישה זוכה בתפקיד בושסבר שא� לשיטה זו האיסור איננו חל במצב 

מצוי ג� , המאפשר מינויה של אישה לתפקידי שררה מכוח בחירת הציבור,  דומהמהל�

 א� הרב יהודה גרשוני מדייק ותולה את איסור כהונתה 105.בדבריו של הרב אליהו בקשי דורו	

 א� לא במצב ,דווקא א� מונתה על ידי הסנהדרי	,  דיינותובכלל�, של אישה לתפקידי שררה

  106. על פי חוק, כגו	 הכנסת,ה מכוח נבחרי הציבור מונתבוש

 
 .וכ� סימ� מה, סימ� מד, חלק ב, יורה דעה, ת אגרות משה"שו 102
 מקרה מדובר היה באלמנה דלה ובשאלה א� נית� למנותה כמשגיחת כשרות תחת בעלה באותו 103

 .שנפטר
שלא נאמרה הלכה זאת אלא במנוי הנעשה : "סימ� ו,  משפטחוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו 104

כריע רוב הקהל את שעל ידי הבחירות מ, אבל בשאלתנו אי� כא� מנוי אלא קבלה, י סנהדרי�"ע
ועל , שה� יהיו באי כחו לפקח על כל עניניה� הציבוריי�,  הסכמתו ואמונו לאות� הנבחרי�עתוד

הרי ברור שא� לדברי הספרא שרי [...] � מודה שאי� כא� שו� שמ� של אסור "זה אפילו הרמב
� במנוי של ולכ, ודנה כדר� שמותר לקבל אחד מ� הקרובי�, מנהיגה: כלומר.  שופטתתורלקבלה ב

מדינא יכולי� לבחור ג� בנשי� ואפילו לדעת , בחירות שהוא קבלת הנבחרי� עליה� לאלופי�
 דוחה את ג� הוא ש� שורא". ולא מצאנו בדברי הראשוני� ש� חולק על זה. �"הספרי והרמב

 ג� ורא;  שאי� לחשוש לכ� במינוי לתפקיד רציני וענייניבאומרוהטענות בדבר החשש לפריצות 
 ה כי בדומה לתירו� הנאמר לעניי� דבורה הנביאהכותב, 70ש "לעיל ה,  יצחק ניסנבוי�הרב

,  יעקב לוינזו�הרב אצל ג� נועיי; "?"בחירה"גדולה מ" קבלה"מה לנו : "שקיבלו אותה עליה�
,  דוד הלוי� חייהרבוראו ; לדו� על פי קבלת רוב ישראלכי אישה יכולה , 32' בעמ, 70ש "לעיל ה
 . שדי בקבלת גדולי ישראלהסבור, 70ש "לעיל ה

המעלה , )ט"התשל(סו ,  כ שבעל פהתורה" סמכות הנהגה לנשי� וגרי�" אליהו בקשי דורו� הרב 105
וא� א� נוגעי� לנשי� שמא ,  או רק לגרי� א� אכ� איסורי המינוי לפי הספרי נוגעי� לנשי�יהתהי

נוכח ספק זה סבור שיש להקל וממשי� ואומר כי מי שנתמנה מכוח .  לעניי� מלכותקנוגע ר
 .אי� פה כלל שררה, כולל בחירות, הסכמת הצדדי�

:  התורה והמדינהבצומת" די� הסנהדרי� ומשפט המלוכה וההבדלי� שביניה�" יהודה גרשוני הרב 106
הרב גרשוני מציע הבחנה ). א"התשנ (111 א כר� "התורה והמדינה"� מתו� קבצי מבחר מאמרי

הבחנה זו . בי� מינוי לתפקידי שררה ודיינות מכוח דיני המל� לבי� מינוי כזה מכוח הסנהדרי�
הכפופות לכללי� , נשענת על הכרת עול� ההלכה בשתי מערכות הנהגה ושפיטה שונות ומקבילות

ת� לומר כי מערכת הסנהדרי� היא מערכת הכפופה כל כולה למערכת בהכללה גסה ני. שוני�
לפי דיני הסנהדרי� לא נוכל להרשיע רוצח שרצח בפני עד , כ� למשל. משפט ההלכה האידאית

מערכת די� המל� היא , לעומת זאת. אחד בלבד או בלא שקדמה התראה כדי� למעשה הרצח
ו נית� יהיה להרשיע רוצח ג� לפי עדותו של במערכת ז. מערכת ריאלית של דיני שפיטה וענישה
לעניי� (וזאת כדי להביא לתיקו� החברה והסדר הציבורי , עד אחד וא� בלא שהייתה התראה כדי�

תוק� משפטי "הרב שאול ישראלי ,  למשלוהנשיא והכנסת רא, היקש בי� המל� לבי� הממשלה
 א כר� "התורה והמדינה"בצי מבחר מאמרי� מתו� ק:  התורה והמדינהבצומת"  בימינומלוכהה

 ל"� ז"על הלכות סנהדרי� להרמב:  ומשפטוק חספר הרב יהודה גרשוני ו ראכ�; )א"התשנ (116
המציג חלוקה בי� האיסור של ,  רביעיפרק, 70ש "לעיל ה,  ג� הרב יעקב לוינזו�ראו; )1986(יג 
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, כ� למשל.  לשאלת כהונת	 של נשי� בדיינותבמישרי	 מחכמי העת החדשה התייחסו חלק

 השוני� מדוע אישה הלכה המוכיח ממקורות ה,"מלכי בקודש"בחיבורו , הרב חיי� הירשנזו	

מינוי אישה לדיינות  שמדבריו משמע שמצדד להיתר ב, הרב יצחק ניסנבוי�107;כשרה לדו	

 משמע שנית	 למנות אישה מדבריו ג� ש, הרב יעקב לוינזו	108;ורמכוח קבלה של הציב

א� מגביל את האפשרות לתקנה זמנית בלבד ושולל מסגרת של (לדיינות מכוח קבלת הציבור 

 הסבור שאישה יכולה לדו	 מכוח קבלה , וכ	 הרב חיי� דוד הלוי109;)מינוי מכוח חוק קבוע

  110.כזו

 מעניינת לשאלת מינויה של אישה לבית הדי	 נית	 למצוא בדבריו של מי שהיה תייחסותה

 ניכר מתח בי	 השאלה א� יש נתיב הלכתי המאפשר בדבריו 111.זיאלוהרב ע, הראשו	 לציו	

לאחר עיונו במקורות ההלכתיי� . כהונת אישה בדיינות לבי	 השאלה א� הדבר ראוי ורצוי

 כי מכל מקו� תוכל זיאלומציי	 הרב ע, שאישה פסולה מלדו	 אשר מה� הוא מסיק ,השוני�

אול� הוא סבור , אישה לדו	 מכוח תקנה של קבלת הצדדי� וא� מכוח קבלת ראשי הקהל

 נימוק מתקיי� לאש זיאלו בפועל סבור הרב ע112.שתקנה כזו צריכה להתבסס על נימוק מיוחד

   113. וממילא אי	 לתק	 תקנה כזו,מיוחד שכזה

 
 ש� ג� מדברי הנודע מביא הוא שורא,  למשלכ�. פועלמינוי לבי� היתר הנהגתה של אישה ב

הצעתו של הרב גרשוני מבוססת על ). ביהודה שמא תיתכ� אישה שקיבלה את המלוכה בירושה
וממנה , המציע הבחנה כזו לעניי� מינוי גרי� לדיינות,  התומי�ספרדברי רבי יונת� אייבשי� בעל 

, הרב שאול ישראלי,  על ידי העור�שנכתבה 1 הער ג� הנוועיי. מקיש הרב גרשוני ג� לעניי� אישה
בעוד בעניי� (המסתייג מהיקש זה נוכח האפשרות שבאישה יש פסול דיינות מצד עצ� כשירותה 

 יישוב להיקש זה לפי השיטות מציע הוא כיצד בכל זאת וורא). יהגרי� הפסול מצד כוח הכפי
 .הסוברות שאי� פסול דיינות באישה

 . בסעי�, 40ש "יל הלע,  הירשנזו�הרב 107
 א� בשאלה בדבריו ג� את הדיו� והמחלוקת יר מזכשאכ�, 70ש "לעיל ה,  יצחק ניסנבוי�הרב 108

 .בהיתרומדבריו משמע שמצדד , אישה כשרה לדו�
 .השני בפרק, 70ש "לעיל ה,  יעקב לוינזו�הרב 109
 שבוודאי אי� בעיה שתדו� מכוח קבלה ושקבלת גדולי הסבור, 70ש "לעיל ה,  חיי� דוד הלויהרב 110

 ".אי� ל� קבלה גדולה מזאת"וכותב שלעניי� בחירות , הקהל מספיקה
 .סימ� ה,  משפטחוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו 111
דבלא זה למה נתק� , והכי מסתבר, כגו� דבורה קבלוה מפני שכינה או מפני נבואה ":וכותב, ש� 112

 ".?תקנה כזאת
,  עלבו� לכל אישהשהיא, אי� לתק� תקנה כזו שכ� בניגוד לפסילת עדות נשי�, וזיאל הרב עלדברי 113

 שהוא הבמ, לדעתו, ונשי� רבות אינ� ניחנות, הרי לתפקידי דיינות ממילא מתמני� רק יחידי סגולה
, זאת ועוד". או מרגשי רחמי� של העני, לא להתפעל מאיומי� של אלמות": "גבורת הלב"מכנה 
'  הליכות ביתהצופיה' אותה לדיי� הרי אנו מוציאי� אותה מתפקידה הטבעי של למנות: "לדעתו

, וכבודה של האשה במקומה מונח, ומעמידי� אותה בעבודה ציבורית, ינוכ�בטפול ילדיה וח
אבל בדבר התלוי במעלות מדעיות ותכונות , ה הבטחה שהבטיח הקדוש ברו� הוא לנשי�וגדול

ורק א� ביוצא מ� הכלל נמצא אשה חכמה . מוטב שישמור כל אחד את תפקידו הראוי לו, נפשיות
 ".ואמיצת לב כדבורה הנביאה נושיב אותה על כסא השופטי�
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שכיה	 כרבה הראשי האשכנזי , בת מעי	 זו עולה ג� מדברי הרב יצחק הרצוג מורכתמונה
 כותב הרב הרצוג שאי	 לחפש 114"תחוקה לישראל על פי התורה"בספרו . של מדינת ישראל

כיוו	 שלדעת הרב הרצוג . נתיבי� הלכתיי� למינוי דיי	 שלפי די	 תורה אינו ראוי לדו	 לכתחילה
: חריפה נשי� לדיינות בלשו	 מינויא מציג עמדה המסתייגת מהו, נשי� פסולות לדו	 לכתחילה

"�  ".ובודאי שאנו מחויבי� להתנגד לזה בכל תוק
 הרב הרצוג מכיר באילו� אפשרי למציאת פתח הלכתי להכשרת נשי� לתפקידי , זאתע�
  :באומרו, שיפוט

שבעלי הדיעה והדיבור רוב� בודאי יהיו ,  ג� כא	 ספק גדול א� ננצחואול�
וצריכי� אנו להיות מוכני� ליו� רעה ולעיי	 בזה כבר עכשיו , מינוי נשי�בעד 

  . למעשה נתנגד עד מקו� שידנו מגעתא� כי, להלכה

 נתיב טט ובסופו של דבר אכ	 משר, שכ� ממשי� הרב הרצוג לברר את כל צדדי הסוגיהכיוו	
   115.הלכתי אפשרי למינויה של אישה לתפקידי שיפוט מכוח קבלת הציבור

,  של חכמי זמננומדבריה� בכמה המאוזכר , אציי	 פתח נוס� למינוי נשי� לדיינותו�לבס
 כי מינוי� של שמעיה ואבטליו	 סוברי� אלה 117.�" והרשב116א" דברי הריבהנסמכי� על

לתפקידי דיינות התאפשר כיוו	 שנית	 למנות גרי� לתפקידי דיינות כאשר אי	 גדולי� כמות� 

 
 .44' בעמ, 71 ש" הלעיל 114
 דיונו תולה הרב הרצוג את איסור מינויה של אישה לדיינות ג� באיסור כהונתה בתפקידי בראשית 115

ומוסי� ואומר שא� שמצד פסלות אישה לדו� מועילה קבלה של הציבור , )�"כשיטת הרמב(שררה 
ע� ". מטע� שאישה פסולה לכל המשימות ולזה אי� קבלה מועילה"הרי ש, ככל קבלת דיי� פסול

� היא "בהמש� דבריו טוע� הרב הרצוג כי נוכח מחלוקת ראשוני� על שיטתו של הרמב, אתז
 צדדי� נוספי� להקל כדי לקבוע שיש אפשרות כמה שכ� מציב הרב הרצוג כיוו�ו, קנתונה בספ

:  הרב הרצוגכותב, ש�כ� למשל . הלכתית למנות נשי� לתפקידי דיינות מכוח קבלת הציבור
ובאנו לידי מחלוקת בי� [...]  משימות כל� נשי� לא הכל סוברי� דרשת נמצאנו למדי� שלעני"

 להקל רות יש לנו כמו שיבואר להל� דרכי� אחאבל[...] והוא בכלל ספיקא דדינא , �"לרמב' תוס
יש לכאורה לדו� שבמקו� כזה אפשר , שהיא מוכחת ומשמעות הירושלמי' ובצירו� שיטת התוס

שהיא , "דומיא דמל�" שררה שהיא בי�) ש�(צוג ג� מבחי� הרב הר". י קבלה"עלסמו� להקל 
. לעומת שררה המוגבלת בזמ� ושאיננה כלולה באיסור, מינוי שאיננו מוגבל בזמ� ושעובר בירושה

 � יש לתק� שמשרת שופט לא תהא אלא לזמ� ז"ולפי): "45–44' בעמ, ש�(הרב הרצוג מסיק מכ
, ש�(כמו כ� מבחי� הרב הרצוג [...]". ה כשירה ז תהא האיש"ואז עפי, ידוע חמש או שבע שני�

לבי� , העשוי להקי� את איסור השררה, "זה שממונה למנות דייני�"בי� מינוי על ידי ) 45' בעמ
 שיתמנו על ידי אותו השופטי�הוא מוסי� ואומר כי א� הציבור מפרש שכל . קבלה על ידי הציבור

 ייחשב המינוי –� א� יהיו פסולי� מדי� תורה בי� א� יהיו כשירי� ובי, פקיד מקובלי� עליה�
 הוא כיצד 49'  בעמוורא; ועל ידי כ� נית� יהיה למנות אישה לתפקידי דיינות, כקבלה א� הוא

 .הסכי� את סמכות האישה הממונה ג� על המיעוט שלא מבסס
 .א לפרשת משפטי�" לדברי הריבמפנהה, 105 ש"לעיל ה,  בקשי דורו�הרב בדברי עיינו 116
 .משנה י, פרק א, מג� אבות, �"רשב 117
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 מיטביותה מועמדותה ה	 כאשר, נשי� לבנוגעהקיש כ� ג� שיטות אלו מציעות ל. בישראל
   118.לתפקיד

  החדשה העת חכמי עמדת סיכו�

 ובכלל זה ג� שאלת כהונת	 של נשי� ,שאלת כהונת	 של נשי� בתפקידי� שררה שוני�
בדבריה� של חכמי זמננו מוצגות .  ג� בעת החדשה איננה שוקטת על השמרי�,בתפקידי דיינות

כמה . ולצד	 עמדות שוללות ואוסרות,  ולהכשיר כהונת	 של נשי�התירש לעמדות הסוברות שי
וכמה חכמי הלכה תמכו באפשרות מינוי	 של נשי� לתפקידי דיינות מכוח קבלת הצדדי� או 

בעוד בדבר זכות הבחירה של הנשי� נראה כי המציאות היא שהכריעה את הדיו	 . קבלת הציבור
מעט בכל המגזרי� הדתיי� נשי� אכ	 בוחרות וברבי� ועינינו הרואות כי בפועל כ, ההלכתי

 דיינות טר� י הרי שבעניי	 נשי� בתפקיד119,מהמגזרי� הללו ג� נבחרות לתפקידי� ציבוריי�
  .מצינו מציאות שכזו

  נשי� בתפקידי שיפוט : סיכו�. 4

הראיתי .  זה סקרתי את עמדתו של הדי	 העברי בשאלת כהונת	 של נשי� בתפקידי שיפוטבחלק
י לאור� כל ציר הזמ	 ההלכתי אנו מוצאי� עמדה המאפשרת כהונת	 של נשי� בתפקידי כ

כמו כ	 הדגשתי כי להלכה נפסק כדעה . שיפוט לכתחילה לצד עמדה השוללת אפשרות כזו
ע� זאת נראה כי ג� לעמדה השוללת כהונה .  של נשי� לתפקידי שיפוטרות	יהשוללת את כש

תי אפשרי שיכשיר כהונתה של אישה בתפקיד שיפוטי מכוח  נתיב הלכישהרי ש, כזו לכתחילה
  .הסכמת הצדדי� או הציבור

   בבית די� בהלי� הגירושי�הצור�. ד

,  ביאור עצ� קיומה של מחלוקת בדבר האפשרות שאישה תכה	 בתפקידי דיינות ככלללאחר

י הדי	 שומה עלינו לברר כמה נקודות נוספות הנוגעות לאפשרות כהונתה של אישה כיו� בבת

  .  הדי	 האישיבענייניהרבניי� של מדינת ישראל העוסקי� 

 
 ש� הסבר נוס� שמביא בש� הבעל חמדת נוועיי(עא ' בעמ, 105ש "לעיל ה,  דורו�בקשי הרב 118

 גרשוני ג� ראו; )שבמצב כזה אי� כא� מינוי אלא המינוי בא מכוח עצ� גדולתו בתורה, ישראל
 .עד' בעמ, 106 ש"לעיל ה, " הסנהדרי� ומשפט המלוכהדי�"

בכל ציבור שומרי תורה : "265 עמב, 92ש "לעיל ה, שקדיאל �"בג באלו� השופט דבריו של ראו 119
, על מחנותיה� ופלגיה�, יי�חרדי� כדתיי� לאומ, חסידי� כמתנגדי�, ללא יוצא מ� הכלל, ומצוות

מזה , ומעול� לא שמענו. לכל מוסדותיה וגופיה, נשי� משתתפות בכל הבחירות הנערכות במדינה
שפוסק איזה שהוא יזהיר את נשות ישראל השומרות תורה ומצוות לבל תלכנה , שני� מרובות

 ".ד הציבור נוהגבוא וראה כיצ: ושוב אי� איש מהרהר אחריו, זהו המנהג. תצבענה ביו� הקלפי
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 סמכות לקנות ביכולת� וכ	 ,בתי הדי	 הרבניי� דני� בעיקר בענייני נישואי	 וגירושי	, כידוע

  .  ומשמורת120מזונות האישה,  כמו רכוש בני הזוג,בענייני� שנכרכו כדי	 בתביעת הגירושי	

נוכל להסתמ� על אותו , דעה שהאישה פסולה מלדו	א� ל,  שלעניי	 דיני הממונותדומה

ושבגינו לא תהא בעיה בהקניית הסמכות , מנגנו	 המאפשר קבלת דיי	 פסול ואשר נדו	 לעיל

 זה יש להבחי	 בי	 בדיו	 ? של גירושי	הלי� לבנוגע א� הא� כ� ג� 121.והתוק� לפסיקותיה

  : שונותשאלות כמה

  ? של בית די	 בהלי� של נתינת גט יש צור� בקיומוהא�

  ? בעת הדיו	 בתביעת הגירושי	 והכרעתה יש צור� בבית די	הא�

  ? לצור� כפיית גט יש צור� בבית די	הא�

  . את עיוננו בשאלות השונות ונדו	 בכל אחת מה	 בנפרדנחלק

   בבית די� לש� מת� הגטהצור� .1

מעשה .  עלינו לדו	 היא שאלת הצור� בבית די	 לש� מת	 הגטבהש הראשונה השאלה

ממש כפי שקידושי	 יכולי� להיעשות . הגירושי	 הוא לכאורה כל כולו מעשה פרטי בי	 בני הזוג

כ� ג� , בהצנע ובאופ	 פרטי בנוכחות שני עדי� כשרי� א� ללא צור� בנוכחות בית די	 או רב

,  זוקק שטר גט לפי תנאיו וכלליושאמנ�, האישה בי	הגירושי	 הוא מעשה בי	 האיש ומעשה 

  . אורה בלא הכרח בקיומו של בית די	א� לכ

 מגיעי� עתמדוע לא תוכל ג� אישה לשבת על המדוכה בבית הדי	 הרבני ,  אכ	 כ�א�

  ?  על מנת להתגרשההצדדי� בפני

 
 כי כיו� שוררת מבוכה לעניי� השאלה א� אציי�.  השבת הוצאות לאישה בגי� מזונות הילדי�וכ� 120

, שרגאי'  נשרגאי 120/69ע "בר(נית� לכרו� בבית הדי� הרבני מזונות ילדי� בניגוד להלכת שרגאי 
. רות בעניי� זהא� נפנה לכמה מקו, לא כא� המקו� להרחיב בדיו�)). 1969 (171) 2(ד כג"פ

,  בנבופורס� (פלוני'  נפלונית �5933/14 "בגהשאלה התעוררה נוכח דברי השופט הנדל ב
 המשפט לענייני משפחה נתגלעו חילוקי דעות בשאלה א� חל שינוי בהלכה בבתי). 11.9.2014

 עמדה המתנגדת לטענת שינוי, כ� למשל. המונעת כריכת מזונות ילדי� בבית הדי� הרבני א� לאו
06�58090) ש"ב משפחה (ש"תמהמגמה מובאת בדברי השופט אלו� גביזו� � אלמוני�'  נפלוני  13

  ) יפו�א"ת משפחה(ש "תמוכ� בדברי השופט יחזקאל אליהו ב) 17.7.2015,  בנבופורס�(
25034�11�  ) 'חי משפחה(ש "תממאיד� ב). 2.12.2014,  בנבופורס� (פלוני'  נאלמונית 14

4191�07� אלה מירז סבורה שאכ� חל שינוי השופטת, )2.10.2013, לא פורס� (פלוני'  נפלונית 13
,  בנבופורס� (בית הדי� הרבני הגדול'  נפלונית �6929/10 "בגומתייחסת בדבריה ל(מגמה 

,  בנבופורס� (פלונית'  נפלוני 936295/1) גדול (תיק( הדי� הרבני ביתכ� ג� ). 20.3.2013
אי� ) 26.10.2015,  בנבופורס� (פלוני'  נפלונית �787/14 "בגב כי אציי�)). 21.11.2013

אלא פתרו� נקודתי לפי קביעה שמכל מקו� לא התקיימו , התייחסות ישירה לשאלת שינוי ההלכה
,  בנבופורס� (פלונית'  נפלוני 1048776/4) 'י חאזורי (תיקואכ� עיינו . מבחני הכריכה

 ".היושבי� על מדי� נבוכי� באי� הלכה ברורה, דת זמ� זובנקו,  או כ�כ�: "ש� נאמר) 25.11.2015
 . ואיל�79 ש"ה הסמו� לבטקסט הדיו� ראו 121
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 סימוכי	 ישלעמדה זו .  בענייני גיטי	 די	ת מחכמי ההלכה סוברי� שאכ	 אי	 צור� בבירבי�

 הפרק הראשו	 במשנת סנהדרי	 מונה תחומי ,כ� למשל.  התנאי� והאמוראי�במקורות מספר

 יש צור� בושדי	 שוני� ואת הרכב הדייני� הנדרש בה� מבלי למנות את הגט כאחד התחומי� 

:  שאגב דיו	 שואל בתמיהה,כ� משמע ג� מדברי הבבלי במסכת ערכי	; בהרכב של בית די	

רש דווקא בבית וכי מצאנו שכל המגרש מג,  כלומר122?"אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש"

  כ� למשל124. בדברי ראשוני� ואחרוני�ג�  ההנחה שבגט אי	 צור� בבית די	 עולה123!?די	

 כ� ג� 125,"אלא למוד בעלמא, כי סדור הגט אינו די	: " הכותב בפשטות,א" מדברי הרמעולה

בסדר הגט המובא בשולח	 ערו� ואשר בו ד	 רבי יוס� קארו ברב המסדר גיטי	 בלא להזכיר 

 בעינ	 לא בית די	 אל"ש: ז הכותב לעניי	 גט" וכ� ג� בדברי הרדב126יומו של בית די	צור� בק

  127."]... [ולא ביו�

, שיטה זו מובאת בדברי הרב יחזקאל לנדא. יש שיטה הלכתית המצדדת בצור� כזה, מנגד

 התולה אותה בשיטת בעל תרומת הדש	 והאור זרוע ובשיטת 128, ביהודהודע הוא הנאוהל

כאשר הופנתה אליו השאלה א� יש לערער , ביהודה מעיד על עצמו כי בתחילההנודע . י"רש

נראה היה הדבר בעיניו כה בלתי ,  של שלושה די	תעל תוקפו של גט שנית	 שלא בפני בי

 עיו	 במקורות הוא לאחר ,ואול�. מתקבל על הדעת עד שסבור היה שחלה טעות בדברי השואל

,  הדורשת בית די	 לסידור הגט,וק את הדי	 כשיטה זומעיד על עצמו כי השתכנע שאכ	 יש לפס

בדבריו מסתמ� הנודע .  מביא די	 זה כדרישה ברורה ומוחלטתכבר הואובתשובות אחרות 

המביא בש� רבי יצחק ב	 משה , בעל תרומת הדש	, ביהודה על דבריו של רבי ישראל איסרלי	

  :תרומת הדש	 וכ� דברי 129.בעל האור זרוע כי יש לפסול גט שנית	 בלילה

 
 .א"ע, ערכי� כג, בבלי 122
אשר לגישתו אכ� יש צור� בבית , סימ� קיד,  העזרב�א, תניינא מהדורא, ת נודע ביהודה" שוראו 123

 ת נקראי� בילא אכ� שבית די� של שלושה הדיוטות ומיישבהוא מבאר , כיוו� שכ�. די� לצור� גט
 .אבל מכל מקו� צרי� שלושה לצור� גט, די�

ת "שו, רבי מנח� מנדל שניאורסו�; " חת�עוד"ה "ד, סימ� לא, � אלשקר"ת מהר" למשל שוראו 124
, די חמד דעות הסוברות שאי� צור� בבית די� ג� בשעוד ורא; סימ� קסב,  העזרב�א, צמח צדק

 . אסעי�, סימ� א, מערכת גט
ולשיטת הנודע ביהודה יבאר שיש להבחי� בי� סידור . סעי� ד, סדר הגט,  העזרב�א, א"הגהות הרמ  125

 .הגט והנהגותיו לבי� נתינתו
 .סעי� עח, למשל. סדר הגט, אב� העזר,  ערו�שולח� 126
 .סימ� פד,  דחלק, ז"ת הרדב"שו 127
בסימ� זה הוא ד� באריכות בכל הראיות . סימ� קיד,  העזרב�א, ניינאת מהדורא, ת נודע ביהודה"שו 128

�עמדה זו מובאת בדבריו ג� בתשובות אחרות .  ליישב�מנסהו, לצדד בשיטה זו והקשיי� מאיד
 .סימ� קה, וכ� ש�,  קיחסימ�, ש�, ת נודע ביהודה"כמו בשו, לאחר מכ�

אלא , ו, בכורות ד, טנורא בפירוש המשנה בדבריו ג� את דברי רבי עובדיה מברמציי� הוא שראו 129
 שגה בכ� כיוו� שהוא פרש� ולא הברטנוראכדי לומר שייתכ� ש, שמביאו בתחילת דבריו דווקא

 יותר הוא כאמור משתכנע נוכח סמכות� ההלכתית של תרומת הדש� והאור זרוע מאוחרא� , וסקפ
 .ופוסק די� זה להלכה
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 ראיתי אחד מהגדולי� שפסל גט שנת	 לאחר שהתפללו קהל ערבית א� על וכ	

וכ	 כתב לי אחד מ	 הגדולי� בתשובה שגדול אחד רבו . פי שהיה עודנו יו� דיי

והטע� משו� דכתב בתשובת אור זרוע דאשה . פסל גט שנת	 לאחר ערבית

  130.שקבלה גיטה בלילה אינה מגורשת

  :  גדולהתמיהה עליה� תמהו הללו לדברי� מציע הסבר, הבית יוס�, בורו יוס� קארו בחירבי

 הטע� משו� דנתינת גט הוי די	 ואי	 דני	 בלילה ואיני יודע מה עני	 ושמעתי

  131.די	 לגט ושו� אחד מהפוסקי� לא חילק להקפיד בכ�

נו של ובודאי די: "בתחילת תשובתו מזדהה הנודע ביהודה ע� דברי הבית יוס� וכותב, כאמור

הכיצד ייתכ	 לטעו	 : א� מאיד� מצוי במבוכה עצומה, "שגט אינו עניי	 לדי	, הבית יוס� אמת

תו� , כ�! ?שגו בדבריה�, שניי� מגדולי פוסקי אשכנז, שבעל תרומת הדש	 והאור זרוע

כ� למשל מביא .  די	–  מביא הוא מקורות התומכי� בשיטה הרואה בגט132,הסתייגויות רבות

 המקישה בי	 די	 חליצה ודי	 גט ומסיקה כי הצור� 133,את שיטת האור זרועהנודע ביהודה 

נוכח השלכותיו על ענייני " די	"בבית די	 לעניי	 הגט נובע מכ� שאנו מגדירי� את ההלי� 

 הוא , שהנודע ביהודה מצביע על קשיי� שוני� בהיקש זה על פיא� 134.הממו	 שבי	 בני הזוג

עפר ואפר תחת כפות רגלי האור זרוע וצרי� אני לקבל אבל מה אעשה ואני : "מסכ� ואומר

י " זו מסיק הנודע ביהודה מדבריו של רששיטהב תמיכה נוספת 135."דמיו	 שלו ולבטל דעתי

 
 .סימ� רמח,  הדש�תרומת 130
 .ק ו"ס, סימ� קלו,  העזרב�א,  יוס�בית 131
 בדבריו נוועיי. למשל הסתייגותו מההיקש שעושה האור זרוע בי� חליצה וגט,  בתשובתו ש�נועיי  132

 .כל התפלפלויותיו על ראיות וקשיי� כנגד שיטה זו וכיצד מציע ליישב
 . פדסימ�, ת רבי אליהו מזרחי"שו, �" הראדברי בהמובאת האור זרוע שיטת 133
בדבר כשרותה של ) ב, יבמות יב, משנה בשמקורה(מביא מחלוקת תנאי� , א"ע, ות קדיבמ, בבלי 134

חליצה "בביאור המחלוקת מציע הבבלי כי שורשה הוא בשאלה א� . חליצה שנעשתה בלילה
וכיוו� שלפי ההלכה תחילת די� בדיני ממונות , "כגמר די� דמיא"או שמא " כתחילת די� דמיא

כ� למשל ). ב"ע, סנהדרי� לד, בבלי( נעשתה החליצה שבוזמ� תיתכ� חשיבות ל, נעשית ביו�
כי לדעה שחליצה היא תחילת די� הרי שהיא צריכה , "לנגעי�: "ה"ד, א"ע, יבמות קד, י"מבאר רש

בחליצה יש צד של , כלומר". חליצה די� הוא דגובה כתובתה"וזאת כיוו� ש, להיעשות דווקא ביו�
וא� בחליצה "מכא� מסיק האור זרוע . ה האישה את כתובתהשכ� לאחר החליצה גוב, דיני ממונות

אמר כ� כל שכ� בנתינת הגט שעל ידי הגט גובה כתובתה ובלאותיה ואי� הבעל יורשה ואינו אוכל 
, ת נודע ביהודה" ציטוט הדברי� בשוורא, "פירות בנכסי מילוג שלה ופטור מקבורתה ומפרקונה

� מבאר הנודע ביהודה את היעדר תחו� הגיטי� מרשימת וכ. סימ� קיד,  העזרב�א, תניינא מהדורא
 שזה כלול בדיני כיוו�המנויה בפרק א למסכת סנהדרי� ,  נדרש הרכב של בית די�שבה�הדיני� 
 .ממונות

, סדר הגט, אב� העזר,  ערו�לח� כיצד מנסה הנודע ביהודה ליישב מסקנה זו נוכח די� השוראו 135
אול� אומר כי . ר גט הנית� בלילה מצד סיווגו כדיני ממונותכי בדיעבד ובשעת הדחק כש,  פטסימ�
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הצור� בשלושה בחליצה ". החליצה והמיאוני	 בשלשה: " האומרת כי136על המשנה בסנהדרי	

שהינו די	 , � במיאו	 של קטנה כי ג137י מבאר"רש. איננו נתו	 במחלוקת ונלמד מפסוקי התורה

 דתקו	 רבנ	 כעי	 דאורייתא כל" וזאת כיוו	 ש, הדורשת שלושה138מביאה המשנה עמדה, דרבנ	

וא� במיאו	 שהוא מדרבנ	 בלבד נדרשי� , משמע שהמיאו	 הוא תקנת חכמי� כעי	 גט". תקו	

מסיק הנודע מכא	 .  הרי שנית	 להסיק בקל וחומר שג� בגט מ	 התורה נדרשי� שלושה,שלושה

  139."מוכח דגט צרי� שלשה"י "ביהודה שלדעת רש

 כל האמור מסיק הנודע ביהודה שהגט אכ	 זוקק שלושה ואי	 להקל נגד שיטת האור נוכח

ולכ	 נראה לעניות דעתי שאשה זו שמעלתו שואל עליה צריכה להתגרש : "י ומסכ�"זרוע ורש

ל האור זרוע זולת הבית יוס�  מאחר שלא מצינו שו� פוסק שחולק בפירוש ע]... [מחדש

  140. הוא חוזר בתשובות נוספות, שגט צרי� שלושה,על עמדה זו". רו�בשולח	 ע

, "חת� סופר"המכונה ה,  עמדתו של הנודע ביהודה יוצא בחריפות הרב משה סופרכנגד

 בתשובתו מביא החת� סופר הוכחות וראיות כנגד דברי הנודע 141."דבריו תמוהי�"הסבור ש

 את החת� סופר מסיי� 143. ומביא תירוצי� לסתירת הנמקותיו142סקי� שוני�ביהודה מפו

 
 אי� להקל נגד האור –לדעתו במצב בו הפג� בגט מצד כ� שנמצא אחד הדייני� קרוב או פסול 

 .י"זרוע ורש
 .ג, סנהדרי� א, משנה 136
 ".מיאוני�: "ה"ד, א"ע, סנהדרי� ב, י"רש 137
 .ב"ע, יבמות קז,  בבליורא. ולהלכה במיאו� די בשניי�.  מתקבלת להלכהשאיננה 138
 ש� שלהלכה מסתפקי� במיאו� ורא. סימ� קיד, אב� העזר, תניינא מהדורא,  ביהודהודעת נ"שו 139

 דבריו כי מ� המשנה עצמה אי� הכרח להסיק ווכ� רא, ל"א� בכל זאת מתר� את ההיסק הנ, בשניי�
� .י היסק זה אכ� הכרחי"אלא שלדעתו מדברי רש, כ

 .סימ� קיח וסימ� קה, � ביהודה שנודע 140
 .סימ� סו,  ג� דבריו ש�ראו; סימ� סה, ) העזר בב�א(חלק ד , ת חת� סופר"שו 141
שעדי חתימה כרתי בלא עדי , � לעניי� שיטת רבי אלעזר" על פירוש הרהסתמכותו את למשל ראו 142

ב וכ� כותב שבכל הפוסקי� שכתבו את סידור הגט לא מצאנו דרישה לבית די� אלא לר, מסירה
 . מסדר בלבד

ועיינו ,  ההיקש בי� חליצה למיאו� בלבד ולא לגטאתי ומסייג " ש� כיצד מבאר דברי רשעיינו 143
שכ� בעקבותיו חלות השלכות ,  מסווג כדיני ממונותשהגט ביהודה הנודעלעניי� נימוקו של 

י נימוק זה  החת� סופר ואומר כמסייג כיצד, ) גביית הכתובהדוגמת(ממוניות שונות בי� בני הזוג 
 ת יש הלי� של קיו� שטר בביאזש,  או בגט הנית� על ידי שליחייהנית� לטעו� רק בגט הנית� בכפ

הרי , כאשר הגט נית� לרצו� הצדדי�, ואול�). סימ� סו, ) העזר בב�א(חלק ד , ת חת� סופר"שו(די� 
. פני בית די�שיכלו לבחור לכתחילה להביא את ענייניה� הממוניי� בהסכמה בפני בורר ושלא ב

 הצדדי� יש צור� �אי� לטעו� שבגי� ההיבט הממוני שבגט הנית� ברצו, אומר החת� סופר, ממילא
 ג� ראוו; סימ� פב, חלק ד, ז"ת הרדב"שו(ז "החת� סופר ממשי� ומביא את דברי הרדב. בבית די�

: ה"ד, בע' עמ, סימ� קכג,  הלכות גיטי� גט פשוטספר ב� שלמה אב� חביב משה של הרב דיונו
הסבור , "ספר גט פשוט: "לעיל) �"התש, הוצאת מפעל אור המזרח" (הכלל העולה דדיני ממונות"

שיש להבחי� בי� חליצה שבה באמת מעשה בית הדי� הוא המביא לשינוי הסטטוס בי� בני הזוג 
מעשה הגט וספר "לבי� גיטי� שש� שינוי הסטטוס מתרחש על ידי , וממילא להשלכות הממוניות

 [...]".ואי� דבר אחר כורתה , תהכור
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את המנהג ". 'כל כ	 נראה לי פשוט בלי ספק דסידור גט מבעל ליד אשה לא בעי ג" ואומר דבריו

 סופר בשתי ת�מתר� הח,  הדי	ת שעל פיו הגט אכ	 מובא בפני בי144,הנוהג במקומות רבי�

  : ני�ירוצי� שו בשני ת, העוסקות בעניי	,תשובותיו

 בסימ	 סה מנמק החת� סופר שבסו� סידור הגט חוקרי� את הסופר והעדי� בתשובתו  .א

  145. ולכ� יש צור� בשלושה מ	 הדי	, חתימת� אתומקיימי�
לרבי משה " גט פשוט" שבסימ	 סו מפנה החת� סופר לסדר הגט המופיע בספר בתשובתו  .ב

תקנו חכמי הגמרא , בו חומר אשת איש ויש ד שדי	 הגט חמור מאולהיות": אב	 חביב

' ובזמ	 הזה נהגו ברוב בתי דיני ישראל לקב� ג, שיהיה אד� גדול ובקי ממונה אגיטי

 אומר החת� 146."ה שיהו חוקרי	 היטב ועל הפחות צרי� שלוש]... [תלמידי חכמי� או יותר

חיד מומחה וקל וחומר לעני	 גיטי	 בזמ	 הזה שנתמעטו הלבבות ורבו הדקדוקי� וי: "סופר

נוכח הדיני� הסבוכי� שבגט נוהגי� בפועל לערו� אותו בפני ,  א� כ�147."ליכא עתה

 כלומר נוכח המנהג ,"מחזי כדי	 הוה בכלל גזירות', בעי מומחה או ג" בגי	 כ� ש,שלושה

 ולכ	 גוזרי� בו גזירות נוספות מתחו� ,"די	"כלפי חו� נראה הגט כאילו הוא אכ	 , הנוהג

  . 'ילת קרובי� וכו למשל פס,הדי	

 א� ,"על כ	 להתיר לכתחילה בלי ג אי	 נראה לי: " תשובתו ואומראת מסכ� סופר החת�

  .ממשי� ואומר ש� כי בשעת הדחק יש מקו� להקל

   בבית די� לש� מת� גטהצור� סיכו�

  די	ת צור� בביאי	 אכ	 שלעיל כי מעיקר הדי	 ולמרבית הדעות ההלכתיות מהעיו	נית	 לראות 

 בדיינות ושהרכב שמש שאישה פסולה מלדעותה א� על,  אחרותבמילי�. הגטמת	 הלי� לצור�

  . בכ� כדי לפסול את הגט הנית	אי	 ,הכולל אישה איננו עולה כבית די	

 כדי להימנע משגיאות בתחו� סבו� וחמור , אכ	 פשט המנהג לסדר הגט בבית די	בפועל

  .ית בתחו� הגיטי	 תענה על חשש זה שאי	 מניעה שאישה בקיאה וידענדומה ,ואול�. זה

   הנחו� לדיו� בטענות הצדדי� בגירושי� ההרכב. 2

.  עלינו לדו	 היא שאלת ההרכב הנחו� לדיו	 בטענות הצדדי� בגירושי	בהש השנייה להאהש

אלא אחד הצדדי� מעוניי	 ,  כדי להתגרשבהסכמה הדי	 לביתפעמי� רבות בני הזוג אינ� פוני� 

 
 נהגו שבה� משמע שיש מקומות שמה�המצטט מקורות , סעי� א, סימ� א, מערכת גט,  חמדשדי 144

 .כמו למשל בתוניס, לתת את הגט על ידי יחיד
ומה (שא� תגיע האישה ע� מעשה בית די� , סימ� סה, )אב� העזר ב(חלק ד , ת חת� סופר" שועיינו  145

ולכ� יש צור� , אשת איש על סמ� כתב� של העדי� בלבד לא יתירו, ")י�פטור"שהוא מכנה 
 .בחתימת שלושה דייני� החותמי� לאחר חקירת העדי� והסופר

 .רצה' בעמ, סימ� א, "סדר הגט" ,143 ש"לעיל ה,  גט פשוטספר 146
 .144ש " הלעיל,  עוד כהנמקה הזו בשדי חמדראו 147
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 לבסס את כדי זה כנגד זה שונות טענות  בני הזוגמעלי� אזי. מסרב ראחהבגירושי	 בעוד 

 המלצה  בויששבמצבי� מעי	 אלו נדרשת הכרעת בית הדי	 א� אכ	 המצב הוא כזה . עמדת�

ממילא אנו .  לגרשכפייה יש בושחיוב לגרש או א� מצב ,  לגרשהומצו, של בית הדי	 לגרש

 המתחוללת המציאותהמברר את , ת דיו	 כזהמהו ההרכב הנחו� לש� עריכ: נדרשי� לשאלה

  ? זההרכב והא� תוכל אישה לכה	 ב, של חובת הצדדי� להתגרשהבי	 בני הזוג ומכריע בשאל

 נדונה 148,סדר הדי� בבית הדי� הרבניאליאב שוחטמ	 '  המקי� והמעמיק של פרופבספרו

. דרישות החוק בית הדי	 הנדרש ה	 מצד דרישות ההלכה וה	 מצד  שלובהרחבה שאלת הרכב

 יכול בית הדי	 לדו	 בהרכב חסר או בהרכב בה�ששוחטמ	 ג� את המצבי� ' בספרו בוח	 פרופ

לכתחילה קובעת ההלכה כי הרכבו של בית הדי	 בכל שאלה משפטית הדורשת הכרעה . מורחב

  : ערו�לח	 כ� בלשו	 השו149.בדיני ממונות הוא של שלושה דייני�

  150.אפילו הדיוטות, לשה נקראי� בית די	וכל ש.  בית די	 פחות משלשהאי	

  : יש צור� בקבלת עדותבה�ש חלה ג� במצבי� ,להרכב של שלושה,  זודרישה

  151.מומחי� יודעי� הלכות עדות כשר ופסול'  עדות צרי� גקבלת

, כ� למשל. רבי� מהדיוני� בי	 בני זוג בבית הדי	 הרבני ה� בעלי היבטי� ממוניי�, לענייננו

ג� לדיו	 הנוגע ,  של דברלאמיתו. חלוקת הרכוש וכדומה, ישה והילדי�דיו	 במזונות הא

 הנוגעי� לחיובי האיש �לעילות הגירושי	 יהיו בדר� כלל השלכות על היבטי� ממוניי� רבי

כיוו	 שבמרבית הנושאי� המצויי� בסמכותו של בית הדי	 הרבני . במזונות אשתו או כתובתה

ממילא נקודת המוצא ההלכתית היא שאכ	 יש צור� , די	נשמעות ג� עדויות או הודאות בעלי ה

  . בהרכב של שלושה

אי	 מניעה להרחיב את ,  וכ	 לפי תקנות הדיו	 של בתי הדי	 הרבניי�, הבחינה ההלכתיתמ	

ובניגוד לדרישות ,  אול� א� בית הדי	 ד	 בהרכב של פחות משלושה152, לשלושהלההרכב מע

 
 118–31 בית הדי� וסדריו: פרק ראשו�,  כר� א הדי� בבית הדי� הרבניסדר שוחטמ� אליאב 148

)2011.( 
 בנושאי הכלי� נו א� זוהי דרישה מהתורה או מדברי סופרי� והמחלוקת בעניי� זה עיילשאלה 149

, אורי� ותומי�; ש�, �"ש; ש�, ע"סמ: כ� למשל. א סעי�,  משפט סימ� גש�חו,  ערו�ולח�לש
 ).א, סנהדרי� ד, משנה( כי בדיני נפשות נדרש הרכב של עשרי� ושלושה אציי�. ש�

 .סימ� ג סעי� א, חוש� משפט,  ערו�שולח� 150
 .כא סעי�סימ� כח , ש� 151
ו� בבתי הדי� הרבניי� לתקנות הדי) 5(ד� ו) 4(ד' ק תנוועיי. 34' עמב, 148 ש" הלעיל,  שוחטמ�ראו 152

, 68ח "ס, 1955–ו"התשט,  עמדת חוק הדייני�לעניי�; 2299פ "י, 2003–ג"התשנ, בישראל
 .29ש "ה, ש�, שוחטמ� ורא,  זובשאלה
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 פסק הדי	 לא כאשר ג�ש עמדתו של בית הדי	 היא 153.להכרעת�" די	"אי	 תוק� של , ההלכה

   154. דינו של הפסק להתבטל,נחת� על ידי שלושת חברי ההרכב

.  יכול בית הדי	 לדו	 בהרכב חסר ובד	 יחידבה�ש חריגי� שלושהיש ,  א� הדברי� הללועל

  : כ� מונה אות� שוחטמ	 בספרו

 כאשר הציבור או) 156יי� כיו�מוסד אשר מעשית איננו ק( 155 הוא מומחה לרבי�כשהיחיד  .א

אי	 לשבת , יצוי	 כי הנחיית חכמי� היא שככל הנית	( 157קיבל עליו דיי� שידו� כד� יחידי

 158). יחידי וראוי שיצר� עמו אחרי�כד	
 ענייני� :ענייני� שלא על ריב וענייני� מנהליי�,  שאי� בה� משו� חריצת די�ענייני�  .ב

וממילא ,  אינ� זוקקי� משא ומת	 בי	 הדייני�שבה� ההכרעה איננה בבחינת חריצת די	

, בקשה להוצאת צו ירושה, בבקשה לסעד זמני, כ� למשל. נית	 לדו	 בה� בהרכב יחיד

 ענייני� אלו מנויי� 159.וכדומה) כשאי	 צור� בדיו	 משפטי( הסכ� בי	 הצדדי� אישור

 160. מכוחווקנו והתקנות שת1955–ו"בפרוטרוט בחוק הדייני� התשט
  המפורשת של בעלי הדי	 פותחת א� היא את הדר�הסכמת�:  בעלי הדי�הסכמת  .ג

  א� כ	לאא( והיתר יסור ה	 בענייני ממו	 וה	 בענייני א161להתדיינות ופסיקה של ד	 יחיד

  :וכ� לשונ	 של תקנות הדייני�, )162דרישת הדי	 היא שיקויי� דווקא הרכב של שלושה

 
כשנדונה שאלה הלכתית , למשל. 42' בעמ,  ש�ועל יוצאי הדופ� והחריגי� רא. 41' עמב, �ש 153

 .או מסירת הצהרת האישה במשטרה לבית הדי�, עדותטהורה ולא הלי� של קבלת טענות וגביית 
 .42' בעמ, ש� 154
כפי שכתב אותה רב שרירא , מביא את הגדרתו של המומחה לרבי�, סימ� ג, חוש� משפט, הטור 155

): א� לא מצאתי אות� במקור�, דברי רב שרירא גאו� מצוטטי� במקורות הלכתיי� שוני�(גאו� 
 ופקיע במשנה ובתלמוד ופקיע נמי בשיקול הדעת  מומחה היינו דחשיב כרב נחמ� בדורויחיד"

 כגו� האי הוי מומחה ותומעיי� בדיני� כמה שני� ומנסי� ליה זימני� סגיאי� ולא הוו ביה טע
 ". לרבי�

סימ� , חוש� משפט,  ערו�שולח�המובאת למשל ב,  שלא לדו� כד� יחידההלכתית הנחיה את הראו 156
: האומר, סעי� ב, ש�, א"הרמ עיינו דברי כ�; "י�מצות חכמי� שיושיב עמו אחר: "ג סעי� ג

 לעיל,  שוחטמ�וורא". ובזמ� הזה אי� דני� די� מומחה לרבי� שידו� יחידי בעל כרחו של אד�"
 יוכל שבה�שדעת רבי� מהפוסקי� היא שג� מומחה לרבי� מוגבל בענייני� , 45' בעמ, 148ש "ה

 .לדו� כיחיד
,  שוחטמ�ו רא על התנאי� לתקפותה של קבלה שכזו.ב סעי�סימ� ג ,  משפטש�חו,  ערו�ולח�ש 157

 .48–47' בעמ, 148ש " הלעיל
 .יא הלכה, בפרק , סנהדרי�,  תורהמשנה 158
 .52–49' בעמ, 148ש " הלעיל,  שוחטמ�ראו 159
 התיקו� וכ�, 5267ת "ק, 1990–�"התש, )ענייני� שנית� לדו� בה� בדיי� אחד(ני�  הדייתקנות 160

 שנית� לדו� בה� בדיי� בענייני�תקנות הדייני� : "להל� (5442ת "ק, 1992לתקנות הללו בשנת 
 ").אחד

ש " הלעיל עוד את המקורות המובאי� בשוחטמ� ורא. ב סעי�סימ� ג ,  משפטש�חו,  ערו�שולח� 161
 .60' בעמ,  ש�ורא' מועדה וכו, ולעניי� אופ� נתינת הסכמה זו. 129 הערה, 57' בעמ, 148

 .57' בעמ,  ש�ו בחליצה או גיור ראלמשל 162
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  –  אחד	יי שבעלי הדי	 הסכימו עליו שיידו	 בדעני	) 3(

 שבעלי הדי	 הסכימו עליו שידו	 בדיי	 אחד ובית הדי	 אישר שהעני	 עני	) א(

  163.להיות נדו	 בדיי	 אחד, לפי די	 תורה, ראוי

� על ידי שלושה דייני� תיחת� יאשהלרוב נוהג בית הדי	 ,  כשההחלטה ניתנה על ידי ד	 יחידא

  164. שנפסקא� שאי	 בידיה� לסתור את הדי	, לאחר עיו	 בפרוטוקול

 נית	 לדו	 ירושי	וג נישואי	חשוב לברר תחילה א� ג� בענייני ,  הדיו	 מושא עיוננולצור�

 אישה הייתה בוש  מצבשללאחר מכ	 אבח	 את ההשלכות ; בד	 יחיד מכוח הסכמת הצדדי�

 בית הדי	 פוסק שיש שבו דומה שאי	 קושי במצב .חלק מהרכב שד	 מכוח הסכמת הצדדי�

 בית הדי	 מכריע כי חובה על כאשרוהשאלה מתעוררת דווקא , להתגרשהמלצה או מצווה 

  .הצדדי� להתגרש

 עמדה יש,  גיסאמחד.  שוני�קולות  נית	 למצוא בבתי הדי	 חיוב בגטפסיקת לעניי	

 165. שבגינה ראוי לדו	 בהרכב מלא,בחומרת הנושא,  למשל,המסתייגת מד	 יחיד ומנמקת זאת

 כ� 166. יחיד ידו	 בחיוב הגטשדיי	 י� המצדדי� באפשרותיש פסקי די	 רבני,  גיסאמאיד�

תביעות גירושי	 נית	 לקיי� דיו	 בהרכב חסר כאשר הצדדי� : "למשל כתב הדיי	 ב	 שמעו	

 בפסק 167." וכבר כתבו בזה הפוסקי� שאפשר לדו	 בדיי	 אחד בהסכמת הצדדי�]... [מסכימי�

 שאלת ד	 יחיד  שלההדיי	 איזרר בבירור הארי� 2005די	 שנית	 בבית הדי	 הרבני הגדול בשנת 

 
 .160 ש"לעיל ה,  שנית� לדו� בה� בדיי� אחדבענייני�לתקנות הדייני� ) א(3' ס 163
 .61' בעמ, 148ש " הלעיל, שוחטמ� 164
21�7206) גדול( תיק ראו 165� /www.daat.ac.il/daat) 6.11.2006,  פורס�לא (פלונית'  נפלוני 1

psk/psk.asp?id=219 . לדעת : " פסיקה של בית הדי� הגדול לעניי� חיוב גטמובאתבפסק די� זה
 ".נושא שידו� בו דיי� יחידד הגדול אי� הדבר ראוי לחומר ה"ביה

: ש� כותב הרב דיכובסקי, )ה"התשנ (51ר יט "פד, .י.ב' א נ.ב 946/ה"תשנ למשל ערעור ורא  166
וכ� ג� הרב ב� שמעו� , "מבחינה הלכתית אי� כל מניעה לדיו� בהרכב חסר ג� בתביעת גירושי�"

 בפסק פורס� (וניפל'  נפלונית 212396/2) פתח תקוה(תיק ; 167 ש" הסמו� להבטקסטהמובא 
21�7206) גדול( תיק ראו; )13/5/2010, די�� ת עמדות שונות של ביהמציי�, 165ש "לעיל ה, 1

: כ� למשל נאמר בפסק דינו של הדיי� איזרר). הללומבלי לאזכר את מספרי התיקי� (הדי� הגדול 
 לפסוק חיוב גט שאי�ג בתיק זה "בניס� תשס' ד הגדול בהרכב שונה ברובו ופסק בה"ד� בזה ביה"

) ברובו(ד בהרכבו הנוכחי "בפסק די� בתיק אלחדד ד� בזה ביה. פ הסכמת הצדדי�"בהרכב חסר ע
ד האזורי "יהג� ב[...] והחליט שיש מקו� לדעה שאפשר לדו� ביחיד בחיוב גט אבל לא בכפיה 

ד הגדול בדבר מת� תוק� להחלטה של חיוב גט בהרכב חסר בהסכמת "ביהמצטט פסקי די� של 
ויש הרכבי� שפסקו ,  הדברי� משמע שיש מי שסבור שאי� לחייב גט בהרכב חסרמכל". הצדדי�

לעניי� העמדה שחיוב גט אינו יכול .  גטבכפיית לעשות כ� א� סייגו שאי� לדו� בהרכב יחיד ית�שנ
 .ק ה"ס, סימ� מד, ת ביכורי אשר"ג� שו נועיי, להיות נדו� בד� יחיד

 אמרי,  מאיר אוירב�הרב ש� ג� סימוכי� שמביא מדברי ראו, 166 ש"לעיל ה, 946/ה"שנ תערעור 167
 .סימ� יג, דיני דייני�, בינה
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 לעניי	 עדות קבלתשב גישמד הוא 169 לאחר עיו	 מפורט בפוסקי�168.על צדדיה ההלכתיי�

 אשר ,עצ� הבירור א� האישה נתקדשה או נתגרשה יש לדמות דיני גיטי	 וקידושי	 לדיני נפשות

י	 והכרעה בשאלת א� אי	 ללמוד מכ� ג� לעניי	 גמר ד, בה� יש צור� בבית די	 של שלושה

הרב איזרר ". חיוב גט זו שאלה של זכות וחובה ונדו	 כמו זכות ממו	: " לדבריושכ	,  הגטחיוב

וכי ) 170ואולי א� לכו� אותו( הגט שלמסיק כי יחיד מומחה יכול לדו	 ולהורות על חיובו 

לא דיני חיוב גט ל: " קיבלו עליה� דיי	 יחיד לעניי	 חיוב הגטבושסמכות זו חלה ג� על מצב 

 קבלתו 171כפיה אלא לעני	 הוראת הדי	 הוא בודאי דיני ממונות ומועיל יחיד מומחה ומעילה

א� : "" המשפטלב"כ� משמע ג� מדברי הרב זלמ	 נחמיה גולדברג בספרו ". של דיי	 יחיד

 ]... [ד"נראה שאי	 צור� בבי,  כגו	 בגיטי	 או דיני ממזרות וכדומה172בשאלות של אב	 העזר

  173."ד בדיני� אלו"א� לגבי קבלת העדות ודאי שיש צור� בבי,  די	לגבי הפסק

נראה שיש הסכמה שאי	 ,  שג� לשיטות המסתייגות מסמכותו של ד	 יחיד לחייב גטציי	א

  174.קושי באכיפת ההשלכות הממוניות הנובעות מחיוב בגט שנית	 בהרכב יחיד

 לדו	 בד	 יחיד איננה כוללת  סמכותו זו של בית הדי	 הרבני,�" לציי	 שלפי פסיקת בגחשוב

,  זאת כיוו	 שסמכויותיו של בית הדי	 מוגבלות,ג� את סמכותו לדו	 בהרכב של שני דייני�

  : א� ורק למה שנקבע מפורשות בהסדר החקיקתי, בהתא� לעקרו	 החוקיות

בי	 ,  וההכרעה בבית הדי	 הרבני בהרכב שני דייני� בלבד איננו מוכרהדיו	

הוא חורג חריגה . פיו�	 בתקנות הדייני� שהותקנו עלובי, בחוק הדייני�

מטע� . מהותית מההסדר החקיקתי המסדיר את סוגיית הרכב בית הדי	 הרבני

דיו	 והכרעה בבית הדי	 הרבני בהרכב שני דייני� נגוע בפג� מהותי היורד , זה

 
24�034268656) גדול (ערעור 168�'  לפרופותודתי) (30.1.2005,  פורס�לא ( מ. א' נ. א. ו. א 1

 ).שוחטמ� שאפשר לי לעיי� בפסק הדי� שהיה ברשותו
, הגהת הטור, כנסת הגדולה; טז–סימ� טו, � אלשקר"מהר;  יבסימ�, א"רמת ה"שו הפניותיו לראו 169

 .ק ט"ס, סימ� ה
21�7206) גדול( מאיד� תיק ראו 170�אלחדד ד� בזה פסק די� בתיק : "ש� נאמר, 165 ש"לעיל ה, 1

והחליט שיש מקו� לדעה שאפשר לדו� ביחיד בחיוב גט אבל לא ) ברובו(ד בהרכבו הנוכחי "ביה
 ". בכפיה

171 � . במקורכ
 .המופיעי� בחלק אב� העזר של הטור והשולח� ערו�,  המשפחהי מתחו� דינכלומר 172
 ש� שמסייג ראו). �"תשה(קנ –קמט' עמ, שיעור טז,  אלק ח המשפטלב זלמ� נחמיה גולדברג הרב 173

 די� בגי� חידושי� והיתרי� ייחודיי� בבית שיש צור� לומר הואומר שבשאלות של עגונה יש סבר
 .בדיניה

24�034268656) גדול( למשל ערעור ראו 174� זה באחד מגלגוליו בשנת בתיק. 168 ש"לעיל ה, 1
ק הבורר בדבר חיוב גט אינו תק� כיוו� שנית� בדיי� ח נקבע בבית הדי� הרבני הגדול שפס"תשנ
ה מארי� "בגלגולו של התיק בשנת תשס. א� מכל מקו� פסק הבורר בענייני הממו� תקפי�, יחיד

 נית� אכ� לא נית� לדו� בחיוב הגט בד� יחיד ומסיק שאמנ� א�בית הדי� הגדול את הדיו� בשאלה 
 . לעילנועיי. לעשות כ�
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, ומביא לבטלות� של ההליכי�, לשורש הסמכות הפונקציונלית של בית הדי	

אי	 נפקות ,  עקרו	 החוקיותבמסגרת ]... [ במסגרת�שניתנהכרעה לרבות ה

אלא ,  של ערכאה שיפוטיתונליתלהסכמת הצדדי� בעני	 הנוגע לסמכות פונקצי

  175. נת	 תוק� ומשקל להסכמה כזוצמוא� ובמידה שהחוק ע

 המחוקק מפורשות לערכאות שיפוט מעניק  החוקי� הישראלי יש כמה סעיפי חוק שבה�ספרב

 בענייני� מסוימי� את האפשרות לקיי� דיו	 או להשלי� דיו	 ולית	 הכרעה בהרכב של שונות

 שאיננו בנמצא לעניי	 בית ,א� אפשרות כזו מחייבת כאמור הסדר חקיקתי מפורש, שניי�

  176.הדי	

.  עד כה הבאתי את הדיו	 בשאלת ההרכב הנחו� לבירור טענות הצדדי� בגירושי	בעיוננו

� דיני הממונות וגביית ההודאות נדרש לכתחילה הרכב בית די	 של הראיתי כי אמנ� בתחו

וכי , א� ג� הראיתי כי יש אפשרות של דיו	 שנער� בהרכב חסר מכוח הסכמת הצדדי�, שלושה

 בד	 בגירושי� הצדדי� טענותבמספר פסקי די	 של בית הדי	 הרבני נאמר שאי	 מניעה מלדו	 ב

  .יחיד

 הרכב הדייני� בתיק בושויי� להשפיע על ניתוח מצב  כיצד הדברי� הללו עש אבח	להל	

, לדעות שאישה כשרה לכה	 בדיינות לכתחילה: הגירושי	 כולל אישה מכוח הסכמת הצדדי�

 אי	 לכאורה כל מניעה – וא� לדעות שאישה כשרה לכה	 בדיינות מכוח הסכמת הצדדי�

לדעות ,  לעומת זאת.בהנחה שאכ	 ניתנה הסכמה כזו,  מהרכב בית הדי	חלק תהיהשאישה 

 יש להמשי� ולדו	 בדבר השפעותיו של 177,שאישה פסולה מלשבת בדי	 א� בהסכמת הצדדי�

 כי כש� הסבורי� יש 178.בשאלה זו קיימת מחלוקת הלכתית. דיי	 פסול על כלל ההרכב

  סבורי�אחרי� 179;כ� הוא ג� לעניי	 הדייני�,  עד פסול פוסלת את כלל העדי�של הימצאותוש

 
 ).16.7.2009,  בנבופורס� ( הרבני אזורי תל אביבי�בית הד'  נלוי �1555/05 "בג 175
 .לחוק הקאדי�) א(א6' ס; 70ח "ס, 1969–ט"התשכ, לחוק בית הדי� לעבודה) א(18' ס, למשל  176
 . פסולה לדיינות בגי� איסור שררהשאישהלמשל לפי העמדה   177
בדבריו (ע "� במחלוקת וצ שדי� זה נתודבריו אתהמסכ� , ק כח"ס, סימ� מו, תומי�,  למשלראו 178

 ו עוד הבאת השיטות השונות בשאלה זורא).  ש�נועיי. ד"� וראב"תולה זאת כמחלוקת רי
 247 כב תחומי�" בית די� שנמצא אחד מה� קרוב או פסול"במאמרו של הרב זלמ� דרוק 

. הלכה ד, הוריות פרק ג, התולי� את המחלוקת בירושלמי,  המקורות שמביאו ראוכ�, )ב"התשס(
שמשמע שפוסל את סנהדרי� כולה דווקא בדיני , " דאמרומא�: "ה"ד, ש�,  ג� פני משהנועיי

 מסקנתו של הרב דרוק שדווקא בדיני נפשות דיי� אחד קרוב או פסול פוסל את וורא, נפשות
 .השאר

179 �שיטת ; " בטל–ד פסול "כיוו� שמקצת הב: "הכותב, סימ� ו, חלק ו, א"ת הרשב" משמע משוכ
וכ� דעת המחנה אפרי� ; הלכה ה, פרק טז, הלכות עדות, המובאת בדברי המשנה למל�, ש"מהרח

�"ת מהרש" עוד בשונוועיי.  ג� מקורות שמביא ש� להקשות על שיטה זווא� רא. המובאת ש� ,
 פסילת הדייני� כול� או –מפלפל ומביא טענות לשני הצדדי� , בסו� הסימ�, ש�, סימ� סז, חלק א

א� שבאותו עניי� נוטה (ומשמע שנוטה בדבריו לפסילת� , די� תותרי� כבידווקא הכשרת הנ
 שנראה שיש להבחי� בי� מצב של פסלות מצד אציי�). למסקנה זו לתקנת האישה הנדונה בתשובה
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 מוכרח דגבי דייני� לא אמרינ	 נמצא אחד מה� קרוב אלא: " את הכלל לעניי	 דייני�שאי	 לומר

  : וכ� כותב בעל קצות החוש	180."או פסול דנתבטלו הדייני� הכשרי�

 יש בה� פסול כל �ד נראה דהיכא דהדייני� פוסקי� איזה די	 אפילו א"ולענ

  181.ד של שלשה לא נתבטל די	 הכשרי�"שנשאר ע� הכשרי� ב

 כפי , חסרהרכבלשיטה זו נית	 יהיה מכל מקו� להכשיר את הכרעת ההרכב מכוח , הלכאור

 ומכל מקו� חלקי הפסק 182,)בהנחה שהחוק אכ	 יבסס אפשרות תקפה כזו (שכבר הובא לעיל

  183.הנוגעי� לממו	 בוודאי יהיו תקפי�

  בגירושי� הצדדי� בטענות לדיו� הנחו� ההרכב סיכו�

 כי הסכמת הצדדי� יכולה לבסס ראינו, נות הצדדי� בגירושי	 ההרכב הנחו� לדיו	 בטעבשאלת

לעניי	 חיוב .  לכתחילה נדרש הרכב של בית די	בה�ש של ד	 יחיד ג� בתחומי� רותויאת כש

 עולה קיומה מה�ש די	 פסקי כמה על תי א� הצבע,גט ראינו עמדות שונות בבתי הדי	 הרבניי�

 מכוח הסכמת ,לת הגט בהרכב של ד	 יחידשל גישה שעל פיה נית	 לדו	 ולהכריע א� בשא

א� ,  אישה מלכה	 בדיינותהפוסלות דעות פי העל נראה שא� ,נוכח כל האמור. הצדדי�

יש צדדי� רבי� לטעו	 לכשרות , הצדדי� יקבלו על עצמ� כי אישה תהא חלק מההרכב

 סר שכ	 מכל מקו� נית	 להכשיר	 כהחלטות שניתנו בהרכב ח184,החלטותיו במישור ההלכתי

 
שאזי הפסול למעשה , פסלות מדי� קרוב,  כלומר–עצ� הדיי� לבי� פסלות מצד צירופו לדיי� אחר 

 . ולכאורה יש לפסול את שניה�דבק בשני הדייני� הקרובי�
� שא� נותר "המוכיח מדברי הרי, ק כח"ס, סימ� מו,  ג� תומי�ראו; ק ז"ס, סימ� לו,  החוש�קצות 180

א� מאיד� מביא ראיה ,  נפסל ההרכב כולולא – די� לאחר פסילת הדיי� הפסול תהרכב כשר של בי
יבמות , ש" ג� בחידושי הרשורא. ע"ד ומסכ� שדי� זה נותר במחלוקת וצ"לדעה הנוגדת מהראב

 ".ש"ור"ה "ד, ב"קד ע
 נדרשת מבית הדי� נתינת עדות לעניי� שבוא� מסייג שבמקו� . ק ז"ס, סימ� לו,  החוש�קצות 181

 .כפי שעדי� שנמצא אחד מה� קרוב או פסול יהיו פסולי�, אזי אכ� פסולי�, הפסק
יהא עלינו , ותרי� תמימי דעי� שני חברי ההרכב הנשבו נראה שזה יועיל דווקא במצב אמנ� 182

במצב זה נראה שלדעות המסתייגות .  ה� חלוקי� בדעותיה�שבולהמשי� ולדו� מה יהא במצב 
 .וצרי� עיו� נוס�,  לעילכאמורא� לכאורה זוהי עמדת מיעוט , אי� תוק� לפסק

; ב, רי� גסנהד,  משנהורא.  הצדדי� לדעת כול� לקבל עליה� דיי� פסול� בדיני ממונות יכולישכ� 183
. א"ע, סנהדרי� כד, בבלי;  ג� המשנה ש�ורא,  המחלוקת א� יכול לחזור בו מקבלתו או לאעל

 קסח עמוד,  כר� ג תלמודיתאנציקלופדיה" בית די�" בהרחבה נוובכל שאלת גבולות די� זה עיי
� .ואיל

ה להתעורר עלול,  נדונה תביעת הגירושי� בפני הרכב של שלושה וביניה� אישהשבו במצב אמנ� 184
� כבלתי " קבע בגשאותומצב , הטענה שלפי המוצע כא� משמע שההרכב מנה רק שני דייני�

הרי שבעיניו יש כא� , � הרכב הכולל אישה איננו מנוע מלדו�"אלא שא� לדידו של בג, חוקתי
וממילא טענות כנגד חוקיותו של ההרכב ה� טענות שאינ� הלכתיות ואינ� , הרכב של שלושה

 .תוקפו ההלכתי של הדיו� והגט הנית� מכוחונוגעות ל
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)�יש מי שיחלוק ויאמר כי נוכח , אכ	. )בהנחה שהמחוקק אכ	 יכשיר הרכב שכזה ויית	 לו תוק

ובצירו� ,  א� לא מכוח קבלת הצדדי�,העמדה הסוברת כי לא נית	 להכשיר את האישה לדיינות

 נראה ,אול�ו. לא יהא כל תוק� להכרעת ההרכב,  את ההרכב כולווסלתהדעה שפסלות דיי	 פ

ומכל מקו� ,  אמירה שכזו ניצבות במשקל ניכר העמדות החולקות שהובאו לעיל שמולכאמור

  . יהא תוק� לפסק בהיבטיו הממוניי�

  הצור� בבית די� לש� כפיית גט. 3

 עלינו לדו	 היא א� הפעלת לחצי� והטלת סנקציות העולות כדי כפיית בהש השלישית השאלה

 לשאלה א� יש ג�  נדרשי�עצמנו אתמצא ממילא נ, א� אכ	 כ�. הגט דורשת הרכב של בית די	

,  ולחצי� שהורתה עליה� אישהסנקציות שלמקו� להטיל ספק בתוקפו של גט שנית	 כתוצאה 

  .המכהנת כדיינת, או הרכב הכולל אישה

 ולח� כפייה בקצרה לשאלה כיצד ייתכ	 שתייחסא, ולצור� המש� הדיו	, �דבריה בפתח

 ביאא 185. זו נשתברו כבר קולמוסי� רבי�בשאלה. אישמניבי� גט כשר שצרי� להינת	 ברצו	 ה

  .את עיקרי הדברי� הנחוצי� לדיו	

:  בבבלי בבא בתרא מצביע על הסברה לקביעת תוקפו של גט מעושה בכלל וא� בגויי�עיו	

 הלח� החיצוני מגבש את גמירות הדעת כלומר 186,"אגב אונסיה גמר ומקנה:  הואסברא"

 הוא שהגט 188ע� נוס� המוצע בסוגיית בבא בתרא ט187.הנחוצה כדי להכשיר את הגט

המעושה מניב גירושי	 תקפי� בגי	 רצונו הכללי והפנימי של כל אד� מישראל לפעול לפי כללי 

  :�" מסביר הרמבוכ� 189".דמצוה לשמוע דברי חכמי�: "ההלכה

 שאי	 אומרי	 אנוס אלא למי שנלח� ]... [ לא בטל גט זה שהרי הוא אנוסולמה

 ר דבר שאינו מחוייב מ	 התורה לעשותו כגו	 מי שהוכה עד שמכונדחק לעשות

או נת	 אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד 

שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אי	 זה אנוס 

לפיכ� זה שאינו רוצה לגרש מאחר . ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה

ה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מ	 שהוא רוצ

 
–ו"התשל (153ד – ג העבריפט המששנתו�" כפיית גט להלכה ולמעשה" זרח ורהפטיג למשל ראו 185

 ).ז"התשל
 .א"ע, מח 186
אי� הוא ,  מבאר שכיוו� שאשתו שונאתוא�ש"  נמי נימאהת�: "ה"ד, א"בבא בתרא מח ע, �"רשב 187

 .מפסיד דבר מנתינת הגט
 .א"ע, מח 188
� בדברי "התולה את טע� הרמב, הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  ג� בדברי המגיד משנהראו. ש� 189

 .הבבלי ש�
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העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיו	 שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר 

  190.גרש לרצונו

 כפיית גט עולה מ	 הבבלי במסכת סנהדרי	 ודברי הראשוני� כי לכתחילה יש צור� בבית לעניי	

 על היות� של הדייני� כפייהסמ� כוח הנ,  וע� ביטול הסמיכה191,די	 של מומחי� וסמוכי�

 הטע� לכ� שמתאפשרת כפיית הגט מכוח שליחות זו הוא שכיחות� 192.שליחי דורות ראשוני�

 למנוע נוס� הוא הצור� טע� 193; תקנה ואשר בה� נדרשת כפיית גטי�של המצבי� הדורש

י והוו להו	  לא מנסב	 לגבר– דאי לא"ש  כיוו	זאת ו,כפייה בית הדי	 חסר כוח של בושמצב 

 את בנות ישראל מכבלי  שיאפשר לשחררכפייה כלומר בלא כוח 194,"בנות ישראל עגונות

  . ה	 תיוותרנה עגונות,הבעל הסרב	

  : במסכת גיטי	 עוסקת בזיקה שבי	 הגו� השיפוטי הכופה את הגט לבי	 כשרותוהמשנה

� ובגוי� חובטי	 אותו ואומרי;  פסול– ובגוי�;  כשר– בישראל 195 מעושהגט

   196. וכשר– לו עשה מה שישראל אומרי� ל�

 המשנה משמע כי יש חשיבות לשאלה מיהו הגו� השיפוטי אשר הפעיל את הלח� לתת את מ	

 כי המשנה גישהמדע� זאת .  איננו מניב גט כשר– שהופעל על ידי בית די	 של גויי� לח�. הגט

יד� הארוכה של בית דינ�  בית דינ� של הגויי� מצהיר על עצמו כמוציא לפועל וכבושבמצב 

 
 .הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  תורהמשנה 190
 .  בית די� שהוסמכו על ידי שרשרת של דייני� שהוסמכו מימי משה רבנוכלומר 191
 ;"ת לפניה� ולא לפני הדיוטו–' ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�': "ב"ע, גיטי� פח, בבלי 192

 ".והא דדרשינ�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, א"חידושי הרשב; "לפניה�: "ה"ד,  ש�תוספות
שהגרושי� דינ� מצויי� תמיד ה� וראוי� ": "ובוודאי דכל: "ה"ד, א"ע, סנהדרי� כג, �" הרמבחידושי 193

 ג� חידושי ורא, ואול�; ק א"ס, סימ� א,  ג� נתיבות המשפטראו; "לתקנה בכל מקו� משו� חינה
 גיטי� וקידושי� יש מקו� ג� לטעו� שלענייני, "ובעי שמעת מינה: "ה"ד, ב"ע, יבמות מו, �"הרמב

כלומר איזו שהיא הסכמה , "כל המקדש אדעתא דרבנ� מקדש"שהסמכות נשענת על הכלל ש
 .מכללא לסמכות א� כשאינ� מומחי� וסמוכי�

 .ש�, �"רמבוכ� חידושי ה. ש�, א" הרשבחידושי 194
 כפיית שבוהמבהיר שאי� הכוונה דווקא למצב , ב"ע, גיטי� פח, ה הבחירבית,  המאירידברי ועיינו 195

כמו אונס ממו� שמעקלי� את רכושו ,  אחראונס ידי עלאלא ג� , הכאה פיזית על ידי תההגט נעש
 הדיו� וי� זה ראלעני.  כי לא לכל הדעות אונס ממו� נחשב ככפיית גטאציי�. או מטילי� עליו קנס

 .229 ש"ה הצמוד לבטקסטלהל� 
ראו מאיר שמחה הכה� " (וכשר" מכתבי היד לא מופיעה המלה שבחלק ציי�א. ח, גיטי� ט, משנה 196

, בבא בתרא מח,  למשל ג� הנוסח בבליוראו, )ו"התשכ (מסכת גיטי�:  סופרי�דקדוקיפלדבלו� 
: ילי�כי יש המפרשי� את המ, " מעושה בישראלגט: "ה"ד,  תוספות ש�נוייובעקבות כ� ע, א"ע
 של אותו –כפירוש של הרישא "  לו עשה מה שישראל אומרי� ל�רי�ובגויי� חובטי� אותו ואומ"

וכיוו� שכ� מפרש רבנו " ואי� נראה: "הכותב,  תוספות ש�ורא.  הגט בגויי� הוא פסולשבומצב 
וכ� משמע , ושכ� מפורש בהלכות גדולות,  הגטרותב של כש מתארת את המציפאיצחק שהס

 . ומהירושלמיספתאמהתו
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הרי שהגט , "עשה מה שישראל אומרי� ל�: "וא� אומרי� כ	 לסרב	, של ישראל ופסיקתו

  :	" כ� בלשונו של הר197.כשר

ובעובדי כוכבי� פעמי� שכשר א� אומרי� לו עשה מה שחכמי ישראל , כלומר

שעל ידי זה לא היה העובד כוכבי� אלא כמקל ורצועה לבית די	 , אומרי� ל�

ואי	 מדקדקי	 בשליח שהוא חובט א� הוא , ל ישראל שלוחו של בית די	ש

  198.ישראל או עובד כוכבי�

 הופעלה כפייה החשש שהאי נית	 היה להניח שהסיבה לפסלות גט מעושה בגויי� הלכאורה

 בי	 קיומה של קשר יש,  לעילכאמור.  לפי ההלכהכפייה אי	 עילת בוש כלומר במצב ,שלא כדי	

 בדיו	 ,אול�ו 199.י	 הנחת גיבוש הרצו	 המכשיר את נתינת הגט מכוח כפייתועילה תקפה לב

  : האמוראי� סביב משנה זו אנו עדי� לדברי� הבאי�

 –שלא כדי	 ,  כשר–כדי	 , גט המעושה בישראל:  רב נחמ	 אמר שמואלאמר

אפילו ריח  – שלא כדי	,  פסול ופוסל–כדי	 , ובעובדי כוכבי�; פסול ופוסל

  200.הגט אי	 בו

  :  שני פרמטרי� לבחו	יש  כשרותו של הגט והשלכותיולעניי	ש האמור לעיל משמע מ	

 הדרישות ההלכתיות המצדיקות את עצ� הפעלת  שלקיומ	  הראשו	 הוא שאלתהפרמטר

  .כפייהה

ישראל או :  על הסרב	כפייה זהותו של הגו� השיפוטי המפעיל את ה השני הואהפרמטר

  . גויי�

 הגט נית	 בבית די	 של גויי� לפי הפרמטרי� בוש שא� במצב  נמצאנו למדי�,ראשית

  .וא� גט כזה יהיה פסול, אי	 בכ� כדי לקבוע את כשרותו,  כפייתואת המצדיקי�ההלכתיי� 

 שתי  יש של שני הפרמטרי� המצויני� לעילעדר�י אנו רואי� כי לקיומ� או ה,שנית

 נוגעת לקביעה א� הגט פעל את הראשונה: השלכות משמעותיות שאינ	 צועדות תמיד יד ביד

 פוסל ואילו השנייה נוגעת לקביעה א� הגט שנית	, פעולתו והתיר את האישה להינשא לאחר

  .  אישה גרושהככל ה	ואותה מלהינשא לכ

 
המבאר שתחילה סבר רבנו ת� כי למעשה מדובר , ב"ע, גיטי� פח, ש" למשל בתוספות ראראו 197

 אומרי� לו עשה מה שישראל שבו פסול אפילו במצב –במחלוקת וכי לדעה כי בגויי� פסול 
�פרשנות זו היא המובאת . ו ורואה פה שלושה מצבי� מוסכמי�ולאחר מכ� חזר ב, אומרי� ל

 .בדברי מרבית הראשוני� והאחרוני�
: ה"ד, ב"ע, גיטי� פח,  ג� תוספותראו".  כוכבי�ובעובדי: "ה"ד, א" מט עגיטי�, �"� על הרי"ר 198

 ". חובטי�יי�ובגו: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, א"חידושי הריטב; "ובגויי�"
 מגבשת רצו� תק� לגט מתבססת ג� על ההנחה שאד� יה שכפיההנחה, 189 ש"הליד ,  שראינוכפי 199

 .חפ� לקיי� את מצוות חכמי�
 .ב"ע, גיטי� פח, בבלי 200
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 ,וא� הגט פסול, ה	ו לכלהינשאמ  פוסל אותההוא,  שא� הגט כשרלהניח היה נית	 לכאורה

 באופ	 מפתיע אנו עדי� בבבלי ,אול�ו. ת בעלה לאחר מוה	והרי שהיא כשרה להינשא לכ

 היא  גיסא כלומר מחד,"פסול ופוסל" אפשרות של גט ישש, לדברי רב נחמ	 מפיו של שמואל

 היא פסולה מלהינשא  גיסאומאיד�, נותרת במעמד של אישה פנויה ואיננה מותרת להינשא

  ? הכיצד. לכה	 כאילו היא אכ	 גרושה

 201, תקפהכפייהכלומר בלא עילת ,  כדי� בישראלשלאת	  הגמרא משמע שגט שנימדברי

 כלומר נחזה כלפי חו� ,"ריח גט" משו� שיש בו , ופוסלפסול הוא בגויי� כדי�או שנית	 

 ה	ו לכג�  איננה גרושה ותוכל להינשאהאישה, בגויי�  כדי�שלאבעוד כאשר נית	 גט  (202כגט

  ").ואפילו ריח גט אי	 ב"כיוו	 ש

 מעיקר הדי	 א� בשאלות קושי בהבנת התוצאה שלעיל ונער� דיו	  הגמרא משתמעמדיו	

בדברי .  שלה� כדי להניב גט כשרכפייהוא� מעיקר הדי	 יש בכוח ה" גויי� בני עשויי נינהו"ה

 ששני התירוצי� לב שי� לראוי. האמוראי� מובאי� שני תירוצי� לתוצאת הביניי� המתמיהה

, הלכתיי�� ה מגזרת חכמי� שביסודה טעמי� מטנשעני� על ההנחה שהתוצאה האמורה נובעת

  :ואיננה תוצאה של עיקר הדי	

   כשר–  הנית� בגויי� כדי�גט

  : הראשו	 הוא תירוצו של רב משרשיאהתירו�

? ומה טע� אמרו פסול. דבר תורה גט מעושה בגויי� כשר:  רב משרשיאאמר

  .עלהשלא תהא כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה בגוי ומפקעת עצמה מיד ב

הסיבה לקיומו . מעיקר הדי	 גט מעושה שנית	 לפי כללי ההלכה הוא אכ	 כשר,  אחרותבמילי�

 היא גזרת חכמי� כפייהשל פרמטר שני הבוח	 את זהותו של הגו� השיפוטי המפעיל את ה

 נשי� פונות לבתי די	 של גויי� כדי בושגזרה שמטרתה למנוע מצב  – הלכתית�הטשסיבתה מ

 אתהגמרא מסבירה חשש זה כשהיא נוקטת .  שלה� על בעליה	כפייההשיפעילו את כוח 

 , משתמע לכאורה חשש ליחסי קרבה בלתי הולמי�ממנהשלשו	 , "תולה עצמה בגוי "לשו	ה

 
 ".כדי�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י"רש 201
בכל זאת ו,  מה שאמנ� אינו תק� מדאורייתאדברהכוונה היא ל" ריח גט" ננקטת לשו� של כאשר 202

 את התחושה של הדבר ויש נות� הדבר עצמו אול� אינו ריחוזאת כש� ש,  כגט�הוא נחזה כלפי חו
, בבלי: עיי� למשל(ל " לגרושה אנו רואי� במקורות חזוה� לעניי� איסור כ.לו זיקה וקשר אליו

מותרת ג� כאשר נת� לה גט ואמר לה את , כיוו� שכ�. שאנו מחמירי� ג� בריח גט) א"יבמות נב ע
 מלהינשאהרי שיש בו ריח גט הפוסלה , א� שמדאורייתא הגט אינו תק�, לכול� חו� מפלוני

 . מדרבנ�לכוה�
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 יתר על כ	 אולי מ	 הלשו	 203.שהמניע לה� הוא רצו	 האישה שיכפו את בעלה לגרשה

גיטי	 ,  כלומר204, כדי	שלאתני� עולה ג� חשש מריבוי גיטי	 הני" מפקעת עצמה מיד בעלה"

� מסכ� את מעמדו של גט זה " הרמב205.שבה� לא מתקיי� ג� הפרמטר ההלכתי הראשו	

 206, מ	 התורה בגי	 הנחת הרצו	 הפנימי של כל אד� לגרש לפי כללי ההלכהתק� כי הגט ופוסק

  :א� פסול בגי	 גזרת חכמי�

 הרי זה גט כתוב והדי� נות� שיהואיל הגוי� מעצמ	 אנסוהו עד שכתב וא�

   207.פסול

 208. למת	 גט שלא על פי הפרמטרי� ההלכתיי�כפייה יש בוש במצב מוב	כ זה איננו קיי� טע�

  : הלח� משנה, למשל,כ� כותב

� דשלא כדי	 דידהו הוא שה� יודעי� שעושי	 שלא כדי	 ומכל " עכודשאני

	 אותו מקו� כופי	 וכ	 הישראל שכופי	 אותו לא גמר ומגרש כיו	 שיודע שכופי

  209.שלא כדי	

 
 ורא, "ובאה עליו בעקיפי�": " עצמהתולה: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י" שזו כוונתו של רשונראה 203

עד שיכריח , ו לו ולזנות עמלהחני�": " עצמה ביד גויותולה"ה "ד, א"ע,  מחתראבבא ב, �"רשב
 ". את בעלה לגרשה

שהגזרה אכ� נובעת מחשש לריבוי , " תורהדבר: "ה"ד, א"ע, בבא בתרא מח,  למשל תוספותראו 204
 . בגויי� ג� שלא כדי�יהמקרי כפי

 205  �הוא מסביר את החשש , "איתמר עלה: "ה"ד, א"ע,  בתרא מחבבא, א" למשל בחידושי הרשב
 .יהתפנה לגוי ג� כשאי� עילת כפי, כלומר" מפקעת עצמה שלא כדי� מיד בעלה"ש

 .190 ש"לה הסמו� בטקסט עיינו 206
משמע שתק� " גט פסול"� בלשו� של " נוקט הרמבכאשר. הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  תורהמשנה 207

 ).הלכה ב, פרק י, ש�(מ� התורה אלא שיש בו פסול מדרבנ� 
כיו� דשלא , רוצה אני'  על גב דאמא�": "אמר רב: "ה"ד, ב"ע,  גיטי� פח,ד"הרי למשל פסקי ורא  208

 דיוק לשו� ורא, מאיד�; "כדי� עישו אותו ואי� מצוה לשמוע דבריה� לא גמר ויהיב בכל לב
 הדי� נות� שכופי� אותו לגרש וטעו יהלא ה: "הלכה כ, פרק ב, גירושי�, � במשנה תורה"הרמב

הואיל וישראל אנסוהו , דיוטות ואנסוהו עד שגירש הרי זה גט פסולבית די� של ישראל או שהיו ה
די במוטיבציה של האד� למלא אחר מצוות בית ,  לכאורה שבמצב של טעותמשמע". יגמור ויגרש

 שלא על ייהמה שאי� כ� במצב בו הכפ, הדי� כדי לגבש את הרצו� הפנימי הנדרש לתת תוק� לגט
, הלכה כ, פרק ב, גירושי�, שנה לח� מוראו; די� של גויי�פי הפרמטרי� ההלכתיי� נעשית בבית 

 כי במצב של טעות ג� האד� המגרש טועה לחשוב שכופי� אותו כדי� ולכ� מגבש את גישהמד
אכ� , בטעותא� א� בית די� ביודעי� מורי� על גט מעושה שלא כדי� שלא , הרצו� הפנימי הנדרש

� לשו� המשנה מניחה שככלל בית די� " הרמבממשי� הלח� משנה ומבאר שלשיטת. אי� לו תוק�
 המש� דברי ורא, ואול�.  מבחינה בי� המצבי� הללואינהולכ� , כופי� שלא כדי� רק משו� טעות

� שכ� לפי דברי הבבלי משמע שגט שלא כדי� בישראל "המקשה על דברי הרמב, הלח� משנה
, א"ע,  בתרא מחבבא, הבבלי � פסק לפי סוגיית" ש� שמציע שהרמבנוועיי. חסר תוק� מ� התורה

 יש אונס וקבלת שבוהרי זה דומה למצב ,  לשמוע דברי חכמי�והשכיוו� שיש אונס וכ� מצו
 .  ש� עוד דבריו הארוכי�נוועיי.  תק�המקח בותמורה במקח ש
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  כשראינו –  הנית� בגויי� כדי�גט

 מעיקר הדי	 גט הנית	 מכשיר ה, השני בדברי הגמרא שולל את שיטת רב משרשיאהתירו�

 גט הנית	 בבית די	 של גויי� הוא , לפי שיטה זו210."בדותא היא: "במלי� חריפות, בגויי� כדי	

 שנפסקה כפייה גו� הוצאה לפועל של רק הנ� הגויי�  א� כ	אלאוזאת (גט פסול מעיקר הדי	 

 מדוע לדברי רב נחמ	 מפי שמואל זהו גט ,א� כ�: ממילא יש לשאול). בבית די	 של ישראל

  :ולכ� משיבי�? ה	והפוסל את האישה מלהינשא לכ

"�  ".שלא כדי	 בכדי	 ישראל לא מיחל�, כדי	 בכדי	 דישראל מיחל

גזרה  – הלכתית�ה הנובעת מסיבה מט הטע� נעו� בגזרת חכמי�, לפי התירו� השניג�

 בהתא�חכמי� גזרו שגט מעושה הנית	 ,  אחרותבמילי�. החוששת לטעות בעיני הציבור הרחב

 כדי שלא יטעה הציבור ה	ולפרמטרי� ההלכתיי� על ידי גויי� יפסול את האישה מלהינשא לכ

 יכולה אזי, שראל לפי הפרמטרי� ההלכתיי� על ידי יכפייהב הגט נית	 בושלחשוב שג� במצב 

 הגט נית	 על ידי גויי� מבלי שהוא מקיי� א� את כאשר,  לעומת זאת211.ה	והאישה להינשא לכ

   212. וממילא גט כזה א� איננו פוסל את האישה,אי	 מקו� לחשש כזה, הפרמטרי� ההלכתיי�

מדוע אי	 לטעו	 כי ? מדוע גט שנכפה על ידי גויי� איננו תק�?  הסברה ביסוד שיטה זומהי

הלח� החיצוני גיבש את הרצו	 הפנימי הנדרש למת	 תוק� לגט בלא כל קשר לזהות� של 

  ?הכופי�

 
 .הלכה כ, פרק ב, גירושי�, לח� משנה  209
 עקרונית כוח של לגויי� שי לשיטתושכ� לכאורה א� ,  בעקבות קושיה על שיטת רב משרשיאזאת 210

 וה�מדוע כאשר כפו אותו שלא כדי� אי� הוא פוסל את האישה מלהינשא לכ, כפיית גט שיהא כשר
המשיב , ש�, שנה בדברי הלח� מנוועיי?  לגט שנית� שלא כדי� בישראלבדומה וטמשו� ריח ג

 וזאת,  שלא כדי�יהילקושיה זו ומבחי� בי� רצו� סרב� הגט לקיי� רצו� בית די� של ישראל ג� בכפ
 . לבית די� של גויי�בניגוד

ואתי למימר ישראל נמי : "מבאר את חשש הבלבול כ�, "כדי�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י"רש 211
לכאורה משמע שהחשש הוא שיטילו ספק ". וההוא גיטא מעליא הוא,  לא פסיל–שעישוהו כדי� 

שאלה א� הוא פוסל אלא א� א� הוא ושמא יטילו ספק לא רק ב, כללי בהשלכותיו של גט מעושה
 היאהרי הלכה ידועה ומפורסמת ? מדוע יטעו לחשוב כ�:  זה מעורר תמיההטיעו�. עצמו פסול

 ופוסל: "ה"ד, �"בדפי הרי, א"ע, גיטי� מט, �"אכ� הר.  אפשרות לכפות גט בתנאי� מסוימי�ישש
,  לרצונוירשה בעלה גשבו  הוא רק במצבוה� שיטעו לחשוב שאיסור גרושה לכמבאר, "מ� הכהונה

 . א� לא כאשר כפו אותו לגרשה
כי לכאורה נית� היה לחשוש שהציבור לא יבחי� , " כדי�שלא: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י" רשמבאר 212

הרי גט שלא כדי� בישראל פוסל את האישה .  שלא כדי� בגויי�לגטבי� גט שלא כדי� בישראל 
 שנית� שלא גט לבאשרדוע לא קבעו כי כ� יהא ג� מ, א� כ�.  משו� ריח הגטוה� לכשאמלהינ

ואי� גוזרי� ,  בגט לא כשר היא גזרהוה� שעצ� פסילת האישה מלהינשא לכומבאר? כדי� בגויי�
 .גזרה לגזרה
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הבבלי מביא דיוק מ	 הפסוק .  הטע� לדעה הפוסלת גט שכזהלכאורה הסוגיה טמו	 בהמש�

טע� ".  ולא לפני גויי�– לפניה�" כי 213,"ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�: "שמות ספרב

 קושר ג�ד " הרי214.גט שנית	 כדי	 בגויי� בדברי רבי� מחכמי ההלכהזה מובא כטע� הפוסל 

  : הרצו	 הפנימיגיבוש לבי	בי	 טע� זה 

דרחמנא אמר , כדי	'  היכא דגוי� אנסי ליה דאי	 מצוה לשמוע דבריה� אפיאבל

  215.א� על גב דאמר רוצה אני לא גמר ויהיב בכל לב" לפניה� ולא לפני גוי�"

 הגט גיבוש רצו	 פנימי לתת את אי	 ג� ממילא ,ת הדי	 בפני גויי� שיש איסור להביא אכיוו	

  .א� שלפי הפרמטרי� ההלכתיי� אכ	 יש מקו� לכפיית הגט, לפי מצוות�

   בי� השיטותהכרעה

: לשו	 הגמרא היא פסקנית.  הגמרא בגיטי	 משמע ששיטתו של רב משרשיא נדחיתמדיו	

 כשיטה שיש כרע לכאורה הו216."ויי נינהודודאי לאו בני עש: "י"ובלשו	 רש, "בדותא היא"

 ולא רק לשאלה א� ,חשיבות רבה ג� לזהותו והרכבו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט

  .כפייהלפי הפרמטרי� ההלכתיי� המצדיקי� " כדי	"זהו גט שנית	 

 217. שתמונה פסקנית זו משתנה כשאנו מעייני� בדיו	 הגמרא בבבלי בבא בתראאלא

 הבבלי כי הטע� נעו� בסברה מסיק , תוקפו של מקח שנעשה באונססיבתבגמרא במהל� דיו	 ה

 כלומר הלח� החיצוני מגבש את גמירות הדעת הנחוצה ,"אגב אונסיה גמר ומקנה "שלפיה

 תוק� לגט מעושה שנית	  אפואהמקשה מדוע אי	 – כנגד רב יהודה.  של המקחוקפולת

שהלח� החיצוני גיבש את גמירות הדעת הנחוצה שהרי ג� כא	 נית	 לומר , בכפיית� של גויי�

 שמעיקר הדי	 הגט אכ	 תק� ג� ,מביא הבבלי את שיטתו של רב משרשיא – לתוקפו של הגט

  .במצב זה וגזרת חכמי� היא הקובעת שיהא פסול

� " הרמבבדברי . משמע מכא	 ששיטת רב משרשיא איננה שיטה דחויה כלל ועיקרלכאורה

 גט לפי הפרמטרי� ההלכתיי� נית	 כאשרטת רב משרשיא וקובע ש כשיפוסק הואאכ	 נראה ש

 תמה ,בעל הכס� משנה,  רבי יוס� קארו218. הגט פסול א� לא בטל,בכפיית בית די	 של גויי�

�היא לשו	 חד" בדותא היא" לדידו לשו	 הבבלי במסכת גיטי	 ;� תמיהה גדולה"על הרמב

 
 .1 כא שמות 213
: ה"ד, ב"ע,  פחיטי�ג, ד"פסקי רי; " כוכבי�ובעובדי: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח,  למשל תוספותראו 214

, ב"ע, גיטי� פח, ש"תוספות רא; " מעושהגט: "ה"ד, ב"ע, גיטי� מח, א" הרשבחידושי; "אמר רב"
 .ט–ק ז"ס, קלדסימ� ,  העזרב�א, בית יוס�; " חובטי�ובגויי�: "ה"ד

אות ,  דהלכה, פרק ט, גיטי�, ז" כדברי� הללו ג� בפסקי ריאראו; ש�, 214 ש" הלעיל, ד"רי פסקי 215
 .ב"פח ע, גיטי�, ח" בחידושי הגרו רא כ�.טז

 ". היאבדותא: "ה"ד, ב"גיטי� פח ע, י"רש 216
 .א"ע, בבא בתרא מח, בבלי 217
 .הלכה כ, פרק ב, גירושי�, רה תומשנה 218
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 והוא חוזר על קושייתו ג� 219,יקר הדי	 אינו כשר מעהגטש ויש לסמו� עליה בקביעה משמעית

 שגט מעושה בגויי� פסול מעיקר משמע אכ	 מדברי רוב פוסקי� 220". יוס�הבית"בחיבורו 

 , את דיו	 הבבלי בבא בתרא ה� מתרצי� כשיטה המובאת לפי סברת המקשה בלבד221.הדי	

  222. א� לא כעדות לכ� שהבבלי מצדד בשיטתו,כפייהשאכ	 סבור שלגויי� כוח 

 לגו� השיפוטי הכופה ת שלעיל נחו� לענייננו כדי לבחו	 א� מעיקר הדי	 יש חשיבוהדיו	

יהא תק� ,  חברה ג� אישהבושאו על ידי הרכב ,  וממילא א� גט שנכפה על ידי אישה,את הגט

  .לדעות שאישה איננה כשירה לכה	 כדיינת

 חשיבות אי� מעיקר הדי	, �" להלכה בדברי הרמבפסקתהנ,  לראות כי לדעה האחתנוכחנו

 היא לפי הפרמטרי� הי כל עוד הכפילזהותו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט

  אתנהיפסלותו של הגט היא רק מגזרת חכמי� שנשי� לא תתל. ההלכתיי� המצדיקי� אותה

 מכהנת אישה בוש גזרה שלפי הגיונה איננה ישימה כלל לבית די	 של ישראל ,עצמ	 בגויי�

  .הייהודי

 קיימתאכ	 " לפניה� ולא לפני גויי�" האיסור של נוכחש הרי, אחרתה כתיתל ההלדעה

 מעיקר הדי	 על משפיעה זהותו. חשיבות לזהותו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט

 ג� ,אול�ו.  הגטאת גיבוש הרצו	 הפנימי למלא אחר הוראותיו של אותו גו� שיפוטי ולתת

בבית די	 ,  ניתנת לפי הפרמטרי� ההלכתיי�כפייהת ה הוראבושאיסור זה איננו ישי� למצב 

 רצו	 לטעו	 שלא גובש לולא נראה שמתקיי� כל רציונ, יינתרבני שבהרכבו חברה ג� אישה ד

  223.תק� למת	 הגט

 מטיל בית הדי	 אות	ש ג� את השאלה א� הסנקציות בח	א,  בכפיית הגטהעיו	 להשלמת

מכי	 אותו עד שיאמר " דוגמת , לח� פיזי ממשאו שמא רק הפעלת, כלל עולות כדי כפיית הגט

  . כפייה עולה כדי ,"רוצה אני

עולה כי בידי בית הדי	 אפשרות ,  אנו סוקרי� את המקורות ההלכתיי� השוני�כאשר

 כלומר מ	 , מ	 הקל אל הכבדביאא אות�ש,  על סרב	 הגט�להפעלת כמה אמצעי לח� עיקריי

 
 דבריו שאפילו א� יש צד לטעו� שצרי� לחשוש לאמור ורא. הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  משנהכס� 219

 יה היותר יש לדו� א� האישה ספק מגורשת כאשר הכפיהרי לכל, א"ע,  בתרא מחבאב, בבבלי
לכאורה א� . � שגט זה פסול מדרבנ� בלבד"א� מכל מקו� אי� לפסוק כלשו� הרמב, כדי� בישראל

 ".וצרי� עיו�: " במילי�דבריו אתאכ� הכס� משנה חות� .  לא תצא– בגט זה לאחר ישאתכבר נ
 .ט–ק ז"ס, סימ� קלד,  העזרב�א,  יוס�בית 220
, בית שמואל; סעי� ח, קלדסימ� , אב� העזר,  ערו�לח�שו; קלד סימ�,  העזרב�א,  למשל טוראור 221

 .אות טז, הלכה ד, פרק ט, גיטי�, ז" ריאפסקי; ק יג"ס, סימ� קלד,  העזראב�
, גיטי� פח, ש" תוספות ראוכ� רא; " תורהדבר: "ה"ד, א"ע, בבא בתרא מח,  למשל תוספותראו 222

 ". תהאשלא: "ה"ד, ב"ע
  גברי�משלושה מי שיטע� כי גיבוש הרצו� מתקיי� רק בגו� שיפוטי המורכב יהיה שייתכ� 223

וכי עיקר הרציונל , אול� דומני שטיעו� זה דחוק מעט,  בית די� לכל הדעות ההלכתיותוהמהווה
 . ההלכתית הנדרשתיה תלוי בשאלה א� מתקיימת עילת הכפיהרצו�להניח שקוי� גיבוש 
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לזה החמור והקרוב , "מכי	 אותו"רת במקורות כ המתוא,האמצעי הרחוק ביותר מכפיית הגט

  224. לעילזכרביותר לכפיית הגט הנ

 ," בדברי�כפייה"חברתי היא ל� הקלה הכוונה בלח� מוסריבדרגתו :חברתי� מוסרילח�

  מעשי ומרחיק לכתביטוי ג� מצוא לח� מוסרי זה יכול ל225."שמותר לקרותו עבריינא"כלומר 

 בתשובת רבנו ת� לשאלה שנשאל, כ� למשל. מסרב	 הגט של קריאה להתרחקות חברתית יותר

סבור רבנו ת� שלא נית	 ,  אודות אישה שמאסה בבעלה בעל המו� ומבקשת לכפותו לגרשהעל

  :א� כותב, לעשות כ	

 א� כל רבותינו שוי	 בדבר תגזרו באלה חמורה על כל איש ואשה מזרע בית א�

ישא ולית	 עמו להאריחו שלא יהו רשאי	 לדבר עמו ל, ישראל הנלוי� אליכ�

ועוד יוסיפו חומר ברצונ� על כל . ולהאכילו ולהשקותו וללוותו ולבקרו בחלותו

.  עליוכפיה אי� שבזה, א� לא יגרש ויתיר אותו האיש את הילדה הזאת, אד�

, א� אני נתפרד מעליו, והוא לא ילקה בגופו מתו� נידוי זה, שא� ירצה מקיי�

וא� יעבור שוגג לא תחול על , נו ישמור אותהוכל שיהא זכור בגזרת� וגזרת

כי טוב להניח אותה בעיגונה , וא� כ� יעשו רבותינו נראה דר� הישרה. השוגג

   226. הנארעותהמאורעותי "שכבר פשט האיסור ע, מלהוציא לעז על בניה

 הסרב	 וגופו מביאה לכ� שנית	 להפעילו ג� כנגד במישרי	 שלח� זה איננו מופעל העובדה

 די	כלי זה אכ	 ננקט בכמה הזדמנויות על ידי בתי ה.  הלכתיתכפייה אי	 עילת בה�ש במצבי�

  227.הרבניי�

 של 	קיו� פסקי די( חוק בתי די	 רבניי� 1995 זו של הרחקות רבנו ת� חוקק בשנת ברוח

 אות	ש לבית הדי	 ארגז כלי� רחב של הגבלות שונות המקנה 1995,228–ה"התשנ, )גירושי	

 וא� , או קבלת גט גט הורה על מת	בושוזאת בכל מצב , על סרבני הגט להטיל וסמ�הוא מ

  . או חיובכפייהמבלי שהורה בפסק דינו על 

 
 .175–161' בעמ, 185 ש"לעיל ה,  ורהפטיגשל מבוססת על מאמרו יהעי הכפי של אמצסקירת� 224
 ". וית� כתובהיוציא: "ה"ד, א"ע, כתובות ע, תוספות 225
על הרחקות רבנו ת� עיינו ג� במאמרו המקי� והמעמיק ; סימ� כד, )חלק התשובות( הישר ספר  226

 ). ד"התשנ–ב"התשנ (65יט –יח המשפט העברי שנתו�" ת� רבנו ותהרחק"של אברה� בארי 
ת צי� "מובא בשו, )ה"א סיוו� תשמ"כ, לא פורס� (237/�"דתש) גדול(ערעור ,  למשלראו 227

 נטע ג� ורא; )סימ� כג,  העזראב�, חלק ז, ת יביע אומר"שוהובא ג� ב (נא סימ�, חלק יז, אליעזר
 /Ynet 28.9.2008www.ynet.co.il" בריקסמ�חר� על הסרב� ישראל : בית הדי� הרבני"סלע 

articles/0,7340,L-3603221,00.html . בית הדי� הרבני הגדול '  נפלוני 5185/13 �"בגכמו כ� ראו
הד� בסמכות בית הדי� הרבני להמלי� על נקיטת הרחקות ) 28.2.2017, פורס� בנבו (בירושלי�

 .רבנו ת� נגד סרב� גט
 .139ח "ס  228
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 למשל כמו,  ההגבלה מאפשרי� מניעת שורה של שירותי� המוענקי� לאזרחי המדינהצווי

לה רוב צווי ההגב. יציאה מ	 האר� ועוד, פתיחת חשבו	 בנק,  החזקת רישיו	 נהיגה של	מניעת

 לאותה מניעת מאוד דומי�אלא ,  ישירה כנגד גופו של הסרב	 או ממונופעולה בגדרהללו אינ� 

 צולאשר כמוב	 יוצרת על הסרב	 לח� עקי� להיענות , טובה המתוארת בהרחקות רבנו ת�

  . ולקיימושנית	 נגדו בבית הדי	

 הפוסל את ונסא הינו א� לח� ממוני  בשאלה בי	 הפוסקי� השוני� יש מחלוקת: כספילח�

נראה שהפעלת לח� ממוני ,  ע� זאת229. לא הייתה עילה הלכתית לכפותובה�שהגט במצבי� 

, הכוונה היא. היאיננו מעורר קושי כזה ואיננו עולה כדי כפי"  בדר� ברירהכפייה"מ	 הסוג של 

 היא גרה בנפרד א�וזאת א� ( את האיש בתשלו� מזונות לאישה מחייבי� בוש למצב ,למשל

 נית	 להגדיר מצבי� של 230.דייאו כאשר מחייבי� אותו לפרוע את כתובתה באופ	 מי) ממנו

 אלא , החיוב הכספי מוטל על האיש ממילא מכוח הדי	בה�שכמצבי� "  בדר� ברירהיהיכפ"

שבית הדי	 מדגיש בפניו שבידיו הברירה והבחירה להסיר מעליו את החיוב א� יית	 את 

  231.הגט

.  החזק ביותרהיפני על סרב	 הגט היא ללא ספק אמצעי הכפי הפעלת לח� גו: גופנילח�

 נראה שכבר 233."כופי	 אותו עד שיאמר רוצה אני" ו232"חובטי	 אותו: "בלשו	 המשנה

 על גופו של סרב	 הגט ג� את עונש כפייהבתקופת התלמוד נהוג היה להפעיל כאמצעי 

 בימינו כלל המאסרש בכ�מסתפק ,  למשל, כי הרב עובדיה יוס�ציי	א ע� זאת 234.המאסר

  :עולה כדי כפיית גט

, אלא בישיבה בבית הסוהר,  שכ	 בכפיה שבזמ	 הזה שאינה כפיה בשוטי�ומכל

  235.ואי	 כל דמיו	 בי	 בית הסוהר של זמנינו לבית הסוהר שבזמני� הקודמי�

 
 .164' בעמ, 185ש "לעיל ה, ורהפטיג אצל נועיי, ההלכתיות החולקות בדעות לעיו� 229
, חלק ד, ת צי� אליעזר"שו; " דאחריניאונסא: "ה"ד, סימ� א, חלק א, �"התשבת " שולמשל ורא  230

 .סימ� כא
� "הדיו� בבג מחד גיסא את ורא,  במצב של סרבנותמוגדלי� שאלת האפשרות לפסוק מזונות על 231

מזונות "ש� מכנה אות� השופט זילברג , )1955 (1543 ט ד"פ, פ"ר ההוצל"יו'  נרוזנצווייג 54/55
 אצל המובאי� המקורות את ראו גיסא מאיד�; אשר לדידו ודאי ייחשבו ככפיית גט, "הפחדה

. יות המאפשרות הטלת מזונות מוגדלי� דעות הלכתהמביא, 166' בעמ, 185ש "לעיל ה, ורהפטיג
גורס כי כפיית גט היא רק , סימ� א,  אחלק,  העזרב�א, ת היכל יצחק"שו, הרב הרצוג, כ� למשל

אבל לא סכו� שאינו , סכו� עצו� המהרס אותו[...] מטילי� עליו דבר שאי� בכחו לסבול "כאשר 
 ".פוגע בו מידה חמורה

 .ח, גיטי� ט, משנה 232
 .ו, � הערכי, משנה 233
234 � בית: "ה"ד, י ש�"ומפרש רש, "בית אסורי� דישראל"מוזכר , א"ע, פסחי� צא, בבלי, כ

 ". לכופו להוציא אישה פסולהכגו�": "האסורי�
 .סימ� כ,  העזרב�א, חלק ג, ת יביע אומר"שו 235
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 המאסר מוטל על סרב	 הגט מכוח הפרת צו בית הדי	 בושיש מי שמציע כי במצב ,  ועודזאת

  :  למשל כותב הרב שילה רפאל�כ. ייתכ	 שכלל אי	 לראות בכ� כפיית גט, נוזיויוב

ד עקב אי "אלא בשל בזיו	 ביה,  אי מת	 גטללגב לבית סוהר אינה ההכנסה

אלא שא� ית	 גט אנו פוטרי� אותו מישיבה בבית הכלא . מסירת המסמכי�

  236. לו על בזיו	 בית הדי	�ומשאר קנסות ומוחלי

 להניב גט תק� תתעורר רק כאשר בית הדי	 יהראה ששאלת יכולתה של כפי הסקירה שלעיל נמ	

 יהוא� בעניי	 זה יש הסוברי� שאי	 לראות בכ� כפי, מפעיל אמצעי לח� פיזיי� דוגמת מאסר

  . הנדונה בתלמודיהדוגמת הכפי

  גט כפיית לש� די� בבית הצור� סיכו�

ראינו כי מעיקר הדי	 . הרכבובית גט ו זה עיינתי ודנתי בעצ� שאלת הצור� בבית די	 לכפיבחלק

 וממילא נדרשנו לשאלה א� לדעות שאישה ,יהייש צור� בבית די	 כדי להפעיל כוח של כפ

 חברה בוש שהורה עליה הרכב כפייהאיננה יכולה לכה	 כדיינת יהא תוק� לגט שנית	 עקב 

  .אישה

י ההלכה בבית די	  שתי דעות הלכתיות לעניי	 תוקפו של גט שכפייתו נעשתה לפי כלליש

ופסול מצד גזרת חכמי� ,  הגט תק� מעיקרו,�"הנפסקת לדעת הרמב, לדעה האחת. של גויי�

הנפסקת למרבית , לדעה האחרת. שאיננה ישימה למצב של אישה דיינת בבית די	 רבני

אול� ,  וזאת משו� שיש איסור לבוא לדיו	 בפני גויי�,גט כזה איננו כשר מעיקר הדי	, הפוסקי�

 שלל נוכחבמיוחד (אה שג� טע� זה איננו ישי� למצב של אישה יהודייה המכהנת כדיינת נר

נראה כי , כיוו	 שכ�). העמדות המאפשרות את כהונתה מכוח קבלת הציבור או קבלת הצדדי�

 הי נעשתה הכפיבוששריר ועומד ג� במצב ,  גט כפוי תק�בה�שהרציונל הקובע את המצבי� 

  . חברה אישהבושבהרכב 

, יהירוב רוב	 של הסנקציות המופעלות כנגד סרבני הגט אינ	 מוגדרות כלל ככפ,  ועודאתז

נראה לומר שהבעיה ,  בהרכב כאמורהיולפיכ� א� א� נטיל ספק בתוקפו של גט שנית	 בכפי

).  ממשהי זוהי אכ	 כפיא� בשאלה ספקוא� כא	 יש (תתעורר רק במצב של הטלת עונש מאסר 

 כי נשי� בתפקידי דיינות עקה זו נית	 יהיה לחשוב על פתרו	 הקובא� לעמדה דחו, לכאורה

  .יימנעו מלשבת בהרכב עת מוטל על הסרב	 צו מאסר

  

 
ת " ג� שוורא; )ו"תשנה (רב  שילהמשכ�" גטמאסר על בזיו� בית הדי� אינו כפיה ל" רפאל שילה 236

 .סימ� צו, חלק ו, ישכיל עבדי
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  כהונת נשי� בבית הדי� הרבני כיו�. ה

   נשי� בבית הדי� הרבני כיו�של כהונת� בשאלת ההלכתי המצע סיכו�. 1

, נשי� בבתי הדי	 הרבניי� כיו� מנת להמשי� ולבחו	 את עמדת ההלכה לעניי	 כהונת	 של על

 לבדוק א� מצע ואנסה, מרד למא� מעיוננו עד כה בחלקי� ג ושעלהאסכ� את המצע ההלכתי 

  . נתיב הלכתי המאפשר מינוי נשי� לתפקידי דיינותי�זה מִק 

 העמדה נבחנה זה חלקב ? נשי� יכולות לשמש בתפקידי שיפוטהא�: שאלה פתח בעיוננו

בדמותה של דבורה הנביאה מצאנו .  נשי� בתפקידי� שיפוטיי� ככללההלכתית הנוגעת לכהונת

 במקורות התנאי� ,אול�ו. לכאורה תקדי� מקראי של אישה המכהנת על כס השיפוט

 חריג כזו היא בבחינת מציאותש עולה האפשרות מה	ש  אחדותוהאמוראי� ראינו התייחסויות

 בתלמוד הירושלמי מצאנו עמדה שרק הדגשנוע� זאת .  אישה מלכה	 בדיינותהפוסל לכלל

 לא , דוגמת התלמוד הבבלי,בעוד במקורות האחרי�, מפורשת הפוסלת את האישה מלדו	

 וממילא נותר כר נרחב לעמדות פרשנות שונות של ,הוצגה עמדה פסקנית ומפורשת בשאלה זו

. לכא	בדברי הראשוני� מצינו דעות לכא	 ו, אכ	. חכמי ההלכה והפוסקי� בדורות שלאחר מכ	

יש מ	 הראשוני� המביאי� בדבריה� דעה המאפשרת לאישה לשמש בדיינות תו� שה� מעלי� 

כ� ( הנראי� לכאורה כפוסלי� דיינות בנשי� מקורות ע� ומיישבי� אותה  להיתראפשרות

בעל ספר ; ש"הרא; א"הריטב; א" בדברי התוספות וראשוני� אחרי� כמו הרשב237,למשל

 אות� ראשוני� ,אול�ו .) המצדדת בהיתר אישה לדו	 מובאת העמדה238,	"החינו� והר

 בפסילת והמצדדתמביאי� א� את העמדה הנוגדת , בהכשרההמביאי� את העמדה המצדדת 

 יש אול�, בדר� כלל מובאות שתי העמדות זו לצד זו מבלי להכריע ביניה	 . האישה מלדו	

 האור 239,�" הרמבשללמ(ראשוני� הנוקטי� בבירור עמדה הפוסלת אישה מתפקידי דיינות 

עמדות פוסלות אלו ). 244	" והר243	" הרמב242,ל" המהרש241,ש"ראה תוספות 240,זרוע

.  ליישוב הקושי והסתירה למול התקדי� המקראי של דבורה הנביאהדרכי� כמהמציעות 

 
237

 .ואיל� לעיל 51 ש"ה הסמו� לבטקסט ההפניות השונות המובאות ראו 
 ". אחרדבר: "ה"ד, ב"ע,  מטגיטי�, �"� על הרי"הר  238
 .ה–ד הלכות, אפרק , מלכי�,  תורהמשנה  239
 .א"טו ע, סימ� צג, פסקי בבא קמא, חלק ג, אור זרוע  240
241 � ".לפניה�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, ש" משתמע ג� מדברי התוספות ראוכ
 ".עבדיה: "ה"ד, פרק ד, יבמות, י� של שלמה  242
 ".שבועת: "ה"ד, א"ע, שבועות ל, �"חידושי הרמב  243
 ".וליתא"המביא את הדעה להיתר וכותב , ב"ע, מטגיטי� , �"� על הרי"הר  244
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 עי	מ של דבורה לדו	 נבעה מכוח קבלתה על ידי הציבור כסמכותהשלענייננו חשובה ההצעה 

  245.פוסלותשל קבלה עשוי להכשיר אישה לתפקידי הדיינות א� לדעות ה כלומר מנגנו	 ,בוררת

כ� .  מעיקר הדי	לדו	מ הפוסקי� הוכרעה ההלכה לפי הדעה הפוסלת את האישה בספרות

,  החולקותעמדותוכ� בפסקנות ומבלי להביא את ה, 	"הר, ש"הרא, �"כאמור בדברי הרמב

  . ונושאי הכלי� ערו�לח	השו, בדברי הטור

 אפשרות מינוי	 של נשי� בדיינות בפרט ותפקידי שררה בכלל  שלהשאלה כ� ש עלעמדנו

ראינו כי ג� .  כאשר נדונה הענקת הזכות לנשי� לבחור ולהיבחר,שבה והתעוררה בעת החדשה

כאלו הסוברות שיש להתיר ולהכשיר : בדבריה� של חכמי זמננו מוצגות עמדות מנוגדות

לצד	 של עמדות שוללות , 	 נעשית מכוח קבלת הציבור ובמיוחד כאשר כהונת,כהונת	 של נשי�

  .ואוסרות

בכל הצמתי� ההלכתיי� ראינו עמדות :  האמור לעיל מצטיירת תמונה הלכתית מורכבתמכל

 הראשוני� מטי� בדבריה� לאסור וכ� ג� בספרות מרבית א�, המצדדות באפשרות מינוי שכזה

ג� למרבית הדעות , יוכל להכשיר הציבור לתנראה שמנגנו	 של קב, ע� זאת. הפוסקי�

 ולדעות אחרות ,לפחות בתחו� דיני ממונות(את מינויה של אישה לתפקיד שיפוטי , האוסרות

  ).א� ביתר התחומי� – שהוצגו

 שמא שאלה הנדונה זה חלקב.  את עיוננו בשאלת הצור� בבית די� בהלי� הגירושי�המשכנו

תוכלנה נשי� להיות , געת לנושאי הדי	 האישי סמכותו העניינית של בית הדי	 הרבני הנוחנוכ

וענייני מזונות ורכוש (בתי הדי	 הרבניי� עוסקי� בעיקר בתיקי גירושי	 . חלק מהרכב הדייני�

 יש לבחו	 א� אכ	 על פי ההלכה נדרש הרכב של בית די	 לצור� ,כיוו	 שכ�). הנכרכי� בה�

  : זה נבחנו השאלות הבאותבהקשר .תביעת הגירושי	

  ?הלי� של נתינת גט יש צור� בקיומו של בית די	 בהא�

  ? בעת הדיו	 בתביעת הגירושי	 והכרעתה יש צור� בבית די	הא�

  ?די	 לצור� כפיית גט יש צור� בבית הא�

א� .  די	ת נתינת הגט ראינו שמעיקר הדי	 ולמרבית הדעות ההלכתיות אי	 צור� בביבשאלת  .א

אי	 בכ�  –  הכולל אישה איננו עולה כבית די	א� לדעות שאישה פסולה מלדו	 ושהרכב, כ�

 פשט המנהג לסדר את הגט בבית די	 של שלושה אמנ�בפועל .  את הגט הנית	פסולכדי ל

 שאישה בקיאה וידענית בתחו� ראהא� נ, כדי להימנע משגיאות בתחו� סבו� וחמור זה

 .הגיטי	 תענה ג� על הצור� הזה
ו מנוהל בהסכמה וכרו� בדיו	 בטענות הצדדי�  הגירושי	 איננתביעת של ההלי� כאשר  .ב

 הדיו	, הודאות בעלי די	 וכדומה, שמיעת עדויות, לגירושי	 עצמ� ובהשלכות הממוניות

כבר עמדנו על האפשרות ההלכתית .  לכאורה להתקיי� בהרכב בית די	 של שלושהצרי�

 
ממנגנו� של קבלה לפי השיטה הרואה במינוי אישה לדיינות  כי הרב הרצוג הסתייג אציי�ע� זאת   245

 דיו� בנועיי. אול� ג� הוא הציג בדבריו נתיב הלכתי להתיר כהונת נשי� בדיינות, איסור שררה
 . לעיל114 ש"ה הצמוד לשבטקסט
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לעניי	 ). ולחלק מהדעות א� בתחומי� אחרי�( דיי	 פסול בתחו� דיני הממונות לתלקב

הרי שלצדדי� יש אפשרות לקבל עליה� בהסכמה ג� הרכב בית די	 , בירור	 של עילות הגט

, הצעתי שג� לדעה הסוברת שאי	 האישה יכולה לדו	, כיוו	 שכ�. שאיננו הרכב של שלושה

לא נית	 יהיה לטעו	 כנגד הכרעות בית הדי	 שניתנו בהרכב הכולל אישה נוכח אפשרות בית 

במסגרת דיו	 זה ). ובהנחה שאפשרות כזו תוכשר על ידי המחוקק(הרכב חסר הדי	 לדו	 ב

דומה . נדרשנו ג� לשאלת השפעותיו של דיי	 פסול על כלל ההרכב וראינו דעות חלוקות

 שיינתנו טות של החלירות	שנוכח המשקל המצטבר של הדעות המצדדות באפשרות כש

דעות , ישה לדו	 לכתחילהדעות המצדדות באפשרות הא(בהרכב המונה ג� אישה 

 הרכב חסר מכוח קבלת הכשרתהמצדדות באפשרות האישה לדו	 מכוח קבלת הצדדי� ו

יש מקו� לטעו	 שהוצב בסיס הלכתי משמעותי להכשרת הדיו	 בטענות הצדדי� , )הצדדי�

 .ג� על ידי אישה המכהנת בהרכב
 שבוי הרכב בית די	  נבדקה ג� שאלת תקפותו של הלי� כפיית גט שייעשה על ידלבסו�  .ג

 לש� כ� פנינו לבחו	 א� זהותו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט. חברה ג� אישה

. כפייה להלכתיותאו שמא נודעת חשיבות רק לקיומ	 של עילות , משליכה על תוקפו

ייתכ	 שלדעות שאישה פסולה מלכה	 , א� יש חשיבות לזהותו של הגו� השיפוטי, לכאורה

שאלה זו נדונה בסוגיות המשנה .  בהוראתה בלתי תק�כפייהגט שנית	 בבדיינות יהא 

בסופו של העיו	 מצינו שלדעה ". גט מעושה בגויי�"והתלמוד הבוחנות את תוקפו של 

 של הגו� תו חשיבות לזהואי�מעיקר הדי	 , �"הנפסקת להלכה בדברי הרמב, האחת

פרמטרי� ההלכתיי� המצדיקי�  היא לפי הכפייה כל עוד ההשיפוטי הקובע את כפיית הגט

 פסלות הגט היא מצד גזרת חכמי� שאיננה ישימה לכאורה על אישה ,לשיטה זו. אותה

 חשיבות לזהותו של הגו� קיימת אכ	 אחרתלדעה ההלכתית ה. שתכה	 כדיינת בבית הדי	

והגו� , "לפניה� ולא לפני גויי�" נוכח האיסור של השיפוטי הקובע את כפיית הגט

 ג� ,אול�ו. שפיע על גיבוש הרצו	 הפנימי למלא אחר הוראותיו ולתת את הגטהשיפוטי מ

לשיטה זו הצבעתי על האפשרות שהטעמי� לפגיעה בתוקפו של הגט אינ� קיימי� לעניי	 

 רוב	 של הסנקציות המופעלות כנגד סרבני הגט שרוב הדגשתי ,יתר על כ	. אישה דיינת

 נראה שיש בסיס אית	 לטענה שבמצב , האמורכחנו .כפייהבבתי הדי	 אינ	 מוגדרות כלל כ

בבית די	 רבני שבהרכבו חברה ג� ,  ניתנת לפי הפרמטרי� ההלכתיי�כפייה ההוראת בוש

דומה שג� לדעות שאישה פסולה מלכה	 בדיינות יש לטעו	 . הגט יהא תק�,  דיינתשהאי

�וא� (ש מאסר  הטלת עונבעתומכל מקו� טענה כנגד תקפותו עשויה לעלות רק , שהגט תק

 כדי בושציינתי כי נית	 לחשוב על מצב ).  ממשכפייה זוהי אכ	 א� בשאלה ספקכא	 יש 

נשי� בתפקידי דיינות יימנעו מלשבת בהרכב עת מוטל על הסרב	 צו , לצאת ידי כל הדעות

  .הגבלה מסוג זה

נשי� נוכל לנסות ולבחו	 א� יש נתיב הלכתי לכהונת	 של ,  כשמצע הלכתי זה בידינו,עתה

  .בבתי הדי	 הרבניי� כיו�
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   הלכתי אפשרי לכהונת� של נשי� בבתי הדי� הרבניי�נתיב. 2

  : ההלכתי העלה שתי זוויות חשובות לדיו	המצע

נוכחנו בעובדת קיומ	 של דעות :  המאפשרות מציאות של אישה המכהנת בדיינותדעות  .1

בר� בעול� . יינותדהלכתיות המכשירות לכתחילה ומעיקר הדי	 את האישה לתפקידי 

שהרי למול העמדה המכשירה קיימת עמדה נוגדת , לא די בעובדה זו בפני עצמה, ההלכתי

ועל פיה נשי� פסולות לכתחילה לתפקידי , שא� נפסקה להלכה למרבית הפוסקי�, ופוסלת

למרבית העמדות השוללות יש אפשרות שאישה תכה	 בדיינות מכוח , ע� זאת. דיינות

  . הסכמת הציבורהסכמת הצדדי� או

לחלק (או א� ,  הדבר שא� הצדדי� יסכימו לכהונתה של אישה בהרכב בית הדי	פירוש  

 יש בסיס הלכתי לטעו	 –תהיה הסכמה וקבלה ציבורית של כהונה שכזו ) מהדעות

  .שכהונתה מקיימת את הפרמטרי� הנדרשי� על פי ההלכה

 הזווית: � בהרכב של בית די	 הנדוני� בבית הדי	 הרבני אינ� מקימי� צורהנושאי�  .2

היא הצבעה על בסיס הלכתי לטענה שבתביעות גירושי	 ,  לדיו	 זה יותרוהמחודשת, השנייה

זווית זו מציעה התמודדות . כלל אי	 צור� בהרכב של בית די	, הנדונות בבית הדי	 הרבני

	 כ�  כ� וביבי	ש ידי הטענה על זאת,  אישה מלכה	 בדיינות הפוסלותחדשה ע� הדעות

  .ינוהל על ידי דיי	) או לכל הפחות חלק ניכר של ההלי�(מצד ההלכה אי	 הכרח שההלי� 

 הכרעות שניתנו ירהרי שנית	 להכש, א� לסוברי� שיש צור� בהרכב בית די	,  ועודזאת  

  . ישבה אישה מכוח היותו הרכב חסר ותק� בהסכמת הצדדי�בושבהרכב 

 אחת בפני עצמה על האפשרות של כהונת נשי� המצביעות כל,  שלשתי זוויות הדיו	דומה

בדבר אפשרות ,  שלעניות דעתי ראויה לדיו	,ביחד ה	 מעלות טענה. משקל מצטבר, בדיינות

  .מינוי	 של נשי�

.  לציי	 שדר� זו של צירו� צדדי� להיתר איננה דרכו האופיינית של העול� ההלכתיחשוב

שוש לכל חומרה ולהתרחק מהאיסור במרבית הנושאי� נטיית� של פוסקי ההלכה היא לח

ואי	 ה� נוטי� להוסי� דעה מקלה על גבי דעה מקלה כדי להגיע לתוצאה , ההלכתי האפשרי

 , הנושא שנדו	 טומ	 בחובו מצוקה אנושית גדולהבה�שיוצאי דופ	 ה� המקרי� . מבוקשת

ו	  דומה שהרצו	 להביא לשווי247. או מצוקת� של הממזרי�246דוגמת מצוקת	 של העגונות

איננו עונה באותו אופ	 על מצוקה אנושית , מוצדק וראוי ככל שיהיה, מגדרי בתו� בתי הדי	

 
246 �) א"ע, יבמות פח, בבלי" (�משו� עיגונא אקילו בה רבנ"יש עיקרו� הלכתי הקובע כי ,  למשלכ

 כשיש שיטות א� ומבוססות על שיטות הלכתיות מקלות סתמ�ובגינו מקובל כי יש מקו� לה
מכיו� דאיכא עגונא דאתתא דנפיק מיניה חורבה אי� : "לו, �"ת הרא"כ� למשל שו. מחמירות יותר

א א� יראה בית די� אל[...] ראוי להניח כל התנאי� והגאוני� המקילי� בזה ללכת אחרי המחמירי� 
 ".דברי היחיד ויסמו� עליו כגו� בשעת הדחק

עיו� מחודש ביסודות ההלכתיי� לטיהור ממזרי� נוכח "תהילה בארי אלו� , במאמרי עיינו 247
 ).ע"התש–ט"התשס (45, 43,  כו המשפט העברישנתו�" התקדמות הרפואה



   : בתפקידי שיפוט בבית הדי	 הרבנינשי�  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע
  �" מחודשת נוכח פסיקת בגבחינה

215  

,  עקרו	 השוויו	 של� א� אי	 די בחשיבות ולתהותיש מקו� להתלבט, עדיי	. דוגמת אלו

  של�וא� תחושת, תדמיתו של בית הדי	 בעיני כלל החברה הישראלית, אינטרס הציבור

  .כדי להצדיק מהל� הלכתי שכזה)  המתדיינותיקרובע(די	 המתדייני� בפני בית ה

 רבה יהשה, הרב ישראל הלוי בארי,  סבישל את דבריו ג� אוסי� נוס� להתלבטות זו כנדב�

המדרש "בספרו .  של נשי� בתפקידי דיינותהייחודית תרומת	 על מצביעה, של נס ציונה

  : "כנסתי"ה "ד,  בפרשה) וילנא(מביא הרב בארי את מדרש קהלת רבה " הכהלכ

  .  דייני	 זכרי� ודיינות נקבותשדות שדה ו]...[ לי שרי� ושרות עשיתי

  :  מדרש זה כותב הרב באריעל

 זה מ	 החכמה למנות דיינות נקבות שישפטו בדברי� שאי	 צרי� איש דוקא ג�

ובהערותיו ". או שיקבלו עליה� את דינותה ואולי בסכסוכי משפחה כנהוג היו�

של גברי� ושל , ב שמא המדרש מדבר על הרכב כפול של דייני�ש� הוא כות

ד רגיל וכ	 הוסי� שיתברר בפני דיינות " מתברר בפני ביהאותו די	 הי: "נשי�

נקבות שאולי יש בה	 בינה יתירה וגישה מיוחדת ואחר כ� שוקלי	 זה מול זו 

  248.ע"וצ.  הדי	 בדקדוק ושיקול מיוחדואז היה מתברר

הכרעה כזו נתונה .  ניסיו	 לפסיקת הלכה משו�הדגיש שאי	 בכל האמור למותר לציי	 וללא

 הסמכות לפסוק ולהחליט א� אכ	 קיי� בסיס להכשרת כהונת	 של נשי� שלה�, לגדולי התורה

 חשיבה שטר� זוויות כמה שהוצעו כא	 נית דומ,מכל מקו�. בבתי הדי	 מ	 הבחינה ההלכתית

  .שיר את הדיו	נדונו בהקשרה של סוגיה זו ועשויות להע

   דיינות לתפקידי נשי� מינוי בשאלת� "בג עקרונות יישו�. ו
  הרבניי� הדי� בבתי

אנסה להקיש ,  לבתי הדי	 הרבניי�נשי�  הצגת עמדתו של הדי	 העברי בשאלת מינוי	 שללאחר

� כלפי בתי הדי	 " שינקוט בגריתלעמדה אפש,  שסקרנו בתחילת דברינו,פלונית� "בי	 בג

  . תהיה עתירה למינוי	 של נשי� לתפקידי דיינותאכ	 �א ,הרבניי�

  :פלונית� " אלו עקרונותיו המנחי� של בג249, שראינוכפי

 השוויו	 חל על בתי הדי	 הדתיי� ה	 מכוח חוק שיווי זכויות האישה וה	 מכוח היותו עקרו	  .א

 .עקרו	 יסוד של השיטה המשפטית כולה

 
 על כ� נתונה לרב תודתיו, יל הוסבה תשומת לבי לדבריו המובאי� לעזהמאמר  בעת כתיבתו של  248

 .ר לוי יצחק קופר"ד
 .30 ש"בטקסט הצמוד לה, פלונית� "בג הסוקר את בפרק 249
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דתי לאמ� מבי	 הדעות ההלכתיות השונות את  עקרו	 השוויו	 מחויב בית הדי	 הנוכח  .ב

 .הדעה ההלכתית המתאימה לעקרו	 השוויו	
 לתת פרשנות ואילו לחריגיו יש,  חוק שיווי זכויות האישה יש לפרש בפרשנות רחבהאת  .ג

  . מצמצמת

  : לחוק קובע5 סעי� . תחילה את תחולת סייגיו של חוק שיווי זכויות האישהבח	א

  .וע בדיני איסור והיתר לנישואי	 ולגירושי	אי	 חוק זה בא לפג. 5

 לחוק שיווי זכויות 5 המופיע בסעי� הסייג את, פלונית� " פרשנותו המצמצמת של בגלפי

 הדי	 בתוכ� החלת שוויו	 מגדרי תביא לפגיעה בושהאישה יש לפרש כסייג המתייחס למצב 

 בעלי הסמכות לייש�  החלי� עלהדיני� ולא על ,הדתי עצמו המסדיר את ענייני הגירושי	

  .  את הדיני� הללוולהוציא לפועל

לא נראה שכהונתה של אישה בהרכב בית הדי	 תשפיע על ,  פי הסקירה שנערכה לעילעל

במרבית חלקיו כלל אי	 צור� בהרכב של בית די	 או , במיוחד כיוו	 שכאמור, תוכ	 הדי	 הדתי

 היושבת� כפיית גט על ידי אישה א� שהוצג בסיס הלכתי לכ� שג. נית	 להסתפק בהרכב חסר

גט מעושה "ציינתי ג� את האפשרות שיהא מי שיטע	 שהגט יהיה , על כס הדיינות תהא כשרה

נית	 אולי להציע שבהלי� המסוי� , וכדי לצאת ידי חובת כל הדעות, נוכח האמור". שלא כדי	

  .של כפיית הגט יישב הרכב של גברי� בלבד

  :לחוק הקובע) ג(7ות האישה הוא סעי�  נוס� של חוק שיווי זכויסייג

ובכלל , הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי	 הדתי) ג(7

  .זה על מינוי רבני� ובעלי תפקידי� שיפוטיי� בבתי די	 דתיי�

 איננו תפקיד שיפוטי לפי לשו	 130 הוכרע כי מינויי� של הבוררי� לפי סעי� פלונית� "בבג

�תפקיד " ולכ	 א� אינו , בדרישות למיומנות וידע בדי	 הדתי השרעימתאפיי	 איננווא� , הסעי

 פני הדברי� כאשר אנו דני� במינוי נשי� ה� אלה לא ,אול�ו. רישא) ג(7לפי סעי� " דתי

 ,יכא	 בוודאי מדובר בתפקיד שיפוטי וכ	 בתפקיד דת. לתפקידי דיינות בבתי הדי	 הרבניי�

ואיננו מחייב את בית ,  חל7 נראה שסייג סעי� , שכ�	כיוו.  העבריהדורש מיומנות וידע בדי	

  .הדי	 להוראות חוק שיווי זכויות האישה

 הדי	 כפופי� לעקרו	 תי דייקה השופטת ארבל ואמרה שלדעתה בפלונית� "בבג,  זאתע�

 ושמכוח כ� עליה� להעדי� ולבכר עמדות ,השוויו	 מכל מקו� מכוח היותו עקרו	 יסוד

  : זהקרו	יהמתיישבות ע� עהלכתיות 

 שהיינו מגיעי� לאותה תוצאה ג� א� היינו מניחי� שחוק שיווי זכויות יתכ	

ככל הערכאות השיפוטיות , בתי הדי	 הדתיי�. האישה לא חל על המקרה דנ	

 ובה� לעיקרו	 השוויו	, כפופי� לעקרונות היסוד של השיטה, ורשויות השלטו	

ריכה להיעשות א� היא תו� התחשבות הפעלת הדי	 הדתי צ, לפיכ� ]...[

ככל שנית	 , ובעיקרו	 השוויו	 בפרט, בעקרונות היסוד של השיטה בכלל
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כבוד האד� וחירותו כי :  כ� קובע א� חוק יסוד]... [במגבלות הדי	 הדתי עצמו

" יסוד זה�כל רשות מרשויות השלטו	 חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק"

) � זו לטעמי היא כי א� קיימת אסכולה מקובלת  של קביעהההשלכה). 11סעי

 בית הדי� הדתי להעדיפה על לבדי� הדתי המתיישבת ע� עיקרו� השוויו� ע

  250.אסכולה אחרת בדי� הדתי שאינה מתיישבת ע� עיקרו� זה

� לטעו	 שקיומה "יוכל בג, לאור סקירת העמדות ההלכתיות בשאלת מינוי	 של נשי�, לכאורה

או קיומה של עמדה המאפשרת לנשי� לשבת על ,  לתפקידי דיינותשל עמדה המכשירה נשי�

 בית הדי	 את  לחייבעשויה, כס הדיינות במהל� דיוני� בהליכי גירושי	 כפי שפורט ובואר

  .  אות	 על פני העמדות השוללות והפוסלותהעדי�הרבני לבכר ול

� לבית הדי	 "בג הורהלעניי	 בית הדי	 השרעי :  לציי	 הסתייגות אחת חשובהיש,  זאתע�

 של בית הדי� השרעי תקדימיותו� שהוא מסתמ� על , חברתהמלהעדי� עמדה דתית אחת 

 לעומת 251. המצביעי� לכאורה על אימוצה של אסכולה המאפשרת מינוי נשי� כבוררות,עצמו

 , הוא מכשיר אישה לתפקידי דיינותבוש בית הדי	 הרבני אי	 בנמצא כל תקדי� לעניי	, זאת

ראה מעי	 זו כלפי בית הדי	 הרבני עשויה להתקבל כהוראה מרחיקת לכת וא� ככזו וממילא הו

א� א� : כא	 כמוב	 עולה שאלה נוספת וחשובה באותה מידה. המסיגה את גבולו של בית הדי	

� "שמא עדי� שבג? � ישתמש בה" שבגראוי הא�, הוקמה תשתית משפטית להוראה מעי	 זו

 את להכריע טונומיה של בתי הדי	 הדתיי� לסוגיה� השוני�ינקוט ריסו	 ולא יתערב כלל באו

  !? ולו ג� נוכח ער� השוויו	,תוכנו של הדי	 הדתי

 מסוג זה של שוויו	 מגדרי אמנ� אטיי� יותר ממקצב החיי� והערכי� החברתיי� שינויי�

. פי	 זעיר זעיר וטיפי	 טי, של דבר אנו אכ	 עדי� לתמורותופוא� דומני שבס, שמחו� לבתי הדי	

יש להתלבט ולשקול . הוראה כופה מבחו� עשויה להביא לתהלי� הפו� של הקצנה ואנטגוניז�

 , לשיח הפנימי שיפעל את פעולתו ויניב את תוצאותיולהניח מוטבשמא לטובת העניי	 עצמו 

  . זמ	 רב יותרהדבר יתאר�א� א� 

   ומסקנותסיכו�. ז

 של נשי� רות	יכש: דש בסוגיה עתיקה כקטליזטור לעיו	 מחופלונית� " זה שימש בגבמאמר

השאלה שיש לשאול איננה א� העמדה ההלכתית הנוהגת , �"לאור הבג. לתפקידי� שיפוטיי�

, אלא השאלה א� יש עמדה הלכתית בעלת משקל, בפועל היא שנשי� אינ	 מכהנות כדיינות

 
 ).ההדגשות הוספו (44' ספ, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 250
. � תקדימי� והתחומי� אליה� התייחסו� ששגה בהבנת אות" שבית הדי� השרעי טע� כנגד בגא� 251

 .29 ש"לעיל ה,  הדי� השרעי לערעורי�בית� "ראו דגנ
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י� בית  אנו נדרשי� לשאלה א� צרממילא ,א� אכ	 כ�. המצדדת באפשרות מינוי	 של נשי�

  .להעדיפה ולבכרה נוכח עקרו	 השוויו	, �"לפי עמדת בג, הדי	 הרבני

 תו� , לתפקידי שיפוטרותי כשנשי� שלפיה	 על קיומ	 של דעות הלכתיות הצבעתי

א� ,  זאתע�.  נפסק כדעה שנשי� אינ	 יכולות לכה	 בדיינות לכתחילהלהלכה  כיהדגשתיש

נית	 יהיה להכשיר	 מכוח ,  לדיינות לכתחילהרותילמרבית המחזיקי� בעמדה שנשי� אינ	 כש

  .קבלת הצדדי� או הציבור

.  מכ	 בחנתי א� כלל יש צור� בהרכב של בית די	 בנושאי� הנדוני� בבית הדי	 הרבנילאחר

 הרי שג� לדעות , נניח שאי	 צור� בהרכב בית די	שא� בכ�חשיבותה של בחינה זו היא 

יהא תוק� , השוללות את אפשרות כהונתה של אישה כדיינת ככלל וא� מכוח הסכמת הצדדי�

  . חברה אישהבושלהחלטות בית הדי	 שניתנו בהרכב 

 לצור� הלי�  די	תאי	 צור� בבי,  הדעות ההלכתיותית על כ� שמעיקר הדי	 ולמרבהצבעתי

אכ	 יש צור� בבית , הודאות וכדומה,  עדויותשמיעת,  בטענות הצדדי�דיו�לעניי	 .  הגטמת�

 די	 פסקי כמההצבעתי על .  ד	 יחידשל רותוי אול� הסכמת הצדדי� יכולה לבסס את כש,די	

הנוקטי� גישה שעל פיה נית	 לדו	 ולהכריע א� בשאלת חיוב הגט בהרכב של ד	 יחיד מכוח 

הרי שא� ,  מלכה	 בדיינות נראה שא� לדעות הפוסלות אישה,נוכח כל האמור. הסכמת הצדדי�

יש צדדי� רבי� לטעו	 לכשרות , הצדדי� יקבלו על עצמ� כי אישה תהא חלק מההרכב

 כיוו	 שמכל מקו� נית	 להכשיר	 כהחלטות שניתנו בהרכב 252,החלטותיו במישור ההלכתי

  . חסר

� מורה בית הדי	 על בה�ש בחנתי את האפשרות שאישה תשמש בדיינות ג� במצבי� ,לבסו

אול� , כפייה לכתחילה ומעיקר הדי	 אכ	 יש צור� בבית די	 כדי להפעיל כוח של . גטתכפיי

קיימות שתי דעות הלכתיות וחלוקות לעניי	 תוקפו של גט שכפייתו נעשתה לפי כללי ההלכה 

 הגט תק� מעיקרו ופסול רק מצד ,�"הנפסקת לדעת הרמב, לדעה האחת. בבית די	 של גויי�

הנפסקת , לדעה האחרת). ימה למצב של אישה דיינת בבית די	 רבנישאיננה יש(גזרת חכמי� 

 וזאת משו� שיש איסור לבוא לדיו	 בפני ,גט כזה איננו כשר מעיקר הדי	,  הפוסקי�למרבית

במיוחד (נראה שטע� זה א� הוא איננו ישי� למצב של אישה יהודייה המכהנת כדיינת . גויי�

, כיוו	 שכ�). כוח קבלת הציבור או קבלת הצדדי�נוכח שלל העמדות המאפשרות את כהונתה מ

 נעשתה כאשרשריר ועומד ג� ,  גט כפוי תק�בה�שנראה כי הרציונל הקובע את המצבי� 

 הסנקציות המופעלות כנגד סרבני הגט אינ	 שמרבית הדגשתי.  חברה אישהבוש בהרכב כפייהה

,  בהרכב כאמורכפייה	 בולכ	 א� א� נטיל ספק בתוקפו של גט שנית, כפייהמוגדרות כלל כ

 
עלולה להתעורר ,  נדונה תביעת הגירושי� בפני הרכב של שלושה וביניה� אישהכאשר אמנ� 252

� כבלתי "ע בג קבשאותומצב , הטענה שלפי המוצע כא� משמע שההרכב מנה רק שני דייני�
הרי שבעיניו יש כא� , � הרכב הכולל אישה איננו מנוע מלדו�"אלא שא� לדידו של בג, חוקתי

 ושאינ� תיותוממילא טענות כנגד חוקיותו של ההרכב ה� טענות שאינ� הלכ, הרכב של שלושה
 . הנית� מכוחוהגט שלנוגעות לתוקפו ההלכתי של הדיו� ו



   : בתפקידי שיפוט בבית הדי	 הרבנינשי�  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע
  �" מחודשת נוכח פסיקת בגבחינה

219  

וא� כא	 יש להסתפק א� זוהי (נראה לומר שהבעיה תתעורר רק במצב של הטלת עונש מאסר 

א� לעמדה דחוקה זו נית	 יהיה לחשוב על פתרו	 הקובע כי נשי� , לכאורה).  ממשכפייהאכ	 

  .עת מוטל על הסרב	 צו הגבלה מסוג זה, בתפקידי דיינות יימנעו מלשבת בהרכב

דעות המכשירות כהונתה של אישה  –  זוויות הדיו	 ההלכתיות שהוצגושתיב שניתדומ

או לפחות בחלק� (והאפשרות שבהליכי הגירושי	 , כדיינת לכתחילה או מכוח קבלת הצדדי�

 במיוחד , לדיו	 ההלכתיהעשרה  משו�יש – כלל אי	 צור� בהרכב של בית די	) מהליכי� אלו

  . פלונית� "	 חשיבות מצד עמדתו של בגללא ספק נודעת לה. במשקל	 המצטבר

� דומה המופנה לבתי הדי	 הרבניי� והמורה לה� לאמ� " יגידו א� נהיה עדי� לבגימי�

נית	 לייחל ולקוות כי תמורות . עמדה הלכתית המאפשרת כהונת	 של נשי� על כס הדיינות

 כאמור נתיב  ואולי יימצא,הזמ	 והחברה יחלחלו וישפיעו על הנעשה בבתי הדי	 הרבניי�

בשאלות . הלכתי מוסכ� שיאפשר ג� לנשי� לקחת חלק פעיל בהלי� השיפוטי בבתי הדי	

  253." לזמ	 שיבוא ויכריעהדבר נניח" כדבריו של הרב ויינברג, הללו

 
 .כשהוא מתבטא לעניי� זכות נשי� לבחור ולהיבחר, לטסימ� ק, חלק א, ת שרידי אש"שו 253


	Z:\אתר חדש\ספרייה\כתבי עת משפחה ומשפט\כתב העת משפחה במשפט-כרך ח'\04-שחר.pdf
	Z:\אתר חדש\ספרייה\כתבי עת משפחה ומשפט\כתב העת משפחה במשפט-כרך ח'\05-פינטו.pdf
	Z:\אתר חדש\ספרייה\כתבי עת משפחה ומשפט\כתב העת משפחה במשפט-כרך ח'\06-אגמון.pdf
	Z:\אתר חדש\ספרייה\כתבי עת משפחה ומשפט\כתב העת משפחה במשפט-כרך ח'\07-בארי-אלון.pdf
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: � הבוררת והביקורת השיפוטית על בתי די� דתיי�"בג


  מבט לעתיד


  מאת


*שירי� בטשו�
  


הגישה אישה מוסלמית נגד סירוב� של בית הדי� השרעי לערעורי� ובית שעתירה 
הדי� השרעי בטייבה למנות אישה כבוררת מחמת מינה בלבד הסתיימה בהכרעה 


 כלל " בהכרעה קבע בג.המחייבת את בתי הדי� השרעיי� למנות אישה כבוררת
–א"התשי, לפיו לאור תכליתו של חוק שיווי זכויות האישהשפרשני חשוב ותקדימי 


יש להעניק לחוק פרשנות מרחיבה , עליה� נשע�שמעמדו הייחודי והעקרונות , 1951
לצד זאת . לו פרשנות מצמצמת) ג(�7 ו5 לית� לחריגי� הקבועי� בסעיפי� ה בעתוב


מחייב את בית הדי� הדתי לאמ אסכולה מקובלת בדי� הדתי  ה,� כלל נוס�"קבע בג
על פני אסכולה אחרת שאינה מתיישבת ולהעדיפה אשר אינה פוגעת בעקרו� השוויו� 


 "בה עוסק מאמר זה היא א� ההכרעות התקדימיות בבגשהשאלה . קרו� זהיע� ע
 השרעי הבוררת סוללות את הדר� בפני מינויה של אישה לתפקיד קאדית בבית הדי�


טענתי המרכזית במאמר זה היא . ולתפקידי� שיפוטיי� אחרי� בבתי הדי� הדתיי�
� הבוררת עבור ציבור הנשי� בכלל "שמעבר להישג האדיר שמבטא פסק הדי� בבג


בשבירת המונופול הגברי שהיה קיי� בכל הנוגע , ועבור נשי� מוסלמיות בפרט
 הבוררת כדי לסייע בצמצו� "גבהכרעות התקדימיות בביש , למינויי� של בוררי�


  .הפגיעה בזכויות נשי� בבתי הדי� הדתיי�


 מבוא  .א
  דיני המשפחה בישראל ואפליית נשי�  .ב


  החריגי� בחוק שיווי זכויות האישה  .ג


  שהיצמצו� פרשנות החריגי� שבחוק שיווי זכויות הא  .ד


  ?מסלולי� מקבילי�: עקרו� השוויו� וחוק שיווי זכויות האישה  .ה


  ינוי� של נשי� לתפקיד קאדיותמ  .ו


  סיכו�  .ז


 
ארצות , שיקגו, ווסטר�' נורתLLM מאוניברסיטת תל אביב ותואר LLMבעלת תואר , ורכת די�ע   *


בעלת .  בארצות הבריתHubert Humphreyמלגאית של קר� פולברייט במסגרת תוכנית . הברית
לרבות בתחו� דיני המשפחה ובתי הדי� ,  שני� בעריכת די� בישראל�14ניסיו� של למעלה מ


 .וייצגה את ארגו� כיא� בעתירה נשוא מאמר זה, הדתיי� המשרתי� את המיעוט הפלסטיני בישראל
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  מבוא. א


 נת� בית הדי� הגבוה לצדק החלטה המחייבת את בתי הדי� השרעיי� בישראל 27.6.2013ביו� 
  1.ח עקרו� השוויו�ומכ, למנות נשי� בוררות בהליכי גירושי�


הגישה אישה מוסלמית נגד בית הדי� השרעי שכאמור בעקבות עתירה  ההחלטה ניתנה
רי� וכנגד בית הדי� השרעי בטייבה בשל סירוב� לאפשר לה למנות אישה מטעמה לערעו


  .מחמת מינה של הבוררת בלבד, כבוררת בהלי� הגירושי� הנדו� בעניינה
 לחוק המשפחה 130 במסגרת החלתו של סעי� המינויה של הבוררת התעוררסוגיית 


ת גירושי� בעילה של סכסו�  המאפשר לגבר או לאישה להגיש תביע2, החל בישראל,מאני'העות
א� פונה אחד , על פי אותו סעי�.  חיי הנישואי� של�מהמש� קיואת בי� הצדדי� שאינו מאפשר 


אשר ) דהאחד מצדו ואחד מִצ  (3השופט ימנה בוררי�, מבני הזוג לשופט וטוע� לסכסו� כאמור
ה לגרש את יגישו המלצ,  וא� לא יצליחו,ישקיעו מאמצי� להשכנת שלו� בית בי� הצדדי�


  . הצדדי� ויתייחסו לזכותה של האישה למוהר המאוחר הרשו� בחוזה הנישואי�
 לחוק המשפחה 130גברי� ונשי� עושי� שימוש בעילת הגירושי� הקבועה בסעי� 


פשר בית הדי�  ִא 2003–1992ממחקרו של מוסא אבו רמדא� עולה כי בי� השני� . מאני'העות
 הפכה את הגירושי� על פיו לאופציה קלה וזו ,סעי�השרעי לערעורי� רפורמה בפרשנות ה


  4.לרבות עבור נשי�, יחסית
בתי הדי� השרעיי� , מאני' לחוק המשפחה העות130בכל הנוגע למינוי בוררי� על פי סעי� 
� הבוררת וביקשה " עד שהגיעה העותרת בבגזאת, בישראל אפשרו מינויי� של גברי� בלבד


 . ולהורות על מינוי אישה בוררת מטעמהלהפו� את החלטת בית הדי� השרעי
במסגרת ,  בבקשה להצטר� כידיד בית משפט"יא�יכ"  הארגו� הפמיניסטיבעתירה ייצגתי את


הבקשה ). בקשת ידיד בית המשפט: להל�(תפקידי אז כרכזת המחלקה המשפטית בארגו� 
גד סירוב הרצו� להציג עמדה ברורה ונחרצת נמ נבעה" ידיד בית המשפט"להצטר� לעתירה כ


חוקיותה �הרצו� להתייחס לאימ וכ� ,בית הדי� השרעי למנות אישה כבוררת מחמת מינה בלבד
השפעתה השלילית על מעמד האישה בכלל ותרומתה להמש� אפליית� של נשי� , של החלטה זו


  . במערכת בתי הדי� הדתיי� בכלל ובית הדי� השרעי בפרט


 
: להל�) (27.6.2013, � בנבופורס (בית הדי� השרעי הגדול לערעורי�' פלונית נ �3856/11 "בג  1


  ).הבוררת� "בג
ראו שלמה דב גוטוי� ואהר� ). מאני'חוק המשפחה העות: להל�) (1917(חוק המשפחה המוסלמית   2


  ).1957 (229 המשפט המוסלמי במדינת ישראלב� שמש 
 של ב� הזוג ואחד מצד ב� משפחתה ו מצד משפחת אחד קובע כאמור כי השופט ימנה בורר130' ס  3


, אינ� בעלי התכונות הנדרשותאלה או ,  אול� א� לא נמצאו בוררי� מבני המשפחות, בת הזוגשל
  . ימנה השופט בוררי� מתאימי� שלא מבני המשפחה


4  Moussa Abou Ramadan, Divorce Reform in the Shari'a Court of Appeals in Israel (1992–
2003), 13 ISLAMIC L. & SOC. 242 (2006).  
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� הבוררת על היק� "כרעה בבגבה ארצה לעסוק במאמר היא השפעת ההשהשאלה 
תו� , פגיעה בעקרו� השוויו�בו ההתערבות בהחלטותיה� של בתי הדי� הדתיי� מקו� שיש 


 עקרו� ו שלהא� החלת.  ולהיק� תחולת�5התייחסות לחריגי� שבחוק שיווי זכויות האישה
פני � נת� לחריגי� שבחוק שיווי זכויות האישה סוללי� את הדר� ב"השוויו� והפרשנות שבג


הא� יש בה� כדי לסלול את הדר� ? מאבקי� עתידיי� באפליה נגד נשי� בבתי הדי� הדתיי�
אלה השאלות שמאמר זה ינסה ? לתפקידי� שיפוטיי� בבתי הדי� הדתיי�י� של נשי� למינו


  . להתמודד את� ולדו� בה�


  דיני המשפחה בישראל ואפליית נשי�. ב


המעניק סמכות ייחודית לבתי הדי� הדתיי� , ודימבנה ייח בישראל קיי� בתחו� דיני המשפחה
 לצד סמכויות מקבילות לבתי המשפט לענייני משפחה בנושאי� 6,לדו� בענייני נישואי� וגירושי�


  7).רכוש ועוד, משמורת, מזונות(הנלווי� 
מקורה של מערכת השיפוט הנשענת על קיומ� של בתי די� דתיי� ושליטת העדות הדתיות 


הייתה יטה זו  ש8."טמיל"נישואי� והגירושי� של בני עדת� הוא בשיטת הבהסדרת ענייני ה
 נקלטה לאחר מכ� על ידי המנדט הבריטי ואומצה על ידי מדינת ,מאנית'נהוגה בתקופה העות


  . ישראל
שליטת העדות הדתיות בהסדרת ענייני הנישואי� והגירושי� ותחולת� של הדיני� הדתיי� 


הפגיעה בזכויות נשי� בתחו� . אד� בכלל ובזכויות נשי� בפרט פגיעות קשות בזכויות ותיוצר
 לעשייה ענפה וכתיבה של ארגוני נשי� 9,דיני המשפחה זכתה לכתיבה רבה בספרות המשפטית


�" וכ� להתייחסותו של בג10בתחו�.11   


 
  .248ח "ס, 1951–א"התשי, לחוק שיווי זכויות האישה) ג(�7 ו5 'ס  5
  .1947 עד 1922, ישראל� לדבר המל� במועצה על אר�51סימ�   6
 מעדה דתית אחת לאחרת וזאת בשל הוראות חוק י�חשוב לציי� כי כללי הסמכות המקבילה שונ  7


 זה מלפרט את כלליה קצרה יריעתו של מאמר.  כל אחת מה�יה שלשונות שמסדירות את סמכויות
  . של הסמכות בנוגע לכל אחת מהעדות הדתיות המוכרות


של מיעוטי� נחלקו בתוכ� פנימה ) פירוש המילה קהילה דתית(המילטי� ". Millet –מטורקית   8
ובדר� זו הוכללו במערכת כמה קווי שוני בנוהגי דת , לשוניות ודתיות, משנה אתניות�לקבוצות


וכל אחד (זכויות של מצפו� או של התאגדות כלפי קהילותיה� שלה� אבל לחברי� בה� לא היו 
   .)1999( 26על הסובלנות  וולצר מייקל – ")היה חייב להיות חבר בקהילה זו או אחרת


רות  ו ג� דפנה הקרורא. )1994 (248, 241 ,2כד  משפטי� "על השוויו�" פרנסס רדאי מה לדוגורא  9
 של אשליית הדמיו� ההורי סכנותיה על –  משמורתכללי ההכרעה בסכסוכי"קדרי �הלפרי�


  ). 2013 (162–160, 91 טומשפט וממשל  "במציאות ממוגדרת
 ארגו� – יא�יכהוצאת ( מבט מגדרי :בתי הדי� הכנסייתיי� בישראלבטשו�  שירי�, מהלדוג 10


 הדתיי�ציות זוגי בבתי הדי� : נייר עמדה שירי� בטשו� ;www.goo.gl/E8qZrX, )2012, פמיניסטי
  .)2010,  ארגו� פמיניסטי– יא�יכהוצאת (
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 ה�אשר דבריה , התייחסה השופטת עדנה ארבל,  מאמר זההעומד במרכז ,הבוררת� "בבג
  :באומרה כ�, לנושא הפגיעה בזכויותיה� ומעמד� של נשי�, סק הדי�עמוד השדרה של פ


אחד התחומי� הרגישי� בה� נאל� בית המשפט להתמודד ע� אפליית נשי� 
ג� בתחו� זה , אכ�. דת ומדינה, הוא זה הנושק או הנוגע ישירות לענייני הלכה


ביטל ו, עמד בית משפט זה לא אחת על העיקרו� האוסר להפלות נשי� בשל מינ�
  12.החלטות הנגועות באפליה מסוג זה


התייחסה השופטת ארבל באופ� ממוקד לפגיעה בזכויות נשי� בבתי הדי� דבריה בהמש� 
  : הדתיי�


שכ� במוסדות , כאשר אנו ממקדי� מבטנו אל בתי הדי� הדתיי� הקושי מתעצ�
בעיקר מעצ� מינוי תפקידי� , זאת. אלו ישנה אפליה המובנית בתו� המערכת


, מינויי� אשר לכאורה מוגני� על ידי החוק, טיי� מקרב המי� הגברי בלבדשיפו
לצד זאת נשמעות לא אחת טענות כי הדי� הדתי עצמו יוצר . כפי שנראה בהמש�


וכי למצער מבחינה תוצאתית ישנה פעמי� רבות , פעמי� רבות אפליית נשי�
  13.הטיה כלשהי לרעת הנשי� בגופי� אלו


המבטאי� א� , שהיי� שהמחוקק בחר לכלול בחוק שיווי זכויות האלכ� יש להוסי� את החריג
 הכרה ברורה של יש בחריגי� אלה. ה� את הפגיעה בזכויות נשי� בתחו� דיני המשפחה


לא תהיה עדיפות לעקרו� השוויו� על , בענייני נישואי� וגירושי�כ�  ו,בתחו� זהבכ� שהמחוקק 
  .  המאמרהמש� בפרט כפי שא14,פני עקרונות דתיי� והלכתיי�


  החריגי� בחוק שיווי זכויות האישה. ג


לקבוע עקרונות להבטחת שוויו� "חר� מטרתו הרחבה  עיו� בחוק שיווי זכויות האשה מעלה כי
ומחויבותו  15"ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, מלא בי� האישה לבי� האיש


 מכיל החוק בתוכו שני סייגי� 16,וקגברי� לפני החזה של לפעול להשוואת מעמד� של נשי� ל
 . שמחריגי� את תחולתו


 
 �" בג;)5.6.2006, פורס� בנבו (פלוני נגד בית הדי� השרעי לערעורי� 1129/06 �" בגמהלדוגראו   11


  .)5.2.2006, פורס� בנבו (בוה לערעורי� בירושלי�בית הדי� השרעי הג' פלוני נ 9740/05
  ).ההדגשות הוספו ( לפסק דינה של השופטת ארבל25 'פס, הבוררת� "גב  12
  ).ההדגשות הוספו(ש� , ארבל לפסק דינה של השופטת 27 'פס  13
  . 253' בעמ, 9ש "לעיל ה, ראו לדוגמה רדאי  14
  . לחוק שיווי זכויות האשה1' ס  15
  .ש�, א1' ס  16
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 17.גירושי�בנישואי� ובהיתר האיסור והלפגוע בדיני קובע כי החוק לא בא הסייג הראשו� 
  : בדברי ההסבר להצעת החוק מטע� הממשלהשל הסייג הובא  להכללתו הטע�


ה ואי� מפלי� אשה באשר היא אש, האשה כאיש ראויה לכל פעולה משפטית
ישנ� עדות שלפי דיניה� אי� האשה ראויה לפעולות משפטיות ). 1סעי� (


ע� זאת נקבע .  החוק המוצע בא לבטל הפליה זו;מסויימות שהאיש ראוי לה�
כגו� , שאי� החוק המוצע בא לפגוע בדיני איסור והיתר לנישואי� ולגירושי�


ש ישהא, המתקדשת –שהאיש הוא המקדש והאשה , שגרושה אסורה על כה�
   18.מקבלת –הוא הנות� גט והאשה 


ובכלל , הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי� הדתי" קובע כי הסייג השני
  19".זה על מינוי רבני� ובעלי תפקידי� שיפוטיי� בבתי די� דתי


 את עידוד על דגלו ת שני הסייגי� שלעיל בחוק שחר אתליבחירתו של המחוקק להכל
 מעידה על הכרה היא.  בחירה מודעת ומכוונתהיאבי� המיני� ומיגור האפליה נגד נשי� השוויו� 


  ובזכויותיה�נשי�הבבעייתיות הטמונה בדיני� הדתיי� ועל פוטנציאל הפגיעה שלה� במעמד 
לרבות ובמיוחד תפקידי� , ועל הדרת� של נשי� ממילוי תפקידי� בעלי השפעה בבתי הדי�


  . שיפוטיי�


 כל צורות � שללביעור  ג� הסתייגויותיה של מדינת ישראל בעת אשרור האמנהלכ� התווספו
 הזהות לחריגי� הקבועי� בחוק שיווי זכויות 1991,20בשנת ) CEDAW(האפליה נגד נשי� 


 אשרורה של האמנה והמלצותיה� החוזרות ונשנות של מאז שני� 26�חר� חלו� כ. האישה
 . עושה כ�אינה מדינת ישראל 21,ייגויותיהועדות השונות של האמנה לחזור בה מהסתוה


 כמו ג� החריגי� הקבועי� בחוק שיווי זכויות ,התוצאה היא שנכו� להיו� ההסתייגויות באמנה
  . עדיי� שרירי� וקיימי�,שהיהא


אי� ספק כי עמדה זו של המדינה מכפיפה את עקרו� השוויו� לנורמות פטריארכליות 
בי� , להעדי� את ער� השוויו�, מדינה דמוקרטית אחרתכל כמו , על ישראל. ולנורמות דתיות


 
  .ש�, 5' ס  17
  .191, 190ח "ה, 1951–א"התשי, ות האשההצעת חוק שיווי זכוי  18
, )2' תיקו� מס(חוק שיווי זכויות האישה  הוס� בסייג זה. לחוק שיווי זכויות האישה) ג(7' ס  19


  .172ח "ס, 2000–ס"התש
נכנסה ) (�1979נפתחה לחתימה ב (179, 31א "כ, האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשי� לצורותיה  20


  .)�CEDAWאמנת ה: להל�( )�1991וק� לגבי ישראל בלת
 Concluding observation of the : בישיבותיה השונות כדלקמ�עדהוהמלצות הוגמה  לדוורא  21


Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Thirty-third session, 
Article 26, Israel, 22 July, 2005, www.goo.gl/rOmgQL; Concluding observation of the 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Forty-eighth session, 


Article 9, Israel, 4 February, 2011, www.goo.gl/gCjzxq.  
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לרבות , ח הגנה על הזכויות החוקתיותוח חובתה לקיי� את השוויו� על פי האמנה ובי� מכומכ
   22. ולא להותיר את מלאכת ההגנה על זכויות נשי� בידי בית המשפט בלבד,הזכות לשוויו�


  הנוגעות לחריגי� הנזכרי�הבוררת �"בהמש� המאמר אסקור את הטענות שהועלו בבג
אודות תחולת� על שני הסייגי� והשאלה .  על פרשנות��"ואעמוד על השפעת הכרעתו של בג


  . בעניי� מינויה של בוררת בבית הדי� השרעי היו ללא ספק מסלעי המחלוקת העיקריי� בעתירה


  שהיצמצו� פרשנות החריגי� שבחוק שיווי זכויות הא. ד


 ע� להתמודד� "בגנאל� ,  כאמור לעיל, החריגי� שבחוק שלחולת�על מנת להכריע בשאלת ת
שנוי  עניי�תה סלע מחלוקת בי� הצדדי� בעתירה וכ� ישהי, שאלת מהות תפקידו של הבורר


יתה יטענתו העיקרית של בית הדי� השרעי ה. אסכולות דתיות מוסלמיות שונותבי� במחלוקת 
מעמדו של , מאני' לחוק המשפחה העות130ממנה נשאב סעי� ש ,יתכעל פי האסכולה המאלש


 על פי . ומכיוו� שכ� החלטתו סופית ואיננה בגדר המלצה,מעמד קאדי היושב בדי�הוא כהבורר 
  .  הבורר להיות גבר בלבד חייב אפואאותה אסכולה


 חל החריג שעליו ,ודתי  בית הדי� השרעי כי מדובר בתפקיד שיפוטיקבע  של כ�כפועל יוצא
חוק מינוי נשי� לתפקידי� � ה המחריג מ, כאמורלחוק שיווי זכויות האישה) ג(7הקבוע בסעי� 


 כי תפקיד הבורר יכול להשפיע על נקבע עוד .דתיי� ולתפקידי� שיפוטיי� בבתי הדי� הדתיי�
 לחוק שיווי זכויות 5 ולכ� חל ג� החריג השני הקבוע בסעי� ,גירושי�באיסור ההיתר והדיני 


  . גירושי�ליו� את דיני ההיתר והאיסור לנישואי� והשוו�  המחריג מ,האישה
 נטע� כי החלטת בית הדי� השרעי לאמ� את הפרשנות על היוע� המשפטי לממשלהבתגובת 


נטועה באוטונומיה )  מאפשרת מינוי של אישה לתפקיד בוררתאינהש(ית כפי האסכולה המאל
 ולכ� קרא ,תי שבסמכותוהשיפוטית המסורה לבית הדי� בכל הקשור להחלת הדי� הדתי המהו


מנגד טענה העותרת כי בית הדי� השרעי לא דבק בפרשנותו . הלא להתערב בהחלט� ש"בגל
כי היא הוסיפה וטענה . ית דווקאכמאני באסכולה המאל' לחוק המשפחה העות130סעי� ל


 המאפשרת מינוי של אישה לתפקיד בוררת וא� לתפקיד ,לה מבוססת על האסכולה החנפית'המג
  . קאדיות שרעיות ברשות הפלסטינית והצביעה על מינוי� של שתי,תקאדי


העיר בית הדי� השרעי בפני ,  ומבלי להיכנס לעומק המחלוקת הדתית בנושא,בקליפת אגוז
 וכי יש  במחלוקת בי� חכמי הדת המוסלמיתשנויה כי שאלת מינויה של אישה בוררת �"בג


לזאת יש להוסי� כי בהכרעתו  23.ד בוררתאסכולות דתיות שמאפשרות מינוי של אישה לתפקי


 
22  Frances Raday, Culture, Religion and Gender, 1 INT’L J. CONST. L. 663 (2003). 
היוע� ג� , זאת ועוד. הבוררת� "פסק דינה של השופטת ארבל בבגל 6 'של פס הסיפה ג� ורא  23


  .�"ג כאמור בתגובתו לב, אחדות הודה בקיומ� של אסכולותלהשהמשפטי לממ
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 לחוק 130 בשאלת תפקידו של הבורר על פי סעי� �"גב הכריע 24,חמזהבעניי�  ,הקודמת
שכ� המלצת� נתונה  ,ח של הצדדי�וכמיופי כקבע כי הבוררי� פועלי�  ומאני'המשפחה העות


 ,לה החנפיתמתיישבת דווקא ע� האסכוזו גישה  ;וכפופה להחלטתו של הקאדי היושב בדי�
  . המאפשרת מינוי של אישה לתפקיד בוררת וא� לתפקיד קאדית


. בוררי�הלהמלצת בניגוד  אשר פסק , הוגש נגד בית הדי� השרעי לערעורי�חמזה �"בג
בי� היתר בהסתמ� על מדיניותו של ,  הבוררי� כאמור לעיל� של הכריע בשאלת תפקיד�"בג


 עולה כי בית הדי� מפעיל שיקול דעת ה� אשר מ,בית הדי� השרעי ועל הפרקטיקה הנהוגה בו
  25.ופוסק לעתי� בניגוד להמלצת הבוררי�


 בנוגע לפיה ש עמדההבוררת �"להציג בבגבחר בית הדי� השרעי , למרות כל האמור לעיל
אסכולה  – יתכדווקא באסכולה המאל  דבק הואמאני' לחוק המשפחה העות130לפרשנות סעי� 


 שעמדה לרשותו האסכולה הג� ,בוררת ופוגעת בעקרו� השוויו�ל מינויה של אישהאת מונעת ה
 במיוחד ,מעלה שאלות ותהיות רבותזו בחירה  . נוהג על פיהבית הדי� השרעי אשר ,החנפית


לאחר דיו� בטענות . בנוגע ליכולת� האמתית של בתי הדי� הדתיי� לקיי� את עקרו� השוויו�
.  תפקיד שיפוטילאאיננו תפקיד דתי וג� כי תפקיד הבורר  הצדדי� קבעה השופטת ארבל


אי� על כ� ש וכ� 26, בנוגע לתפקיד הבוררי�חמזה �" על הקביעה בבג�הסתמבההחלטה ניתנה 
 החריגי�  השופטת כיכפועל יוצא קבעה .גירושי�בנישואי� ובאיסור ההיתר והפגיעה בדיני 


  .על מינויה של הבוררתאינ� חלי�  27שבחוק שיווי זכויות האישה
שה קבעה השופטת ארבל כי י שני החריגי� לחוק שיווי זכויות הא שלר דיו� בפרשנותלאח


 לחול על תוכ� הדי� הדתי עצמו בלבד שכוו�כסעי� לחוק  5יש לפרש את החריג הקבוע בסעי� 
 יששה ישיווי זכויות הא לחוק) ג(7 כי את סעי�  קבעה כ�28 ;ולא על בעלי הסמכות לייש� אותו


 , כגו� דייני� או קאדי�,כ� שיחול על נושאי תפקידי� שיפוטיי� בלבדת לפרש בצורה מצומצמ
  29.ה� בלבדילעו


 
  .)2001 (592 )2(ד נה"פ, בית הדי� השרעי לערעורי� בירושלי� 'נ חמזה 9347/99 �"בג  24
�כפי שיצאה מתחת ידיו של בית, א� ההלכה הפסוקה בתחו� זה: " לדברי השופט אור8' פס, ש�  25


בדיו� שהתקיי� בעניי� זה . 130מלמדת כי זו הפרשנות הראויה לסעי� , הדי� השרעי לערעורי�
, לבקשתנו.  לחוק130הדי� השרעי לערעורי� את סעי� �בפנינו עלתה השאלה כיצד מייש� בית


� הדי� השרעי ביושבו כערכאת ערעור על החלטות בתי� תדי� של בי� הדי� בפנינו פסקי� הביאו בעלי
 �שפורסמו בקוב� , די� אלו�מפסקי. כפי שנעשה כא�, 130די� שרעיי� אזוריי� בפוסק� לפי סעי


'�הדי� השרעי לערעורי� פסק באופ� � עולה כי בית,  בהוצאת המרכז הבינתחומי בהרצליה'אלכשא
� השרעיי� האזוריי� שניתנו לאחר החלטת הדי�די� של בתי�עקבי שהוא רשאי להתערב בפסקי


 �  ".ובמסגרת זו להתערב בהחלטת הבוררי�, 130בוררי� אשר מונו לפי סעי
  .24ש "לעיל ה  26
  .לחוק שיווי זכויות האשה) ג(�7 ו5 'ס  27
  . לפסק דינה של השופטת ארבל39 'פס, הבוררת �"בג  28
  . לפסק דינה של השופטת ארבל42 'ספ, ש�  29
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לאור לפיו שהשופטת ארבל הגיעה למסקנתה זו תו� קביעת כלל פרשני חשוב ותקדימי 


 פרשנות מרחיבה ויש להעניק ל, עליה� נשע�ש הייחודי והעקרונות ומעמד, תכליתו של החוק


לא היא שתכלית� של הוראות החוק שנות מצמצמת מתו� הנחה  לית� לחריגי� פרשה בעתוב


   30.לפגוע בעקרו� השוויו�
 מסוגה בכל ראשונה מעלה כי קביעה זו היא הבוררת �"בגעד לחיפוש בפסיקה שניתנה 


וכי רק במקרי� בודדי� עסק  ,הנוגע לפרשנויות החריגי� הקבועי� בחוק שיווי זכויות האישה
זאת בניגוד לפסיקה הענפה הקיימת  (31פרשנות�ב החריגי� או  בתחולתספציפי באופ� �"בג


  ). בתחו� השוויו� בי� המיני�
חריגי� ומונעת אות� צמצו� תחולת� של את חשיבותה של קביעה זו בכ� שהיא מאפשרת 


בכ� עשויה לסייע א� היא בצמצו� מרחב האפליה הקיי� נגד נשי� בבתי הדי� . את הרחבת�
 מייחס לאות� החריגי� בפסיקותיו �" שבגרבנוכח המשקל הג�  קביעה זו חשובה. הדתיי�
  .  המאמרכפי שיפורט בהמש�, השונות


  ?מסלולי� מקבילי�: עקרו� השוויו� וחוק שיווי זכויות האישה. ה


ל החלטת ודינה ש אינ� חלי� כי החריגי� הקבועי� בחוק שיווי זכויות האישהה לאחר קביעת
 נוספת אפשרות, בטר� הענקת הסעד המשפטי, השופטת ארבלציינה , בית הדי� השרעי להתבטל


ייתכ� שהיינו מגיעי� לאותה תוצאה ג� א� ": גיה דר� החלתו של עקרו� השוויו�לניתוח הסו
   32."היינו מניחי� שחוק שיווי זכויות האישה לא חל על המקרה דנ�


לד בחוק שיווי השופטת ארבל מבססת את אמירתה על כ� שעקרו� השוויו� בי� המיני� לא נו
 כבר ,לדבריה, עקרו� השוויו� נולד; לעיגו� הצהרתי ומעשי שלובו אלא א� זכה , זכויות האישה


 כי הפעלת הדי� הדתי צריכה להיעשות תו� התחשבות הכ� קבע כמו 33.ע� לידתה של המדינה
  . בעקרו� השוויו�


 
  . לפסק דינה של השופטת ארבל31 'פס, ש�  30
שאלת נדונה , )1954 (910ח ד "פ, עכו והמחוז,  השופט השרעי' מלח� נ49/54 �" בבגהכ� לדוגמ  31


 לאותו 5 ' לבי� ס,לחוק שיווי זכויות האישה) א(8 ' שנקבע אז בס,היחס בי� האיסור על פוליגמיה
כל כוונתו של סעי� : "בקובעו כ�,  מאחוריוד ולהיגיו� העומ5 ' נדרש למטרתו של ס�" ובג,החוק


הקיימות א� בהלכות ,  מעי� הללו דלעילמסוימותלשמור ולהג� על אפליות משפטיות ,  היא5
 לפסק 8 'ס" (וא� בהלכות האישות של איזו עדה דתית מוכרת אחרת, האישות של דיני ישראל


 7) 1(חד כ"פ,  לישראלי� הראשיני�הרב' בורונובסקי נ 10/69נ "א ד נוספת היהדוגמ). הדי�
  . שעסק בהיתר שנית� לגבר לשאת אישה אחרת בשל סירובה של העותרת לקבל גט)1971(


  . לפסק דינה של השופטת ארבל44' פס, הבוררת� "בג  32
  . לפסק דינה של השופטת ארבל24' פס, ש�  33
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חינת החלת עקרו� השוויו� ללא באת  מאפשרת למעשהאמירתה של השופטת ארבל 
שכ� היא אינה מוגבלת לתחולתו של החוק , תחולת� של החריגי� לחוק שיווי זכויות האישה


  . כאמור
שחייבה את בתי (השופטת ארבל כדי להגיע לתוצאה הסופית שנוקטת המהל� המשפטי 


  . עשויה אפוא ליצור שני מסלולי� מקבילי�) הדי� השרעיי� למנות אישה בוררת
שאינו מוגבל ,  עקרו� השוויו� הכלליו של ההחלטה לאור תחולתמסלול הבוח� את הוא האחד


 המסלול; ) מסלול עקרו� השוויו�:להל�(לחוק שיווי זכויות האישה ולחריגי� המופיעי� בו 
מסלול חוק שיווי : להל�( בוח� את תחולתו של חוק שיווי זכויות האישה והחריגי� בו אחרה


  ). זכויות האישה
חוק שיווי זכויות ששכ� הקביעה , שמדובר במסלולי� חופפי�לכאורה נית� היה לטעו� 


לי� אמורי� להחיל את אותו  משמעה ששני המסלו34,האישה הצהיר על די� קיי� זה מכבר
  . קרו� השוויו�א הוא עֶ ו הל,קרו�יע


צעידה בכל אחד מהמסלולי� המתוארי� לעיל עשויה להוביל לתוצאה , הלכה למעשה
ה להוביל ית היהצעידה במסלול של חוק שיווי זכויות האישה יכולהשוני העיקרי הוא ש. שונה


,  חלי�החריגי� לחוקשלפיה  עמדת בית הדי� השרעי התקבלהלתוצאה של דחיית העתירה אילו 
 ,במבח� התוצאה הסופית. בעוד צעידה במסלול עקרו� השוויו� אינה מוגבלת לתחולת החריגי�


 באותה א�, הבוררת �" כפי שהוכרע בבג,ות דומותהפעלת שני המסלולי� יכולה להוביל לתוצא
הא� אמירתה . וצאות משפטיות שונות וא� מנוגדותמידה היא יכולה להוביל במקרי� אחרי� לת


של השופטת ארבל יצרה למעשה שני מסלולי� מקבילי� שנית� לעשות בה� שימוש בתחו� 
מהו היחס ביניה� וכיצד  ,מהי משמעות קיומ� של שני המסלולי�, א� כ�? האפליה נגד נשי�


מהו משקל� של ? על מאבקי� עתידיי� נגד אפליית נשי� בבתי הדי�) א� בכלל(ישפיעו 


או ( והא� קביעתה של ארבל מבססת למעשה ,החריגי� הקבועי� בחוק שיווי זכויות האישה


  ? לה�" מסלול עוק�) "מציעה


�"ההכרעה שניתנה בבג כי לכאורה עולה בתחו� אפליית נשי� �"פסיקה הקודמת של בגמ 
 שעסק בסירוב למנות 35,פורז עניי�, כ�. �" אינה שונה מהכרעותיו הקודמות של בגהבוררת


 שעסק בפסילת אישה מלכה� כחברה במועצה 36,שקדיאל עניי� ו,אישה באספה הבוחרת רב עיר
. ה לחוק שיווי זכויות האיש�התייחסו א� ה� לעקרו� השוויו� לצד התייחסות, הדתית בירוח�


 בבואו �"שני המסלולי� חולפת מול פניו של בגשל  האפשרותכבר אז נית� היה לראות את 


בהצעתה של כבוד השופטת . לדו� באפליה נגד נשי� ובנושאי� הנוגעי� לענייני הלכה ודת
 אי�) מסלול חוק שיווי זכויות האישהלעומת ( עקרו� השוויו�  שלארבל לצעידה במסלול


עלתה האופציה להחלת שני  שקדיאלו פורז שבענייני� העובדה חר�.  חידוש רבלכאורה


 
  .רבל לפסק דינה של השופטת א29' פס, ש�  34
  .)1988 (309) 2(ד מב"פ, יפו�אביב�ראש עירית תל' פורז נ �953/87 "בג  35


  .)1988 (221) 2(ד מב"פ, השר לענייני דתות' שקדיאל נ �153/87 "בג  36
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 לא נקטה השופטת ארבל הבוררת �"ג� בבג 37.הוכרעה ונותרה בצרי� עיו� לאהיא , המסלולי�
הערה נוספת מעבר לדרוש "אלא התייחסה למסלול עקרו� השוויו� כ, משמעית� לשו� חותכת וחד


  38."לעניינו
 ,)למרות לשונה המסויגת( בקביעתה של השופטת ארבל נית� לראות חידוש, דעתיל, ע� זאת


. בה העניקה למסלול עקרו� השוויו� מקו� מרכזי בקביעתה הסופית והתוותה כלל פרשני נוס�ש
 הדתי לאמ� אסכולה מקובלת בדי� הדתי אשר אינה פוגעת הדי� המחייב את בית ,כלל זה


  :  בזו הלשו�נוסח, עקרו� השוויו�בעקרו� השוויו� על פני אסכולה אחרת שאינה מתיישבת ע� 


יתכ� שהיינו מגיעי� לאותה תוצאה ג� א� היינו מניחי� שחוק שיווי זכויות 
ככל הערכאות השיפוטיות , בתי הדי� הדתיי�. האישה לא חל על המקרה דנ�


, ובה� לעיקרו� השוויו�, כפופי� לעקרונות היסוד של השיטה, ורשויות השלטו�
עיקרו� , כפי שציינתי. ל בית משפט זה בפסיקתואשר זכה ליישו� עקבי ש


אלא רק זכה לעיגו� , השוויו� בי� המיני� לא נולד בחוק שיווי זכויות האישה
הפעלת הדי� הדתי צריכה להיעשות א� היא תו� , לפיכ�. הצהרתי ומעשי שלו


ככל , ובעיקרו� השוויו� בפרט, התחשבות בעקרונות היסוד של השיטה בכלל
קיי� שוויו� א� "כפי שציי� הנשיא ברק . ת הדי� הדתי עצמושנית� במגבלו


, כ� ראו עניי� בבלי; 278' בעמ, עניי� שקדיאל" (בתחולתו של עקרו� השוויו�
כל רשות מרשויות "כבוד האד� וחירותו כי : כ� קובע א� חוק יסוד). 248' בעמ


כה של ההשל). 11סעי� " (יסוד זה� השלטו� חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק


קביעה זו לטעמי היא כי א� קיימת אסכולה מקובלת בדי� הדתי המתיישבת ע� 


עיקרו� השוויו� על בית הדי� הדתי להעדיפה על אסכולה אחרת בדי� הדתי 


  39.שאינה מתיישבת ע� עיקרו� זה


 המחייבת את בית הדי� להעדי� פרשנות המתיישבת , של השופטת ארבלהפוזיטיביתקביעתה 
מרחיבה את ה , קביעה תקדימיתהיא, עמוויו� על פני זו שאינה מתיישבת ע� עקרו� השו


  . בה� קיימת יותר מדר� פרשנית הלכתית אחתשפוטנציאל ההגנה על זכויות נשי� במקרי� 


 
בפרשה שלפנינו אנו עוסקי� בפירוש חוק , כפי שציינתי" :ק לפסק דינו של השופט בר9 'ס, ש�  37


 של 'האני מאמי�'די בעקרו� השוויו� המהווה חלק מ, ולעניי� זה, לעניי� מינוי מועצה דתית
שנית� היה להגיע אליה , באה לביסוס נוס� של גישה חוק שיווי זכויות האשהההפניה ל. מדינתנו


מגיעי� ) עקרונות היסוד(פי ראש אחד �א� על, מה הדי�, שאלה יפה היא. ג� בלעדי אותה הפניה
אי� לנו צור� , כאמור. לתוצאה אחרת) ויות האשהחוק שיווי זכ(פי ראש אחר �לתוצאה אחת ועל


  ). נוספהההדגשה" (ואני מבקש להשאירה בצרי� עיו�, להכריע בשאלה זו
  . לפסק דינה של השופטת ארבל43' פס, הבוררת� "בג  38
  ).ההדגשה נוספה ( לפסק דינה של השופטת ארבל44' פס, ש�  39
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הא� משמעות : קביעה זו היא ג� מעלה שאלות כגו�במוב� שלצד הפוטנציאל הגלו� 
� היעדרעתידיי� של אפליה נגד נשי� להוכיח היא חיוב� של בתי הדי� הדתיי� במקרי�  הקביעה


? הא� הדבר מתיישב ע� עקרו� השוויו�? של אסכולות או דעות דתיות בעלות פרשנות חלופית
על הא� המקור לקיומ� של אסכולות או דעות דתיות חלופיות הוא רק דעת� של בתי הדי� 


חי� חיצוניי� בענייני יאפשר למומ  או שמא בית המשפט,אודות קיומ� של אסכולות מקובלות
  ? דת להציג את חוות דעת� בפניו
 אילו הגיע ארגו� של נשי� דתיות העוסק בפמיניז� דתי ומבקש :שאלה מתבקשת נוספת היא


יקבל אותה  הא� בית המשפט, להצביע על פרשנות חלופית אשר בית הדי� הדתי אינו מכיר בה
  ? �כראיה לקיומה של פרשנות המתיישבת ע� עקרו� השוויו


  .  מורכבות ועשויות להתברר במקרי� עתידיי� כמוב�התשובות לשאלות שלעיל ה�
נית� לומר שקביעה זו מוסיפה ללא ספק אתגר לארגוני הנשי� ולעותרות , מכל מקו�


 אשר ירצו להמשי� ולהיאבק באפליה נגד נשי� בבתי הדי� הדתיי� ובענייני� ,הפוטנציאליות
  . הנוגעי� לדת ומדינה


 שני המסלולי� המתוארי� לעיל אטע� כי למרות לשונה הזהירה של הסוגיה שללסיכו� 
לחריגי� שבחוק " עוק�"כמסלול ( מסלול עקרו� השוויו� ו שלהשופטת ארבל בנוגע להחלת


 לצד, קביעתה להעדפת הפרשנות הדתית המתיישבת ע� עקרו� השוויו�, )שיווי זכויות האישה
שני הכללי� הפרשניי� (גי� לחוק שיווי זכויות האישה הקביעה של פרשנות מצומצמת של החרי


 שיוכלו לחסות תחת ההגנה של ,עשויות לסייע בצמצו� מקרי האפליה נגד נשי�) שהוצגו לעיל
  . החריגי�


�" וכ� של פסיקותיו הקודמות של בג,הבוררת בעניי� פסק הדי�קריאה רציפה ומעמיקה של  
 פוטנציאל בצעידה במסלול עקרו� יש כ�אשמובילה אותנו למסקנה , במקרי� של אפליית נשי�


מציבי�  וה� עדיי� , מייחס משקל רב לחריגי� שבחוק שיווי זכויות האישה�"בג. השוויו�
 נושא השוויו� בי� המיני� מציינת תתו� כדי סקיר. מחסו� כבד בדרכ� של הנשי� לשוויו�


 יכולות להתמנות לתפקיד שיפוטי בבתי הדי� הדתיי� א� בחסותו אינ�י� השופטת ארבל כי נש
) ג(7וי זכויות האישה בסעי� החריג הקיי� בחוק שיוש בכ�דבר מעיד על הכרתה ה 40.של החוק


  : מחסו� בפני המאבק באפליה נגד נשי� הנו לחוק


שכ� במוסדות , כאשר אנו ממקדי� מבטנו אל בתי הדי� הדתיי� הקושי מתעצ�
בעיקר מעצ� מינוי תפקידי� , זאת. לה ישנה אפליה המובנית בתו� המערכתא


� אשר לכאורה מוגני� על ידי מינויי, שיפוטיי� מקרב המי� הגברי בלבד
   41.החוק


 
  . לפסק דינה של השופטת ארבל27' פס, ש�  40
   .ש�  41
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א� היא למרות , פסיקה הנוגעת לאפליית נשי� בבתי הדי� הדתיי�מסקנה דומה עולה ג� מ
חוק ל א� ורק העובדה שאינו מוגבלוויו� ו בעניי� תחולתו של עקרו� הש�"בגאמירותיו של 


 משקל רב לחריגי� שבחוק שיווי זכויות �"בג בפועל מייחס ,ואול�. שיווי זכויות האישה
 ,"מבוי סתו�"בעתירה של עמותת , הלדוגמ. האישה ומתקשה לבטל החלטות המנוגדות אליה�


   :� קובעת השופטת ארבל כ42, דייני�לבחירתועדה והעוסקת במינוי נשי� ל


לא , ומשזוהי דרישה הלכתית, בתי הדי� הרבניי� ה� גופי� הלכתיי� גרידא


בתי , כידוע, יחד ע� זאת. יכולה להישמע כל טענה נגד מינוי דייני� גברי� בלבד
הדי� הרבניי� עוסקי� בסוגיות רגישות של היחסי� בי� המיני� ולהחלטותיו 


לא אחת דברי ביקורת על רקע זה נשמעו . השפעה מכרעת על חיי המתדייני�
עימ� מתמודדות נשי� בעת התדיינות , לעיתי� קשי� ביותר, בהתייחס למצבי�


במצב זה דומה כי יש מקו� . בפני בית הדי� הרבני בענייני אישות ומשפחה


וזאת ראוי , במסגרת הוועדה למינוי דייני�" לאז� ולפשר בי� שני הקטבי�"


חדת בהמלצת� של ארגוני נשי� שיעשה על דר� של הסתייעות והתחשבות מיו


 המלצות אלה ראוי לה� שתובאנה בחשבו� יחד ע� יתר .ביחס למינוי דייני�
יתר שיקולי לצד , השיקולי� הצריכי� לעניי� ותקבלנה את המשקל המתאי� לה�


   43.הוועדה למינוי דייני�


י� מינוי נש�קביעתה של השופטת ארבל מעידה על כ� שהיא מתייחסת לחריג הנוגע לאי
לאז� בי� " וכדי , ולכ� קובעת כי לכל הפחות,מחסו� בלתי עביראל לתפקידי� שיפוטיי� כ


  . יש לשמוע את המלצת� של ארגוני הנשי� ביחס למינוי הדייני�, "הקטבי�
היה  נוס� שעסק בשאלה של בחירת אישה לכה� בתפקיד מנהל בתי הדי� הרבניי� �"בג


ה תדחנ ובכ� ,נדחתה העתירה מטעמי� דיוניי�זה בעניי�  44.המרכז לקידו� האישהבעניי� 
�" הימנעותו של בג45. לחוק הדייני�13ההזדמנות להכריע בשאלת פרשנותו של סעי�  


כדי ג� יש בה , להכריע בסוגיית מינויה של אישה לתפקיד של מנהלת בתי הדי� הרבניי�מ
לחוק שיווי זכויות ) ג(7 לפרו� את המסגרת החוקית הקיימת בסעי� �"להצביע על הקושי של בג


  . � של נשי� לתפקידי� בעלי השפעה בבתי הדי� הדתיי�יהאישה ולהתמודד ע� שאלת מינו


 
ות ההדגש( )3.6.2008, פורס� בנבו (הוועדה למינוי דייני�' נ" מבוי סתו�"עמותת  �8756/07 "בג  42


  .)נוספו
  .סק דינה של השופטת ארבלבפ, ש�  43
פורס� ( שר המשפטי�' ש רות ועמנואל רקמ� נ"המרכז לקידו� מעמד האשה ע �151/11 "בג  44


  )27.12.2011, בנבו
45   �  .68ח "ס, 1955–ו"התשט,  לחוק הדייני�13סעי
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 כלי� מחוקקל ולבתי המשפט  נותנותהבוררת �"ההכרעות התקדימיות בבג, לסיכו�
. התמודדות ע� אפליית נשי� בבתי הדי� הדתיי�בבה� יוכלו להיעזר שפוטנציאליי� חדשי� 


 חוק שיווי זכויות זה שלעקרו� השוויו� וזה של , ו שימושיי� ביצירת שני המסלולי�הכלי� יהי
האחד בנוגע לפרשנות , האמורי� ביצירת שני הכללי� הפרשניי� � ג� יסייעו ה;האישה


 בית הדי� לאמ� ו של בנוגע לחובתאחרוה, החריגי� לחוק שיווי זכויות האישההמצמצמת של 
  .קרו� השוויו�פרשנות דתית המתיישבת ע� ע


 אודות מינויה של אישה  על הא� יש בכ� כדי לקרב אותנו להכרעה–שאלה מתבקשת היא 
  ?  או דיינת קאדיתתפקידל


  מינוי� של נשי� לתפקיד קאדיות. ו


האסכולה החנפית מאפשרת מינוי� של נשי� לתפקיד ש ,הא� לאור הערתו של בית הדי� השרעי
סללה למעשה הדר� נ נית� לומר כי הבוררת �"ת של בג ולאור הכרעותיו התקדימיו46,קאדיות


  ? מינויה של אישה כקאדית בבית הדי� השרעיאת בפני הכרעה המחייבת 
לחוק שיווי ) ג(7 לשאלת החריג הקבוע בסעי� �"כיצד יתייחס בג, התשובה לכ� חיוביתא� 


  ? ולמשקל שיינת� לו זכויות האישה
גי� הקיימי� בחוק שיווי זכויות האישה והמשקל נית� לומר כי מעמד� של החרי,  גיסאמחד


�"למרות קביעתו של בג.  את הסיכוי להכרעהקטיני�מ,  כמפורט לעיל, מייחס לה��"שבג 
קשה יהיה להוציא מינוי נשי� לתפקיד שיפוטי ,  לפרשנות מצמצמת של החריגי�הבוררת


 לתפקידי� שיפוטיי� להניח כי מינוי נשי�אפוא  יש .מחו� לגדרי החריגאל במובנו הטהור 
� החריג הקבוע בסעי� מי כל עוד קייזאת,  לפיצוחיישאר לעול� גרעי� קשהבבתי הדי� הדתיי� 


�אמנת ה והסתייגויותיה של המדינה ל47 לחוק שיווי זכויות האישה)ג(7CEDAW.48 ע� זאת ,
מונע או דתי האי� איסור הלכתי ו� הטהור או דתיי� במובאי� מדובר בתפקידי� שיפוטיי� כש


�"יהיה סיכוי למהל� כגו� זה לעבור בבג, מינוי נשי�.49   
 לצד העדפת אסכולות , לצמצו� פרשנות החריגי�הבוררת �"קביעותיו של בג, לעניות דעתי


 בהוצאת  כדי לצמצ� את תחולת החריגי� ולסייע�יש בה, קיימות המתיישבות ע� עקרו� השוויו�
 � ולכ� לכל הפחות יש בה,הטהור מתחו� תחולת�או דתיי� במוב� תפקידי� שאינ� שיפוטיי� 


 
  . והטקסט הצמוד לה23ש "ו הרא  46
לכאורה נראה כי יש לצמצ� את פרשנות : " לפסק דינה של השופטת ארבל42' פס, הבוררת� "בג  47


כגו� לדייני� או , ולה� בלבד, הסעי� לנושאי התפקידי� השיפוטיי� בבתי הדי� הדתיי� עצמ�
  ".לקאדי�


  .20ש "לעיל ה  48
) 4(ד מח"פ, השר לענייני דתות' נ" המכו� להכשרת טוענות בית די�" �6300/93 "מה בג לדוגורא  49


441) 1994(.  
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  .  כדי לסייע בצמצו� הפגיעה בנשי��יש בה
להכריע בניגוד � "בעניי� זה לא ייאל� בגש מאחר ,נית� לטעו� כי לכאורה,  גיסאמאיד�


בו שלא רחוק היו� , להלכה המוסלמית ולאור קיומה של אסכולה המאפשרת מינויה של קאדית
השערה זו מתיישבת ע� פסיקתו . ח עקרו� השוויו�וה של קאדית מכ עשוי להורות על מינוי�"בג


בו לא הייתה שהמעידה כי במקו� ,  בנושא אפליית נשי� וכ� בענייני הלכה ודת�"של בג
כ� .  נגד אפליית נשי��"הכריע בג, התנגשות בי� עקרו� השוויו� לבי� עקרונות הלכתיי�


 איסור הלכתי המונע היעדר על �"יו של בג נשענו החלטות51שקדיאל ו50פורזבעניי� , הלדוגמ
המורה על העדפת אסכולה דתית , הבוררת �" בהתבסס על קביעתו של בג, לכ�52.בחירת נשי�


קיימות אסכולות ש ולאור הודאתו של בית הדי� השרעי ,קיימת המתיישבת ע� עקרו� השוויו�
יא בעלת סיכויי� טובי� נית� לטעו� כי קביעה זו ה, כאמור בנוגע למינויה של אישה כקאדית


רק א� נית� יהיה : "בו ציינהש, רדאי' מסקנה דומה נית� למצוא במאמר של פרופ. להתקבל
 ,שקדיאל ופורזכפי שהיה בפסקי די� , להראות שיש זרמי� בהלכה המאפשרי� מינוי דיינות


  53."יהפו� מהל� זה לבר סיכוי


 לתפקיד קאדית בבית הדי�  שאלת מינויה של אישה�" הובאה לפתחו של בג2001בשנת 
עדה ומועמדותה לתפקיד קאדית בפני הואת הגישה , עומרי�מרי� סלימא�, העותרת. השרעי


 הגישה בעקבות זאת. א� ועדת המינויי� החליטה שלא לאשר את מועמדותה ,למינוי קאדי�
  בעתירתה נטע� כי יש54.אליה הצטרפו ארגוני� פמיניסטיי�ו ,�"עתירה לבג עומרי�סלימא�


 עקרו� השוויו� ועקרו� הייצוג ההול� בי� שני � שלהגשמתצור� למנות אישה לתפקיד קאדית ל
 מבלי להכריע בשאלות העקרוניות שעלו העתירהאת  דחה �"אול� בג, המיני� בשירות המדינה


 כי כיוו� שמועמדותה של העותרת נשקלה לגופה על ידי �" בגקבע בלי להרבות במילי� .ממנה
 את החריג הזכיר לצד זאת א�, ולה הצור� בדיו� בשאלת האפליה בי� המיני�לא ע, ועדהוה


  .לחוק שיווי זכויות האישה) ג(7הקבוע בסעי� 
 היעדרעדה יכולה להתפרש כהוכחה על והא� בחינת מועמדותה של העותרת על ידי הו


�"הא� ההכרעות התקדימיות בבג? מניעה דתית למינויה של קאדית על פי הדי� השרעי 
 והכלל הפרשני המחייב את בתי הדי� השרעיי� לאמ� פרשנות , בהרחבה לעילשפורטו ,בוררתה


יש בה� כדי להפו� עתירה של אישה מוסלמית , דתית מקובלת המתיישבת ע� עקרו� השוויו�
�"המבקשת להתמנות לקאדית למקרה הצלחה עתידי בבג ?  


 
  .35ש "לעיל ה  50
  .36ש "לעיל ה  51
  .254–252' בעמ, 9ש "לעיל ה, רדאי  52
  .ש�  53
  ).2001 (857) 3(נהד "פ , יוסי ביילי�,השר לענייני דתות'  נד"עו, זועבי עובייד 1008/01 �"בג  54
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ד הנא חטיב לקאדית "של עובעודי כותבת מאמר זה התפרסמה הידיעה על אודות מינויה 
� לא ייאל� אפוא להידרש לסוגיה " בג55.הראשונה בתולדות ישראל שתכה� בבית הדי� השרעי


   .זו
 אשר התנגדו למינויה של בוררת אישה בעתירה –זהו מקרה מעניי� שבו בתי הדי� השרעיי� 


� שיפוטיי� � וניהלו מאבק משפטי עיקש המלווה בטענות המונעות מנשי� לכה� בתפקידי"בבג
 ה� אותו –שיפוטיי� בבתי הדי� השרעיי� תו� הסתמכות על אסכולות דתיות שמרניות � או מעי�


 הבוררת� "נראה שהצלחתו של בג. בית די� שרעי אשר תמ� במינויה של הקאדית הנא חטיב
עבור נשי� מוסלמיות מתבטאת בהתוויית הדר� למינויה של הקאדית הראשונה בתולדות 


ת החס� הדתי לכאורה המונע מינוי� של נשי� מוסלמיות לתפקידי� שיפוטיי� המדינה ובהסר
  . בבית הדי� השרעי


הא� מאבק� של הנשי� המוסלמיות עשוי לסייע : כא� המקו� לשאול את השאלות הבאות
? בפתיחת שעריה� של שאר בתי הדי� הדתיי� הקיימי� בישראל בפני מינוי� של נשי� דיינות


� להתגבר על טענות הלכתיות ודתיות המונעות נשי� מלכה� בתפקידי� "הא� וכיצד יוכל בג
דתי של בתי �הא� ועד כמה יישמר המונופול הפטריארכלי: והשאלה המכרעת היא? שיפוטיי�


� מוכ� לפתוח את דלתותיו "ובאיזו מידה יהיה בג, הדי� הדתיי� בהשמעת אות� טענות הלכתיות
ת בדת אשר אינ� נמני� ע� אלו המכהני� בבתי הדי� לשמיעת טענות שונות ממומחי� ומומחיו


  ? הדתיי�


  סיכו�. ז


 עסק בחוקיות סירובו של בית הדי� השרעי למנות אישה בוררת מחמת מינה הבוררת �"בג
 קביעתומלבד , עליה� נשע� בית הדי� השרעי בסירובוש נוספי� נימוקי�לא היו . בלבד


אינה מאני ' לחוק המשפחה העות130הוא מאמ� בפרשנות סעי� שאותה שהאסכולה ש
בית הדי� השרעי הצביע בעצמו על אסכולות , ע� זאת. מאפשרת מינויה של אישה לתפקיד


  . מינוי� של נשי� לתפקידאת אחרות שאינ� פוגעות בעקרו� השוויו� והמאפשרות 
כברת דר� להגנה על זכויותיה� של נשי� וחייב � "בגבדונו בעתירה העומדת מולו עשה 


השופטת ארבל הגיעה . מינויה של אישה בוררת לאור עקרו� השוויו�את ו של דבר בסופ
אחד מחיל את עקרו� ה, בשני מסלולי� מקבילי�) אופציונלי(לתוצאתה הסופית תו� שימוש 


  .שיווי זכויות האישה והחריגי� לו מחיל את חוק אחרהשוויו� וה
 אשר ,בפסק הדי�חשובות טענתי היא שהשימוש בשני המסלולי� מוליד שתי קביעות 


השילוב ביניה� עשוי להוביל לצמצו� תחולת� של החריגי� לחוק שיווי זכויות האישה במקרי� 


 
 Ynet 25.4.2017" ית הדי� השרעיאישה מונתה לקאדית בב: היסטוריה"טובה צימוקי   55


www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4953581,00.html.  
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 ועמ�, האלהאי� ספק כי כל עוד לא מתבטלי� החריגי� . של אפליית נשי� בבתי הדי�
�אמנת הבהמדינה הסתייגויותיה של CEDAW,56 נשי� מודרות מתפקידי� שיפוטיי�  וכל עוד


 ונשי� ימשיכו ללותימש� אפליית� של נשי� בבתי הדי� ה, ו בעלי השפעה בבתי הדי� הדתיי�א
   57.כלכליי��להיות נתונות לשליטה פטריארכלית בענייני� מרכזיי� של חייה� הסוציו


דר� המל� למאבק באפליית נשי� בתחו� היא כינונה של מערכת אזרחית אחת ש סבורתני
וביטול המונופול הדתי הקיי� בהסדרת ענייני נישואי�  58משותפת לנישואי� וגירושי�


 כל עוד לא מושגת מטרה זו וכל עוד נשי� נאלצות להתמודד ע� קיומ� של ,אול�ו 59.וגירושי�


 בעניי� הבוררת יכולות לסייע �"נראה כי קביעותיו של בג, החריגי� בחוק שיווי זכויות האישה


קריאה לפרשנות ב ה� יוע זה מתבטאס; לכל הפחות בצמצו� תחולת� של חריגי� אלה


חוק שיווי זכויות לפיתוחו של שיח עקרו� השוויו� כמסלול מקביל בה� , מצמצמת שלה�


  .  של אופציות פרשניות דתיות שמתיישבות ע� עקרו� השוויו��העדפתב וה� מנונפרד מ והאישה


כלל ונשי�  עבור ציבור הנשי� בהבוררת �"לזאת יש להוסי� את ההישג האדיר שמבטא בג
 שבירת המונופול הגברי שהיה קיי� בכל הנוגע למינויי� :המתדיינות בבתי הדי� השרעיי� בפרט


לבחור את זהות ) וג� עבור גברי�(של בוררי� ויצירת אפשרות בחירה עבור נשי� מתדיינות 
 אפשרות אי� לנשי�בה שאפשרות בחירה זו משמעות חשובה מאוד במציאות ל. הבורר מטעמ�


בו שמקו� , וביתר שאת 60, ביחס לסמכותו של בית הדי� השרעי לדו� בעניי� גירושיה�בחירה
  .קאדי� גברי�ברוב�  ה� עדיי� �יינהמכריעי� הסופיי� בענ


 
  .20ש "לעיל ה  56
  .281' בעמ, 9ש "לעיל ה, רדאי  57
 בישראל מסגרת אזרחית לנישואי� וגירושי�: יר עמדהני ג� פנחס שיפמ� ואבישלו� וסטריי� ורא  58


  .www.metzilah.org.il/1140, )2012, רות גביזו� עורכת, ה"ארגו� מציל(
כינונה של מערכת אזרחית לנישואי� וגירושי� ויצירת די� את  , למשל,שיפמ� ווסטריי� מציעי�  59


אלה . תיי� ושאינ� דתיי�תו� מת� לגיטימציה לריבוי טקסי� ד, אזרחי אחד על ידי המדינה
יוכלו ג� לבחור להמשי� להתדיי� בענייני נישואי� וגירושי� , הבוחרי� להינשא בנישואי� דתיי�


בכפו� למחויבות בית הדי� לעקרונות היסוד האזרחיי� בדיני הרכוש לשוויו� , בבתי די� דתיי�
  . 71–53' בעמ, ו ש�רא. בזכות הגירושי�


חודית ובלעדית לדו� בענייני נישואי� וגירושי� של בני העדה לבית הדי� השרעי סמכות יי  60
  .1947 עד 1922, ישראל� לדבר המל� במועצה על אר�52 סימ� ו רא.המוסלמית








125  


:  שופטי� בירושלי� והיו מחוקקי� באסתנבוליש  


) בטעות( של החוק הקרוי ההיסטוריה על  


"חוק המשפחה העותמאני"  


  מאת


*איריס אגמו�
  


 שהי העותרת למנות מטעמה אבקשת בעניי� �" זה נכתב בעקבות פסיקת בגמאמר


הדיוני� בתיק נדרשו לרציפות המשפטית של .  בסכסו� בינה לבי� בעלהבוררתל


המאמר פונה אל עברו של החוק . �1917מ" חוק המשפחה העותמאני"יקה ע� הפס


 שתי דחושבשמה ,  המשפטיתהרציפות תפיסת כי ה� וטוע� חקיקתו ונסיבות


 ההיסטורית הרציפות הבנייתוה� ,  בקשת העותרתאת השרעיי� הדי� בתיערכאות 


ולוגית של  עומד על חשיבותו המתודהמאמר.  שתיה� שגויות– המיוחסת לחוק זה


חוק המשפחה . אודותיו על חוק המשפחה ותיקו� הידע לניתוחההקשר ההיסטורי 


 במאה מאניות' חוליה חיונית בשרשרת הרפורמות המשפטיות העותהיה מאני'העות


קודיפיקציית .  לעצב מערכת משפט ריכוזית וטריטוריאליתשחתרו , עשרההתשע


להחילה על כלל אזרחי , יפוטדיני המשפחה נועדה להשלי� את האחדת מערכת הש


 המשפחה בהתא� לחזו� דפוסי  של�האימפריה ולחזק את שליטת המדינה בעיצוב


 הפכו מגמה זו כשהחילו את חוק המשפחה על הבריטי�. מאנית'המודרניות העות


ניתוח . מאנית'בניגוד לטענת� שבכ� ה� המשיכו מסורת עות, מוסלמי� בלבד


שעמדו במוקד , מאני' העות בחוק המשפחהסעיפי הבוררות בסכסוכי נישואי�


 
, מאנית'לגאלית של האימפריה העות� היסטוריונית המתמחה בהיסטוריה סוציו, ר איריס אגמו�"ד   *


מאניי� וברפורמות 'מחקריה מתמקדי� בבתי הדי� השרעיי� העות. גוריו� בנגב�אוניברסיטת ב�
מאמר זה הוא פרסו� ראשו� של כמה . תשע עשרהמאנית במאה ה'המשפטיות באימפריה העות


 והיה 1917ממחקרה הנוכחי על קוד המשפחה שנחקק באסתנבול באוקטובר ממצאי� 
קציה הראשונה בהיסטוריה של דיני משפחה שרעיי� והאחרונה במפעל הקודיפיקציה ילקודיפ


  .תשע עשרהמאנית במאה ה'הגדול של האימפריה העות
, המחקרעל תמיכתה בחלקו הראשו� של ) ISF(המחברת מבקשת להודות לקר� הלאומית למדע   


כמו כ� .  על התמיכה במחקר ההמש��Gerda Henkel Stiftung ול,שהוביל לכתיבתו של מאמר זה
 . על הערותיה� המועילותמשפחה במשפטמודה המחברת לשופטי המאמר ולחברי מערכת 
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משמש במאמר לביסוס הטענה שהחוק במקורו נועד להקנות למדינה , �"פסיקת בג


  .כלי� לעיצוב מחדש של דפוסי המשפחה


  מבוא  .א


   בריטילקולוניאליז
 מאנית' עותממודרניות  .ב


  נשי� ומשפחה, מאניות' העותהרפורמות  .1


   של הקודשמו  .2


  )1919" (חוק המשפחה המוסלמי"ל) 1917 ("קוד המשפחה"מ  .3


 הבוררות המשפחתית בסכסוכי נישואי� וההקשר ההיסטורי של קוד מועצת  .ג


  המשפחה


  ובית הדי� השרעיהבוררות  .1
   וצמצו� הפלורליז� המשפטיקודיפיקציה  .2


   המשפחהניית והבבית שלו�  .3


  סיכו�  .ד


  מבוא. א


 מטייבה שהי שיש לקבל את עתירתה של א2013 ביוני �27 המשפט הגבוה לצדק פסק בבית
וחייב את בית הדי� השרעי לערעורי� ואת בית הדי� השרעי המחוזי בטייבה להרשות לה למנות 


 בית הדי� 1. כבוררת בסכסו� בינה ובי� בעלה בנוגע להליכי הגירושי� שלה�שהימטעמה א
ה שהיא מנוגדת  בטענשהי את בקשת האתחילה דחה , נדו� הסכסו�בוש ,בטייבה השרעי


 משתמע כי רק גבר רשאי מה�שלמקורות ההלכה שעל פיה� עוצבו סעיפי הבוררות בחוק ו
 וזה , ערערה על ההחלטה בפני בית הדי� השרעי לערעורי� בירושלי�שהיהא. לשמש בורר


�" לעתור לבגשהידחייה שהובילה את הא,  בטייבה ודחה את הערעור�צידד בהחלטת בית הדי, 
 על ואושרשנכתב על ידי השופטת עדנה ארבל , �"פסק די� חשוב זה של בג. בתהאשר פסק לטו


. הוא מסמ� מרתק מכמה בחינות, מרי� נאור ונוע� סולברג, ידי שני השופטי� האחרי� בהרכב
החוק הנוהג בבתי : במאמר זה אתמקד ברובד ההיסטורי שלו ושל החוק שהוא מתייחס אליו


 ובספרות המחקר ,"חוק המשפחה העותמאני"ספר החוקי� המכונה ב, הדי� השרעיי� בישראל
 Ottoman Law: באנגלית" (מאני'חוק זכויות המשפחה העות"הוא מכונה לעיתי� כ� ולעיתי� 


of Family Rights, OLFR .( הצדדי� בדיו� המשפטי בכל הערכאות נדרשו לא מעט להיסטוריה
ושופטי , ט המנדטורית והישראליתלמשמעויות חקיקתו ולגלגוליו במערכות המשפ, של החוק


 התייחסו לסוגיות אלה בהצגת השיקולי� שהנחו אות� בגיבוש החלטת� א� לקבל את �"בג
  .ה לדחותאו העתירה


 
: להל�) (27.6.2013, פורס� בנבו (בית הדי� השרעי הגדול לערעורי�' פלונית נ 3856/11� "בג  1


 ).רתהבור� "בג
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 אני מכנה את בושהש� " (קוד המשפחה" במאמר זה יוקדש להקשר ההיסטורי של הדיו�
 שהממשלה  הוא הקודאוהל, ) הסיבה לכ�את אסביר מאמר הבהמש�; החוק המקורי


 � בנושאי נישואימאני'עות�לו כחוק מדינה כ1917,  באוקטובר�25 חוקקה במאנית'העות
כינו אותו , �1919הבריטי� הכניסו בו שינויי� מהותיי� ב: חוק זה עבר כמה גלגולי�. וגירושי�


והכריזו עליו כחוק הנוהג בבתי הדי� השרעיי� וחל על מוסלמי� " חוק המשפחה המוסלמי"
 לשתי �1922אזורי� שהפכו ב (1918–�1917זורי� שנכבשו על ידי הצבא הבריטי בבלבד בא


מדינת ישראל ירשה את החוק ממערכת ).  הירד��י ועבר"א�פלשתינה, מושבות מנדט בריטיות
 והוא מהווה עד ,"חוק המשפחה העותמאני"המשפט המנדטורית והותירה אותו על כנו בש� 


אחזור . יי� בסוגיות המעמד האישי של המוסלמי� בישראלהיו� בסיס לפסיקת בתי הדי� השרע
 המקורי כסוגיה היסטורית ראשונה שמאיירת את מסגרת מאני' בשמו של החוק העותלדו� להל�


 אתו א� בטר� אעשה זאת אציג את מטרות המאמר ,קרי ההיסטוריה של החוק, הדיו� כולו
  .הטיעו� העיקרי שייעצב אותו ואת מבנהו


 ידע ה� יחסי� מורכבי� תרי יצ של� כתחומימשפטלבי� היסטוריה  הגומלי� יחסי
שאלות אלו עלו בעבר ועולות מדי . ות מעטלא המעוררי� שאלות פילוסופיות ומתודולוגיות


 במסגרת עקרו� הרציפות 2.היסטוריוגרפיה והיסטוריוסופיה, פע� מחדש בדיוני� על היסטוריה
נהלי� , נורמות, מוצא� של חוקי�המשפטית רווח בפרקטיקה המשפטית העיסוק ב


כחלק מהבסיס לגיבוש טיעוני� , בשינויי� שה� עברו לאור� זמ� ובמשמעויותיה�, ופרוצדורות
לעיתי� מובאות להכרעת בית המשפט סוגיות שבמהות� ה� סוגיות , יתר על כ�. ופסיקות


 מצבי� אלה . שההכרעה בה� תלויה כולה בפרשנות היסטורית של חוקי� כאלהאו, היסטוריות
אמורי� לעורר את השאלה העקרונית א� הזירה המשפטית מתאימה , או למצער, מעוררי�


 פרט,  אילו כלי� וידע דרושי� לש� כ�– וא� כ� ,בכלל לדיוני� והכרעות בסוגיות כאלה
 בשאלה זו לא אעסוק כא� 3. מומחי�דעת  המקובלת של בית המשפט על חוותלהסתמכות


 
 מיתוס או –היסטוריה דיו� היסטוריוסופי והפניות למחקרי� נוספי� בנושא ראו אלעזר וינריב ל  2


, ההיסטוריו� הנודע קרלו גינצבורג). 2003 (74–52 מחשבות על מצב המקצוע? מציאות
הקדיש מסה , שהתמחה בחקר רשומות האינקוויזיציה באיטליה של העת החדשה המוקדמת


בעקבות משפט רצח מתוקשר וממוש� , בי� מלאכת ההיסטוריו� לזו של השופטמעניינת להשוואה 
 CARLO GINZBURG, THE JUDGE AND THE HISTORIAN: MARGINAL: שהוא עקב אחריו מקרוב


NOTES ON A LATE-TWENTIETH-CENTURY MISCARRIAGE OF JUSTICE (1999). 
הדיוני� ). 15.3.2012, פורס� בנבו (ראלמדינת יש' אלעוקבי נ 7161/06) ש"מחוזי ב(א "למשל ת  3


, )Ottoman Land Code) (1858(מאני 'הממושכי� בתיק והפסיקה בו נדרשו לחוק הקרקעות העות
סנדי קדר ואחמד , ראו אור� יפתחאל. על תיקוניו השוני� והשינויי� שנעשו בו בתקופת המנדט


 7 יד משפט וממשל"  הבדוויזכויות קניי� במרחב: 'הנגב המת'עיו� מחודש בהלכת "אמארה 
בה� כאלה המתמחי� בסוגיה הסבוכה של , מאנית עצמ�'חוקרי ההיסטוריה העות). 2012(


, תשע עשרהמאנית ושינויי החקיקה ביחס אליה במאה ה'המשטר הקרקעי באימפריה העות
חלוקי� ביחס למשמעויותיו של חוק זה וההשלכות של יישומו לאור� זמ� על אוכלוסיות שונות 


 יוצרתאת החלטת בית המשפט בתיק זה אפשר לאפיי� כפסיקה משפטית ה. ובמקומות שוני�
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 העומדת ברקע הדיו� כא� אינה שייכת לסוג �" פסיקת בג–האחד : משני טעמי�, בפירוט
, אלא לסוג הראשו�, זה שבו הפסיקה מבוססת על הכרעה בסוגיה היסטורית, המקרי� האחרו�


שבו סקירה היסטורית על החוק במסגרת עקרו� רציפות המשפט מבהירה את הרקע ההיסטורי 
הטע� . כרעה במונחי� היסטוריי� אלהא� אינה מעמידה את השאלה שבמחלוקת לה, של החוק


 הוא שלזכותה של השופטת עדנה ארבל ייאמר שהיא כללה בפסק הדי� סקירה מיודעת אחרה
בהסבירה בדר� זו את החלטתה להשאיר את ,  של החוקיי�למדי של ההיבטי� ההיסטור


כל ב. תולדות החוק מחו� לשיקולי הפסיקה ולבחור בחוק הישראלי כמסגרת להכרעה בעתירה
 מבקשת אני משו� שמשפטלהעליתי כא� את שאלת היחסי� המורכבי� בי� היסטוריה , זאת


 מוגבל אמנ� המאמר. למק� את הדיו� שאערו� במאמר זה בתו� ההקשר הרחב של יחסי� אלה
 אול� דיו� מצומצ� זה נשע� ,רק לסוגיות בודדות הנוגעות לקוד המשפחה והקשרו ההיסטורי


 היסטוריות אלה ומבקש עומק השואב את השראתו משאלות, ותרעל מחקר היסטורי רחב י
  4.לתרו� להארת�


 הדיו� היא להציג את הממדי� ההיסטוריי� של כמה מהסוגיות שבה� עסקה פסיקת מטרת
ההקשר ההיסטורי .  ולהדגיש אגב כ� את חשיבות הצבת� בתו� הקשר היסטורי מתאי��"בג


חוקרי� לא תמיד . רקע או קישוט,  מעי� תפאורה,י טריוויאלי וכמעט טכניי�נתפס לעיתי� כענ
, או כל עניי� אחר(נותני� את דעת� לשאלה מדוע וכיצד ה� בוחרי� לדו� בתולדותיו של חוק 


 יחידה פשרותכאילו אי� זו בחירה אלא א, במסגרת הקשר היסטורי מסוי� ולא אחר) לצור� זה
ההקשר שבו . ולא היא. יצוני לניתוחכאילו ההקשר ההיסטורי ח, לופי�או לח, ומובנת מאליה


, להציב את סוגיית הדיו� שלה� הוא חלק ממנה, יד במודע או כלאחר, היסטוריוני� בוחרי�
עצ� הבחירה למק� את הדיו� בהקשר היסטורי .  והפרשנות שה� מגבשי�מהניתוח ג� כמו


ההיסטוריונית  ושזירת הניתוח ההיסטורי לתו� הקשר זה דורשת מ, הנמקה אפואמסוי� מחייבת
  . בה�כשלי להדושהרי אלה ה� ענייני� שקל מא, ערנות מתמדת


 
 לבעייתיות של שימוש בלתי מיודע בעקרו� הרציפות פרט. הכרעה אנכרוניסטית בסוגיה היסטורית


יש , המשפטית בפסיקה בעלת השלכות כה משמעותיות בסוגיה הנטועה כולה בהוויה העכשווית
מחלוקת המובאת . דל עקרוני בי� מחלוקת משפטית לבי� מחלוקת היסטוריתמקו� להצביע על הב


 זו בלבדמחלוקת היסטורית לא . זו מטרת ההלי� המשפטי. לבית משפט חייבת להסתיי� בהכרעה
לא קיי� . אלא שמבחינת מקצוע ההיסטוריה מוטב לה שלא תוכרע, שאינה חייבת להיות מוכרעת


הדיו� שמחלוקות מעוררות והמש� . כרעות מחלוקות מסוג זהפורו� או הלי� אחד מוסכ� שבו מו
 ולהשגת מטרה זו מכוונת , אודותיה� ה� שמעשירי� את ההיסטוריה כתחו� דעת עלהמחקר


 .המתודולוגיה ההיסטורית
מאני המקורי ולעמדות המחוקק 'יודגש כי הדיו� על קוד המשפחה במאמר זה מתייחס לחוק העות  4


הבריטית (לא לגרסאותיו המאוחרות , מ� בזמנויה השלטת שהוא נמנה עמאני וחוגי האליט'העות
א� כי הניתוח מתייחס בעיקרו לטקסט . או לפסיקה על בסיס גרסאות אלה, של החוק) והישראלית


�גישת הניתוח היא סוציו, מאניי�'של החוק ולא ליישומו קצר הימי� בבתי די� שרעיי� עות
הניתוח נסמ� על ממצאי� , ות לפרקטיקה של עבודת בתי די�בסוגיות הנוגע, במסגרת זו. לגאלית


 .יד לאחריהיאו סמו� מ, מאניי� קוד� לחקיקה'אמפיריי� ממחקרי� על בתי די� שרעיי� עות
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,  בקוד המשפחה131–130 שאטע� במאמר זה נוגעת להקשר ההיסטורי של סעיפי� הטענה
לפי . כללי באופ� �1917מ הקודיפיקציה של להקשרו, �"הסעיפי� שעליה� נסבה העתירה לבג


ימנה השופט שני , שתו ואחד מה� פונה לבית הדי�א� מתגלע סכסו� בי� בעל לא, סעיפי� אלה
.  בני הזוגבי�במטרה ליישב את הסכסו� , בורר אחד מכל משפחה, בוררי� מקרב משפחותיה�


במקרה שהבוררי� ייכשלו ביישוב הסכסו� ה� יקבעו על מי מבני הזוג מוטלת האחריות 
רושי� שבית הדי� יפסוק  וקביעה זו תשפיע על טיבו של ההסדר הכספי בהסכ� הגי,י�לגירוש


מחקרי� היסטוריי� על קוד המשפחה מדגישי� כי הוא נחקק במטרה לשפר את מעמד . לה�
 מאנית'הנשי� בנישואי� ובגירושי� על רקע השינויי� שחלו במעמד� וזכויותיה� בחברה העות


 את כושר המיקוח של נשי� משפרי� אכ�שני הסעיפי� הללו , לכאורה 5. עשרהתשעבמאה ה
 מטילה על זכותו הבלעדית של בעל אל בעליה� באמצעות הבוררות ומגבלות מסוימות שהימו


,  לבעלי� שליטה בנשי� ג� א� לא מימשו אותההקנתה זו זכות .צדדית את אשתו�לגרש חד
 ,רש�ה� נזקקו להסכמת הבעל לג. בעוד לנשי� לא עמדה אפשרות דומה ליזו� גירושי�


גירושי ( � חלקעל אויותיה� הממוניות המוקנות לה� בגירושי�  כל זכועלובתמורה נאלצו לוותר 
 �ע'ח � שהרצו� לשפר את  על פיא� אני אטע� כא� ביחס להסבר זה על מטרת קוד המשפחה כי 6).ל


 
 J.N.D. ANDERSON, ISLAMIC LAW IN THE MODERN WORLD 26 (1959); MEHMET ראו למשל  5


AKİF AYDIN, İSLÂM-OSMANLI AİLE HUKUKU 158–160 (1985)) להל� :AYDIN, 1985(; 
Mehmet Akİf Aydın, Hukuk-i Aile Kararnamesi: 1917 Tarihli Osmanlı Aile Kanunu, 18 


İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 314, 314–315 (1998)) להל�: Aydın, 1998(; ROBERT H. EISENMAN, 
ISLAMIC LAW IN PALESTINE AND ISRAEL: A HISTORY OF THE SURVIVAL OF TANZIMAT AND 


SHARI’A IN THE BRITISH MANDATE AND THE JEWISH STATE 35 (1978); Judith E. Tucker, 
Revisiting Reform: Women and the Ottoman Law of Family Rights, 1917, 4 ARAB STUD. J. 


  שלא שיפר את מעמד הנשי� ביחסזו בלבדקוד המשפחה לא , Tuckerלטענת . (1996) 7 ,4
אלא שבכמה , מודרניות בבתי הדי��ובעיקר ביחס לפרקטיקות הפסיקה הקד�, לכללי� השרעיי�


בי� ההיסטוריוני� , ככל הידוע לי). 10' בעמ, ש�, Tuckerלמשל (תחומי� הוא א� הרע את מצב� 
המשפטני� ואנשי מדעי החברה שכתבו , חוקרי המשפט האסלאמי, מאנית'של האימפריה העות


כרות טובה ע� המקורות האמפיריי� י היא היחידה אשר יש לה ג� הTucker, על קוד המשפחה
 יישו� דיני המשפחה באימפריה לפני המאה  שלפרקטיקותהו) רשומות בתי הדי� השרעיי�(
 .תשע עשרהה


אצל איריס אגמו� , ראו דיו� קצר בחלוקת העבודה המגדרית שאפיינה את דיני המשפחה השרעיי�  6
, כמה הערות על נשי�: ת ובתי הדי� השרעיי� בסו� התקופה העותמאניתהרפורמות המשפטיו"


 זכויות ומשפט בתקופת המנדט, נשי�: חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה" מגדר ומשפחה
יודגש כי לעצ� ). 2010, קדרי עורכי� ורות הלפרי� מרגלית שילה ,אייל כתב� (132–130, 117


ל התהלי� עשויות להיות פני� לכא� או לכא� מבחינת קיומה של הבוררות ופיקוח בית הדי� ע
 ובי� א� בי� א� הוא שמעוניי� בגירושי� והיא לא, שה מול בעלהיהתרומה לחיזוק מעמדה של א


המחשה מצוינת לכ� נית� . דיו� מפורט יותר על כ� בחלקו השני של המאמרראו . הפו�המצב 
 & Ziba Mir Hosseini בהפקת ”Divorce Iranian Style“: �1998 לראות בסרט התעודה המרתק מ


Kim Longinotto ,www.youtube.com/watch?v=BBm8GqMNwXU . בו שבסרט מתועד מקרה
 .אישה המעוניינת בגירושי� ובעלה המתנגד לכ� נשלחי� על ידי השופט לבוררות משפחתית







  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  איריס אגמו�


130  


אי� להסתפק בהסבר זה כדי , מאני'את מצב הנשי� בנישואי� אכ� היה בי� מטרות המחוקק העות
 ושל שאיפת המחוקקי� לתרו� לשיפור מעמד להבי� את ההקשר ההיסטורי של הקודיפיקציה


 אותה אל יעדי הרפורמות המשפטיות שקשר, לשאיפה זו היה הקשר היסטורי רחב יותר. �הנשי
 7."ארוכה" ה עשרהתשע במרוצת המאה המאנית'שהובילה האליטה הפוליטית העות


, יתהרפורמות חתרו לחולל שינוי במערכת המשפט האימפריאלית ולעצבה כמערכת מודרנ
.  המדינה כולובמנגנו�כחלק משינוי נרחב ברוח זו שהרפורמטורי� ערכו , יעילה וריכוזית


את .  זה השתלבו ג� מאמציה� לעצב מחדש את המשפחה ואת יחסיה ע� המדינהקטבפרוי
  .הרצו� לשפר את מעמד הנשי� במשפחה ולעג� זאת בחקיקה יש לראות כנדב� בסדר היו� הזה


שאליו אגיע בחלקו השני של ,  של קוד המשפחה131–130סעיפי�  בכמה היבטי� של דיו�
 מנת להציב דיו� זה בהקשר על ,ואול�. ישמש לביסוס טענה זו ולהמחשתה, )פרק ג (המאמר


:  לדיו� בשלוש סוגיות)פרק ב (אקדיש את חלקו הראשו� של המאמר, ההיסטורי שבחרתי
משמעות שמו של קוד ; � במשפחההקשר בי� יעדי הרפורמות לבי� סוגיית מעמד� של נשי


על ידי הבריטי� " קוד המשפחה" ולהסבת �1917התהלי� שהוביל לקודיפיקציה ב; משפחהה
� המאפייני� הסוציואת מכ� לאחראנתח , על בסיס זה". חוק המשפחה המוסלמי" ל�1919ב


, � בשני סעיפי הבוררות בסכסוכי נישואיתמקד שיניתוח, לגאליי� של חידושי קוד המשפחה
לצור� הדגמת הקשר בי� חידושי� אלה לבי� שאיפת המדינה למעורבות במרחב המשפחתי 


  .ובעיצובו מחדש


   לקולוניאליז� בריטימאנית' עותממודרניות. ב


  נשי� ומשפחה, מאניות' העותהרפורמות. 1


בעלת שלטו� ,  חתרו לעיצובה של האימפריה כמדינה מודרניתמאני�' העותהרפורמטורי�
מעמד� של .  שליטה ישירה בנתיני�שלהמ� על מנגנו� היררכי יעיל המאפשר לממריכוזי הנס


במטרה לבטל הבחנות שונות , )1869( מחדש במסגרת הרפורמות כאזרחי� הוגדר נתיני�ה
 להחליש את  נועד המעמד האזרחי השווה בה בעת. שניתנו רק לחלק�ופריבילגיות ביניה�


 
 הובסבאו� הייתה מטבע לשו� שטבע ההיסטוריו� אריק"  הארוכהתשע עשרהמאה ה"ה, במקור  7


בהגדירו את עיד� המהפכות והלאומיות באירופה כמסגרת זמ� שראשיתה במהפכה הצרפתית 
מאנית 'כמה היסטוריוני� של האימפריה העות. וסיומה בתו� מלחמת העול� הראשונה) 1879(
 הרפורמות –מצו כותרת זו בהדגיש� שמבחינת המאפייני� ההיסטוריי� המרכזיי� שלה יא


 החלה ג� באימפריה תשע עשרה המאה ה–יזציה והמעבר למודרניות הגלובל, הגדולות
מסו� המאה ( הקלנדרית תשע עשרהמאנית מוקד� יותר והסתיימה מאוחר יותר מהמאה ה'העות


להיכרות בסיסית ע� ). 1923,  עד פירוק האימפריה אחרי מלחמת העול� הראשונהשמונה עשרהה
 הארוכה באימפריה ראו תשע עשרהמאה המאנית ובפרט ע� הרפורמות ב'ההיסטוריה העות


 ).2015, אורית פרידלנדר מתרגמת (1922–1700מאנית 'האימפריה העותדונאלד קואטארט 
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ה לבי� הקהילות המרכיבות את המדינה ולקד� כוח� של גורמי תיוו� שוני� בי� הממשל
 8.כחלופה לזהויות הקהילתיות השונות,  מלכדתמאנית'עות� לו קולקטיבית כעההתפתחות תוד
 המדינה בכמה מרחבי� ששליטי האימפריה בעבר לא היו התערבות בכרוכי� יויעדי� אלה ה


 ואימפריות אחרות כמו במדינות. כגו� חינו� ומשפחה, מעונייני� במעורבות ישירה בה�
 נמנו מהי שע, האליטה הבירוקרטיתמאנית'ג� באימפריה העות, בתקופה זו ברחבי העול�


בבירת .  ראתה במרחבי� הללו אתרי� לעיצוב� של מדינה וחברה מודרניות,מובילי הרפורמות
שהפכו לחלוצות התמורות שהובילה האליטה , האימפריה ובכמה ערי� מרכזיות נוספות


הקמת מערכת חינו� מדינתית ובניית תשתית ,  המרחב העירוניעיצוב של �מי בתחוהבירוקרטית
התפתחו דפוסי משפחה ואורחות , ייהלאיסו� נתוני� דמוגרפיי� ומעקב אחר תנועות האוכלוס


 שאלות אלה עמדו 9.חיי� שהציפו את סוגיית מקומ� וזכויותיה� של נשי� במשפחה ובחברה
הוא התאפיי� .  שמובילי הרפורמות נטלו בו חלק,פוליטי ערבמרכזו של שיח אינטלקטואלי ו


ברכישת השכלה והכשרה ,  והשאלות שנגעו למקומ� של נשי� במשפחה,כשיח אליטיסטי
בתעסוקה ובפעילויות אחרות במרחב הציבורי ניזונו בשיח זה בעיקר ממציאות , מקצועית


  10.העירונית המתרחבת והבורגנות האליטההחיי� והאידיאלי� התרבותיי� של משפחות 


 
 ,KEMAL KARPAT, THE POLITICIZATION OF ISLAM: RECONSTRUCTING IDENTITY ראו למשל  8


STATE, FAITH, AND COMMUNITY IN THE LATE OTTOMAN STATE 308–327 (2001); MICHELLE 


U. CAMPOS, OTTOMAN BROTHERS: MUSLIMS, CHRISTIANS, AND JEWS IN EARLY 20TH
 


CENTURY PALESTINE (2010); KAREN M. KERN, IMPERIAL CITIZENS: MARRIAGE AND 


CITIZENSHIP IN THE OTTOMAN FRONTIER PROVINCES OF IRAQ (2011). 
 ALAN DUBEN & CEM BEHAR, ISTANBUL HOUSEHOLDS: MARRIAGE, FAMILY ANDראו למשל   9


FERTILITY, 1880–1940 (1991); BENJAMIN C. FORTNA, IMPERIAL CLASSROOM: ISLAM, THE 


STATE, AND EDUCATION IN THE LATE OTTOMAN EMPIRE (2000); NAZAN MAKSUDYAN, 
ORPHANS AND DESTITUTE CHILDREN IN THE LATE OTTOMAN EMPIRE (2014) . על חקר


מאנית והקטגוריות האנליטיות בחקר דפוסי משפחה 'ההיסטוריה של המשפחה באימפריה העות
  IRIS AGMON, FAMILY AND COURT: LEGAL CULTURE AND MODERNITY IN LATE OTTOMANראו 


PALESTINE 22–40 (2006) . על תהלי� דומה שהתרחש באותה תקופה במצרי� הקולוניאלית ועל
: כינו� החילוניות הרפורמה המשפטית לבי� הבניית המשפחה הגרעינית ראו טלאל אסד הקשר בי�


 ).2010, זהר כוכבי מתרג� (319–297 מודרניות, אסלא�, נצרות
ברקע להתפתחותו של שיח זה עמדה העובדה שהשוויו� האזרחי הפורמלי שהונהג באימפריה   10


, 7ש "לעיל ה ,ראו קואטארט. בלבדבמסגרת הרפורמות של המאה התשע עשרה חל על גברי� 
, בלו שאלות אלה ממדי� חדשי�יבשנות מלחמת העול� הראשונה קאול� . 64–61' בעמ


על רקע השתתפות� של נשי� בשוק העבודה במקו� גברי� מגויסי� וגידול , פחות אליטיסטיי�
 Yiğit Akın, War, Women, and the State: The  ראו.בתופעת העגינות של נשות חיילי� נעדרי�


Politics of Sacrifice in the Ottoman Empire During the First World War, 26 J. WOMEN’S 


HIST. 12 (2014) . לסקירה על שינויי� במצב� של נשי� ובתפיסות על נשי� באימפריה
 NIKKIE R. KEDDIE, WOMEN IN THE MIDDLE הארוכה ראו תשע עשרהמאנית במאה ה'העות


EAST: PAST AND PRESENT 60–75 (2007). 
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 המודרנית מאנית' בחברה העותחו לטפשראוי שהסתמ� בשיח זה כדפוס שפחה הממבנה
 ת#ע הנישואי� שלה� מבוסס על רֵ שקשרזוג �בני – משפחה גרעינית של זההיה 


)companionship( דפוס שייצג את האידיאלי� של הבורגנות העירונית שצמחה – וילדיה� 
אידיאל זה עמד כנראה לנגד עיניה� של . ות ברחבי העול�בתקופה זו בערי� מרכזי


 משפחה"שנמנו ע� חוגי האליטה ולקחו חלק בשיח שרווח בבירה על ה, הרפורמטורי�
 הנשי� במסגרת קוד  של� ג� ביחס למהלכי� לשיפור מעמדישותיה�ועיצב את ג" החדשה


 מודל  שלה� בסוגילא כל המעורבי� בהכנת קוד המשפחה היו בהכרח תמימי דעי. המשפחה
היה על , שדורש מטבעו בחירות ברורות, קציהיבפרט כאשר בתהלי� הקודיפ, המשפחה הנשא�


 באופ� כללי ,אול�ו. המחוקקי� לנסח בחדות סעיפי חוק שבסיס� היה דיני המשפחה השרעיי�
לראות ,  המחוקקי�בה�ו,  באסתנבול בתקופה זווהרעיוניתנטו חוגי האליטה הפוליטית 


   11. המודרניתמאנית'ה הגרעינית את יחידת היסוד החברתית ההולמת את המדינה העותבמשפח
שכללו , מאנית' אי� להסיק שלא הייתה לרפורמטורי� ולחוגי� נוספי� באליטה העותמכ�
הייתה ג� .  הנשי� ביחס למעמד הגברי� של�שאיפה כנה להביא לשיפור מעמד, ג� נשי�


,  כפי שהצעתי לעיל,ותרבמסגרת הקשר היסטורי רחב י קוד המשפחה ניתוח ,ואול�. הייתה
 היא קטגוריה אנליטית מועילה יותר למחקר על השיח "משפחה"שכרו� בתובנה מתודולוגית 


חוזרת , בתורה,  תובנה זו12."מגדר" או "נשי�"ההיסטורי הנדו� על נשי� מאשר הקטגוריות 
 , זכויות נשי� יש היסטוריהאודות לעג� לתפיסות , כמו לכל תופעה. לסוגיית ההקשר ההיסטורי


תפיסה הרותמת את שיפור . וה� נבדלו אלו מאלו במקומות וחברות שונות והשתנו על ציר הזמ�
לעיצוב מחדש של המשפחה על , מאני' במקרה העות–מעמד� של הנשי� להשגת תכלית אחרת 


כחלק , ת בעול� הייתה אופיינית בתקופה הנדונה לחברות רבו–ידי המדינה המשתנה בעצמה 
שיפור מעמד� של הנשי� נתפס אפוא . מתהליכי השינוי המורכבי� שנכרכו במעבר למודרניות


 ,כחיוני להשגת שינויי� חברתיי� ופוליטיי� בתחומי� אחרי� וכמדד להישגי� בתחומי� אלה
  13.ולאו דווקא כתכלית לעצמה


 
11  Zafer Toprak, The Family, Feminism, and the State during the Young Turk Period, 1908–


1918, in PREMIER RENCONTRE INTERNATIONALE SUR L'EMPIRE OTTOMAN ET TURQUIE 


MODERNE 441 (Edhem Eldem ed., 1991). 
קטגוריה שהייתה בשימוש הפועלי� , היא במקרה זה ג� קטגוריה של פרקטיקה" משפחה"  12


המשמעות שלו כקטגוריה ,  שהמונח זהההג� ,אול�ו. ההיסטוריי� בני הזמ� לתיאור עמדותיה�
במאמר� . כפי שמציעי� ברובייקר וקופר, אנליטית או קטגוריה של פרקטיקה שונה מהותית


הקטגוריות , ה� מציעי� הבחנה בי� קטגוריות של פרקטיקה, ותהביקורתי על מחקרי זה
, שבאמצעות� הפועלי� ההיסטוריי� מתארי� את התנסויותיה� ובתור� ה� מעצבות את תודעת�


אלה שמשמשות את החוקרי� לניתוח התנסויותיה� ותודעת� של , לבי� קטגוריות אנליטיות
 Rogers Brubaker & Frederick Cooper, Beyond “Identity”, 29ראו . הפועלי� ההיסטוריי�


THEORY & SOC’Y 1 (2000). 
כתיבת ההיסטוריה של המהפכה החוקתית : ?'הא� ייזכר שמנו'"מאבאדי 'ראו למשל אפסאנה נג  13


 BETH; )1999, יוסי מילוא מתרג� (94 ד מאעה'ג" באירא� כאילו יש חשיבות לנשי� ומגדר
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 היה אחד מה� 1917 אשר קוד המשפחה של,  מהלכי החקיקה נועדומאנית' העותבאימפריה
להקנות למדינה שלטו� ריכוזי ולאפשר לה ריבונות ושליטה ישירה , ) האחרו�–ובדיעבד (


 שתיווכו בינ� לבי� ,פוליטיי� שוני��  באמצעות הכפפת גורמי� חברתיי�הדבר נעשה; בנתיניה
כמו ,  תחומי חיי�עיצובב התערבות המדינה בעזרת כ�ו, לפיקוח המדינה, השלטו� המרכזי


, אגב כ�.  אליה�יכנס שבעבר לא היה לה עניי� רב לה, ובפיקוח על תחומי� אלה,המשפחה
המאוכלס במגוו� אנושי של נושאי תפקידי� ,  אותו מנגנו� שלטוני מורכב–המדינה עצמה 


 עוצבה – יחסי שליטי� ונשלטי� אודות עלשמיישמי� את התפיסות המקובלות באותה תקופה 
כחלק ,  החדש שגילו הרפורמטורי�יי� הענאפוא שלפנינו הוא מוקד הדיו� במקרה. מחדש


בעיצובה ובהכפפת� , בהתערבות במסגרת המשפחה,  המשתנהמאנית'מהאליטה במדינה העות
את ניתוח , לטענתי, זה ההקשר שמתאי� למק� בו. של תהליכי� אלה לפיקוח המדינה


. י� במשפחה ובחברה של נשחוקיהמאמצי� שמשק� קוד המשפחה לחולל שינוי במעמד� ה
לפרשנות ההיסטורית של קוד המשפחה הוחמצה על ידי רוב ) ולא רק היא(נקודה מהותית זו 
  14.החוקרי� שדנו בו


  
  


 
BARON, EGYPT AS A WOMAN: NATIONALISM, GENDER, AND POLITICS (2005); Palmira J. 
Brummett, Gender and Empire in Late Ottoman Istanbul: Caricature, Models of Empire, 
and the Case for Ottoman Exceptionalism, 27 COMP. STUD. S. ASIA, AFRICA & THE MIDDLE 


EAST 283 (2007) . ה נאבקו בתקופה זו לקבלת זכות בחירה באירופה ובצפו� אמריקנשי�
. לא מפני שבשאר התחומי� מעמד� היה שווה או קרוב למעמד הגברי�, )יסטית'התנועה הסופרז(


היו , כמו הגברי�, שא� כי לא זכו במעמד של אזרחיות לפי חוק, מאניות'יחסית לנשי� עות
מעמד� של , ית המשפטוהיו בעלות זכות עמידה בב, לרשת ולהוריש, רשאיות להחזיק ברכוש


ראו . המאבק על זכויות פוליטיות היה אמצעי להשגת מעמד אזרחי. נשי� במערב היה נחות יותר
: ג� על השינויי� בחשיבה ובכתיבה על היסטוריה של נשי� ומגדר במערב אירופה וצפו� אמריקה


–1800 ,מגדרהיסטוריה של נשי� והיסטוריה של , היסטוריה: לשנות את ההיסטוריה"בילי מלמ� 
 ).2008, יוסי מאלי עור� (331 מחקרי� בהיסטוריוגרפיה המודרנית:  זמני� חדשי�"2005


בי� המחקרי� הבולטי� . לא רבי� ההיסטוריוני� שניתוח מפורט של קוד המשפחה העסיק אות�  14
 NIYAZI BERKES, THE DEVELOPMENT OF SECULARISM IN TURKEY ([1964]אפשר למצוא את 


1998) ;Eisenman ,5 ש"לעיל ה ;AYDIN, 1985 ,וחוקרי� אחרי�(היסטוריוני� אלה . 5 ש"לעיל ה ,
מרבי� לדו� ) שמסתמכי� עליה� ולרוב אינ� מציעי� תובנות אחרות בקשר לקוד המשפחה


מאנית על מצב הנשי� באופ� 'ויכוחי� האידאולוגיי� והאינטלקטואליי� בקרב האליטה העותוב
את .  מלחמת הבלק� ומלחמת העול� ועל השאיפה לשפר את מעמד�על קשייה� בעקבות, כללי


מאניות ה� מנתחי� ' קוד המשפחה והקשר שלה� למטרות מפעל הרפורמות העותיו שלמטרות
חוקרי� . בלי לקשר בי� שני נושאי� אלה לבי� השאיפה לעצב מחדש את הבניית המשפחה, בנפרד


 באופ� כמעט בלעדי על טקסטי� שנכתבו על אלה ג� אינ� ערי� לכ� שה� מבססי� את ניתוחיה�
לא היה גברי , הג� שהיה אליטיסטי מובהק,  שהשיח הציבורי על מצב הנשי�א� על פי, ידי גברי�


 .בלבד
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   של הקודשמו. 2


 1917 באוקטובר �25  באסתנבול במאנית' המשפחה המקורי פורס� על ידי הממשלה העותקוד
הקוד לא תורג� רשמית לערבית ,  לי ככל הידועHukuk-i Aile Kararnamesi.15תחת הכותרת 


  לאחר מלחמת העול�16. הקודמי�מאניי�'בכ� הוא לא היה שונה מהקודי� העות. בעת פרסומו
והחילו אותו ) כפי שאטע� בהמש�, מהותית( השליטי� הקולוניאליי� החדשי� את הקוד שינו


רי� שהפכו כלומר באזו, לשעבר בלבנט�מאניות'עות�על המוסלמי� בפרובינציות הערביות
 ר�א� ופלשתינההירד� עבר, סוריה, בהסדרי� של אחרי המלחמה למדינות המנדט לבנו�


התרגו� .  אלה הקוד תורג� לערבית באופ� פרטי על ידי משפטני� מקומיי�אזורי�ב. ישראל
ק#�קאנ"ובו הש� שנית� לקוד היה ) 1924(המוקד� ביותר המוכר לי הוא התרגו� הלבנוני  � #ק ח


 ,ואול�.  המאמר אזכיר בהמש� ישראלר�א�  את מוצאותיו של הקוד בפלשתינה17".ַעאילה� אל
  על פיא�,  ישראלר�א� ידוע לי על קיומו של תרגו� מנדטורי רשמי לערבית ג� בפלשתינהלא


,  אל מעמדו של הקוד בצווי� שפרסמוהבריטי� התייחסו כתב המנדט  שלו טר� קבלתשעוד
 הטקסט של החוק שהבריטי� החילו על בתי הדי� 18.שחייבו לשנות אותו ואת תחולתו


נוהג עד ") חוק המשפחה המוסלמי(" שינויי� אלה אחרל  ישראלר�א�השרעיי� בפלשתינה
 ,"חוק המשפחה העותמאני" כיו� מכונהה ,חוק זה.  ישראלמדינתהיו� בבתי הדי� השרעיי� ב


רגומי� פרטיי� של הקוד שמיזג שני ת, הקאדי של יפו דאז,  על ידי טאהר חמאד�1957נער� ב
 ולא ידוע לי י את שני התרגומי� הקודמי� הללו לא ראיתי במו עיני19.לערבית מתקופת המנדט


בי� , מכל מקו�.  אלה שני תרגומי� אחרי�היו מאאו ש, א� אחד מה� היה התרגו� הלבנוני
ימי�  התרגו� הלבנוני יש הבדלי� מסו� לבי, המבוססת על השניי� הללו,הגרסה הישראלית


אחד המקומות ; מאני'והתרגו� בגרסה הלבנונית סטה בעצמו בכמה מקומות מהמקור העות(
הגרסה ).  הנדונה כא��" שעמד במוקד פסיקת בג,130הוא סעי� , י�ילמרבה הענ, האלה


 ַקראר �#קאנ", הישראלית של הקוד מופיעה תחת כותרת שונה במעט מזו של התרגו� הלבנוני


 
 Takvim-i Vekayi 3046, 3-10 : ימי� פורס� הקוד ברשומות באסתנבולשישהכעבור   15


(31.10.1917). 
וצת הרפורמות מסמכי� מסוימי� תורגמו מסיבות במר. מאנית'שפת המנהל והמשפט הייתה עות  16


 רוב החוקי� לא נמנו ע� ,אול�ו. שונות לערבית ופורסמו באמצעות בית הדפוס האימפריאלי
בעיקר , תרגומי� וספרי פרשנות  של דברי חקיקה שוני� פורסמו באופ� פרטי. מסמכי� אלה


 .הסתמ� עליה� וחוקרי� מרבי� ל,על ידי מומחי� זרי� או מקומיי�, בצרפתית
עאר� אפנדי רמדא� , עור�, יוס� אבראהי� צאדר( 373–353, 353 כר� א קַואני��מ�עת אל'מג  17


 ).1927, מתרג�
18  Government of Palestine, An Ordinance to provide for the Application of the Ottoman 


Family Law of 25th October, 1333 (25.9.1919), 1 NORMAN BENTWICH, COMP. LEGISLATION 


OF PALESTINE, 1918–1925, 58 (1926).  
למחברת מאמר , מנהל בתי הדי� השרעיי� בישראל, ר איאד זחאלקה"דואר אלקטרוני מהקאדי ד  19


 .ר זחאלקה"תודתי לד). 10.4.2014(זה 
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ק �ה� קוד המשפחה ההיסטורי וה� גרסותיו , פרסומי� אקדמיי� בעברית ב20".ַעאילה� אל#קח
חוק זכויות המשפחה "או " מאני'חוק המשפחה העות"המנדטורית והישראלית מוזכרי� בש� 


אני משערת שהש� האחרו� הוא תרגו� של הש� הרווח בספרות המחקר באנגלית ". מאני'העות
Ottoman Law of Family Rights (OLFR)של ) כפי שאראה להל�, שגוי(בוסס על תרגו�  והוא מ


ק"המונח  �דווקא במחקרי� המוקדמי� ביותר על קוד . בשמו של הקוד המקורי" זכויות"ל" ק#ח
 וזה הש� Code Familial,21, לדעתי, נבחר הש� המתאי� ביותר, שנכתבו בצרפתית, המשפחה


  ).Family Codeובאנגלית " (קוד המשפחה", מצתיישא
מה� ?  המקוריאמני' לקוד העותמתאי� שהוא זה ש� דווקאשלמסקנה  הגעתי מדוע


מוב� מאליו שכחוק שנחקק באימפריה , ראשית? החסרונות של השמות האחרי� שהזכרתי לעיל
 כ� הוא מופיע תדיר בספרות א�,  לא היה חלק משמו המקורי"מאני'עות"הכינוי , מאנית'העות


של חוקי מדינות באשר ה� אינ� נושאי� את ש� שמותיה� ). לעיל(המחקר בעברית ובאנגלית 
שכ� תפקיד השמות לזהות את החוקי� עבור משתמשי מערכת המשפט , המדינה המחוקקת


 בתחומי משפט ומדעי החברה מוסיפי� את ש� המדינה לש� קרי�היסטוריוני� וחו. המקומית
התוספת .  להיות כלולה בש� החוק עצמואמורה אינהאבל תוספת זו , בהירות הדיו�


 הרווחי� בספרות המחקר דיוקי�ה�אימ היא אחד חה בכותרת שמו של קוד המשפ"מאני'עות"
ולא רק , ואני מתעכבת עליה משו� שלדעתי מקורה בערפול ההיסטוריה של הקוד, אודותיו על


) חוק המשפחה המוסלמי(תוספת זו מתעלמת מהש� שהבריטי� נתנו לו . בטעות טכנית
 ולא , המנדטורישהקוד  על פיא�, לו אותו על מוסלמי� בלבדכששינו את תוכנו והחי


והוא ג� .  ישראלר�א� בבתי הדי� השרעיי� בפלשתינה, לפחות להלכה,  הוא שיוש�,מאני'העות
 די המקורי אמנ� נכנס לתוק� מימאני'הקוד העות. זה שמיוש� בבתי הדי� השרעיי� בישראל


שכ� באותו זמ� החל כיבוש� בידי , רביותאול� הוא לא יוש� בפרובינציות הע, ע� פרסומו
 שמו של הקוד בכותרת,  מקו�מכל.  שנמש� עד תו� המלחמה,הצבא הקולוניאלי הבריטי


  .  אינה מופיעה"מאני'עות" התוספת )לעיל(בתרגומיו לערבית 
 בכותרת מציי� את סוג הצו ”kararname(si)“ ונחהמ,  למרכיבי שמו המקורי של הקודאשר


 מתרגמי הקוד לערבית 22. את דבר החקיקהמאנית'רתו פרסמה הממשלה העותהמנהלי שבמסג
. " מדינהחוק" מודרנית בערבית שמשמעותו ,"�#קאנ"במונח " קרארנאמה"החליפו את המונח 


חוק כזה , לפני הרפורמות.  היה חוק מטע� הסולטא�"קאנו�", מאנית'בתרבות המשפטית העות


 
ראו ג� ). 1957 (311–290 המשפט המוסלמי במדינת ישראלשלמה דב גוטוי� ואהר� ב� שמש   20


 .232–214' בעמ, ש�, תרגו� החוק לעברית ופרשנות
21  Lucien Bouvat, Le Code Familial Ottoman de 1917, 43 REVUE DU MONDE MUSULMAN 5 


 ZİYAEDDİN ראו ג�. מאמר זה כולל תרגו� של קוד המשפחה לצרפתית משולב בפרשנות. (1921)


)1936( URQUIET EN AMILIALF ODEC DU RANSFORMATIONT LA SUR SSAIE ,INDIKOĞLUF İAHRF. 
צו שמבוסס על החלטת ממשלה ומעמדו בהיררכיית הצווי� , �kararnameנראה כי הבחירה ב  22


קשורה לכ� , מאניי� נמו� מזה של הצווי� ששימשו לפרסו� חוקי� אחרי�'הממשלתיי� העות
, Aydın, 1998 ראו. כדי למנוע התנגדות לאישורו בפרלמנט, שקוד המשפחה פורס� כחוק זמני


 .314' בעמ, 5 ש"לעיל ה







  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  איריס אגמו�


136  


שהרי , א נכו� יהיה לתאר אותו כחקיקה פוזיטיביתאול� ל, תפקד והיה מחייב כחוק מדינה
� הקד�מאנית'חקיקה פוזיטיבית לא הייתה חלק מהתרבות המשפטית של המדינה העות


 עשרה טענו תשעבמאה ה). י�ילצור� הענ, מודרנית אחרת�או של כל מדינה קד�(מודרנית 
קת מדינה  במשמעות המודרנית של חקי"קאנו�" את המושג מאני�' העותהרפורמטורי�


קוד המשפחה היה ללא . "קאנו�" את הקודי� המרכזיי� של הרפורמות נוכאשר כי, פוזיטיבית
. מדויקת היא בתרגו� לערבית "קאנו�" ומבחינה זו הבחירה במונח ,ספק חוק מדינה פוזיטיבי


נועדה להדגיש את היותו חלק ממפעל הקודיפיקציה ) "חוק"ולא  ("קוד"ההעדפה שלי למושג 
 �יעני ( עשרהתשע המשפט הקונטיננטלי של המאה הבהשראת �1840ורמות שהחל בשל הרפ


המקור , תילהערכ,  הוא”Hukuk-i Aile“הצירו� ,  לבסו�23).שאפרט מעט יותר בפרק הבא
 ”Aile“". חוק זכויות המשפחה", לטעות נוספת בתרגו� שמו של הקוד לאנגלית ולעברית


.  המונח היחיד בכותרת שתרגומו אינו מעורר קושי והוא,"משפחה"פירושו ) ַעאילה: ערבית(
ק: ערבית (”Hukuk“המונח  �נושא כמה , ללא הקשר מסוי�,  מופיע בנפרד כשהוא,)ק#ח


בי� ). כלומר חוקי� ("כללי�" או "זכויות"במקורו הוא ש� עצ� ברבי� ומשמעותו . עויותמשמ
. שגויה מהותית) Family Rights, זכויות המשפחה ("זכויות"הבחירה ב, שתי המשמעויות הללו


קוד המשפחה אינו עוסק ,  מוסד המשפחה שלו נועדה להשפיע על עיצובשהחקיקה  על פיא�
) נישואי�(הקוד מגדיר את הכללי� להקמת משפחות . בזכויות המשפחה כיחידה חברתית


, חלפק, את ההיתרי� והאיסורי� בנדו� ואת בעלי הסמכות לנהל, במדינה) גירושי�(ופירוק� 
 Hukuk-i“ משמעות הצירו�,  במילי� אחרות24.לרשו� ולתת הרשאות לאזרחי� בענייני� אלה


Aile” בשמו של החוק מייתרת את"חוק" או "קוד" הקידומת ,אול�ו. " משפחהחוקי" הוא  
  ". המשפחהקוד"וכ� נותר הש� , " משפחהחוקי" בסמיכות "חוקי�"המילה 


  )1919" (ה המוסלמיחוק המשפח"ל) 1917" (קוד המשפחה"מ. 3


יחד איתו .  את קוד המשפחהמאנית' פרסמה הממשלה העות1917 באוקטובר �25ב, כאמור
 קוד המשפחה היה צעד משמעותי נוס� 25.פורס� ג� קוד פרוצדורה חדש לבתי הדי� השרעיי�


 
23  Avi Rubin, Modernity as a Code: The Ottoman Empire and the Global Movement of 


Codification, 59 J. ECON. & SOC. HIST. ORIENT 828 (2016). 
ראויות לתשומת לב ) וקי המשפחהח (”Hukuk-i Aile“שתי נקודות בצירו� המילי� , ע� זאת  24


משפחה "נטע� בתקופה המודרנית במשמעות ) משפחה(" עאילה"המונח , האחת. נוספת
 היא הבחירה של המחוקק אחרתהנקודה ה. 315–314' בעמ, 9 ש"לעיל ה, ראו אסד". גרעינית


דיני ( ע� המסגרת השרעית של הקוד "מתכתבת"מאני לשמור בכותרת הקוד המשגה ש'העות
, )שחציה�אחואל אל�אל: בערבית, personal status" (דיני מעמד אישי"ולא ) פחהמש


על הקוד של , 34 ש"הלהל� ראו ( ע� המשפט הקונטיננטלי בגרסתו הקולוניאלית "מתכתבת"ה
 ).קדרי פאשא במצרי�


25  Takvim-i Vekayi 3046 ,מפאת קוצר היריעה לא אדו� כא� בקוד . 14–10' בעמ, 15 ש"לעיל ה
 שיש בחקיקתו כדי להאיר ולתמו� כמה מהטיעוני� הנוגעי� להקשר של א� על פי, וצדורההפר


נטי לעניי� זה הקישור הבולט שעושה קוד הפרוצדורה החדש וובמיוחד רל. חקיקת קוד המשפחה
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.  הארוכה עשרהתשעבסדרת רפורמות עתירת תהפוכות ומשברי� שנערכה במרוצת המאה ה
במהלכ� שליטי האימפריה והאליטה .  של רפורמות אלהרכזיייתה יעד ממערכת המשפט ה


קוד המשפחה נועד להשלי� . מאנית'הבירוקרטית שלה עיצבו מחדש את מערכת המשפט העות
יצירת מערכת משפט מדינה : את השגתו של אחד היעדי� המרכזיי� של הרפורמות המשפטיות


  . מאני�' חלי� על כל האזרחי� העותשחוקיה, בעלת אחדות פנימית, מודרנית ריכוזית


הכניסו ,  עשרהתשע של המאה הארבעי� שהחלו בשנות ה, המשפטיות העיקריותהרפורמות
, בחלוקת העבודה החדשה שכוננו הרפורמות. שינויי� רבי� במערכת השיפוט על כל מרכיביה


שפחה  עד לפרסו� קוד המ,אול�ו. מערכת השיפוט השרעית התמקדה בעיקר בדיני המשפחה
.  אחרי�מאניי�'כפי שעברו חוקי� שרעיי� ועות,  קודיפיקציהמשפחה חוקי ה לא עברו�1917 ב


 של פרשנויות חכמי נדלה הפסיקה בבתי הדי� השרעיי� הסתמכה כבעבר על המאגר הבלתי
בשילוב מנהג מקומי וחוקי� , אימפריההאסכולה הרשמית של ה, ההלכה מ� האסכולה החנפית


בהתא� לעניי� הספציפי שהובא בכל מקרה בפני , וכ� על פסיקות קודמות, )קאנו�(סולטאניי� 
 של דיני המשפחה עלה מדי פע� במרוצת שנות יקציהרעיו� הקודיפ). קאדי(השופט השרעי 


 Mecelle-i Ahkam-ı(ֶלה 'עת הושלמה הקודיפיקציה של הֶמגֶ , 1876בעיקר מאז , הרפורמות


Adliye( ,עשרהתשעבמאה ה. בסס כולו על דיני� שרעיי� שהתמאני'ותהקוד האזרחי הע  
, כולל באירופה, כמו רפורמטורי� רבי� אחרי� ברחבי העול�, מאני�'הרפורמטורי� העות


קוד , במיוחד מהקוד האזרחי הצרפתי הראשו�, שאבו את השראת� מהמשפט הקונטיננטלי
 הל'מגהיה ב. לה' ובה� המגמאניי�'השראה זו ניכרה בכל הקודי� העות). 1804 (ו�אנפולי


שנועד , מיזוג מרשי� ומרתק בי� חוק שרעי למבנה הדוק של ספר חוקי� קונטיננטלי מודרני
לשמר את תוכנ� של הדיני� ובה בעת לשנות את פרקטיקת הפסיקה ולחזק את שליטת המדינה 


 
בי� הליכי השיפוט בבתי הדי� השרעיי� לבי� קוד הפרוצדורה של בתי המשפט האזרחיי� 


 ברוח המשפט הקונטיננטלי והחלי� בבתי , כיתר חוקי הרפורמה,קשנחק, )1879(הניזאמיי� 
 AVI RUBIN, OTTOMAN ראו. לה'המשפט האזרחיי� בלבד את חוקי הפרוצדורה של המג


NIZAMIYE COURTS: LAW AND MODERNITY 32 (2011) . קוד הפרוצדורה החדש לבתי הדי�
לא ביטל את הפרוצדורה שהייתה  הוא ,אול�ו. השרעיי� השלי� מהל� זה בבתי הדי� השרעיי�


שחלקו התקיי� כבר ממילא בעבודת בתי ,  אלא הידק את המיזוג,לה'על בסיס המג, שרעית במקור
בכ� ממחיש החוק הזה . ניזאמית�בי� הפרוצדורה השרעית לפרוצדורה האזרחית, הדי� השרעיי�


מהלכי שינוי ) 1: (תמאנית בתקופת הרפורמות המשפטיו'שני מאפייני� בולטי� של החקיקה העות
ואחרי (קדמו לרוב פעולות החקיקה , יהיבדר� של ניסוי וטע, שיושמו תחילה ללא חקיקה


מאנית התבססה על 'החקיקה העות) 2(; )בדר� דומה, ה� עברו תיקוני� רבי� נוספי�, החקיקה
רו  שיצ,מאניי�'שאילה סלקטיבית של אלמנטי� מחוקי� קונטיננטליי� ושתילת� לצד חוקי� עות


נוס� ). לגאלי מפורט של תהלי� זה�ספרו של רובי� לעיל עור� ניתוח סוציו(יחד מזיגה ייחודית 
כחלק ממערכת השיפוט המדינתית , קוד הפרוצדורה החדש הכי� את בתי הדי� השרעיי�, כ� לע


לתפקיד המנהלי הנוס� שהועיד לה� קוד המשפחה בתחו� הפיקוח והרישו� של , מאנית'העות
נושא זה הוא חלק מפרויקט ). מוסלמי��כולל לא(ואי� וגירושי� של כל האזרחי� הליכי ניש


 . שאני מקווה שיראה אור בקרוב,המחקר הנוכחי שלי
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המטרה המרכזית של , כזכור,  שליטה זו הייתה26.המדינה במערכת השיפוט ובשופטי�
במרוצת התקופה כולה חתרו אפוא הרפורמטורי� .  בפרטהמשפטיות אלה בכלל ומותהרפור


אול� עובדי� , שאגפיה מתמחי� כל אחד בתחומי חוק מסוימי�, לעצב מערכת שיפוט לכידה
 – האלה יהימשתי זוויות הרא. בתיאו� הדדי בעוד� כפופי� במסגרת היררכיה ברורה למרכז


קוד משפחה היה , קציהיט הקודיפ פרויק שלו מערכת השיפוט והשלמתהאחדתל השאיפה
 המש� מתבקש משפחה קוד  היהמבחינת התפיסה שייצגה הקודיפיקציה הקונטיננטלית. חיוני


  27.מאני�' וכ� הוא אכ� נתפס בעיני משפטני� עות,של הקוד האזרחי
 נטע� כי הרפורמטורי� חששו לגעת בדיני מאניות' על הרפורמות העותבהיסטוריוגרפיה
וזאת כהסבר לדחיית הקודיפיקציה של דיני , פ� תתעורר התנגדות דתיתהמשפחה השרעיי� 


 המכשול העיקרי שניצב בפני קודיפיקציה של דיני ,אול�ו 28. זמ� רב כל כ� במש�המשפחה
היה מעורבות� הגוברת , לה ואת האחדת מערכת השיפוט'שנועדה להשלי� את המג, המשפחה


פריבילגיות , בחסות הקפיטולציות. אניתמ'של מדינות אירופה בענייני האימפריה העות


 
 זמ� רב נדרשלה מוצגת לעיתי� כלא יותר משריד ארכאי ש'בספרות המשפטנית הישראלית המג  26


שר ההיסטורי של יצירת גישה זו מתעלמת מההק). �1984בוטלה בישראל ב(מדי לסלקו מהדר� 
. לה וההישג שהיא ייצגה בחיבור שיצרה בי� שתי שיטות שיפוט שונות כל כ� במהות�'המג


על ההקשר . ג� על איכויותיה, מ� הסת�, שרידותה ארוכת השני� בתקופה עתירת שינויי� מעידה
על . 23 ש"לעיל ה, Rubin; ש�, RUBINראו , לה ויתר מהלכי הקודיפיקציה'ההיסטורי של המג


 Seda Örsten שריעה ראו�מאני והבחירה בקוד מבוסס'המאבק על אופי הקוד האזרחי העות
Esirgen, Osmanlı Devleti'nde Medeni Kanun Tartışmaları: Mecelle mi, Fransaız Medeni 


Kanunu mu?, 29 OTAM 31 (2011). 
27  Aydın, 1998 ,הקמת ועדת על, 32–31 ש"זה ראו להל� העוד בעניי� . 314' בעמ, 5 ש"לעיל ה 


 . וההנחיות שניתנו לה ממשרד המשפטי��1916הקוד ב
 ניאזי ברקס הוא אולי הרהוט ביותר בי� חוקרי .172–169 'בעמ ,14 ש"ה לעיל ,BERKESראו למשל   28


ת את הרפורמות הרפורמות התורכי� שבגרו אל תו� התקופה הכמאליסטית וטיפחו גישה המפרש
" מסורת"מאניות ברוח תיאוריות המודרניזציה כמאבק איתני� בינארי בי� 'המשפטיות העות


 J.N.D. Anderson, The Role of Personalראו למשל ". חילוני"ל" דתי"ובי� משפט " מודרניות"ו
Statutes in Social Development in Islamic Countries, 13 COMP. STUD. IN SOC'Y & HIST. 17, 


 ,Avi Rubinמאנית ראו 'לניתוח ביקורתי של גישה זו בנוגע למערכת המשפט העות. (1971) 18
Ottoman Judicial Change in the Age of Modernity: A Reapraisal, 7 HIST. COMPASS 119 


על , מאנית על אופי הרפורמות'יודגש כי מאבקי� בי� חוגי� שוני� בקרב האליטה העות. (2009)
ליוו את , על אופי הקודיפיקציה ועל כל נושא אחר כמעט, שאלת מעמד� של דיני� שרעיי�


 הוא היה נושא לוויכוחי� ,ג� בעת שקוד המשפחה קר� עור וגידי�. הרפורמות כל הזמ�
 שהלי� האישור א� על פי,  דבר זה לא מנע את החקיקה ולא את יישו� הקוד,אול�ו. ומחלוקות


חוקרי קוד המשפחה המעטי�  ).165' בעמ, 5ש "לעיל ה, AYDIN, 1985(של� הרשמי שלו לא הו
 והדבר תר� ועדיי� תור� להדגשת ,נוטי� להבליט בעיקר את המחלוקות האידאולוגיות סביבו


לה לקוד המשפחה ולהחלטות 'מחלוקות אלה בהיסטוריוגרפיה כהסבר לפער הזמ� בי� המג
דגש זה מעורר שתי , לטענתי.  קוד המשפחהו שלמאני� בעת הכנת'את המחוקקי� העותשהנחו 
 המחלוקות סביב הקוד מתוארות )ב(;  הוא מוגז� ומתעל� מגורמי� חשובי� אחרי�)א(: בעיות


 ).מחקרי שבעבודה, בי� היתר, בניתוח טענות אלה עוסק(במושגי� אנכרוניסטיי� 
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לשליטי� אירופי� כדי , מתו� עמדת כוח, היסטוריות ששליטי האימפריה נתנו במאות קודמות
 הגנה  עשרהתשע העניקו מדינות אירופה במאה ה– לעודד את המסחר האירופי באימפריה


אלא ג� , י�ומט כסוחרי� או דיפל, באימפריהלנתיניה� השוהי�, כבעבר, משפטית לא רק
 29.מוסלמיות�בעיקר מבני העדות הלא,  במספרי� גדלי� והולכי�מאני�'לאזרחי� עות


מוסלמיות שלמות ובדרישות �מעורבות זו לבשה לעיתי� אופי של תמיכה בקהילות לא
 קודיפיקציה של דיני 30.מנהיגיה� לקבל סמכויות שיפוט בתחו� המשפחה וניהול הקהילה


 להשלי� את האחדת מערכת השיפוט הייתה מחייבת לצמצ�  במטרהמאניי�'המשפחה העות
 ולהתעמת ע�  עשרהתשעאת האוטונומיה שקהילות אלה הצליחו לזכות בה במרוצת המאה ה


 הממשלה  לא יזמהעד לחיבור קוד המשפחה בתקופת המלחמה. המעצמות שנתנו לה� חסות
  שלמ�צמצול או �יטולהיא ניסתה לפעול בערוצי� שוני� לב.  כזהשיר מהל� ימאנית'העות


טריטוריאלי לזרי� ואזרחי� � מעמד משפטי אקספשרשִא , השלכות משטר הקפיטולציות
 שני�  למש�עכבהאגב כ� הת. ניסיונות אלה עלו בתוהו.  במספרי� גדלי� והולכי�מאני�'עות


 ערוצי השיפוט הקהילתיי� בתחומי המשפחה לתו� מערכת  של�ארוכות ג� השלמת כינוס
ע� פרו� מלחמת העול� והצטרפות האימפריה .  ריבונית ריכוזית אחתמאנית'שיפוט עות


 
 MAURITZ S. VAN DEN BOOGERT, THE; 76–74, 61–60 'בעמ, 7 ש"לעיל ה, ראו קואטארט  29


CAPITULATIONS AND THE OTTOMAN LEGAL SYSTEM: QADIS, CONSULS, AND BERATHS IN THE 


18TH CENTURY (2005); Feroz Ahmad, Ottoman Perceptions of the Capitulations 1800–
1914, 11 J. ISLAMIC STUD. 1 (2000).  


: ראו, תשע עשרהמוסלמיות במאה ה� והאוטונומיה של הקהילות הלא) קהילה דתית( "ִמֶלת"על ה  30
להשתרשות הדעה השגויה כאילו התקיימה באימפריה . 166–161' בעמ, 7 ש"לעיל ה, קואטארט


� דתית של הקהילות הלא� מאנית לאור� מאות שני� מערכת סדורה של אוטונומיה משפטית'העות
תרמו , הבריטי� והצרפתי� בארצות המנדט, כביכול, משיכושאותה ה, שיטת המלת, מוסלמיות


דעה זו נבעה מהסתמכות לא ביקורתית של חוקרי� על תיאורי� של , בי� היתר. גורמי� שוני�
רכיה� נעשה שימוש אנכרוניסטי במינוח זה כאילו הוא מבטא ו שלצתשע עשרהרפורמות המאה ה


י� ההיסטוריי� ביחסי� בי� האימפריה המשכיות של שיטת מנהל אחידה ומהתעלמות מהשינוי
. לאור� שנות קיומה הממושכות של האימפריה, לבי� הקהילות הרבות והמגוונות שאכלסו אותה


 Benjamin Braude, Introduction, in CHRISTIANS AND JEWS IN THE בנושא זה ראו למשל


OTTOMAN EMPIRE: THE ABRIDGED EDITION 1 (Benjamin Braude ed., 2014); Benjamin 
Braude, Foundation Myths of the Millet System, in CHRISTIANS AND JEWS IN THE OTTOMAN 


EMPIRE: THE ABRIDGED EDITION 65 (Benjamin Braude ed., 2014); Baki Tezcan, Ethnicity, 
Race, Religion and Social Class: Ottoman Markers of Difference, in THE OTTOMAN WORLD 


159 (Christin Woodhead ed., 2011); Dimitrios Stamatopoulos, From Millets to Minorities in 
the 19th-Century Ottoman Empire: An Ambiguous Modernization, in CITIZENSHIP IN 


HISTORICAL PERSPECTIVE 253 (Steven G. Ellis et al. eds., 2006) .ת הגישה על התפתחו
 ,KAREN BARKEYמאנית אחרי כיבוש קונסטנטינופול ראו 'הקהילתית בתרבות הפוליטית העות


EMPIRE OF DIFFERENCE: THE OTTOMANS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE 130–150 (2005) . על
על מה אנחנו מדברי� כשאנחנו מדברי� על "ישראלי ראו גל אמיר �שיטת המלת בשיח המשפטני


 ).2016 (677 ל מחקרי משפט" ?המילט
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 ובה� המדינות העיקריות שהחזיקו ," ההסכמהמדינות" למלחמה נגד מאנית'העות
 ובעקבות החלטה ,צדדי� באופ� חדהקפיטולציותמיהרה הממשלה לבטל את , בקפיטולציות


פנתה לחיבור , תחו� דיני המשפחהלה ב' למגהמש� תשל ועידת מפלגת השלטו� לקד� חקיק
  31.קוד משפחה


 מאני' המשפטי ובפרלמנט העותנהל מונתה ועדה בת חמישה בכירי� בִמ 1916 במאי


 הקוד שפורס� כעבור שנה וחצי כלל שני 32. בעבודתהידי מהחלה והיא ,לחקיקת חוק משפחה


קונטיננטלי דמה קוד  בי� תוכ� שרעי למבנה צרבשילוב שי.  ספר נישואי� וספר גירושי�–ספרי� 


הוא , בה בעת. כולל נוצרי� ויהודי�, מאני�'הוא חל על כל האזרחי� העות. לה'המשפחה למג


הותיר על כנ� את הכללי� ההלכתיי� הבסיסיי� של כל דת ביחס לנישואי� וגירושי� ולא עסק 


וקי� פרקי� שכללו ח: כל אחד משני הספרי� נחלק לפרקי� משני סוגי�. כלל בשאלות טקסיות


 אליה� נבדלו הנוצרי� שביחסבתחו� הנישואי� או הגירושי� ופרקי� שבה� רוכזו אות� חוקי� 


הלכה נפרדי� על בסיס דתי ע� � הקוד חוקי� מבוססי שילבבדר� זו. או היהודי� מהמוסלמי�


 העביר לשליטתה סמכויות ולצור� זה,  בתחומי� המהותיי� למדינהלוחוקי� אחידי� לכ


 איבדו את כל לא הללו. כ� היו נתונות בידי ראשי הקהילות השונותחשובות שקוד� ל


אול� התפקידי� שהקנו לה� את כוח� כמתווכי� בי� הקהילה למדינה ניטלו מה� , סמכויותיה�


הכלי� לביצוע השינויי� הללו נכללו בחוק המשפחה עצמו ובצו מנהלי . ונמסרו לניהול המדינה


לצד קוד המשפחה הוכנס , כמו כ�. 1918 של שנת בפתחה, שפורס� חודשיי� מאוחר יותר


בעלי� , גברי� בלבד( שעסק בענישה של אזרחי� ,תיקו� בסעי� משנה בקוד הפלילי


 
 חקיקת תיקוני� ותוספות –האחד , הוחלט על שני מהלכי חקיקה מקבילי�, אמיתו של דברל  31


 וניתנו לה� ,לש� כ� מינה שר המשפטי� שתי ועדות.  חקיקת קוד משפחה– אחרה, לה'למג
 Ceride-i Adliye 149,לה'הנחיות שקושרות בי� הצור� בקוד המשפחה לצור� בתיקו� המג


(August 1916), “İhzar-ı kavanin komisyonları” 65–68  .לה 'הרציונל של הצור� בתיקו� המג
י� ימשו� שהוא מתמקד בצור� לקד� חוקי� חדשי� של זכויות קנ, במסמ� זה מעניי� במיוחד


 אול� יש בו כדי , לנושא הנדו� במאמר זהבמישרי�� זה אינו נוגע יעני. פרטי בנכסי דלא ניידי
הבנה �משפטי אי�שוררת במחקר ההיסטורישבנוגע אליה� מה את אחת השאלות  יר במידתלהא


 שאלת –) 3ש "הלעיל  ראו. שא� מוצאת את דרכה אל דיוני� בתביעות בעלות על קרקע בישראל(
וועדה שמונתה ה, בניגוד לוועדת קוד המשפחה, מכל מקו�. מאניי�'פרשנות חוקי הקרקעות העות


 . לה לא השלימה בסופו של דבר את משימתה'לתיקו� המג
32  Istanbul, BOA, ŞD. 2836/29 (14 May, 1916) .אמנ� כלל רק  קוד המשפחה שחיברה הוועדה


 אול� הכוונה הייתה להרחיב את ,את אלה העוסקי� בנישואי� וגירושי�, חלק מדיני המשפחה
. 317' בעמ, 5ש "לעיל ה, AYDIN, 1985 ראו .המשפחההחקיקה ג� לתחומי� אחרי� של דיני 


ההקשר שבמסגרתו יש להבי� את שהקדימות שניתנה לדיני נישואי� וגירושי� תומכת בטענתי 
אודות על חיבור הקוד היה שאיפת הרפורמטורי� לעצב את הבניית המשפחה ולשלוט בנתוני� 


 ). �פירוט להל(מאנית 'הקמת� ופירוק� של משפחות בחברה העות
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 �נהליהשלא ימלאו אחר ) מאמי�יכגו� א (�ומנהלי טקסי נישואי� מקומיי) ואפוטרופסי נישואי�


  33.נספח המנהלי לקוד עריכת הנישואי� שנקבעו בקוד המשפחה ואשר פורטו לאחר מכ� בשל


היה זה פרויקט הקודיפיקציה , ראשית?  היו החידושי� העיקריי� של קוד המשפחהמה


 יסיו� היה זה ג� הנ34.הראשו� אי פע� של חוקי משפחה שרעיי� ביוזמת מדינה מוסלמית


 חוק טריטוריאלי של דיני מעמד אישי חקיקתל)  היחיד עד כה– הידוע לי וככל(הראשו� 


אמנ� קוד המשפחה שימר חלק מההבדלי� בי� .  הטרוגניתייהמית בעלת אוכלוסבמדינה מוסל


אול� החוקי� המהותיי� לפיקוח , ההלכות הדתיות של שלוש הדתות בנוגע לנישואי� וגירושי�


 ומסגרת הניהול המשפטי והאכיפה הייתה , אחידי�היו �ופירוקהמדינה על כינו� נישואי� 


 ייצגה חידוש מרחיק לכת מבחינת מקור הסמכות  עצ� הקודיפיקציה35.טריטוריאלית


החוקי� בקוד , כ� לענוס� . המשפטית ופרקטיקת ההסתמכות על מקורות המשפט השרעי


המאפיי� . לא רק מהאסכולה החנפית, המשפחה נבחרו מאסכולות ההלכה הסוניות השונות


י� ובעיקר האחרו� היה הכלי העיקרי להכנסת שיפורי� במעמד� המשפטי של נשי� בנישוא


 למחוקקי� לברור מאסכולות שונות חוקי� לפי מידת גמישות� פשרמשו� שהוא ִא , בגירושי�


שבענייני� , במיוחד באות� תחומי� שבה� האסכולה החנפית, הביחס לזכויות נשי� במשפח


 כמה חידושי� חשובי� כלל אכ�הקוד . יתר� נוטה דווקא לנוקשות, שוני� נחשבת גמישה יחסית


 
 ,Takvim-i Vekayi 3107, 1–3 (1 January: הצו המפרט את הצעדי� המנהליי� לעריכת נישואי�  33


סעי� המשנה הפלילי . Takvim-i Vekayi 3046 (31 October, 1917): התיקו� לקוד הפלילי; (1918
 ,אי�רישו� נישובנוגע ל יחד ע� הצו המנהלי ,תיקוני� אלה. הנדו� תוק� פעמי� מספר קוד� לכ�


איסו� נתוני� סדיר על : מצביעי� על אחד ממוקדי העניי� העיקריי� של המחוקק בקוד המשפחה
  ).להל�(הסטטוס המשפחתי של האזרחי� למרש� התושבי� 


קוד דיני המעמד . מוחמדאני בהודו�כגו� החוק האנגלו, לא החשבתי קודיפיקציות קולוניאליות  34
) ציה'שח� אחואל אל� אחכא� אל שרעיה פי אל� אל (�1875  שחיבר קדרי פאשא במצרי� ב,האישי


 והוא , הקדי� את קוד המשפחה בשני� רבות,"בתי המשפט המעורבי�"במטרה שישמש את 
בתי המשפט " הוא לא יוש� ב,אול�ו.  משפטני� ותלמידי משפט לא רק במצרי� עד היו�משמש


 .KENNETH M ראו. תר במצרי� וג� לא אומ� באופ� רשמי כחוק מדינה מאוחר יו"המעורבי�
CUNO, MODERNIZING MARRIAGE: FAMILY, IDEOLOGY, AND LAW IN NINETEENTH AND EARLY 


TWENTIETH-CENTURY EGYPT 158–184 (2015). 
בו ליווה המחוקק את פרסו� קוד המשפחה הוגדרו סמכויות המנהיגי� הרוחניי� שבמאמר הסבר   35


הליכי עריכת הנישואי� וצוי� כי סמכויות בעלות אופי של הקהילות הנוצריות והיהודיות ביחס ל
משתמע מכ� . משפטי שהושארו לה� יילקחו מידיה� לאחר שיוכשרו לש� כ� שופטי� מתאימי�


כי בעת פרסומו של הקוד הייתה כוונה להמשי� את תהלי� ההאחדה של הליכי הנישואי� ולצמצ� 
 Ceride-i İlmiye 34: וצדורה בתחו� זהעוד יותר את תפקידי המנהיגות הקהילתית בענייני פר


(December 1917), “Münakehat ve Mufarakat kararnamesi Esbab-ı Mucibe Layıhası” 1004, 
1007–1008. 
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 הלי� הבוררות בסכסוכי: 131–130 בסעיפי� נכלל הללו אחד החידושי� 36 .בהקשר זה


  .  בי� בני זוגנישואי�


החשוב ביותר להבנת משמעותו ,  המשפחהקוד ייצג משלל החידושי� ש,אול�ו


, למחצה�היה עיצובו כחוק משפחה טריטוריאלי,  וע� זאת המוזנח ביותר במחקר,ההיסטורית


 להשלי� את המעבר  בעתובהות הדתית של אזרחי האימפריה שהיה עשוי לשמר את ההטרוגני


אלא ,  היבט זה של הקוד לא היה רק עוד רכיב חדש שלו37.למערכת שיפוט מדינתית אחת


 והוא ייצג בכ� ,סביבו עוצבה הקודיפיקציה כולה. ההיבט המהותי ביותר והציר המארג� שלו


 לאותה עת וה� את מגמות השינוי ה� את השינוי ההיסטורי שחוללו הרפורמות המשפטיות עד


, על כ�, לא מקרה בלבד הוא.  באותה עתמאני�' המחוקקי� העות�העתידיות כפי שתפסו אות


 מאני'שחילקו ביניה� את המרחב העות, ות העיקרי שהכניסו הממשלות הקולוניאליהשינויש


  .היה מחיקת אופיו הטריטוריאלי של הקוד תו� הצנעת משמעות השינוי, לשעבר


 החלו ,1917 בדצמבר , ע� כניסתו של הצבא הבריטי בראשות גנרל אלנבי לירושלי�דיימ


וכיד המסורת (קציני המנהל הבריטי בארגו� מערכות המנהל והמשפט לקראת חידוש עבודת� 


עוד בטר� נשל� כיבוש ). הקולוניאלית הקפידו לתאר כל תופעה שמצאו במקו� ככאוטית


, מאנית'כוננו את מערכת השיפוט על יסודות המערכת העות ה� אר�האזורי� הצפוניי� של ה


 נפתחה 1918בקי� . מאנית'א� ביטלו את האחדתה בטענה שבכ� ה� ממשיכי� מסורת עות


.  שכללה שלוש רמות שיפוט ושתי ערכאות ערעור,מערכת בתי המשפט האזרחיי� והפליליי�


על המערכת הניזאמית : תמאני'רק על חלק ממערכת המשפט העות, למעשה, מבנה זה התבסס


לאחר שזו עברה התאמה לתפיסת המשפט המקובל הבריטי , האזרחי והפלילי, על שני אגפיה


,  בתי הדי� השרעיי�,אול�ו.  כנהוג בקולוניות הבריטיות,והוכפפה למטרופולי� בלונדו�


 
מעמדו של חוק "על משמעות הקודיפיקציה של חוקי� שרעיי� ראו ג� מוסה אבו רמדא�   36


נוי במעמד� של נשי� מוסלמיות תהליכי שי: לנוכח בית הדי� השרעי" מאני'המשפחה העות
מלבד (כמה חידושי� מהותיי� נוספי� ). 2011, ליאת קוזמא עורכת (49 בישראל ובמזרח התיכו�


שנועדו לשפר את מצב� של נשי� ולהשפיע על דפוסי ) 131–130 פי�סעי, סעיפי הבוררות
אפשרות ; )4�  סעי,של שני המיני�(העלאת ר� המינימו� לגיל הנישואי� , למשל, המשפחה היו


אפשרות לפרק נישואי� בהחלטת ; )38סעי� (פוליגמיה להסכ� הנישואי� �הכנסת תנאי חוס�
 ). 129–119סעיפי� (שה עקב מחלות מסוימות של הבעל או היעלמותו ישופט לבקשת הא


הועבר ניהול בתי הדי� השרעיי� ממשרדי המופתי , 1917 סבמר, לקראת השלמת הקודיפיקציה  37
 בוטלו בתי הדי� הקהילתיי� ה בעתב. אל מיניסטריו� המשפטי�) Şeyhülislam(הראשי 


 שקוד המשפחה א� על פי. ובכ� הושל� תהלי� ההאחדה של מערכת השיפוט, האוטונומיי�
 וחיזק בכ� את מעמד� במערכת המשפט ,העניק לבתי הדי� השרעיי� תפקידי מנהל חדשי�


 בתי הדי� השרעיי� למשרד המשפטי� � שלולהיסטוריוני� הדגישו כי העתקת ניה, המדינתית
 ,14 ש"ה לעיל ,BERKES ראו למשל. הצביעה על החלשת� והחלשת כוחו של המופתי הראשי


מאנית 'ניתוח זה הוא תוצר הבנייתה ההיסטוריוגרפית של מערכת המשפט העות. 417–415 'בעמ
ד בשיח וויה זו רווחת מאהבניה שג. כביכול, חילונית� דתית, בעקבות הרפורמות כמערכת דואלית


 ).28 ש"הלעיל ראו (המחקרי 
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 א� עמדו לקבל כאלהכו נתפסו כבתי משפט מדינתיי� מובהקי� מאנית'שבאימפריה העות


הוצאו על ידי הבריטי� ממערכת , ייהדי� נוספי� ביישו� קוד המשפחה על כלל האוכלוסתפקי


הגדרה שלא הייתה  (" מוסלמיי�דתיי�"בתי הדי� השרעיי� הוגדרו כבתי די� . השיפוט שכוננו


הוצבו לצד , ) ביחס לבתי הדי� השרעיי�מאני'חלק מעול� המושגי� של המנהל המשפטי העות


וכל אלה אורגנו ומוסדו כערוצי שיפוט אוטונומיי� של העדות , היהודיי� ונוצריי�בתי הדי� ה


   38.הדתיות לענייני מעמד אישי
שכמוה נטענה ג� על ידי הצרפתי� בסוריה ולבנו� כשנקטו ש� מהלכי� ( הבריטית הטענה


 בהמשכת מערכת השיפוט האוטונומית מדוברש) דומי� ביחס למערכת השיפוט וקוד המשפחה
, מאנית'שהייתה נהוגה באימפריה העות, הִמֶלת, דתי�המשפחה על בסיס עדתיבתחו� דיני 


, #סדה משבה והדר� טי� לדיני משפחה שכוננו הברישיפוטמערכת ה. הייתה אפוא חסרת יסוד
 ממערכת השיפוט הקולוניאלית לא הייתה המשכה של המערכת ,הוחרגהובה בעת 


י� המגווני� והוורסטיליי� שגובשו מודרני�היא לא דמתה להסדרי� הקד�. מאנית'העות
מוסלמיות לבי� שליטי האימפריה �  לאור� מאות שני� בי� חלק מהעדות והקהילות הלאהדרגהב


היא ודאי לא הייתה המשכה של מגמת הרפורמות המשפטיות באימפריה . מאנית'העות
 אשר,  שחתרו לצמצו� האוטונומיה של הקהילות הדתיות, עשרהתשע במאה המאנית'העות


קבעו את ,  בבניית מערכת המשפטבהמשיכ�, הבריטי� 39. מדינות אירופה של�התרחבה בגיבוי
 על הצטרפותה למלחמת העול� לצד מאנית'תארי� הכרזת האימפריה העות, 1914נובמבר 


 ואילו , שנחקקו לפניו נותרו בתוק��ימאני'החוקי� העות:  כתארי� הקובע," הצירמעצמות"
בעוד� עוסקי� . קוד המשפחה היה אמור להתבטל,  בהתא� לכ�.אלה שנחקקו אחריו בטלו


הכפיפו הבריטי� את , )בתי המשפט האזרחיי� והפליליי�(בכינונה של מערכת משפט מדינתית 
הפקידו על המש� הפעלת� בפועל את אחד , בתי הדי� השרעיי� למחלקה המשפטית הבריטית


תחו בדיוני� ע� נכבדי� מוסלמי� הירושלמי� ופ) בעלי השכלה משפטית אסלאמית (למא#הע
עוד טר� , 1919 בספטמבר ,אול�ו 40.פלסטיני� על הקמת מנגנו� לניהול� הקבוע של בתי הדי�


, הודיעו הבריטי� על החלת קוד המשפחה, למטרה זו" המועצה המוסלמית העליונה"הקמת 
שהוגדר , דהקו. בצו שפרסמו בנדו� נקבע שהקוד יחול על מוסלמי� בלבד: למעט עניי� אחד


 
 151–148 1930–1900, בי� קושטא לירושלי�: שופטי� ומשפטני� באר� ישראלנת� ברו�   38


)2008(; ASSAF LIKHOVSKI, LAW AND IDENTITY IN MANDATE PALESTINE 27–33 (2006) ;
Proclamation: Establishment of Courts (24.6.1918) ,ו� בתBENTWICH ,בעמ, 18 ש"לעיל ה' 


605–610. 
 .30–29 ש"ראו לעיל ה  39
40  URI M. KUPFERSCHMIDT, THE SUPREME MUSLIM COUNCIL: ISLAM UNDER THE BRITISH 


MANDATE FOR PALESTINE 18–19 (1987) . ההתייעצויות והשיקולי� השוני� שליוו את תהלי�
� רעיי� והאוטונומיה המוסלמית החדשה בפלשתינההקמת המנגנו� החלופי לניהול בתי הדי� הש


מוסלמי� ובלבטי� �אר� ישראל נמשכו זמ� רב יותר והיו כרוכי� במגעי� ע� נכבדי� פלסטיני�
 .שתקצר היריעה מלפרט� במאמר זה, שוני�
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 איבד את כל הפרקי� והסעיפי� שנועדו לחול על יהודי� ,"חוק המשפחה המוסלמי"כעת 
עד עצ� היו� , ריקי�,  נותרו במקומ�סעיפי�אול� מספרי הפרקי� וה, תוכנ� נמחק(ונוצרי� 


  41).הזה
 הבריטי� כאשר החילו את הקוד על המוסלמי� בלבד לא היה אפוא שינוי נקטוש המהל�


אימו� הנרטיב הבריטי ביחס לשינוי זה על . גורל�אלא שינוי מהותי הרה, תפנית קלהטכני ולא 
קו ישיר מחבר . הבנה היסטורית עמוקה� ידי היסטוריוני� וחוקרי משפט וחברה שוני� מבטא אי


  אפיינושבו העיקש �ופהא של הנרטיב הבריטי בנושא זה לבי� ביקורתית בי� הקבלה הבלתי
,  כמערכת דואליתמאני�' המשפט שכוננו הרפורמטורי� העות את מערכתהיסטוריוני�


 עניי�  שגוי שמבוסס א� הוא על פרשנויות של משקיפי� אירופי� בעליאפיו�, דתית�חילונית
לא היה ) והצרפתי�( השינוי שהכניסו בו הבריטי� אחרלקוד המשפחה .  עשרהתשעבמאה ה


 המחמי� ,הקשר זה הוא תיאור נטולתיאור ;  סעיפי�כמה בהשמטת המקורי מאני'הקוד העות
 הייתה בעיצומו של תהלי� מעבר למערכת משפט מאנית'את העובדה שמערכת המשפט העות


וה� , במסגרת הרפורמות,  כלפי פני�ה�מהל� שהאימפריה נאבקה על קידומו , מדינתי אחידה
, וריי�למאבק זה היו ביטויי� דיסקורסיביי� רבי� במקורות ההיסט.  מדינות אירופהמול


 במקו� לשלב בפרשנויות שלה� את זיהוי שדות, שחוקרי� נוטי� להסתמ� עליה� כמות שה�
כ� נעדרת מרוב הניתוחי� ההיסטוריי� .  הללו ולנתח את האינטרסי� שה� מייצגי�השיח


 התרחש כאשר מאמצי " ההסכמהמדינות"המוכרי� התובנה שכיבוש האזור על ידי 
, ושרק אז, ערכת המשפט שלה� הגיעו לשלב מתקד� למדי להשלי� את האחדת ממאני�'העות


 לשעבר מאנית'הפכה לראשונה מערכת המשפט העות, תחת השלטו� הקולוניאלי וביוזמתו
  42.ואליתלמערכת ד) א� לא באנטוליה(בפרובינציות 


 במרוצת הוע� כל התיקוני� שהוכנסו ב,  משפט זו אומצה על ידי מדינת ישראלמערכת
שהשאיר את תחו� , המבנה הבסיסי שלה,  שלטו� ישראלתחת, חר מכ�תקופת המנדט ולא


בבתי .  לא השתנה, נפרדי� לקהילות השונותתיי�המעמד האישי לשיפוט� של בתי משפט ד
במתכונת שהנהיג השלטו� " חוק המשפחה המוסלמי"הדי� השרעיי� נוהג אפוא ג� כיו� 


  43".אנימחוק המשפחה העות" מכונה בספר החוקי� הואו, הבריטי


 
41  BENTWICH ,311–290' בעמ, 20 ש"לעיל ה, שמש�גויטיי� וב�; 58' בעמ, 18 ש"לעיל ה . 


על מדיניות השלטו� הצרפתי בסוריה בתחו� זה . 30 ש"לעיל ה, אמיר; 28 ש"עיל הל,  Rubinאו ר 42 
 BENJAMIN T. WHITE, THE EMERGENCE OF MINORITIES IN THE MIDDLE EAST: THEראו 


POLITICS OF COMMUNITY IN FRENCH MANDATE SYRIA 162–197 (2011). לדיו� ביקורתי 
, מאנית וראשית השלטו� הבריטי'שונה באימפריה העותבהיסטוריוגרפיה על מלחמת העול� הרא


המלחמה הגדולה וארגז הכלי� של ? כרוניקה של ק� ידוע מראש"ראו איריס אגמו� 
 ).    בדפוס, 2017 (49 תיאוריה וביקורת" ההיסטוריונית


 .דינה של השופטת ארבל� לפסק1' פס, 1 ש"לעיל ה, הבוררת� "למשל בבג  43
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 וההקשר ההיסטורי 
 הבוררות המשפחתית בסכסוכי נישואימועצת. ג
  של קוד המשפחה


  ובית הדי� השרעיהבוררות. 1


וציינתי בקצרה את השינויי� ,  שגוללתי את תולדות קוד המשפחה בהקשרו ההיסטורילאחר
אתייחס ,  שירשו ע� כיבוש האר�מאנית'שהבריטי� הכניסו בו ובמערכת השיפוט העות


על מנת , )�"שבה� עסקה פסיקת בג (�131 ו130 הקשר למשמעות של סעיפי� אותו מסגרתב
טענתי שאת שאיפת הרפורמטורי� , כזכור.  את המאמרפתחתי שבהלפתח ולהדגי� את הטענה 


 לשפר את מעמד� של הנשי� בנישואי� ובגירושי� באמצעות קוד המשפחה יש מאני�'העות
 מקומ� של נשי� אודות על,  נמנו המחוקקי�מהי שע,מ�הז  כחלק משיח האליטה בתי�להב


 המדינה ל שהובמסגרת המטרות המרכזיות של הרפורמות לשינוי דפוסי, במשפחה ובחברה
 הנשי� היה נדב� חשוב בעיצוב� של משפחה וחברה  של�שיפור מצב, במסגרת זו. מאנית'העות


רי� גישה אינסטרומנטלית אי� להבי� טענה זו כאילו אני מייחסת לרפורמטו. מודרניות
 מעמד הנשי� ככלי  שלואו שאיפה מחושבת ומודעת להשתמש בשיפור, לזכויותיה� של נשי�


לא הייתה כל סתירה בי� מטרת� להביא לשיפור , לדיד�. בלבד לש� השגת מטרות אחרות
 יחסי� היררכיי� זיהוי, ואול�. חברתי הרחב שדגלו בו� הנשי� לבי� סדר היו� המשפטימצבב


 והשיח על ,�זמההרפורמטורי� היו בני . היסטוריה ניתוחל  חיונימרכיבבי� יעדיה� השוני� הוא 
 אולי נקודה זו. זכויות נשי� בדפוסי� שאפיינו אותו בימיה� הוא שעיצב את חשיבת� בנושא


 במחקרי� היסטוריי� מלמד שדווקא המוב� מאליו נוטה לעיתי� עיו� א�, נראית מובנת מאליה
 יתמשמעות היאשכ� ,  הדגשה חוזרתמחייבת זו נקודה .שומת לב� של היסטוריוני�לחמוק מת


שיח זכויות נשי� וזכויות אד� . המרכזית לדיו� במאמר זה,  לסוגיית ההקשר ההיסטוריביחס
 בשאיפה מסוימי� במקומות  יתאפיי� ובעקבות זאת,עשרי�בכלל ישתנה בהמש� המאה ה


 הרפורמטורי� יכלו לא, מ� הסת�, זאת שאת אלא. עצמה כתכלית לנשי� שללשוויו� זכויות 
.  ברחבי העול� לדעת ולשקול�זמה ואליטות אימפריאליות אחרות בנות מאני�'העות


ה� בגלל פער , יודעי� יותר ממושאי מחקר� על שינויי� מעי� אלה, לעומת זאת, היסטוריוני�
 כדינדרשת מודעות ;  די בידיעה�אי ,ואול�. הזמ� בינ� לבי� מושאי מחקר� וה� מתוק� עיסוק�


 תוונפרשבו ) נושא אחרכל של או( שיח זכויות נשי�  שלו בהערכתיז� מאנכרונמנעילה
  . הזמ� והמרחב המתאימי�במסגרת


 בית הדי� פוסק בה�ש במצבי� העוסק בפרק נכללו בקוד המשפחה 131–130 סעיפי�
� העיקריי� במעמד� של נשי� הפרק מכיל פירוט ופיתוח של שני השינויי. פירוק נישואי�


 את הדר� למהל� סללושו, 1916 סבמר, בנישואי� שאומצו לפני התחלת הקודיפיקציה
�שינויי� אלה נוגעי� לפירוק נישואי� . חנפיות� הקודיפיקציה הכולל על בסיס אימו� הלכות חו


 , הבעל ללא אפשרות לגלות מה עלה בגורלועדרותיעקב ה) 1(בבית הדי� לבקשת האישה 
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 מחלות מסוימות עקב) 2(או ; סוגיה שהפכה אקוטית במלחמת העול� ובמלחמות שקדמו לה
 היו חריג 131–130 סעיפי� 44. המונעות את מימוש הנישואי� ותקינות�, הבעלקהשבה� ל
 י על פא�, כמו כ�. מבחינה זו שה� לא היו חלק מהחקיקה שקדמה לקוד המשפחה, בפרק זה


 לא הבוררות שבה� במקרי� � שהיו עשויי� להסתיי� בגירושי� עוסקי� בסכסוכי נישואישה�
 לזכויות בי� זכויות הבעל  העמוקסיו� כזה לא היה עתיד לצמצ� את הפער, הובילה לפיוס


הלי� הבוררות כשלעצמו לא הפקיע מהבעל את .  שהיה מובנה בהלי� הגירושי� הרגיל,שהיהא
 א�.  זכות מקבילה ליוזמת גירושי�שהיא ולא העניק ל כרצונוזכותו ליזו� את גירוש אשתו


היא שאחראית , מבי� שני בני הזוג, שהיהא כי מוצאי� היו ממליצי� על גירושי� והבוררי�
 לוותר על זכויותיה שהיא� אז היה על הא, השופט היה אמור לפרק את הנישואי�, לתוצאה זו


 תוצאת , זאתע�. ללא בוררות מתהכמו בגירושי� ביוז, )לע'ח(או על חלק� , הממוניות בגירושי�
הייתה שהלי� גירושי� זה הובא לבית ,  מסוי� שינויייצגהש, 131–130לוואי של מימוש סעיפי� 


 הסתיי� הסכסו� , הפיוס בהלי� הבוררות נכשלא� רקו, הדי� תחילה כסכסו� בי� בני הזוג
  .בגירושי�


 מאנית'מפריה העות רוב היחסי� החברתיי� שהוסדרו באיכמו?  החידושהיה מה , כ�א�
 בתחומי� רבי� הליכי� כמו ג� , של דבראמיתוול(לפני הרפורמות במסגרת דיני המשפחה 


 לערכאות או רשויות שלטו� אחרות ולא חייב הי פני,ייב לא ִח א�, פשר ִא הלי� גירושי�, )אחרי�
הבל  ב והוא היה רשאי לממש*,צדדית של הבעל�אקט הגירושי� היה זכות חד. דיווח ורישו�


כל שהיה עליו לעשות הוא להודיע לאשתו על החלטתו באמצעות קריאת הגירושי� . פיו בלבד
א� חזר על הקריאה שלוש פעמי� ולא חזר בו עד תו� תקופת המתנה בת כשלושה ). טלאק(


 שנקבעו בהסכ� הנישואי� �כולל התנאי� הכלכליי, נכנסו הגירושי� לתוקפ�, )ִעדה(חודשי� 
א� בשל גיל� ,  ומזונות לילדי� שנולדו לזוגשהימוהר דחוי לא(ירושי�  בעת הגאוהמקורי 


היא נזקקה ,  הייתה מעוניינת בגירושי�שהיא� א, לעומת זאת). מ�יהצעיר נשארו בחזקת א
 על המוהר או חלקו ולעיתי� א� ויתורהוניתנה בתמורה ל, א� ניתנה לה, להסכמת בעלה וזו


  . לערכאותיהיא� ה� לא חייבו פנ) לע'ח(זה גירושי� מסוג .  נוס�פיצויב הותנתה


 
44  Düstur2 8, no. 305, İrade-i saniye 478–482 (7 March, 1916); Düstur2 8, no. 390, İrade-i 


saniye 853–857 (23 March, 1916) . אני מוצאת לנכו� לחזור ולהדגיש בפתחו של חלק זה
 ולהקשר של �1917 לנוסח המקורי של קוד המשפחה ממאמר כי הניתוח להל� מתייחס רקב


התייחסויות לפרקטיקה . מאניות'משפטיות העותכחלק מהרפורמות ה, חקיקתו באותה עת
. מאניי� בלבד'השיפוטית בבתי הדי� השרעיי� השזורות בדיו� מתייחסות לבתי די� שרעיי� עות


חוקרי בתי הדי� השרעיי� בישראל מכירי� את הפרקטיקה השיפוטית של יישו� החוק במתכונתו 
יש להניח שהידע והניסיו� , אלהבנסיבות . הקולוניאלית בהקשר של מערכת המשפט הישראלית


המצטברי� מיישו� סעיפי הבוררות בסכסוכי גירושי� או סעיפי� אחרי� יובילו למסקנות שונות 
אחת המטרות המרכזיות של מאמר , ואכ�. ביחס להשלכות החוק מאלה שהפרשנות להל� מציגה


 השני� �100ו בשמקורה בהקשר ובנסיבות ההיסטוריות שהשתנ, זה היא לחשו� את השונות הזו
 .שחלפו מאז פרסו� קוד המשפחה המקורי
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 לבוררות שהוכנסה לקוד המשפחה הייתה אפוא שבניגוד הי של פניהמשמעויות אחת
הליכי הגירושי� היו , א� הבוררות לא הסתיימה בפיוס בהתא� למטרתה המוצהרת, לעבר


 א�, לבוררותככל שבני זוג רבי� יותר עתידי� היו לפנות .  השרעידי�עתידי� להתנהל בבית ה
 להגיע לפתחו יי�שוכ� הליכי גירושי� רבי� יותר היו ע,  אחרתמסיבהבתוק� דרישות החוק או 


 לשינוי זה שהבוררות הייתה צפויה לחולל מעידה פרט. זו אינה נקודה זניחה. של בית הדי�
פתיחת ערו� הבוררות בקוד המשפחה ג� על השינוי שבית הדי� השרעי עבר בתקופת 


כשהרפורמטורי� הפכוהו ממוסד שיפוט ,  דיני המשפחהיתי עוד טר� קודיפיקצ,הרפורמות
בה בעת ממחישה הבוררות את אחת המטרות .  ויותריותר ריאקטיבי למוסד פרואקטיבי


 ורבותהפיקוח המדינה על יחסי המשפחה ומע: המרכזיות של קוד המשפחה שבמוקד דיו� זה
הטיל על בעלי� שגירשו את נשותיה� חובת , 110סעי� , סעי� אחר בקוד המשפחה. בעיצוב�


 הדיווח של בית הדי� למרש� התושבי� הכתיבו את הליוונ(דיווח על הגירושי� לבית הדי� 
 מבחינה זו צעד משלי� לפיקוח יתה הי131–130 סעיפי� בהבוררות). העברת המידע לרשויות


ליכי גירושי� רבי� יותר  לבוררות משמעותה הייתה שהיהי שעצ� הפנכ� על נוס�. על גירושי�
, הבוררות עצמה פתחה בפני בית הדי�, ינוהלו בבית הדי� ותיעוד� אצל רשויות המדינה יובטח


 סכסו�בי� א� באמצעות יישוב , אפשרות להתערב בעיצוב המשפחה, כזרוע של המדינה
 . על מימוש�פיקוח – או בפסיקת גירושי� ובעקבותיה הנישואי�


  הפלורליז� המשפטי וצמצו� קודיפיקציה. 2


,  הבוררות מבחינת הבניית המשפחה ויחסיה ע� המדינהמשמעות ל בדיו� עמשי� אבטר�
וצירופ� ) י�ר'תחָ ( של ליקוט כללי� מהאסכולות הסוניות השונות מתודהל מילי� כמה אקדיש


 קוד  שלושאומצה לצור� חיבור) ָתלפיק( ללא עמדת עדיפות לאסכולה מסוימת ,בחוק אחד
שיטה זו נחשבת לאחד החידושי� החשובי� של קוד ,  כפי שהוזכר כבר לעיל.המשפחה
 בי� שתי מטרות מאני' העותהמחוקק גישר בהיותה הכלי העיקרי שבאמצעותו ,המשפחה


 – האחרת ו, דיני המשפחה השרעיי� על כנ� כבסיס החקיקההותרת – האחת: מנוגדות לכאורה
ני� המכשולי� המהסרת � הנשי� במשפחה  של� בדר� לשיפור מעמד שדיני� אלה הציבו#ב


 נוספת וחשובה להבנת הי זווית ראי,אול�ו. בהשולהשגת איזו� מסוי� ביחסי הכוח המגדריי� 
דהיינו למהותה ,  דיני� מאסכולות שונות נוגעת כולה למטרה הראשונהשילוב של משמעותה


שרעית לפסיקה  הפסיקה ה שלההמעבר משיטת גיבוש. של קודיפיקציה של דיני� שרעיי�
שיטת הפסיקה השרעית התבססה על ברירה . משמעות�המבוססת על קוד היה מעבר רב


מגוו� האפשרויות שיושמו בכל , בפועל.  אפשרויות הלכתיותשל עצו�מורכבת מתו� מאגר 
אול� פוטנציאל ההתאמה של פסיקות וחוות דעת , מקו� וזמ� היה מצומצ� הרבה יותר


הפרקטיקה המשפטית , במסגרת זו. נדלה תדיר היה כמעט בלתי למציאות המשתנה לכתיותה
  על פיא�, למשל, כ�. הותירה מקו� לגמישות וחפיפה בי� אסכולות ההלכה השונות


שופטי� ומופתי� שהיו , מאנית' החנפית הייתה האסכולה הרשמית באימפריה העותשהאסכולה
ניהלו משפטי� או נתנו , פריה האימרחביאמוני� על אסכולות אחרות פעלו במקומות שוני� ב
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מצב זה הציע פתרונות מעשיי� . על בסיס האסכולות שלה�) בהתאמה(חוות דעת הלכתיות 
מגבלה מוכרת כזו . למצוקות שנוצרו עקב המגבלות ההלכתיות שהציבה האסכולה החנפית


 מוצא חוקי שיאפשר לבית הדי� השרעי להיענות לבקשת אישה לפירוק עדריה, למשל, הייתה
.  לקבל את הסכמת הבעל לפירוק� מנעו ממנהשנסיבותיה�נישואי� משו� שנקלעה לנישואי� 


מקרי� שעקב (מקרי� שבה� הבעל נעדר ולא הייתה דר� לגלות היכ� הוא וא� עודנו חי , למשל
יתר . נמנו ע� סוג מצבי� זה)  והלכותכפו  עשרהתשע המאה הל שהימלחמות המחצית השני
.  האסכולה החנפית הותירה נשי� כאלה ללא פתרו�ד בעו,פתרונות לכ�אסכולות ההלכה הציעו 


 לשופטי�  במאות הקודמותנשי� במצבי� כאלה פנו, מחקרי� היסטוריי� הראו כי בפועל
 כגרושות או אלמנות � ופסיקותיה� בזכות פירוק הנישואי� והכרה בנשי,מאסכולות אחרות


 הכרה בלויולעיתי� א� ק,  הוכרו למעשה)מעמד ששיפר מיידית את מצב� הכלכלי והחברתי(
 ולא תמיד הבטיח א� כי לא סיפק פתרונות גורפי�,  פלורליז� משפטי זה45.הלכתית בדיעבד


  .  מרחב לא מבוטל של תמרו� וגמישות בפועלפשרִא , פתרו� כלל
ייצגה מעי� , בהיותה מעבר למשפט סטטוטורי ולמרחב פסיקה מוגדר מראש, הקודיפיקציה


 לפיה�שבתהלי� הקודיפיקציה נבחרו הכללי� ההלכתיי� . שיטת הפסיקה השרעיתהיפו� של 
כללי� רבי� אחרי� מ� ,  זאתבעקבות. תינת� הפסיקה בכל נושא ונוסחו כחוקי� פוזיטיביי�


בכ� נחסמה במידה רבה הגמישות שאפיינה ה� את מגוו� . המאגר ההלכתי נותרו מחו� לקוד
  .  לשופטי� ומופתי� מאסכולות אחרותיהית אפשרות הפנההלכות של האסכולה הרשמית וה� א


 כללי� מכל האסכולות בקוד המשפחה ננקט מעי� אקט  של� טוענת שבאמצעות שילובאני
בעוד , במילי� אחרות.  שאפיי� את השיטה הקודמת,של פיצוי על אובד� הפלורליז� המשפטי


ל חוקי� ג� מאסכולות אחרות הלי� הברירה ש, הקודיפיקציה עצמה הייתה בגדר חידוש מובהק
,  לשופטי� ופוסקי הלכה מאסכולות אחרותהיאת פרקטיקת הפני, במידה מסוימת, החלי� בקוד


לה הדגיש ראש 'במבוא למג.  השיטה הפלורליסטית הקודמתשלובכ� הוא ייצג ג� המשכיות 
ֶדת פאשא'אחמד גֶ , לה'ועדת המג � וכי כי נבחרו לקוד חוקי� מהאסכולה החנפית בלבד, ו


 שהיו מקובלות על המופתי ,הבחירה התבססה על הלכות הפוסקי� הגדולי� של האסכולה
בכמה מקרי� הוכנסו , הוסי�, ע� זאת.  המשפטי שלונהלהראשי של האימפריה ואנשי הִמ 


וזאת כאשר , פחות לה חוקי� שהתבססו על פוסקי הלכה חנפי� שעמדת� הייתה מקובלת'למג
שכזכור נתפס כחלק מההשלמות ,  קוד המשפחה, כ�46. הזמ�רכיועמדות אלה התאימו יותר לצ


 
 Selma Zečević, Missing Husbands, Waiting ;14–12' בעמ, 5 ש"לעיל ה,  Tucker ראו למשל  45


Wives, Bosnian Muftis: Fatwa Texts and the Interpretation of Gendered Presences and 
Absences in Late Ottoman Bosnia, in WOMEN IN THE OTTOMAN BALKANS: GENDER, 


CULTURE AND HISTORY 335–360 (Amila Buturović & Irvin Cemil Schick eds., 2007). 
46  ISTANBUL, MECELL-İ AHKAM-I ADLİYE 12 (1884) .נראה שבפועל ג' �ודת פאשא לא חש


, ה ערכה'דת המגל ברירת הדיני� השרעיי� שוועה שללה את מהלכי' למגבמלוא� בטקסט המבוא
כמה כללי� מאסכולות , רכי הזמ�וקרו� של התאמה לצילפי אותו ע, לה הוכנסו'וכבר בחיבור המג


 .25–24' בעמ, 5 ש"לעיל ה, Andersonראו . אחרות
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לה לאסכולות האחרות ג� באופ� 'הרחיב למעשה את הטכניקה שננקטה במג, לה'הנחוצות למג
  .מוצהר


כי בדחות� את הטיעו� של בית הדי� , �" אולי המקו� להעיר בנוגע לפסק הדי� של בגכא�
 לפי עמדת האסכולה שהיא� למינוי בוררת שיש להכריע בשאלת הבקשה– השרעי לערעורי�


וכ�  (�" ביטאו לדעתי שופטי בג–  מבוסס על פרקטיקה מאלכית130משו� שסעי� , המאלכית
הבנה ) �"שעמדותיה� המנומקות מצוטטות בפסיקת בג, העותרת והיוע� המשפטי לממשלה


� השרעי  שופטי בית הדינקטושמשפטית עמוקה יותר מזו שביטאה שיטת ההסקה �היסטורית
הפ� המבחר הזה למאגר , מרגע שנעשה המעבר לקוד ונבחרו החוקי� הכלולי� בו. לערעורי�


 לפניכללי� בעל שלמות פנימית השונה מהותית ממאגר הכללי� שאות� חוקי� היו חלק ממנו 
זו איננה רק מעטפת שאפשר . כשיטה, זו משמעותו העקרונית של המעבר לקוד. הקודיפיקציה


 הדעת נותנת שבעקבות המהל� 47.כאילו הצורה אינה חלק מהתוכ�, � ממנה ולהתעלפהלקל
 כשהעבירו את הכללי� השרעיי� למבנה של חוק פוזיטיבי מאני�' המחוקקי� העותנקטוש


או בדעתו , מקור� של סעיפי הקוד באסכולה זו או אחרת, ושאבו כללי� אלה מאסכולות שונות
יאבד את מעמדו כשיקול ,  אותהבלוילכה קשל פוסק הלכה שרוב או מיעוט של פוסקי ה


וא� כבר מחפשי� תשובה .  בהכרעה בסוגיית הפרשנות של סעי� זה או אחר של הקודרלוונטי
מטרת בחירת� של יוצרי קוד , היסטורית לשאלה פרשנית כגו� זו שעלתה במסגרת העתירה


) ל אסכולה זו העמדות ההלכתיות ששללבולא  (130 לסעי� רקהמשפחה בפרקטיקה המאלכית 
 � כבוררת קביל אשהי א� מינוי א,מתאימה יותר כסימוכי� היסטוריי� לשאלה המשפטית בהווה


 ועדת קוד המשפחה נבעו מהניסיו� לצמצ� את ההטיות המגדריות  שלהשיקולי, כאמור. ולא
את דפוסי , כפי שאראה להל�, של דיני המשפחה השרעיי� לרעת הנשי� ולעצב בהתא� לכ�


על בסיס  (�"כפי שפסק בג, בוררת�שהי זה מחזק מסקנה שיש להתיר מינוי אגיו�יה. המשפחה
�  בפרשנות נוגדתמדובר אי�לאחר שהוברר כי , )שמקור� בחקיקה הישראלית, נימוקי� אחרי�


  .שריעה


   והבניית המשפחהבית שלו�. 3


סכולה א, על פרקטיקה מאִל-ית, אמורכ,  הבוררות שנדרש בקוד המשפחה היה מבוססהלי�
האסכולה , פרקטיקה זו לא הייתה קיימת באסכולה החנפית. אפריקה שנפוצה בעיקר בצפו�


 על אהבחירה בה על ידי מחברי הקוד מעידה אפו. מאנית'הרשמית של האימפריה העות
 על טיבה של חשיבות זו אנסה .שייחסה חשיבות כלשהי לאקט הבוררות, או עמדת�, כוונת�


  .לעמוד להל�


 
גיו� זה עצמו מתבססת ג� הטענה שלי שהקוד שהבריטי� החילו על המוסלמי� ושמדינת יעל ה  47


 והיה קשר ,מאני חל על כל האזרחי�'הקוד העות. מאני'ישראל ירשה מה� איננו הקוד העות
 .אלא שינוי מהותי, צמצומו למוסלמי� בלבד לא היה אפוא שינוי טכני. מהותי בי� חלקיו השוני�
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 קבע שבני זוג נשואי� שאחד מה� פנה לבית הדי� לאחר שהתגלע ביניה� 130� סעי, כזכור
האחד ממשפחת הבעל והאחר , השופט ימנה עבור� שני בוררי�, ) ַוִשקאקִנזאע(סכסו� 


תכונות . הבוררי� היו אמורי� להיות בעלי תכונות הולמות למילוי התפקיד. שהיממשפחת הא
, תפקיד� היה לנסות). מה�שנדרש , או אחר,  משפטיולא הוזכר ג� כל ידע(אלה לא פורטו 


היה עליה� לקבוע מי מבני הזוג ,  כי לא נית� ליישבוהתברר א�. ליישב את הסכסו�, לוקוד� כ
 את האחריות לגירושי� ולהגדיר בהתא� ה או עלילהטיל עליו, גר� לסכסו� או מנע את יישובו


, ת הגירושי� ולא חזר בו בעקבות הבוררותא� הבעל יז� א. את ההשלכות הממוניות שיהיו לכ�
 שבעקבותיו היה על ,צדדי רגיל� של הלי� גירושי� חדהשלמתו את הדבר לגרור עתיד היה


 הייתה שהיא� הא. הבעל לשאת בתשלומי המוהר ושאר התנאי� הממוניי� הנדרשי� בגירושי�
הסכמה בי� � איבמקרה של). לע'חגירושי ( היה עליה לוותר על המוהר או חלקו ,היוזמת


, או בורר שלישי במקומ�,  על השופט למנות אחרי�היה, התאמת� לתפקיד�או אי, הבוררי�
, א� מאמצי הפיוס שלה� לא צלחו, מסקנות הבוררי� ביחס לגירושי�. משפחה לאו דווקא ב�


 בעתירה שהגיעה ).131סעי� , טלאק באי� (פירודאמורות היו להירש� כהחלטת בית הדי� על 
 הייתה סלע ת� השופט ביחס להחלטמעמד של הפרשנות של אופי תפקיד הבוררי� ו,�"לבג


 היות שאינו נוגע לשאלות ,להיבט זה של המחלוקת לא אדרש כא�. מחלוקת מרכזי נוס�
  .שבמוקד מאמר זה


יצירת , שעליה� עמדתי לעיל,  להשלכות הבוררות על ניהול הליכי גירושי� בבית הדי�מעבר
 השרעי הדי�  מהלי� של פתרו� סכסוכי נישואי� בחסות ביתכחלקפחתית מסגרת בוררות מש


מדובר . העומדת במוקד הפרשנות ההיסטורית שלי לקוד המשפחה, מעניינת מבחינה נוספת
 של פיקוחוב בתיווכו ובית בפרוצדורה שמטרתה המוצהרת הייתה למנוע גירושי� ולהשיג שלו�


איזו� ביחסי� בי� �  מבחינת השאיפה להביא ליתר. המדינתיתשפטבית הדי� כמוסד במערכת המ
לא הייתה בבוררות עצמה תכונה מובנית התורמת לחיזוק ,  בנישואי� ובגירושי�נשי�לגברי� 


 ת על מנת שהבוררות תפעל לתיקו� ההטיה המגדרית השרעי48.מעמד� של הנשי� במשפחה
י� הנלווי� לקוד המשפחה המסמכ. נדרשו תנאי� חברתיי� ומשפטיי� נלווי� שיחזקו כיוו� כזה


 ואילו עצ� זיהוי הצור� בתיקו� ההטיה המגדרית מעיד דווקא על ,לא כללו תקנות בתחו� זה
שהרי ההטיה המגדרית לא התקיימה בשיח המשפטי ,  סביבתיי� מעי� אלהי� של תנאעדר�יה


, תבכלל זה בזירת המשפחה המורחב, תרבותי כולו� במרחב החברתיהיא נפוצה. השרעי בלבד
�בשל הזכויות החד, יתרה מזאת. שבה אמורה הייתה הבוררות להתממש, הפטריליניאלית


 
48   � היא בהכרה בקיומו של סכסו� בי� בני זוג 130מוסה אבו רמדא� מציי� כי חשיבותו של סעי


מהסבר זה משתמע שהחידוש היה . 61–60' בעמ, 36 ש"לעיל ה, ראו אבו רמדא�. כעילה לגירושי�
גברי� הרי לא (בכ� שנשי� יכלו לזכות בדר� זו בפירוק נישואי� שחפצו להיחל� מה� בבית הדי� 


יתכ� שמסקנה כזו עולה מהפרשנות של סעיפי הבוררות בפרקטיקה של ). נזקקו לעילה לגירושי�
אול� מסעיפי הבוררות בקוד , ות אחרותבתי די� שרעיי� קונטמפורניי� בישראל או במדינ


 .המשפחה המקורי כשלעצמ� לא משתמעת הכרה כזו
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 שרצתה בגירושי� לשל� כדי לקבל שהיצדדיות של הגבר לגרש את אשתו והמחיר שהיה על א
 אודות דויותכפי שעולה מע,  שמאסה בנישואיה נקטה לעיתי�שהיא,  לכ� בעלהאת הסכמת


 לדחו� את הבעל עדהאסטרטגיה שנו,  השרעיי� בני הזמ�הפרקטיקה המשפטית בבתי הדי�
 מהנזק הכלכלי שהיה צפוי לה מגירושי� ביוזמתה מנעי להכדי זאת עשתה היא.  ביוזמתולגרש*


  היו החדשהקוד פרקטיקת הבוררות שהכניס במסגרת 49).לע'ח(וקבלת הסכמת הבעל , הישירה
 זוג שהגיע לבית הדי� אצל� על הבעל  לח� עקילהפעיל שהי לחשו� כוונת אלולי� עהבוררי�


 מיחסיה התרשמות�בשל , או היו עלולי� לייחס לה כוונה כזו, עקב סכסו� שפר� ביניה�
התרשמות כזו הייתה . בית לו� ע� בעלה וחוסר נכונותה לקבל את התנאי� לשלוקלי�הק


 האסטרטגיה זוכ שהיובכ� הייתה נגזלת מא, לע'ח על גירושי בוררי�עלולה להוביל להחלטת ה
, מנגד. החברתית היעילה ביותר שעמדה לרשותה לאז� בכוחות עצמה את ההטיה המגדרית


 שהי את מצבה של אטיב עשויה להיהייתהבנסיבות מסוימות היו מקרי� שבה� הבוררות אכ� 
הבוררות הייתה עשויה לשפר את , לכאורה, כמו כ�.  את עמדת הנחיתות המובנית שלהצמצ�לו


 סירב בעלה דובע שהייתה מעוניינת בגלוי לסיי� את הנישואי� ולשל� על כ� שהימצבה של א
סיכוי שהבוררי� , עקרוני באופ�, במקרי� כאלה היה. לע'אפילו בגירושי ח, בכל מחיר לגרשה


 על זכויותיה ויתורו אותה מיפטרו א� בגירושי� מוצדק ושהיישתכנעו כי רצונה של הא
 יהישה לייחס לפרקטיקת הבוררות יתרו� מובהק מזווית הראק, כ� או כ�. הממוניות בגירושי�


  .של שיפור מצב� של נשי� בגירושי�
 שיח  שלו ומביאי� בחשבו� את מאפייני130 בוחני� את סדרי העדיפויות בסעי� א�


משפטיות שרווחו בשלהי � המשפחה השרעי כפי שהוא מתגלה בתיעוד הפרקטיקות החברתיות
כי ההיבט המרכזי של הבוררות היה הניסיו� למנוע את שיעורי  נראה 50,מאנית'התקופה העות


חשוב , בהקשר זה.  ולערב בדר� זו את המדינה בעיצוב דפוסי המשפחה�מ לצמצאו הגירושי�
 בעקבות בוררות לפי נקטילהבחי� כי המחוקק לא התערב במבחר סוגי הגירושי� שעמדו לה


 האיזו� המגדרי המובנה עדרי את ה הוא לא צמצ�;בית שלו�  בה יושגלא א� ,130סעי� 
משו� , ני�#ְב פרקטיקת הבוררות הייתה בעלת מאפייני� פטריארכליי� מ, יתר על כ�. בגירושי�


 בני הזוג משמעותה המעשית הייתה שפחותשהגדרת מועצת הבוררות כמורכבת מנציגי מ
  . שהבוררי� יהיו גברי� מהמשפחות המורחבות של בני הזוג


 לשקול מחדש את מחייבת לכלול בקוד את סעיפי הבוררות שבחירה אפשר לטעו�,  כ�א�
.  המשפחה הגרעינית שלדפוסה קוד המשפחה לבי� חיזוק  שלוהפרשנות המקשרת בי� תכני


הבניית המשפחה בשיח השרעי הדגישה את מעמדה של . כא� נדרשת הבהרה מסוימת? מדוע


 
במחקרי הקוד� הראיתי כי לא רק שנשי� עשו שימוש באמצעי� מעי� אלה בבוא� לבית הדי�   49


אלא ששופטי� שרעיי� זיהו מצבי� מסוג זה , בתואנות שונות שנועדו להפעיל לח� על בעליה�
ראו . שפטי כ� שיית� מענה לנשי� שנקלעו למצוקה קיצונית בנישואיה�וניהלו את הדיו� המ


AGMON ,6–5בעיקר פרקי� , 9 ש"לעיל ה. 
 .ש�למשל ראו   50
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ופטריארכלית ) חוס לאבהמבוססת על יי(המשפחה המורחבת כמשפחה פטריליניאלית 
הארעיות המובנית של ).  קרוביו הגברי� הבוגרי�– עדרוי אבי המשפחה ובהידי להמנוהלת ע(


הייתה קשורה בי� היתר בכ� ,  המאמרשאתייחס אליה בהמש�, מסגרת הנישואי� השרעית
 השניי�  כ� היואלא א�(לא הפכה חברה במשפחה המורחבת של בעלה ,  נישואיהע�, הרעיהש
 של ילדיה העתידיי� ולא �לא בייחוס,  לא בשמה–)  אותה משפחה מורחבת מלכתחילהיבנ


  בוררי� לקרובי המשפחה של בני הזוג משמעותה המעשית הייתה שלהענקת מעמד. ברכושה
 שסכסוכי נישואי� שיגיעו לבית הדי� יובילו בסבירות גבוהה למינוי אבותיה� של בני הזוג אפוא


 הטיה בשל). דודי� או אחי� בוגרי�(למינוי קרובי� אגנטיי� אחרי�  – עדר�יובה, לבוררי�
בעזרת בוררי� אלה ) א� יושג(הסיכוי ששלו� הבית שיושג , מגדרית מובנית זו לרעת הנשי�


 הבניית את ג� ויחזק בכ� את האיזו� המגדרי ובעקיפי� ,שהי של האונהיתחשב בצרכיה ורצ
הי� כי הבחירה לכלול את סעיפי הבוררות בקוד  שא� מזאלא. היה קט�, המשפחה הגרעינית


 בדבר שאיפת המחוקקי� לחזק את מודל המשפחה הגרעינית ת את הפרשנומחלישההמשפחה 
 לשפר את מצב� מאמ� מטילה ספק במסקנה המייחסת למחוקק שהיא ודאי הרי, מנימוקי� אלה


  .  כלליבאופ�של נשי� 
יש להזכיר כי , ראשית. י�קולי� נוספ זו יש לצר� להתלבטות הפרשנית כמה שיבנקודה


כל הכללי� שהרכיבו , משהוחלט שקוד המשפחה יתבסס על מסגרת דיני המשפחה השרעיי�
עשויי� כמה סעיפי� נוספי� , ולאור זאת(אותו היו אמורי� להישאב ממאגר זה וממנו בלבד 


 של שוני�ה ו קיומ� של סתירות בי� היבטיבעצ�, שנית 51).בקוד המשפחה להיראות מאולצי�
 התגלו סתירות מעי� אילולאהיה מפתיע . החוק וא� בי� מטרותיה� של מחבריו אי� רבותא


 שהבוררות המשפחתית נחזית להיות פרקטיקה שמעודדת לעובדה,  זהבמקרה, ושלישית. אלה
 מעמד� של נשי� יש פני� נוספות מבחינת שיפורל מחברי הקוד  שלה�מגמה המנוגדת למאמצי


 שיקול דעת לבוררי� הענקתכי , כאמור,  שהצעתי לעיל עולהמהפרשנות: נה כא�הסוגיה הנדו


 
ההחלטה לבסס את קוד המשפחה על דיני� שרעיי� קיימי� נכללה בהנחיות לוועדת קוד , כזכור  51


ברי ועדת הקוד ניסיונות במסגרת הנתונה של דיני� שרעיי� עשו ח). 32–31 ש"לעיל ה(המשפחה 
כאשר ג� מאגר , לצמצ� את השפעת� של כמה מהמכשולי� העיקריי� בדר� ליתר איזו� מגדרי


חלק מהפתרונות שגיבשו היו מסורבלי� . ההקלות שהאסכולות השונות הציעו לא פתר את הבעיה
יית  שבו ניסו המחוקקי� לעקו� את בע,38בדוגמה בולטת לכ� אפשר להבחי� בסעי� . למדי


על סמ� פרשנות , הפתרו� שסעי� זה הציע. ביטול גור� לא היה בנמצא בא� אסכולה. הפוליגמיה
לפיו א� יבחר הבעל ש ,היה להתיר לנשי� להכניס להסכ� הנישואי� תנאי מיוחד, הלכתית קיימת


בטקסט המקורי של הקוד . תהפו� אוטומטית גרושה) או צרתה(היא , ה על פניהילשאת אישה שני
שהסתמ� כנראה על , בתרגו� לערבית. ח סעי� זה מסורבל וקשה להבי� את משמעותוניסו


 שמבחינת מטרות א� על פי,  מעבר לניסוח,ואול�. הניסוח מבהיר את הכוונה, הבהרות המחוקק
לא נפר� העיקרו� שהחקיקה נשארת במסגרת הדיני� , המחוקק סעי� זה הכניס שינוי מסוי�


אייד� מתאר חילוקי דעות ומאבק בי� חברי ועדת הקוד . על כנההשרעיי� והפוליגמיה נותרה 
להמחשת אופייה הפטריארכלי של . 180–178' בעמ, 5ש "לעיל ה, AYDIN, 1985ראו . בנושא זה


 .6 ש"לעיל ה, ”Divorce Iranian Style“מועצת הבוררות המשפחתית ראו בסרט התיעודי 
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 )עדיה� בלאו שהיע� תנאי� כספיי� לא(בהחלטה על גירושי� ועל הגדרת סוג הגירושי� 
 בגירושי� שהי פוטנציאל להרע את מצבה של האת בעלהיתהי,  הסכסו� נכשליישובש במקרה


כי מטרת המחוקקי� הייתה לשפר את מצב , כמקובל,  מניחי�א� .או לפחות לא לשפר אותו
 שהבוררות הוסיפה לקוד הבולט שהצד נתיעט בתומכת לעיל פרשנותה, במשפחההנשי� 


 בתנאי� מאחר ש, זאתע�. �מ לצמצאו  הגירושי�יממדהמשפחה היה הניסיו� למנוע את 
 לשפר ידעת הגירושי� לא היה  שלממדיה�צמצו� ,  שהתקיימו בתקופה הנדונההחברתיי�


) והקוד באופ� כללי( בדיו� על משמעות הבוררות נדרשת,  במשפחהנשי� מצב� של את בהכרח
סעיפי .  צמצו� גירושי� ושיפור מצב� של נשי� בנישואי�– נפרדות מטרות שתי בי� הבחנה


 מניעת, המחוקק של לדידו ,היררכיה שבה,  בי� השניי�היררכיה על, לדעתי, הבוררות מלמדי�
 ג� , לבוא על חשבו� שיפור מצב� של נשי�עשויה א� הייתה יותר וחשובה הייתהגירושי� 
  . המשפחה הפטריליניאלית המורחבתית מסוי� של הבניחיזוקבמחיר 


 הסתירה.  אחרתהי את הסוגיה מזווית ראי בוחני�כאשר מסתמנת נוספת אפשרית פרשנות
גוד מובנה בי� חלק ממטרות החקיקה  שמתגלה בסעיפי הבוררות עשויה להתפרש כניהפנימית


לבי� ) ובהקשר זה שיפור מצב� של הנשי� וצמצו� הגירושי� נמצאי� באותה קבוצת מטרות(
, בי� היתר, שאותו,  במסגרת שיח המשפחה השרעייקציההחלטת המחוקקי� לערו� את הקודיפ


יכוחי� בי� ג� קוד המשפחה היה תוצר של דיוני� וו, כדרכ� של חוקי�. לשנות נועדה היא
 בתהלי� הקודיפיקציה לא היו אחידות תיה�שהשקפותיה� והצעו,  ועדת הקוד שלהחברי


  52.והפתרונות שגיבשו היו מבוססי� על פשרות ועל התחשבות בלחצי� פוליטיי� שוני�
. לצמצו� הגירושי� בהקשר כללי יותר, לסיו�, שאתייחסלפני ,  אחרונה בנושא זהנקודהו


� המשפחה כגרעינית או  שלה המאלכית עשוי להאיר את שאלת הבניית הבוררותרת מסגאימו
 מאניות'התקיימו בחברות העות) קרי ס�לח, צ�לח(הליכי גישור ובוררות : נוס�מורחבת באור 


כמעט בכל היבט של , במש� דורות,  או בלי קשר לבית הדי� השרעיע�, באופ� לא פורמלי
מחקרי� המבוססי� על רשומות בתי הדי� . הלאו דווקא בסכסוכי משפח, היחסי� החברתיי�


 חשפו עדויות רבות לכ� שהליכי יישוב סכסוכי� בתו� בית הדי� השרעי מאניי�'השרעיי� העות
ש� ה� בדר� כלל ( של בוררות וגישור שהתקיימו מחו� לזירת בית הדי� פרקטיקותהיו חלק מ
, בית הדי� והמשיכו מחו� לוחלק מההליכי� האלה התחילו ב). או תיעוד� לא נשמר, לא תועדו


או ,  חלק אחר החל כבוררות פרטית והגיע בהמש� לתיעוד;בעזרת נכבדי� או בני משפחה
 לבית הדי� הכניסוסעיפי הבוררות ,  מבחינה זו53.קבלת גושפנקה חוקית בבית הדי� השרעי


 א� בה בעת ה� הכפיפו אותה להשגחת השופט ,פרקטיקה מנהגית והעניקו לה מעמד רשמי


 
בעיקר ההפניה לתיאור המחלוקות בוועדת הקוד בנושא הפוליגמיה , 51 ש"הלעיל  זה ראו בעניי�  52


 .שלא הייתה המחלוקת היחידה, שנת� אייד�
 Işık Tamdoğan, Sulh and the 18th-Century Courts of Üsküdar and Adana, 15ראו למשל   53


ISLAMIC L. & SOC'Y 55 (2008); HÜLYA CANBAKAL, SOCIETY AND POLITICS IN AN OTTOMAN 


TOWN: AYNTAB IN THE 17TH
 CENTURY (2007). 







  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  איריס אגמו�


154  


 זו היה זה אפוא מהל� הימזווית ראי. פיקוח עליה והתערבות בה, כנציג המדינה, ואפשרו לו
נוס� של התערבות המדינה בעיצוב דפוסי המשפחה ברוח יעדיה של האליטה הבירוקרטית 


  .מאנית'העות
 היא מחברת את פרקטיקת בה�ש מניעת הגירושי� ובדרכי�  שלה את הדיו� בסוגיאסיי�
 גירושי� עשויה להיראות לקוראי� כיעד מניעת.  של קוד המשפחהההיסטורי הקשרלהבוררות 


המייחסת למסגרת הנישואי� ושימורה חשיבות ,  מושרשתמסורתיתהמבטא חיזוק תפיסה 
 לדורותיה� על דיני המשפחה השרעיי� לכהבשיח חכמי הה, ואכ�.  בכל מחירכמעט ,עליונה


 על המחקר הנטיות שאפיינו את התפתחות אחת. גירושי� נתפסי� כדבר שלילי ולא רצוי
כלומר " (משפט של משפטני�" האסלאמי הוא המשפט כי תפיסההמשפט האסלאמי היא ה


יש כמוב� יוצאי� מ� ; בהכללה( בלבד יי� במקורות נורמטיברואהו) חכמי הלכה, מלומדי�
  עלותמקור, עד לשני� האחרונות. פתחותו על הת אפשר וצרי� ללמודשמה� מקורות) הכלל


 משפט ההתפתחותמקו� שולי במחקרי� על , א� תפסו, אודות הפרקטיקה המשפטית תפסו
 הזירה המשפטית כזירה של אודות עלהחוקרי� המתענייני� במקורות האמפיריי� . אסלאמיה


 להתפתחות המשפט באו בעיקר מקרב ההיסטוריוני� תרלוונטיחברתית ה� התרחשות משפטית
 מורכב, כשלעצמו,  נושא זה54. של המשפט� והאנתרופולוגי�יהחברתיי� ומקרב הסוציולוג


 חשוב לציי� ,אול�ו.  ממסגרת הדיו� במאמר זהת חורגרחבתוא� ה, לעיל לקוניה תיאורהיותר מ
 – את הפערי� המתגלי� בי� חוקרי משפט אסלאמי המגיעי� ממסורות המחקר השונות הללו


 חות מבחינת הנ– המשפטלוגיה של משפטית ואנתרופו�תהיסטוריה חברתי, משפט אסלאמי
. השאלות והמסקנות שלה� על מושאי מחקר� המשותפי� או המשיקי� אלו לאלו, המוצא


 טקסטואלי ניתוחאי� מדובר ב,  נורמטיביטקסט מנתח שהמאמר פי עלא� , בהקשר הנדו� כא�
 טוריי�ס קוד המשפחה וסעיפי הבוררות משוקע בידע המצטבר ממקורות הי של�ניתוח; הלכתי


 נהלרשומות בתי די� שרעיי� ומקורות רבי� נוספי� על חיי היומיו� של הִמ (אמפיריי� 
 וממחקרי� מאנית'לגאליי� על מערכת המשפט העות�ממחקרי� סוציו, )מאני'המשפטי העות


 הנורמטיבית הגישה  אלה קשה לאתר ראיות שנית� ללמוד מה� עלבמקורות. היסטוריי� בכלל
. גישה שקיימת בספרות ההלכה האסלאמית, גירושי�, אינה רואה בעי� יפהאו למצער , השוללת


, מאניי�'התמונה שעולה מרוב המחקרי� המבוססי� על רשומות בתי הדי� השרעיי� העות
, בעיקר סדרתית (פוליגמיהופירוד ללא גירושי� , גירושי�שהיא ,  ותקופותמקומות מגוו�מ


,  השרעיי�השופטי�. ווחו ברוב שכבות החברהר) אשונה וגירוש הרהי שנישהינישואי� לא
לא הותירו ברשומות בתי הדי� ראיות וניסוחי� המצביעי� על , שהיו אמוני� על יישוב סכסוכי�


או אידיאל שה� , כ� ששימור הנישואי� כשלעצמו היה מטרה שה� חתרו להשיגה בפסיקותיה�
נית במקורות משפטיי�  את ההטיה המובבחשבו� מביאי�ג� כאשר . פעלו לאשש בתיעוד�


 
54  Iris Agmon & Ido Shahar, Shifting Perspectives in the Study of Shari'a Courts: 


Methodologies and Paradigmes, 15 ISLAMIC L. & SOC'Y 1 (2008). 
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הארעיות ,  אל עבר מצבי� קונפליקטואליי� ביחסי משפחה ויחסי� חברתיי� בכלליריי�אמפ
לגאליות �המאפיינת את הבניית הנישואי� ברשומות בתי הדי� השרעיי� והשלכותיה הסוציו


יה  התייחסו אללו שהכאו,  מתיאור זה אי� להסיק שגירושי� היו תופעה המונית55.בולטות לעי�
 לי לטעו� שגירושי� ופרקטיקות אחרות י� מאפשר אלהממצאי� ,ואול�. בשוויו� נפש


 רווחו במידה כזו שנראה כי מבחינת שאיפת הרפורמטורי�  נזילי�נישואי� ליחסי האופייניות
 מסגרת,  שה� ביקשו לעצב המודרניי� את דפוסי המשפחה למאפייני החברה והמדינהלהתאי�


  56. קלה מדי לפירוקמסגרת דיד� ל הייתההנישואי�
 שקדמו לרפורמות של מאנית'במרוצת מאות שנות קיומה של האימפריה העות, כזכור


שליטת .  מסגרת המשפחה כיעד להתערבות ישירה של המדינה עשרה לא נתפסהתשעהמאה ה
 נהלהאימפריה בטריטוריות הנרחבות שלה ובאוכלוסיות הרבגוניות שחיו בה� התבססה על ִמ 


חיי , המסחר, בעוד חיי היומיו�, גובי מיסי� ושופטי�, אנשי צבא, מושלי�, יותהפרובינצ
דתיות , מקצועיות, הסדר הציבורי והפיקוח החברתי התבססו על מסגרות קהילתיות, החברה
) פיות#סקרי  (פיות#צהאחוות ה, הגילדות, השכונות, ראשיה� ונכבדיה� של הקהילות. ואחרות


 ביניה� לבי� נציגי השלטו� והפכו בדר� זו לבעלי עמדות כוח ווכויומסגרות חברתיות אחרות ת
 היה  עשרהתשעאחד מיעדיו העיקריי� של מפעל הרפורמות של המאה ה.  חברתיות ופוליטיות


 דפוס היחסי� בי� הממשלה בבירה לבי�  שלתו� שינוי, שינוי סדר זה ויצירת שלטו� ריכוזי
 המתוו�ליטה ברורות שכפופות למרכז וצמצו� כוח� יצירת היררכיות ש,  בפרובינציותנהלהִמ 


 
55  AGMON ,יי� נוספי� מתקופות ומקומות אחרי� לגאל� בספר הפניות למחקרי� סוציו. 9 ש"לעיל ה


חשוב לציי� כי הטענה לעיל ביחס לאופי . מאנית המצביעי� על ממצאי� דומי�'באימפריה העות
, שיח של סוג מסמכי� חדש�היחס לגירושי� בבית הדי� מגובה במחקרי הנזכר לעיל בניתוח


רמות של המאה שבמסגרת הרפו, פרוטוקולי� מפורטי� של תיקי� משפטיי� בסוגיות משפחה
 שהיה מקובל ,רישו� הפסיקות בלבד לענוס� ,  רישומ� הונהג בבתי הדי� השרעיי�תשע עשרהה


 Iris Agmon, Recording Procedures and Legal Culture in the Lateלעניי� זה ראו ג� . עד אז
Ottoman Shari'a Court of Jaffa, 1865–1890, 11 ISLAMIC L. & SOC'Y 333 (2004) . ראו ג�
, Tezcanהתייחסות לאטרקטיביות של בית הדי� השרעי לנשי� לא מוסלמיות שרצו בגירושי� אצל 


 .164–163' בעמ, 30 ש"לעיל ה
שכולל בעיקר חליפת מכתבי� בי� משרדי האוצר והפני� (בתיק זה . BOA, ŞD., 46/1ראו למשל   56


וסלמי� ובשאלה א� לתת פטור מ�בנוגע לתשלו� עבור בולי רישו� נישואי� של מוסלמי� ולא
הוא טבלת נתוני� של מספר , 1916מאוקטובר , אחד המסמכי�) מוסלמי��מתשלומי� אלה ללא


לא ברור א� מדובר בשנה מסוימת או בחישוב (הזוגות הנשואי� הרשומי� במרש� התושבי� 
שנערכה ת לדיו� כא� היא ההתפלגות רלוונטיהנקודה המעניינת במסמ� וה). ממוצע שנתי כלשהו


 התפלגות למוסלמי� ולא )1(: במרש� התושבי� של הזוגות שנישאו לפי שתי קטגוריות
נשי� שנישאו בתולות :  נרשמו שתי קבוצות, הנשי�כאשר לגבי,  התפלגות לפי מי�)2(; מוסלמי�


עיבוד . )כלומר אלה אינ� נישואי� ראשוני�(ונשי� שאינ� בתולות ) כלומר נישואיה� הראשוני�(
� בדר� זו עשוי לרמז על סוג המידע שרשויות השלטו� היו מעוניינות לקבל ממרש� הנתוני


א� כול� נוגעות , ההתפלגות השנייה הייתה עשויה לענות על מגוו� שאלות אפשריות. התושבי�
 .תנועות במסגרת המשפחה: לאותו עניי�
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באמצעות קואופטציה שלה� למערכות השליטה , לרוב(של נכבדי� ובעלי שררה מקומיי� 
שמעמד� ( המדינה ואופי יחסיה ע� נתיניה תפיסתב שינויה אחת ההשלכות של 57).המתחדשות


ינה במעורבות ישירה  של מנהל המדגובר �יעני, כאמור, הייתה) א� הוגדר מחדש כאזרחי�
המשפחה הייתה אחד . ובפיקוח על מרחבי� ומוסדות חברתיי� שבעבר לא עניינו אותה


 בעיצובה של חברה מודרנית ושיח יסוד תפיסה הרואה במשפחה אב�, כזכור. המוסדות הללו
ער סביב דג� המשפחה הרצוי אפיינו אליטות בתהליכי מעבר למודרניות בחברות רבות 


 המשפחה הגרעינית הנשא� עמד דג�, ואול�. מאנית'בה� האליטה העות, הבתקופה הנדונ
, פוליגמיה, כגו� נישואי קטינות, בניגוד לכל ההיבטי� המפלי� נשי� בדיני המשפחה השרעיי�


קלות הגירושי� ביוזמת הבעל והקושי של נשי� להשיג פירוק נישואי� במצבי מצוקה ועגינות 
 המשפחה לטפל באמצעות ברירת הלכות קוד ניסהכלומר הסוגיות העיקריות שבה� (


   58).מהאסכולות השונות
 המצביעי� ,מאני�' בעיקר כיווני הפעולה של הרפורמטורי� העותי� הנדו� כא� חשובלעניי�


 הבניית  שלעל עניינ� הגובר בניטור השינויי� במעמד� האישי של האזרחי� ובעיצוב
מרש� ,  נתוני� דמוגרפיי�איסו�ל מער�, למשל, במסגרת הרפורמות הוק�. המשפחה


 והממשלה המשיכה במרוצת התקופה כולה במאמצי� ,)Nüfus(התושבי� האימפריאלי 
לעבד את המידע ולהשתמש בו , לשכלל את שיטות איסו� הנתוני� שלו, להרחיב את סמכויותיו


 היה אחד נישואי� וגירושי�, פטירות, איסו� נתוני� על לידות. ביחסי� שבי� המדינה ואזרחיה
התחומי� שמרש� התושבי� שקד על פיתוח� בחפשו תדיר דרכי� לגרו� לנתיני� ולראשי 


אני טוענת שחיבורו של קוד המשפחה היה קשור למאמצי� . וקהילות לדווח לו על שינויי� ב
אסתפק רק בציו� . במסגרת הדיו� במאמר זה תקצר היריעה מלפתח טענה זו במלואה. הללו


 חיבור קוד המשפחה לבי� המאמצי� לייעל את איסו� הנתוני� בי�שקשר כמה אינדיקציות ל
 נתוני� גרניהול מא.  התושבי�מרש� מסגרתהנוגעי� למעמד� האישי של האזרחי� ב


 
 .262–242' בעמ, 30 ש"לעיל ה ,BARKEY; 64–61, 46–43' בעמ, 7 ש"לעיל ה, קואטארט  57
ידי האליטה הבירוקרטית של האימפריה במרוצת המאה  שורה של מהלכי� נוספי� שננקטו על  58


 תפקיד פעיל מלא ביחס לילדי� הייתה קשורה א� היא לתפיסה שהמדינה אמורה לתשע עשרהה
כגו� הקמת מחלקה לטיפול בירושות של ילדי� יתומי� וניהול רכוש� עד , בעיצוב המשפחה


, רות והקמת בתי יתומי� ופנימיות לחינו� והקניית השכלה מקצועית לילדי� יתומי�הגיע� לבג
בית הדי� השרעי וקופות היתומי� ביפו : מגדר ושינוי חברתי"איריס אגמו� . עניי� וילדי פליטי�


רות רודד  (53 נשי� ומגדר במזרח התיכו� במאה העשרי�" מאנית'ובחיפה בשלהי התקופה העת
על הבניית המשפחה הבורגנית . 9 ש"לעיל ה, MAKSUDYAN; )2008, ותונגה אפרתי עורכ


,  Toprak; 9 ש"לעיל ה, DUBEN & BEHARמאנית ראו 'העירונית באסתנבול בשלהי התקופה העות
, רפורמות משפטיות בדיני� השרעיי�, על הקשר בי� מודל המשפחה הגרעינית. 11 ש"לעיל ה


  .319–297' בעמ, 9 ש"לעיל ה, ראו ג� אסד, פהומעבר למשפט מדינתי במצרי� באותה תקו
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 הקמת 59. עשרהתשע במאה התדמוגרפיי� מרכזי היה כלי אופייני למדיניות השליטה הריכוזי
,  נתוני� באמצעות מפקדי אוכלוסי�איסו�,  מחלקות מרש� תושבי� בפרובינציות שלרשת


, הנחלת הליכי דיווח שוטפי� על נתוני� אישיי� על ידי התושבי� והנפקת מסמכי זהות אישיי�
 המדינה כלי� למעקב אחר תנועות נהלכל אלה הוכנסו בהדרגה במרוצת התקופה והקנו לִמ 


י� בתחומי המעמד  שינויעיצוב אחר  מעקבפשרמנגנו� זה ִא , בהקשר הנדו� כא�. דמוגרפיות
כאשר בוחני� את קוד המשפחה בצירו� . פיקוח עליו ומעורבות בו, האימפריההאישי של נתיני 


 בקודמתברר שהמחוקק שימר , המסמכי� המנהליי� והתיקוני� לחוק הפלילי שליוו אותו
א� ,  הדתיות השונותלקהילותלפי שיו� , וגירושי�המשפחה כללי� מסוימי� בנוגע לנישואי� 


 לסוגיות במישרי�שלא נגעו ,  דתיות ספציפיות וענייני� טקסיי�הלכותל נוגע בבעיקרת זא
  קשורי�שהיודתית בתחומי� �החוק יצר מסגרת אחידה על, לעומת זאת. המעמד האישי


 נישואי�  שלרישו�רישוי ו, כגו� גיל הנישואי�,  המשפחהמאפייני ול האזרחי האישילמעמד
שהיו מוקד , בהיבטי� הללו. חסי� המגדריי� בנישואי� ובגירושי� ביהאיזו�הגברת , וגירושי�


 את השליטה והפיקוח העביר את הכללי� ואיחדהמחוקק , התעניינותה של המערכת השלטונית
 ומנהל המדינה המשפט הקהילות ובעלי סמכויות דתיות מקומיי� אל רשויות ממנהיגי עליה�


   60).די� השרעיי�כלומר אל משרדי מרש� התושבי� ומשרדי בתי ה(
 לעיל נוגע למהלכי� הקושרי� בי� קוד המשפחה בכללותו לבי� השימוש במרש� התיאור


 ומעורבות בעיצוב דפוסי פיקוח צור�התושבי� ובנתוני� שהוא אס� בנושאי מעמד אישי ל
שהדיו� בה� בחלק זה של המאמר נועד להמחיש ,  הבוררות בקוד המשפחהסעיפי. המשפחה


 נוס�ש, משפחה דפוסמצביעי� על שאיפה לעיצוב ,  אלה לידי ביטוי קונקרטיכיצד באו מגמות
 אינ� הפתרו� המיידי בה גירושי� יציבה שנישואי� ליצור מסגרת נועד האחרות תכונותיו לע


אלא ,  פרקטיקת הבוררות לקוד שלההכנסת עצ�ל לא רק חשיבות הייתה זהבהקשר . לסכסוכי�
 הציבו בה 131–130 סעיפי� ש,ררות ועל דפוסי הגירושי� הבותוצאות על פיקוחה עמדת לג�
 קביעה זו מחזקת את ההבחנה,  היסטוריבמבט . של המדינההי כמייצג ואת הקאדי הדי�בית את


 כבוררת משו� התערבות ישה במת� היתר למינוי אשאי�, הבוררת �"שהשתמעה מפסיקת בג
,  שניתנה לאחרונהההחלטה. רעיי�פסולה במינוי בעלי סמכות שיפוטית במערכת בתי הדי� הש


 
59  RUBIN, 96–91 'בעמ ,25 ש"ה לעיל ;Fatma M. Göçek & Şükrü Hanioğlu, Western 


Knowledge, Imperial Control, and the Use of Statistics in the Ottoman Empire, in 1 
CULTURAL HORIZONS 105 (Jane L. Warner ed., 2001). 


 ובה ההפניות לצו המפרט את הצעדי� המנהליי� לעריכת נישואי� והדיווח 33 ש"הלעיל  ראו  60
שתוק� בנושאי� אלה ג� בשני� , ולתיקו� לקוד הפלילי; עליה� לבית הדי� ולמרש� התושבי�


בניסיו� לשכלל באמצעות קנסות את פרקטיקות הדיווח למרש� התושבי� על זוגות , קודמות
 .56 ש"הלעיל ודי� הסטטיסטיי� שער� מרש� התושבי� ראו על דוגמה לעיב. שנישאו
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 בסוגיה וויכוח ייתרה בדיעבד את ה61,קאדית לישה אלמנות, לראשונה בבית די� שרעי בישראל
  .זו


  סיכו�. ד


 בה� טה המסגרת החדשה שיצרו מחברי קוד המשפחה היה תלוי בגורמי� רבי� שהשלימימוש
 בפרשנויות ובנסיבות יישומ� תלוי. ה� רק טקסטי�, כידוע, חוקי�. לא הייתה בידיה�


לא רק אלה שהוסמכו ליישמ� ולא רק ; אינספור אנשי�, מלבד המחוקקי�, ששותפי� לה�
, במקרה של קוד המשפחה.  המשפטיתזירהב �משתמשיהאלא ג� פקידי� וציבור , משפטני�


ככזה הוא יוש� באזורי� שהיו בזמ� . נית� לומר מעט על לקחי יישומו במתכונתו המקורית
למרות הוראה , לאחר מכ�. במש� כשנה וחצי) בעיקר באנטוליה(בשליטת האימפריה פרסומו 


בעוד ההסכמי� לחלוקת , חלקי באופ�יישומו נמש� ככל הנראה , של המופתי הראשי לבטלו
נוכח ההישגי� הצבאיי� של ,  והשתנוהלכואנטוליה בי� המדינות המנצחות במלחמת העול� 


במלחמת העצמאות ) Atatürk בכינוי לימי� נודעש(כוחותיו של מוסטפה כמאל פאשא 
בתקופה זו נשקלו חלופות שונות לקוד ). 1923 (אליסטיתהתורכית וע� הקמת הרפובליקה הכמ


 �1926בו,  על תפנית כוללת לעבר המערבמאלבסופו של דבר החליט מוסטפה כ. המשפחה
  62).ד האישיכולל תחומי המעמ(אימ� את הקוד האזרחי השוויצרי על קרבו וכרעיו 


הודות לפסיקה ,  שני� לקוד המשפחה נפלה לידי הזדמנות לחזור אליו100 מלאת לקראת
במאמר הצעתי פרשנות היסטורית לנסיבות חקיקתו וגלגוליו של . הבוררת �" של בגקדימיתהת


) 131–130(והמחשתי פרשנות זו באמצעות ניתוח תוכנ� של סעיפי הבוררות , הקוד המקורי
כולל היסטוריוני� של , חוקרי� מדיסציפלינות שונות. �"העתירה לבגשעמדו במוקד 
ובודדי� (רוב� בחט� , שמזכירי� במחקריה� את קוד המשפחה, מאנית'האימפריה העות


 חקיקתואת : מדגישי� בעיקר שתי נקודות, )בהרחבה ובלוויית ניתוח טקסטואלי מפורט
 ,עדר�יאו ה(יה ואת החידושי�  סו� האימפר–בסו� המלחמה , המאוחרת של קוד המשפחה


מסגור זה של קוד המשפחה הפ� . בנוגע למעמד האישה) ת/תלוי בפרספקטיבה של החוקר
ובגלל תוצאות המלחמה והבנייתה , כביכול, ללא עבר, הקשר אותו לפרשה נטולת


שהרי .  ג� ללא עתיד– מאנית'כקיצה הידוע מראש של האימפריה העות בהיסטוריוגרפיה
 פירוק האימפריה בתו� מלחמת העול� היא המשכיות אחרלל קוד המשפחה ההמשכיות ש


� מבחינת השלטו� הבריטי בפלשתינה. המצאת ההמשכיות הייתה המצאה קולוניאלית. מומצאת


 
" הוועדה לבחירת קאדי� בחרה לראשונה קאדית אשה"קי חורי 'יאיר אטינגר וג, שרו� פולבר  61


� .www.haaretz.co.il/news/law/1.4041725 25.4.2017 האר
המחקרי� . חלק מהעדויות על יישומו של קוד המשפחה נכללות במחקרי הנוכחי שטר� פורס�  62


לא לפני החקיקה ולא , Law in Actionהקיימי� לא בחנו כלל את קוד המשפחה מפרספקטיבה של 
 .אחריה
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דתי �  קוד המשפחה מחוק טריטוריאלי לחוק מוסלמי שלופיכת ה ישראל הייתהר�א� בפלשתינה
 משפט דתית לקהילות מערכת �בכוננההמשכיות התבטאה בטענת הבריטי� ש.  טכניניי�ע


 ושבכ� נשמרת מאנית' בתחומי המעמד האישי ה� ממשיכי� את שיטת המלת העותותהשונ
 של אחד ממדאכ� היה בטענת� , לאמיתו של דבר. כנדרש בכתבי המנדט, הרציפות המשפטית


דיפלומטי� ומשקיפי� בריטי� ואירופאי� אחרי� באימפריה . דיסקורסיבי ממד, המשכיות
  עשרהתשע שכוננו הרפורמטורי� במאה המאנית' ראו במערכת השיפוט העותמאנית'העות


ה� לא ראו בה את מה שראו בה . דואלית) ניזאמית�כלומר שרעית(חילונית �מערכת דתית
.  ומאוחדתמאנית'עות�לו העומדת להפו� לכ,מערכת שיפוט מדינתית: מאני�'מכונניה העות


 תשעה� פעלו בה בהתא� להשקפת� מ� המאה ה, � לידיה1917כשמערכת זו נפלה בשלהי 
  . עשרה


 אותו יקמתיבמאמר זה מ.  זניחי�י ענלא א� טכני ו�י שקוד המשפחה לא היה עניאלא
 מאנית'בהקשר ההיסטורי של רצ� ארו� של רפורמות משפטיות שהאליטה הבירוקרטית העות


ה אמור להיות הקוד הוא לא הי, המחוקקי� של לדיד�.  הארוכה עשרהתשעהובילה במאה ה
 להשגת המטרה של האחדת מאנית' את המדינה העותדוהוא היה מהל� שקירב מא; האחרו�


בהחלטת הבריטי� להפו� אותו .  הוא היה הקוד האחרו�בדיעבד ,ואול�. מערכת השיפוט שלה
 אל מאנית'להשיב את מערכת השיפוט העות, ת�לדע, וכ�,  משפחה מוסלמי בלבדודלק


 מערכת על  עשרהתשעה� למעשה הגשימו את נבואת� מ� המאה ה, רימסלולה ההיסטו
  .חילונית כביכול�המשפט הדתית


 של היבלי זווית הראי, מאניות' ההקשר ההיסטורי של הרפורמות העות שללאאלא
שהוא קוד , קוד המשפחה, כ� טענתי במאמר זה, מאני�'המחוקקי� כרפורמטורי� עות


 כהתרחשות ששייכת לזמ� ולמרחב שבה� היא התחוללה אינו יכול להיות מוב�, מאני'עות
הוא היה פרי סדר היו� של , מאני'בהיותו קוד עות. ולרוח התקופה שבה פעלו מחולליה


 רק לא וזאת,  למקמו בהקשר היסטורי זהיששמכא� הטענה . מאני�'הרפורמטורי� העות
 הקודיפיקציה מבחינת רציפות הרפורמות המשפטיות והיותו קוד נוס� ברשימת מפעלי


הטענה שלי הייתה כי ג� את תוכנו יש לחקור ולפרש בראש ובראשונה בעזרת ; מאניי�'העות
 והנסיבות המשתנות שיצרו את מאני�'התבוננות בחזונ� ובמעשיה� של המחוקקי� העות


 הקוד לאור שאלות  שלנוניתוח תוכ,  אחדמצד זה סברתי כי י�יבענ.  פעלובה�שהתנאי� 
אל העמדות הנורמטיביות של חכמי ההלכה " אחורה" כלומר הסתכלות ,הלכתיות בלבד


לאור שאלות , או ניתוחו מצד אחר,  על מנת להצביע על השינויי� שהקוד גיל�ותיה�לדור
מגדר , וניתוח הקוד במונחי הקטגוריה האנליטית בת ימינו" קדימה"כלומר הסתכלות , מגדריות


מיקמתי את , לפיכ�. ורית השגויה של קוד המשפחה ניתוח כזה יתרו� להמש� ההבניה ההיסט–
 ה�שהתייחסתי אלי, על תוכנ� של שני סעיפי הבוררות, ליתר דיוק(הדיו� שלי על תוכ� הקוד 
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 ביחס לסוגיות מאני�'בהקשר של עמדות הרפורמטורי� העות) כאל מעי� דגימה אקראית שלו
   63.גברי� והבניית המשפחה,  נשי�– עוסק הקוד בה�ש


, כאמור, א� כי נימוקי הפסיקה כוללי�. הבוררת� "לבג, לסיו�,  הזה מחזיר אותיההקשר
סקירה של ענייני� רבי� הנוגעי� להקשר ההיסטורי של הבוררות וקוד המשפחה ברוח עקרו� 


פסק הדי� נית� . ההכרעה לטובת העותרת לא התבססה על שיקול היסטורי, הרציפות המשפטית
חוק שיווי זכויות , י�רלוונטיבח� חוקי מדינת ישראל ה העתירה למהעמדת שלכתוצאה 


  של� המונע את התערבות המדינה במינוי,2000כולל תיקו� משנת  (195164–א"התשי, שהיהא
 , לאור מבח� זה66.השפיטה: יסוד�חוק ל15 סעי�ו) 65בעלי תפקידי שיפוט בבתי די� דתיי�


 רת במינוי בוררת לבקשת העות מחייב לתמו�שהיהמסקנה הייתה שעקרו� שיווי זכויות הא
ושהסייג המונע מהמדינה להתערב בשיקולי בית די� דתי במינוי לתפקידי שיפוט אינו חל על 


השיח המשפטי הישראלי שבמסגרתו נדונה והוכרעה העתירה הוא שיח של . מינוי בוררי�
יטיות ושל אליטות פול (מאנית'השיח של האליטה העות. שוויו� זכויות נשי� וזכויות אד�


ולא , לא בשוויו�, באמנציפציה,  עסק בשיפור מעמד� של נשי�שנה 100לפני ) אחרות בעול�
נית� לזהות דמיו� בי� . אלא כחלק מפרויקט כינו� המדינה המודרנית, מפרספקטיבה ליברלית
, השוויו� של נשי� במשפחה� כלי� לצמצו� איחרי אושיובחיפ, מאני'מאמצי המחוקק העות


לבי� הכרעת ,  אודות מאפייני המשפחה והחברה הרצויי� עלרחבה יותרכחלק מהשקפה 
 אינו נובע הדמיו�ש אלא. השופטי� הישראלי� לתמו� בבקשת העותרת על בסיס עקרו� השוויו�


יש משמעות לפער , כפי שטענתי, בתחו� זה. מעמדותיה� בסוגיית מעמד� של נשי� בחברה
. שהתחוללו במרוצת תקופה זו בגישות ביחס לנשי� ויותר ולשינויי� השני� 100ההיסטורי ב� 


ג� על תפיסה . הדמיו� הוא בתפיסת מקומה של המדינה המודרנית בעיצוב חיי הפרט והחברה
,  מבחינת המאפייני� ההיסטוריי� הגדולי�,אול�ו.  עתירות שינויי�שני� �100 מיותרזו עברו 


 מאנית'והמדינה העות, שראליתבה� זו הי, מאנית'עות�מדינות הלאו� של התקופה הפוסט
 המודרנית המובהקת יהי חולקות את הנטהארוכה  עשרהתשעהאימפריאלית של המאה ה


למרות פער , במוב� זה.  פיקוח המדינה ולמעורבות גוברת בכל תחומי החיי� שלולהעמקת
  .  היסטורי אחדלעיד�שתי המדינות שייכות בבירור , הזמ�


מדינת ישראל וקוד , מאנית'ה ביחס למדינה העות אחרונה שחשוב להצביע עלינקודה
 היה מאני'בית הדי� השרעי העות. נוגעת לתפקיד שממלא בית הדי� השרעי בפרשה, המשפחה


 
או , אינו מתייחס בהכרח לעמדות מוצהרות של ראשי המערכת הפוליטית" עמדות"המושג   63


� אלה  שג� גורמיא� על פי, או ראשי תנועות פוליטיות, סופרי�, לעמדות אידאולוגיות של הוגי�
 בהקשר זה הדגש הוא בעיקר על העמדות שבאו לידי ביטוי ,אול�ו. עיצבו את שיח התקופה


בפרקטיקה היומיומית של אנשי משפט ומנהל בכירי� יותר או פחות ובמפגש , במדיניות, במעשי�
 .בינ� לבי� אנשי� מהשורה ונסיבות משתנות


 .248ח "ס  64
 .168, 167ח "ס, 2000–ח" התשס,)2' תיקו� מס(חוק שיווי זכויות האישה   65
 .78ח "ס  66
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 , קוד המשפחה הוא עצמו גיל� את המדינהבפרשת. פוליטית�שחק� מרכזי בזירה המשפטית
מעמדו במערכת השיפוט  משפטי ולחזק את נהלויישו� החוק החדש עמד להוסי� לו תפקידי ִמ 


, בית הדי� השרעי הישראלי. המדינתית ולבצר אגב כ� את מעמדה כמערכת שיפוט מאוחדת
אחד מכמה ערוצי שיפוט נפרדי� לתחומי המעמד , קהילתי, הוא בית די� דתי, לעומת זאת


לאומית ומנסה לעשות זאת תו� שמירה על � דתיתיעוטהוא משרת קהילת מ. האישי בלבד
, וריוני�היסט.  מורכבות ביותרובנסיבותטונומי מול מערכת המשפט של המדינה מעמדו האו


). counterfactual history (" היה קורה אילומה" מהשאלה מנעינוהגי� על פי רוב לה, כידוע
בהכירי במשקל� הניכר של גורמי� קונטינגנטיי� ונסיבות בלתי צפויות בעיצוב תהליכי� 


את השאלה מה היה קורה . עובדתית� יתרה להיסטוריה אנטיבהחי אי� עצמילי , היסטוריי�
אילו במקו� המורשת הקולוניאלית של דיני מעמד אישי דתיי� הייתה מיושמת וממשיכה 


 דיני מעמד אישי טריטוריאליי� לש,  שמייצג קוד המשפחהמאנית'להתפתח כא� המורשת העות
  .ות והקורא לפתח� ולדמיונ� של הקוראי� אפוא מניחהאני –
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  על המרכז לזכויות הילד והמשפחה


את המרכז לזכויות הילד " שערי משפט" הקי� המרכז האקדמי 2004בשלהי שנת 
המרכז . שפחה כמרכז אקדמי ייחודי למחקר ומידע בנושא זכויות הילד והמשפחהוהמ


ובית יוצר לרעיונות חדשי� ולדיו� בדילמות , כנסי� וימי עיו�, מידע, מהווה מרכז מחקר
הקשורות ביחסי הגומלי� שבי� זכויות , משפטיות וחברתיות, שעל סדר היו� בסוגיות שונות


משפטי וחברתי בסוגיות הנוגעות , שוא� לקד� דיו� ציבוריהמרכז . הורי� ומשפחה, ילדי�
, עור� המרכז כנסי� וימי עיו� ומקד� מחקר, לש� כ�. לזכויות הילד ולענייני משפחה


  .ופרסומי� אקדמיי� בנושאי� קשורי�, הצעות חוק
אלא ג� לאנשי דיסציפלינות אחרות , פעילויות המרכז מיועדות לא רק למשפטני�


  . קר� או פעילות� ילדי� ומשפחותיה�השמי� במרכז מח
מרצות במרכז האקדמי , פריגת�ר איילת בלכר"רונה שוז וד' מנהלות המרכז הינ� פרופ


המרכז מהווה נדב� נוס� בשרשרת פעילויות שהמרכז האקדמי מקדמת . שערי משפט
  . במישורי� שוני�


  חוקת המרכז לזכויות הילד והמשפחה


הכול בהתא� להתפתחותו , בזכויות אד� בזכות ולא בחסדועליו לזכות , הילד הוא אד�  .1
שמדינת ישראל חתמה עליה , �1989 בדבר זכויות הילד משנת "וברוח אמנת האו


 .ואשררה אותה
בכל עניי� , יש להקפיד על מת� כבוד לילד ועל שיתופו לפי גילו ולפי כשריו המתפתחי�  .2


 בזכות השימוע והטיעו� ובמת� הדבר מתבטא ה�. ציבורי ומשפחתי הנוגע לו, חברתי
וה� , משקל ראוי לדעותיו של הילד בהליכי� משפטיי� הנוגעי� לסכסוכי� במשפחה


, כולל התאמת שירותי� ומתקני� לצורכי הילד, בהתייחסות החברתית הנאותה לצרכיו
 בחקיקה הילד והמשפט ויישומ� הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו�ברוח דוח 


 ).טת סביונה רוטלויועדת כבוד השופ(
, זכויות הילד וטובתו צריכות להיות השיקול הראשו� במעלה בכל סוגיה חברתית  .3


יש לבחו� את זכויות הילד ג� , ע� זאת. ציבורית ומשפטית הקשורה לילד ולמשפחתו
. זכויות הילד נמצאות במרכז. התרבותית והקהילתית, לאור השתייכותו המשפחתית


זכויות חברי� אחרי� בתא המשפחתי , � ג� את זכויות ההורי�יש להביא בחשבו, אול�
, הבסיסית והחשובה ביותר בחברה, שהיא היחידה המרכזית, וג� את זכויות המשפחה


 . כגו� נפרד ועצמאי
יש לשאו� להכריע בסכסוכי� בי� ילדי� לבי� הורי� במישורי� השוני� בדרכי�   .4


כי דרכי� אלה ייטיבו יותר ע� הילד , הנחהמתו� , כגו� טיפול או גישור, אלטרנטיביות
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כמו כ� יש לשאו� להעביר התדיינויות פליליות בעבירות במסגרת המשפחה . והמשפחה
 .לבית המשפט לענייני משפחה


  
  :יבואו על התודה והברכה


, מרכז האקדמיל ה"מנכ, ליברמ�) הודי(יהודה ו, מרכז האקדמיהנשיא , אביעד הכה�' פרופ
 לרעיונות וסיוע פעיל בהגשמת� ועל תמיכה בהוצאתו לאור של כתב על שותפות אמיצה


  .העת
  .על עבודה מאומצת ומועילה, עור� המשנה, עד� כה�ד "עו


עמית , שרי סלע, מור� בראג, תומר בכר, אהוד אלה,  שקמה אדרי:חברי מערכת כתב העת
  .שני שלוק ותרצה שמע, צפירהצבי  ,פיוטרקובסקי


  
  .שלולא פרי עט� כר� זה לא היה יוצא לאור, ותבי� הכ–ואחרוני� חביבי� 







1 


  : העורכי� דבר


 על המאבק – מוסלמיות והדי� האישי בישראל נשי�


  סמכות דתית וחברתית


  מאת


   אבו רמדא�ה ומוסשוז רונה ,פריגת	בלכר איילת


,  מסורי� לשליטה בלעדית של רשויות דתיות ודיני� דתיי�בישראל � וגירושי�נישואי ענייני
� בחירה אידאולוגית שבחרה מדינת ישראל ע� הקמתה להותיר על כנו את משטר מתו


 מאז אמנ� 1.אשר אומ� על ידי ממשלת המנדט הבריטי, המעמד האישי בדיני משפחה
 מדינת ישראל נתו� הסדר המעמד האישי בדיני משפחה לדיו� וביקורת  שלהראשית ימי


וקות הנגרמות לאוכלוסייה היהודית  אלו מתמקדי� במצדיוני� א� י� ואקדמיי�ציבורי
 של ההסדר ביחס לאופייה של מדינת במקומו זה והסדר שלכתוצאה ) במובנה הרחב(


הדיו� בהשלכות ההסדר על אוכלוסיות לא יהודיות בישראל . ישראל כמדינה יהודית
הדיו� במצוקותיה� של נשי� ,  בפרט2.ובמצוקות הנגרמות לה� בעקבותיו הוא מזערי


  3. בישראל הוא חסר ומוגבלמוסלמיות
 מצוקה ייחודית לנשי� יוצר � וגירושי�נישואי הדתי הקיי� בישראל בענייני המונופול


בתו� קבוצת , במערכת אחת. הכפופות לשתי מערכות שליטה ואפליה, מוסלמיות בישראל
 ה� כפופות לנורמות ותפיסות פטריארכליות ולאפליה על רקע ,האוכלוסייה המוסלמית


 ישה המאפשרי� גירוש א, דיני המשפחה השרעיי� ה� בבסיס� דיני� פטריארכליי�.מגדרי


 
טא בחירה של משטר המעמד האישי מב, כפי שמבהירה איריס אגמו� במאמרה בכר� זה  1


א� שהשלטו� המנדטורי בחר לתאר זאת , מאני'השלטו� המנדטורי ולא של השלטו� העות
� שופטי� בירושלי� והיו מחוקקי� יש"ראו איריס אגמו� . כהמש� מצב הדברי� הקיי


 משפחה "' המשפחה העותמאניחוק ')בטעות(על ההיסטוריה של החוק הקרוי : באסתנבול
  ).2017–2016 (144–143, 125  חבמשפט


2  Michael M. Karayanni, The Separate Nature of the Religious Accommodations for the 
Palestinian-Arab Minority in Israel, 5 NW. U. J. INT'L HUM. RTS. 41 (2006). 


נשי� :  אישי ומגדרמעמד" מעמד אישי ופלסטיני� בישראל"היבא יזבק וליאת קוזמא   3
 ).2017, היבא יזבק וליאת קוזמא עורכות (12–11, 11  בישראלפלסטיניות
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 וכ� מעניקי� 4 לבעל זכות לקיו� יחסי מי� ע� אשתומעניקי� ,ופוליגמיהבעל כורחה 
 ג� הסמכות ההלכתית לפרש את 5.לגברי� במשפחה סמכות עדיפה בחינו� וגידול הילדי�


 המסורה בראש ובראשונה , פטריארכליתותמכ היא בבסיסה סוליישמ והדי� הדתי השרעי
נשי� מוסלמיות נאבקות ומנסות לגבור על המכשולי� הדתיי� והחברתיי� . לגברי�


 נשי� שייכות, אל מול המדינה,  במערכת השנייה6.בקהילת� על מנת להשיג סמכות דתית
ניכור  תחו�, מוסלמיות לקבוצת מיעוט הנמצאת בשולי החברה של מדינת ישראל היהודית


מצד מוסדות המדינה ומתקשות לראות בה� גור� מסייע כנגד הפגיעה בזכויותיה� 
שליטת בתי הדי� השרעיי� , מנקודת המבט של האוכלוסייה המוסלמית בישראל. ובמעמד�


 כמעט של אוטונומיה היחיד כמעוז נתפסי� � וגירושי�נישואיוהדי� המוסלמי על ענייני 
עול לשינוי הדי� או הסמכות בענייני המעמד האישי ניסיונות של נשי� לפ. בישראל


הפרטי של הנשי� על פני זה � כהעדפת האינטרס האישילפיכ� באמצעות המדינה נתפסי�
  7.ובפעולה כנגד האינטרסי� של הקהילה המוסלמית כקבוצה, של הקהילה


 האחרונות חוקרות וחוקרי� ממגוו� קבוצות באקדמיה הישראלית מפני� את בשני�
ור אל סוגיות המעמד האישי של נשי� מוסלמיות בישראל ואל חוויית הדיכוי הזרק


� האישי של נשי� יהודיות מעמד לענייני הבהשוואה , זאתע� 8.תהמורכבת והקשה שה� חו
 לתרו� י�מבקש אנו "משפחה במשפט" זה של כר�ב.  הכתיבה הקיימת מוגבלת,בישראל


 בכר� המאמרי�. ל נשי� מוסלמיות בישראל הידע על סוגיות המעמד האישי שגו� פיתוחל
3856/11� "בבג העליו� המשפט בית די� אשר נית� על ידי בפסק ממדי� רבמוקדשי� לדיו�  


 חייב באותו עניי� 9).הבוררת �"בג: להל� (בית הדי� השרעי העליו� לערעורי�'  נפלונית
סו� גירושי�  בסכישהא� בוררת למנות מטעמה אישה בית הדי� השרעי לאפשר לאת� "בג


 כהגדרתה) נזאע ושקאק" (ריב וסכסו�"אשר התנהל על בסיס תביעת ,  בעלהלבי�בינה 
  ). כפי שמכונה חוק זה בספר החוקי� הישראלי(מאני ' לחוק המשפחה העות130בסעי� 


 
האישה כבוררת בבתי הדי� :  משפטית וליברליז� פטריארכליהיברידיות"מוסה אבו רמדא�   4


� ). 2017–2016 (56, 53  ח במשפטמשפחה" השרעיי
 משפחה " אחרונות באחזקת ילדי� בבתי הדי� השרעיי�התפתחויות"מוסה אבו רמדא�   5


 .)2008( 83, 69 בפט ומש
 בגדה  ההיסטורי של נשי� לשופטות בבתי הדי� השרעיי�המינוי" �נלילה עבד רבו ויונת� גו  6


 נשי� פלסטיניות בישראל:  אישי ומגדרמעמד "השיח התקשורתי והחוויה האישית: המערבית
 ).2017, היבא יזבק וליאת קוזמא עורכות (57, 55


 אישי מעמד "בי� הודו לישראל:  במדינות מיעוט מוסלמי ומעמד אישינשי�"יוקסל סזגי�   7
 ).2017, היבא יזבק וליאת קוזמא עורכות (81, 81 נשי� פלסטיניות בישראל: ומגדר


תהליכי שינוי במעמד� של נשי� :  בית הדי� השרעילנוכח : המאמרי�בציוראו למשל את ק  8
נשי� :  אישי ומגדרמעמד; )2011, ליאת קוזמא עורכת (מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכו�


 ).2017, היבא יזבק וליאת קוזמא עורכות ( בישראליותפלסטינ
9  )� .)27.6.2013,  בנבופורס
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הפתוח ה� בפני , מאני קובע מנגנו� להלי� גירושי�' לחוק המשפחה העות130 סעי�
 או גבר להגיש תביעת גירושי� בעילה של ישהפי הסעי� יכולי� א על.  בפני גברי�וה�נשי� 


"�כאשר נעשית פנייה . הצדדי� בי� �הנישואי מאפשר את המש� קיו� שאינו, "ריב וסכסו
בוררי� אלו ,  בורר מטעמו של כל צדממנהאזי הוא ,  סבור שאכ� קיי� סכסו�והקאדי, שכזו


א� הבוררי� . השכי� שלו� בית ביניה� הראשונית היא למטרת�ויקשיבו לטענות הצדדי� 
באפשרות� להמלי� על פירוק ,  אפשרות לשלו� בית בי� הצדדי�אי�שמגיעי� למסקנה 


 – לכ� בהתא� מיהו הצד האש� בסכסו� וקביעה אגב, �גירושי ידי על �הנישואיקשר 
  .  פיצוי כלכלי לצד הנפגעקביעת


 �נישואיהמקובלת לסיי� קשרי  האמור היא הדר� 130 בסיס סעי� על �גירושי תביעת
 למנות אפשרו בתי הדי� השרעיי� אלו �גירושי בהליכי 10. בישראללמית המוסבחברה


 כי תמונה מטעמה ישה דרשה האהבוררתאול� בעניי� , גברי� בלבד לתפקיד הבוררי�
לאחר שה� בית הדי� השרעי האזורי בטייבה וה� בית הדי� השרעי לערעורי� . ישהא�בוררת


אשר כאמור , �" עתירה לבגישה גברי� בלבד יכולי� לשמש כבוררי� הגישה האפסקו כי
  .קיבל את עתירתה


� וטענות הצדדי� " השרעיי� ובגי�פרטי פסקי הדי� של בתי הד, תי העובדהרקע
� המאמרי� ארבעתובפרט ב, מתוארי� ומנותחי� בהרחבה במאמרי� המופיעי� בכר


� הפותח את הכר� הוא מאמרה של המאמר. מו בפסק הדי� עצהמתמקדי� ,הראשוני� בכר
 לעתירה שהצטר� –" כיא�" הפמיניסטי הארגו� ייצגה את אשר,  בטשו�11. בטשו�שירי�


 את השלכותיו העתידיות ובוחנת פסק הדי� את במאמרה מנתחת –כידיד בית המשפט 
 גההיש מדגישה את בטשו�. האפשריות לשינוי מציאות חייה� של נשי� מוסלמיות בישראל


 ציבור עבור , שהיה קיי� בכל הנוגע למינויי� של בוררי�, שבירת המונופול הגבריתשמבטא
 אפשרות חשיבותה של אתעוד היא מדגישה . הנשי� המתדיינות בבתי הדי� השרעיי�


 בבורר או בוררת במציאות שבה אי� לנשי� אפשרות בחירה ביחס לסמכותו של הבחירה
וכאשר המכריעי� הסופיי� בעניינ� ה� עדיי� ברוב� , ושיה�בית הדי� השרעי לדו� בעניי� גיר


דר� המל� למאבק באפליית נשי� בתחו� דיני ,  של בטשו�לגישתה. קאדי� גברי�
המשפחה היא כינונה של מערכת אזרחית אחת משותפת לנישואי� וגירושי� וביטול 


 המעמד האישי תשמערכ מאחר, אול�ו 12.המונופול הדתי החל על ענייני נישואי� וגירושי�


 
10  �, )גירושי טאלק(צדדי �  גברי� יכולי� לגרש את נשותיה� באופ� חדהשרעיעל פי הדי� , אמנ


, 1977–ז"תשלה,  לחוק העונשי�181 'ס( חד צדדיי� שכאלו נאסרו בחוק העונשי� �א� גירושי
א "ע (נזיקית עוולה מהווה א�גירוש האשה באופ� חד צדדי מהווה עבירה פלילית ו). 226ח "ס


מאני ' המשפחה העותלחוק 130 'ס, לכ�). )1984 (172) 3( לחד"פ, סולטא�'  סולטא� נ245/81
 .  ה� עבור גברי� וה� עבור נשי�� לדר� המקובלת לסיו� קשר הנישואיהפ�


 13ח   במשפטמשפחה "מבט לעתיד:  השיפוטית על בתי די� דתיי�ורתררת והביק� הבו"בג"  11
)2016–2017.( 


מסגרת אזרחית לנישואי� וגירושי� :  עמדהנייר וסטריי� ופנחס שיפמ� �ראו ג� אבישלו  12
 ).2012 (28–25בישראל 
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 בטשו� סבורה, ואי� באופק אפשרות ממשית לביטולה, בדיני משפחה נותרת על כנה
 את פוטנציאל ההגנה של מרחיבות הבוררת �"בבגשקביעותיה של השופטת ארבל 


 את בפרט מדגישה בטשו�.  לסייע בצמצו� האפליה נגד�ות של נשי� ועשויכויותיה�ז
 פרשנות של בית הדי� השרעי להעדי� ובתקביעותיה של השופטת ארבל בדבר חו


כאשר קיימת יותר מגישה ,  שאינה מתיישבת עימופרשנותמהמתיישבת ע� עקרו� השוויו� 
  .  דתיתנהפרשנית אחת במסגרת הפרשנויות המקובלות מבחי


 לתפקיד הראשונה כאישהטיב ' חהנא הדי� עורכת נכתב מאמרה של בטשו� מונתה מאז
 נוכחות� של נשי� כשופטות במערכת בתי הדי� הא� 13.ישראל בבית די� שרעי בקאדית


 כבוררות בהליכי גירושי� אכ� תשפיע על מציאות חייה� של פעילות� שמאאו , השרעיי�
   14. פתוחהשאלה זו נותרת? נשי� אשר בעניינ� ה� תקבלנה החלטות


ובפרט הכנסת ,  מאמרה של בטשו� מבטא אמונה ביכולת� של מוסדות המדינהבעוד
 מגדרי בחברה המוסלמית שוויו� עודדוללהוביל מהלכי שינוי , בית המשפט העליו�ו


 בתי הדי� ומנהל בית הדי� השרעי לערעורי� קאדי ( זחאלקהאיאדהקאדי , בישראל
. מבחו� מביע ספקנות באשר לסיכויי ההצלחה של שינוי הנכפה על הקהילה) השרעיי�


� על החלטתו להתערב "מבקר את בג,  שהוא המאמר השני בכר�15,מאמרו של זחאלקה
בסופו של ,  שינוי שנכפה על ידי המדינה דינו גורס כיזחאלקה. בהחלטת בית הדי� השרעי


 את ביצוע הבטיחל מתקשה מדינה ה הבחינה המעשיתמ� מציי� כי הוא. להיכשל, דבר
די� במקרה מוקד� יותר שהגיע בפני בתי ה, אכ� . הדי�יתההוראות החילוניות והגשמת� בב


שלל בית הדי� השרעי ,  בוררתאישה מבית הדי� למנות מטעמה אישה קשהיבהשרעיי� ובו 
 אי� כי הבהיר,  באותו עניי�בדונו,  הדי� השרעי לערעורי�בית, ע� זאת. את המינוי המבוקש


אלא , בוררת לתפקיד אישה בדבר האפשרות למנות העקרונית שאלה בהכרעה במדובר
.  לתנאי� הנדרשי� מתפקיד זהבהתא� וזאת,  בחרודי� שהצדמי ההתאמה של שאלתב


 באותו מקרה מוקד� לא עמדה בתנאי� אישה שבחרה ההבוררת,  בית הדי�לגישת
  .  איננה אפשריתכמעט� "בג התערבות מעי� זו בהחלטה 16.הנדרשי�


 
יה פק� ולוד אל'וחידי כקאדית בחברו� וח�מונו אסמהא� אל, 2009בשנת , עוד קוד� לכ�  13


 .6ש "הלעיל , ראו עבד רבו וגונ�. כקאדית ברמאללה
 שאלת השפעתה של הזהות המגדרית של השופט או .22–21 'מ בע,3ש "הלעיל , איזבק וקוזמ  14


יכה וממש, היא שאלה שהעסיקה) מושבעי�ה  בחברי�חבר וההחברותאו של (השופטת 
 Donald R. Songer et al., Aראו למשל .  בתחומי ידע מגווני�המחקראת , להעסיק


Reappraisal of Diversification in the Federal Courts: Gender Effects in the Courts of 
Appeals, 56 J. POL. 425 (1994); Sue Davis, The Voice of Sandra Day O'Connor, 77 


JUDICATURE 134, 138–139 (1993).  
בי� הדי� השרעי :  אישה בוררת בתובענות הפרדה וגירושי� בבתי הדי� השרעיי�מינוי"  15


 ).2017–2016( 29ח   במשפטמשפחה" לילמשפט הישרא
–60 'בעמ, 4ש "לעיל ה, ראו דיו� בפסק די� זה במאמרו של מוסה אבו רמדא� המופיע בכר�  16


61. 
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 הבוררת בעניי�� " טוע� כי הציבור המוסלמי בישראל יצא כנגד פסיקת בגזחאלקה
בסמכות בתי ,  המדינהשלאו התערבות אזרחית , �"בל התערבות של בג מסרב לקוככלל


 הקהילה  שבו תופסתהאופ�דברי� אלו תואמי� את האמור לעיל בדבר . הדי� השרעיי�
 17. יש להג�עליוש, המוסלמית את בתי הדי� כמעוז היחיד של אוטונומיה מוסלמית בישראל


ה� האזורי וה� בית , ת בתי הדי� השרעיי�כי עמד, בהכרח,  סבוראינוראוי לציי� כי זחאלקה 
במאמרו .  העמדה המתחייבת על פי ההלכה השרעיתהיא הבוררת �"בבג, הדי� לערעורי�
וא� ,  כבוררתאישה הגישות השונות בדי� השרעי לעניי� מינויה של אתסוקר זחאלקה 


תו� הוא ג� מראה כי מ, שבעשותו כ� הוא מסביר את עמדת בית הדי� השרעי לערעורי�
 בדי�  הקיימתעמדה,  של דבראמיתול.  שונהההדי� השרעי עצמו נית� היה להגיע לתוצא


 פסיקתה של השופטת בסיס שעמדה בהיא , המאפשרת מינוי אישה לבוררת,השרעי עצמו
ביקורתו של הקאדי .  באותו עניי�אישה�  לבית הדי� למנות בוררתהורתה שבה ,ארבל


ויוצאת כנגד כפיית ,  שינויי� בדי� האישי הדתיזחאלקה מכוונת לדר� שבה יש להניע
 מתו� ואהשינוי צרי� לב, לגישתו. השינוי מבחו� על ידי מוסדות המדינה האזרחיי�


  . מתו� דיאלוג, הקהילה עצמה
 הרצויות האסטרטגיות בדבר הרחבה השאלה זו של זחאלקה מעוררת את עמדתו


ובפרט לנשי� ,  מקבוצת מיעוטחלק שה�,  רפורמות וקידו� זכויות עבור נשי�להשגת
 אכ�בערו� חקיקתי או שיפוטי הוא " שינוי מלמעלה"הניסיו� מראה כי . מוסלמיות בישראל


 Yüksel Sezgin(,18(כ� עולה למשל ממחקר שער� יוקסל סזגי� .  בהישגיו ובהצלחתומוגבל
  ניתח והשווה טקטיקות ואסטרטגיות התנגדות של נשי� מוסלמיות כנגד ההשלכותאשר


 על א� הבדלי� 19. בהודו ובישראל,השליליות של דיני המשפחה הדתיי� על מעמד�
 דמיו� בי� נקודות כמהסזגי� מציג , הקיימי� בי� מערכות המשפט בהודו ובישראל


הרלוונטיות במיוחד לשאלת זכויותיה� וחירויותיה� של נשי� מוסלמיות בשתי , המערכות
 בפרט � והגירושי�הנישואימשפחה בכלל ודיני דיני ה, ה� בישראל וה� בהודו. המדינות


, ה� בהודו וה� בישראל. דתית שלה�� נקבעי� על פי הדי� הדתי של הקהילה האתנו
 הנשי� בפני מלכוד דומה מציב זהמאפיי� . האזרחי� המוסלמי� ה� אוכלוסיית מיעוט


מעמד� כאשר ה� מבקשות להיאבק על זכויותיה� ו: המוסלמיות ההודיות ואלו הישראליות
 ה� מואשמות בהיות� בוגדות ,אל מול דיני המשפחה הדתיי� הפטריארכליי� והמגבילי�


מאפיי� משות� נוס� מתייחס . הפרטי שלה��  שלה� ובהעדפת האינטרס האישית�בקהיל
 שה� בהודו וה� בישראל נעדרת לגיטימציה להתערב בחוק האסלאמי ,למעמד המדינה


 בענייני� הנחשבי� כענייניה הפנימיי� של להתערבת המהותי וג� נעדרת מוטיבציה פוליטי


 
  .ל לעי2 ש"ראו הטקסט הצמוד לה  17
18  YÜKSEL SEZGIN, HUMAN RIGHTS UNDER STATE-ENFORCED RELIGIOUS FAMILY LAWS IN 


ISRAEL, EGYPT AND INDIA (2013). 
19  � .81' מ בע,ש
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בישראל או , ג� כאשר הצליחו התארגנויות של נשי�, כפי שמראה סזגי�, אול�ו 20.הקהילה
 להתערב בענייני מעמד אישי ולהניע ה המוטיבציה של המדינעדרילהתגבר על ה, בהודו


ולעיתי� א� פגעו בזכויות שינויי� אלו עוררו התנגדות בקרב הקהילה , שינויי� חקיקתיי�
� שיתו�בשכ� שינוי ,  הדבר נכו� במיוחד בישראל,לטענת סזגי�. הנשי� לטווח הארו


 מישראל מביא סזגי� את ה כדוגמ21".אויב"מוסדות המדינה נתפס כשיתו� פעולה ע� ה
 הביא לביטול הסמכות חוק זה. 2001 חוק בית משפט לענייני משפחה בשנת תיקו�


ושאר ענייני� , מזונות אישה,  לבתי הדי� השרעיי� בענייני מזונות ילדי�הייחודית שהייתה
 בית המשפט לענייני משפחה  שלו שעריפתיחתלו,  הצרבמוב� � וגירושי�נישואישאינ� 


 על א� ההישג של ארגוני הנשי� בהעברת 22).ובפרט מתדיינות( מוסלמי� מתדייני�בפני 
הסיבות .  הצלחתומידת לבנוגעיש מחלוקת ,  שנה�15 לאחר למעלה מ,כיו�, התיקו� לחוק


 היתר ראוי לציי� את הסנקציות החברתיות בי�א� , להצלחה המוגבלת של התיקו� ה� רבות
ישראלי� בנושאי� � המוטלות על נשי� מוסלמיות הפונות לבתי המשפט האזרחיי�


מת הלקח של ארגוני הנשי� מהיעילות המצומצ, סזגי� לדברי 23.הקשורי� לדיני משפחה
 שינוי אות� לבחו� אסטרטגיות יאשל פתיחת שערי בית המשפט לענייני משפחה בפניה� הב


 24. של השריעה הקלסית,ידידותיות יותר לנשי�, ונותעל ידי הצעת פרשנויות ש, "בפני�"מ
  . הבוררת�"בגיש בכ� כדי לתמו� בטענתו של זחאלקה כנגד הפסיקה ב, לכאורה
 מודה סזגי� א�,  מוצלחות יותרלכאורה נראות" בפני�" משרפורמות א�,  זאתע�


ושלעיתי� ה� א� מסייעות בהנעת רפורמות , שרפורמות חילוניות מבחו� אינ� בגדר כישלו�
 בית המשפט לענייני משפחה בפני מתדיינות  שלופתיחת שערי, למשל, כ� 25.פנימיות


די� השרעיי� מוסלמיות הייתה הגור� המניע מאחורי רפורמות פנימיות שהנהיגו בתי ה
 פנתה  הבוררת�"בבג 26. ומזונות ילדי� ובסכומי המזונות הנפסקי�אישהבדיני מזונות 


 לפיהש שבתי הדי� השרעיי� סירבו לאמ� את הגישה הפרשנית לאחר רק� "לבג האישה
נראה כי הסתמכות בלעדית על היכולת להניע שינויי� , אכ�.  יכולה להתמנות כבוררתאישה


 לבי� קהילתי� בלת וכי קיימי� יחסי גומלי� בי� מער� הכוחות הפני�מבפני� א� היא מוג
נית� להסתייע במדינה , א� בכלל, כיצדייתכ� שכדאי לחשוב . מדינה� מער� הכוחות קהילה


  . ולקדמואלא על מנת לתמו� בשינוי מבפני�, "למעלה" על מנת לקד� שינוי מלאש


 
20  � .91, 86' מבע, ש
21  � . 99' מבע, ש
22  � .97–94 'מבע, ש
23  � .96' מבע, ש
24  � .99' מבע, ש
25  � .108' מבע, ש
26  � .108–107 'מבע, ש
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 28. שחרעידו ושל 27רמדא� אבו מוסה של מאמריה� ה� בכר� המאמרי� הבאי� שני
�"בבגובפרט בית הדי� השרעי לערעורי� ,  מתמקדי� בפסיקת בתי הדי� השרעיי�ה�שני 


המשות� לשני המאמרי� הוא ההסבר שה� נותני� . �"ולא בפסיקתו של בג, הבוררת
  פטריארכליות ובחשיבותתפיסותב, לגישת שני המחברי�, שמקורה, לפסיקת בית הדי�
 רמדא�ה� אבו .  הפטריארכליי� של דיני המשפחה השרעיי�מאפייני�ל שמייחס בית הדי�


 פסיקת בית הדי� השרעי לערעורי� ה שעוררתמיהותוה� שחר מתמודדי� במאמריה� ע� 
  .באותו עניי�
 � והגירושי�איוהניש בסוגיה הנוגעת ללב ליב� של דיני מדובר אי� מהותית מבחינה


, בדר� כלל). טלאק משולש או ריבוי נישואי� כנגד רצונה באמצעות אישהכגו� גירוש (
 המעוררי� את המחלוקות הקשות ה� �הגירושי או �הנישואישינויי� הנוגעי� לליבת דיני 


 רפורמות בנושאי� 29.שכ� ענייני� אלו קשורי� קשר הדוק לפוליטיקה של זהויות, ביותר
, שחר כפי שמציי� ,תפקיד הבוררת. בדר� כלל קלות יותר להשגה, כדוגמת מזונות, אחרי�


 של זו פחותה מ ודאיוחשיבותש, מדובר בתפקיד זוטר וזמני. אינו מרכזי בהלי� הגירושי�
 פי פסיקה עלו,  נושאות נשי� זה מכברבה�ש תפקידי� –עורכי די� או טועני� שרעיי� 


 ה� אבו 30.ההחלטה הסופית נותרת בידי בית הדי�,  הדי� השרעי לערעורי�ביתקודמת של 
 חייבה  הבוררתעניי�ה� שחר ג� מדגישי� שפסיקת בית הדי� השרעי לערעורי� ברמדא� ו


ובפרט לצמצ� את סמכות בית הדי� אל מול תפקיד , אותו לסטות מפסיקות קודמות שלו
   31.הבורר


ה� אבו רמדא� וה� שחר רואי� בפטריארכליות גור� מרכזי בהסבר לפסיקת בית , כאמור
 במסגרת התאוריה הכללית הבוררת בית הדי� בעניי� אבו רמדא� ממק� את פסיקת. הדי�


 הטיעו� הכללי של אבו 32.שהוא פיתח בכתיבתו המחקרית בדבר היברידיות פטריארכלית
,  המעמד האישי בישראלבעניינירמדא� בכתיבתו המחקרית בהקשר זה היא שהדי� החל 


ברידי הנוצר משילוב� אלא די� הי, אינו די� אזרחי או די� דתי, ובכלל זה בבית הדי� השרעי
אחד המאפייני� המרכזיי� של די� . של עקרונות ודיני� אזרחיי� ע� עקרונות ודיני� דתיי�


אבו רמדא� טוע� שכ� הדבר ה� בבתי . היברידי זה הוא השמירה על סממני� פטריארכליי�
 וה� בבתי הדי� 33, הדני� בענייני המעמד האישי של מוסלמי�,המשפט לענייני משפחה


 רמדא� שפסק הדי� של בית הדי� השרעי בו המתפרס� בכר� זה טוע� אבמאמר. יי�השרע


 
 .4 ש" הלעיל  27
אישה בהליכי � בית הדי� השרעי והתנגדותו למינוי בוררת: ארכליות על בריקדת הפטריעולה"  28


 ).2017–2016( 83ח   במשפטמשפחה" גירושי�
29  SEZGIN , 107–106' בעמ, 18 ש"הלעיל . 
 .66–65' בעמ, 4ש "לעיל ה,  רמדא�בוא; 89–88 'בעמ, 28ש "לעיל ה, שחר  30
 .76–75 'בעמ, ש�, אבו רמדא�; 89–88 'בעמ, ש�, שחר  31
 " לקטיני� מוסלמי� בבתי המשפט לענייני משפחהמזונות"ראו למשל ג� מוסה אבו רמדא�   32


 ).2017, מא עורכותהיבא יזבק וליאת קוז (225 נשי� פלסטיניות בישראל:  אישי ומגדרמעמד
33  � .ש�. אבו רמדא� מדגי� טענה זו בהקשר של מזונות ילדי
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,  הדי� השרעיבית עבור, לדבריו.  נוספת למגמה זודוגמה הוא  הבוררת�"בבגלערעורי� 
הסממני� הפטריארכליי� ה� אמצעי לשמירה על זהותו הייחודית ובידולו אל מול בית 


  .האזרחי, "אחר"המשפט ה
בעוד אבו רמדא� טוע� טיעו� . משלי� את טיעונו הכללי של אבו רמדא� של שחר מאמרו


שחר , כללי ורחב בדבר חשיבות הסממני� הפטריארכליי� לזהותו של בית הדי� השרעי
 של השאלה הפרטנית שניצבה בפני בית הדי� ומסביר מדוע דווקא הסוגיה הימתמקד באופי


הסוגיה של , כפי שצוי� לעיל. יארכליתשל מינוי בוררת חשובה לשמירה על אותה זהות פטר
 כסוגיה מהותית לאופיו  לכאורה במסגרת הלי� הגירושי� אינה נראיתאישה� מינוי בוררת


 כי דווקא אופיו הפרטי של שחר מסבירע� זאת . הפטריארכלי של הדי� או בית הדי� השרעי
י� זה כהלי�  הפ� את השמירה על הל,המתקיי� במרחב האינטימי של הבית, הלי� הבוררות


,  הבוררות אינו הלי� שיפוטי המתנהל בבית הדי�הלי�. גברי לחשובה כל כ� עבור בית הדי�
המרחב הציבורי של ,  שחרלדברי. אלא הלי� פרטי המתקיי� בי� הצדדי� ומשפחותיה�


.  המדינה היהודיתסוכני שלהקהילה המוסלמית בישראל מפולש יותר וחשו� למעורבות 
הוא המרחב המעוצב בצלמ� ובדמות� של האזרחי� , לעומת זאת, ביתהמרחב הפרטי של ה


. �יהמתנהל בהתא� לנורמות והערכי� המוסלמי, המוסלמי� והוא נחשב כמרחב האותנטי
  . דווקא במרחב זה ערעור הערכי� הפטריארכליי� נחשב כמאיי� יותר, לכ�


 שלק הדי�  המאמרי� הבאי� בכר� מרחיבי� את נקודת המבט ומשתמשי� בפסשלושת
. אישה� מעבר לסוגיה הפרטנית של מינוי בוררת,  כבסיס לדיו� תאורטי רחב הבוררת�"בג


 ועל תרבותיות�  את הדיו� בתו� השיח האקדמי על רבממק� 34 פינטומיטלמאמרה של 
 קבוצה בוש קלסית למצב דברי� דוגמה הינו הבוררת �" טוענת כי בגפינטו. הזכות לתרבות
ת מיעוט דתית טוענת לפרשנות אחת ויחידה של הדת שהיא חלק  קבוצ�דומיננטית בתו


 הזכות לתרבות מיועדת לשמור על תרבות ,לטענתה של פינטו. מהתרבות של הקבוצה
 המיעוט שותפי� חברי שכלומדובר בזכות קבוצתית המגנה על טוב השתתפותי , המיעוט


והיא ,  קבוצת המיעוטל שה לכלל חברי לפיכ�הזכות לתרבות שייכת. ביצירתו בהנאה ממנו
הזכות לתרבות אינה ניתנת . אמורה להג� על זכות� לקחת חלק ביצירת התרבות הקבוצתית


קבוצה דומיננטית בתו� הקבוצה או מי , בי� א� זו האליטה,  לחלק מחברי הקבוצהקר
או ,  אחתהדת בהקשר זה היא דוגמ. על מנת שייצקו לה תוכ� כרצונ�, שנחשבי� כמנהיגיה


  . מתרבות מקיפה של קבוצה, רכיב
 במסגרת הזכות כטענה  הבוררת�"בגיש להבי� את טענת העותרת ב,  של פינטולגישתה


 לא העותרת.  התרבות של קבוצתהצובי על זכותה לקחת חלק בעלהג� שנועדה, לתרבות
 של בוררי� לתפקיד יכולי� להתמנות בלבד גברי� לפיהש הנוהגתהשלימה ע� הפרקטיקה 


 מטעמה היא אישה�  למנות בוררתבקשתה". ריב וסכסו�" טענת במסגרת �שיגירובהליכי 
 היא אליהש הקבוצהלמעשה בקשה לשנות את הפרקטיקה המקובלת בקרב חברי 


 
 פלונית נגד בית 3856/11� " בגבעקבות:  בזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוטהצור�"  34


 ).2017–2016 (101ח   במשפטמשפחה" לערעורי� הדי� השרעי הגדול
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 העותרת לא ביקשה לצאת.  של נשי�רכיה�ו ג� את ערכיה� וצתשק� שהיא כ�, משתייכת
 על  אפואהתבססה רתהעתי. אלא לקחת חלק בעיצוב תרבותה, מנהמ או להתנתק מקבוצתה
 שהיא מבינה אותה וכפי כפי,  קבוצתהתרבות של תפותי חלק בטוב ההשתקחתזכותה ל


בדיוק כפי שהיא שייכת , ולנשי� מוסלמיות,  לתרבות שייכת לעותרתהזכות. שראוי לעצבה
,  גורסתפינטו.  הרשמיבאופ� ולאחרי� המייצגי� את הקבוצה, לקאדי�, לגברי� בקבוצה


� מול ל כעניי� המעלה את שאלת הזכות לתרבות אבוררת ה�" להבי� את בגאי�ש ,לפיכ
, כדוגמת הזכות לשוויו� או ערכי� אחרי� שה� חיצוניי� לזכות לתרבות, זכויות אחרות


 הבוררת �" שעורכת פינטו קושר את בגהדיו�.  במסגרת הזכות לתרבות עצמהבדיו�אלא 
 ש� 35,עמנואלכגו� פרשת , � האחרונות אחרות של בית המשפט העליו� מ� השנילפסיקות


נדונה ההפרדה בי� תלמידות חרדיות ממוצא אשכנזי לתלמידות חרדיות ממוצא ספרדי או 
 לאז� יש שלפיה� מנחי� קווי� כמה מציעה פינטו לבסו� 36. או סוגיית נשות הכותל,מזרחי


 בושאופ�  בתו� המיעוט באשר להמיעוט המיעוט לבי� טענת קבוצת בתו� הרבבי� טענות 
  .מסוי�יש לפרש את הזכות לתרבות של קבוצת� בהקשר 


�" הממק� את הדיו� בבג37, אגמו�איריס החמישי בכר� הוא מאמרה של המאמר 
, מאני'משפטי של חוק המשפחה העות�  בפרספקטיבה רחבה של ניתוח היסטוריהבוררת


ר והציר  המהותי ביותההיבט ,לטענתה". קוד המשפחה" מכנה במאמרה אגמו� אותוש
 שאמנ� חוק, למחצה� כחוק משפחה טריטוריאליבוהמארג� של קוד המשפחה היא עיצו


א� מטרתו הייתה , מאנית'שימר את ההטרוגניות הדתית של אזרחי האימפריה העות
, מערכת שהיא מודרנית ריכוזית, להשלי� את המעבר למערכת שיפוט מדינתית אחת


. ופטי�שליטת המדינה במערכת השיפוט ובשולחזק את , שחוקיה חלי� על כלל האזרחי�
 המשפחה אכ� הותיר על כנ� את הכללי� ההלכתיי� הבסיסיי� של כל דת ביחס קוד


 הקוד חלק מההבדלי� בי� שימרבכ� .  עסק כלל בשאלות טקסיותולא � וגירושי�לנישואי
 אול� החוקי� המהותיי�,  וגירושי�אי�ההלכות הדתיות של שלוש הדתות בנוגע לנישו


 ומסגרת הניהול המשפטי והאכיפה די� אחיהיו �ופירוקלפיקוח המדינה על כינו� נישואי� 
 היולצור� זה העביר הקוד לשליטת המדינה סמכויות חשובות ש. הייתה טריטוריאלית


  . לכ� בידי ראשי הקהילות השונותקוד�נתונות 
היו , "יחוק מוסלמ"והפכו אותו ל,  את אופיו הטריטוריאלי של הקודשמחקו מי


כלל לא תרגמו את הקוד בתרגו� רשמי לערבית בעת , לדברי אגמו�, מאני�'העות(הבריטי� 
 החילו את קוד המשפחה על מוסלמי� בלבד באזורי� שהפכו במסגרת הבריטי�). פרסומו


חוק "ה� כינו את הקוד . ההסדרי� של אחרי מלחמת העול� השנייה למדינות המנדט
.  כל אות� סעיפי� שהיו אמורי� לחול על יהודי� ונוצרי�וביטלו את" המשפחה המוסלמי


 
 ).6.8.2009, פורס� בנבו( משרד החינו�'  נוער כהלכה נעמותת 1067/08� "בג  35
 .118–114 'בעמ ,34ש "לעיל ה, פינטו  36
 . 1ש " הלעיל  37
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. גורל האלא בשינוי מהותי הרֵ ,  בשינוי טכני או תפנית קלהמדובר אי�, כפי שמדגישה אגמו�
  . מאני' שהחל השלטו� העות, מערכת המשפט שלההבריטי� ג� ביטלו את מהל� האחדת


 וא� עמדו מדינתיי� שפט ממאנית נתפסו כבתי'שבאימפריה העות,  הדי� השרעיי�בתי
הוגדרו על ידי הבריטי� , לקבל תפקידי� נוספי� ביישו� קוד המשפחה על כלל האוכלוסייה


 הבריטי� טענת. �י והנוצריי�יוהוצבו לצד בתי הדי� היהוד" �ידתיי� מוסלמי"בתי די� 
 מאמצי� וממשיכי� את מערכת השיפוט האוטונומית בתחו� דיני המשפחה על ה�שהייתה 


הנרטיב הבריטי בדבר . מאנית'שהייתה נהוגה באימפריה העות, יֶלתהִמ , דתי� סיס עדתיב
א� לטענת ,  אומ� על ידי היסטוריוני� וחוקרי משפט וחברה שוני�ילתהמש� שיטת המ


  .הבנה היסטורית עמוקה� אגמו� אימו� נרטיב זה מבטא אי
  שלובר אופ� החלת ההיסטורי הידוע והמקובל בדהסיפור של אגמו� מאתגר את מאמרה


 סיפור המבוסס כולו על –הסדר המעמד האישי בדיני משפחה כחלק מהמשפט הישראלי 
הסיפור המקובל מתחיל בהסדר שהוא ירושה מ� . נרטיב של המשכיות ושימור מצב קיי�


שלא רצה לשנות , אשר אומ� כמות שהוא על ידי השלטו� המנדטורי, מאני'השלטו� העות
 שינויי�בלכל היותר , ראלי ונקלט על ידי השלטו� הישהמשי� הסדרהו, מ� ההסדר הקיי�


,  המקובל מסווה את הבחירות האידאולוגיות שער� השלטו� המנדטוריהסיפור 38.קלי�
  39.דתי�בכינו� הסדר המבוסס על די� אישי, ובהמש� השלטו� הישראלי


ציע  או לה הבוררת�"בג את פסק הדי� בלנתח איננה  העיקרית של אגמו�מטרתה
, א� על פי כ�.  בהסתמ� על הניתוח ההיסטורי רחב ההיק� שהיא מציעה130פרשנות לסעי� 


 שמצוי� בפסקי הדי� של הערכאות השונות כפי. היא מתייחסת במאמרה ג� לשאלות אלו
) או קוד המשפחה(מאני 'חוק המשפחה העות,  ובמאמרי� האחרי� בכר� זה הבוררת�"בבג


וצירופ� ) י%ר'תחָ (וט כללי� מהאסכולות הסוניות השונות נער� על בסיס מתודה של ליק
מאני בי� שתי ' זהו הכלי העיקרי שבאמצעותו גישר המחוקק העות,לדברי אגמו�. בחוק אחד


 ומאיד�,  החוק על דיני המשפחה השרעיי�ביסוס,  גיסאמחד: לכאורה, מטרות מנוגדות
ני�& הסרת מכשולי� מ,גיסא יפור מעמד� של נשי� במשפחה  שדיני� אלה הציבו בפני שב*


, לדברי אגמו�,  זה של כללי� ג� היהליקוט. והשגת איזו� מסוי� ביחסי הכוח המגדריי� בה
  .  כרו� במעבר לקודיפיקציהשהיה הפלורליז� אובד� על פיצוי מעי�


 הפ�",  שנעשה המעבר לקוד ונבחרו החוקי� הכלולי� בומרגע,  אגמו�ה שמבהירכפי
ללי� בעל שלמות פנימית השונה מהותית ממאגר הכללי� שאות� המבחר הזה למאגר כ


 ממנהשהאסכולה ,  של סעי� זה או אחררומקו,  לכ�40".חוקי� היו חלק ממנו קוד� לכ�
 ותי להכי� צרי�אינ אלה כל, נשאב או דעת פוסק ההלכה ששימשה בסיס לאותו סעי�


 
; )2016 (1 ל  משפטמחקרי"  מה אנחנו מדברי� כשאנחנו מדברי� על המילטעל"גל אמיר   38


 ).1971( 156 א  משפטעיוני "ת האישי של חסרי עדה מוכרמעמד�"ברו� ברכה 
פת חלק מהאידאולוגיות הללו ולניתוח ביקורתי של הסיפור המקובל ראו למשל צבי לחשי  39


  על אהבהמשפטי�" ישראל� נישואי� וגירושי� בי� יהודי� במדינת: יש מדינה לאהבה"טריגר 
 .)2005, נפתלי וחנה נוה עורכות�ארנה ב�( 173


 .149' בעמ, 1ש " לעיל ה,אגמו�  40







 ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  דבר העורכי�


11 


, עותרתבו� " בבגתמיכה אפוא מביעה אגמו�. שיקול בהכרעה פרשנית בנוגע לאותו סעי�
 יש להכריע בשאלת הבקשה למינוי ולפישאשר דחו את טיעונו של בית הדי� השרעי 


 מבוסס על פרקטיקה 130משו� שסעי� , אישה לפי עמדת האסכולה המאלכית�בוררת
  .מאלכית


אלו� �  בוחנת באריבוו 41,אלו�� באריתהילה החות� את הכר� הוא מאמרה של המאמר
 הרבניי� ועל שאלת מינוי� של � על בתי הדי הבוררת�"בגיות של את ההשלכות האפשר


אלו� בעמדת הדי� �  דנה באריהמאמרבחלקו הראשו� של . נשי� לתפקידי� שיפוטיי� בתוכ�
 שאלה זו כבר נדונה ,מציינת היאכפי ש. העברי בדבר כשירות� של נשי� לתפקידי שיפוט


אלו� �  החידוש במאמרה של באריעיקר.  מקיפי�חיבורי� כמהבבספרות המשפט העברי 
 יש ברי הא� בהליכי גירושי� על פי הדי� הע,ש� היא מעלה את השאלה, הוא בחלקו השני


 דעות הכללשאלו� את האפשרות � זה בוחנת באריבדיו�? כלל צור� בהרכב של בית הדי�
כיוו� , ההלכתיות השוללות מינוי נשי� לתפקידי דיינות אינ� צריכות להעלות כל חשש


שנית� יהיה למנות נשי� לבית הדי� הרבני ולטעו� כי ההלכה איננה דורשת הרכב הלכתי של 
. בנושאי� המצויי� כיו� בסמכות� של בתי הדי� במדינת ישראל, א� בכלל, שלושה דייני�


 הרואה את,  על תפיסת הדי� העברימתבסס ואה. דיו� כזה הוא חדשני וטר� נער� בספרות
  .  בי� בני הזוגרטיפהלי� הגירושי� כמעשה 


אלו� מובילה אותה לדו� �  דנה באריבה�ש בשאלות העמדות ההלכתיות השונות סקירת
�"בבג, לכאורה.  לבית הדי� הרבניאישה� למנות "בשאלה המעשית של כפייה מצד בג 


,  פרשניות אפשריותעמדות כמה� כי כאשר בספרות הדתית המקובלת יש " בגקבעהבוררת 
 כי לקבוע לפיכ� יוכל� "בג. � גישות המתיישבות ע� עקרו� השוויו�על בית הדי� להעדי


 לנשי� המאפשרת עמדהאו ,  נשי� לתפקידי דיינותהמכשירה הלכתית של עמדה קיומה
 את בית הדי� הרבני לבכר תו מחייב,לשבת על כס הדיינות במהל� דיוני� בהליכי גירושי�


אלו� � לעניי� זה מביעה בארי.  נשי� מינוי� שלאת אלו על פני העמדות השוללות גישות
� לא יתערב באוטונומיה " הראוי שבגמ�עמדה הדומה לעמדתו של זחאלקה ולפיה 


השיפוטית של בתי הדי� הדתיי� השוני� ויאפשר לה� להכריע לעניי� התוכ� הדתי של 
להביא , אלו��לגישתה של בארי, הוראה כופה מבחו� עשויה. השאלות המובאות בפניה�


� הראוי להניח לשיח הפנימי שיפעל את מ� כ�ול , הפו� של הקצנה ואנטגוניז�לתהלי
  .פעולתו א� א� הדבר יאר� זמ� רב יותר


 די� תי מגדרי בתו� מערכת בשוויו� של הסוגיה, אלו��  מאמרה של בארינכתב מאז
 תי במנהל תפקיד לאישה נות של האפשרות למבהקשר� " בגשל הגיעה לפתחו י�הרבני


) ג(7 סעי� בהחריג חל לא כי, בניגוד לעמדת הרבני� הראשיי�, קבע� "בג 42.י�יהדי� הרבנ
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 ).2017–2016 (163ח  במשפט
 ).15.8.2017, פורס� בנבו (השר לשרותי דת'  נדרור כהנא 8213/14� "בג  42







 העורכי� דבר  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע


12 


 בתפקיד דתי אלא תפקיד במדובר לא שכיוו� 1951,43–א"התשי האישה זכויות שיווי לחוק
 לחוק 13 סעי� לפרש את יש ,משכ� 44".ובמהותו בעיקרו אדמיניסטרטיבי� מינהלי"


ית הדי� הרבני להיות דיי� או כשיר  שעל מנהל בהקובע 1969,45–ט"התשכ, הדייני�
 הוסי� עוד 46.בצורה תכליתית שתאפשר ג� נשי� להתמנות לתפקיד, להיבחר כרב עיר


 העלולי� ומכשולי� חסמי� התפקיד לא טמוני� דרישות� וקבע כי יש לוודא שבקביעת "בג
 הוכר, כ� כמו. הדי� בתי מנהלת לתפקיד נשי� של להתמודדות� אמיתית אפשרות למנוע
� פתוח בלב בדבר הנוגעי� ידי� על תישקל לתפקיד נשי� של מועמדות� " לוודא כיהצור
  47".חפצה ובנפש


 העולות וגיות מהסלחלק כי, פינטו של ממאמרה עולה שכפי,  לציי�חשוב, לבסו�
 לתחומי�,  מגדריוויו�מעבר לנושא של ש, רלוונטיות  יש בכר� זהותהנדונו הבוררת מעניי�
. בפרט השוויו� ועקרו� בכלל ליברליות אד� זכויות לבי� דת בי� מתח �קיי שבה� נוספי�
 הנדונה, אלו� ובארי זחלקאה, בטשו� של �יהממאמר העולה השאלה הינה בולטת דוגמה


 מיעוטי� בתו� מבפני� שינוי עידוד לבי� מלמעלה כפייה בי� הראוי האיזו� בעניי�, לעיל
 ,שוני� בהקשרי� אחרונות בשני� התעוררה זו סבוכה שאלה 48.דתיות מערכות או דתיי�


   50.ישיבות בני וגיוס 49קטנות בישיבות ליבה מלימודי פטור כגו�
 הוא זה בכר� אור הרואי� המגווני� המאמרי� של העיקרי שהמוקד פי על א�, כ� א�


 ג� ה�, בישראל המוסלמית בקהילה לנשי� הנוגעי� הבוררת עניי� של שוני� בהיבטי� דיו�
 ות דתיומערכות  דתיי� מיעוטי�בתו� עקרו� השוויו� יישו� של המורכבות על ראו זורקי�


 תרו�ת רגישות אלה ות שליבו� הטיעוני� והעמקת התובנות בסוגיתקוותנו. בכללבישראל 
  . ישראלית כולהלחברהתרבותיות ו�  רבבנושא לספרות


  
  


 
 .248ח "ס  43
 .ה רובינשטיי�כג לפסק דינו של המשנה לנשיא' פס, 42ש "לעיל ה,  דרורכהנא� "בג  44
 .68ח "ס  45
46  �הוא בעל ) 2( ;הוא תושב ישראל) 1: (� ה�" בגידי למסלול נוס� שנקבע על הקריטריוני


יתרו� לעור� ;  תואר שני במשפט עברי או בתלמודבעלאו שהוא עור� די� ; רישיו� טוע� רבני
 ;הדי� הרבניי� שני� לפחות בהופעה בבתי 7הוא בעל ניסיו� של ) 3( ;די� שהוא ג� טוע� רבני


� "בגראו .  הרבניי�י�מבחינת אופיו ואורח חייו הוא ראוי לשמש בתפקיד מנהל בתי הד) 4(
 .נשטיי�י של המשנה לנשיאה רוב דינופסק כו ל'פס, 42ש "לעיל ה,  דרורכהנא


47  � .הכ 'פס ,ש
 לדעתו של 27' פס, )17.9.2014, פורס� בנבו (הכנסת'  ני�רובינשטי 3752/10� "ראו למשל בג  48


כנסת '  נרסלר 6298/07� "בגב השופט הנדל ול דינו שפסק ל20–19' השופט עמית ופס
 .)דעת מיעוט( של השופטת ארבל  דינהלפסק 6 'פס, )21.2.2012, פורס� בנבו (ישראל


 .48ש "לעיל ה, רובינשטיי�� "בג  49
 הכנסת'  התנועה למע� איכות השלטו� בישראל נ1877/14� "בג; 48ש " הלעיל, רסלר� "בג  50


 ).12.9.2017, פורס� בנבו(
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  : הצור� בזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוט


   גד פלונית נ�3856/11 "בעקבות בג


  בית הדי� השרעי הגדול לערעורי�


  מאת


*מיטל פינטו
  


, נות אישה לתפקיד בוררתהעוסק בסירובו של בית הדי� השרעי למ, � הבוררת"בג


נת ת למקרה שבו קבוצה דומיננטית בתו� קבוצת מיעוט דתית טועקלסי הוא דוגמה


המחייבת כביכול את הדרתה של קבוצה מוחלשת , לפרשנות אחת ויחידה של הדת


,  אחת לתרבות מקיפההבמאמר זה אניח כי דת היא רק דוגמ. בתו� קבוצת המיעוט


במסגרת למעשה  ה�וכי הסמכות הניתנת במקרה זה לבתי הדי� השרעיי� ניתנת ל


 כי הזכות לתרבות היא אטע�. הזכות לתרבות המיועדת לשמור על תרבות המיעוט


זכות קבוצתית לא מפני שהיא ניתנת למנהיגי קבוצות מיעוט כדי שאלה יעשו 


ה תכני� ונורמות התואמי� את השקפת עולמ� תוכבתרבות כרצונ� וייצקו ל


 הזכות לתרבות היא זכות קבוצתית מכיוו� שהיא מגנה על ט�ב ;הבלעדית


, במילי� אחרות. ובהנאה ממנוהשתתפותי שכל חברי המיעוט שותפי� ביצירתו 


הזכות לתרבות שייכת לכל חברי המיעוט ומגנה על הזכות של כול� לקחת חלק 


  . בשינויה ובהתאמתה להשקפותיה� של כל חברי המיעוט, ביצירת תרבות המיעוט


 בזכות  רב יותרבעקבות הנחה מושגית זו אטע� כי על בתי המשפט לעשות שימוש


חברי מיעוט חלשי� יותר בתו� קבוצת של ות לתרבות כשה� נתקלי� בתביע


במקרי� שבה� המיעוט בתו� .  המהווי� קבוצת מיעוט בתו� מיעוט,המיעוט


או  המיעוט מבקש לשנות פרקטיקות תרבותיות דומיננטיות בקרב קבוצת המיעוט


הכוללת את זכותו , יש להמשיג את תביעתו במסגרת הזכות לתרבות, �לאתגר


כאשר הרוב בתו� המיעוט מסרב ומגיב לבקשה . �ולעצב טלשנות את תרבות המיעו


יש להבי� את טענתו במסגרת הזכות , לשינוי על ידי הדרה של המיעוט בתו� המיעוט


 
 , למוסה אבו רמדא�אני מודה. פתצ ת האקדמימכללהה, בית הספר למשפטי	, מרצה בכירה   *


תודתי ג	 לאיל� סב� על הערות מאירות לטיוטה קודמת . שפתח לי צוהר לסוגיה משפטית מרתקת
 . על הערות מקיפות ומועילות במיוחדמשפחה במשפטולמערכת , של מאמר זה







  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  מיטל פינטו


102  


נורמות התרבותיות למתו� קבוצת המיעוט חברי� שמתנגדי�  להדיר או להוציא


  . או מבקשי� לשנות את הנורמות הללו, שהרוב בתו� המיעוט מעוניי� לשמר


פעמי� רבות חברי הרוב בתו� המיעוט טועני� כי הלכה דתית היא שמניעה את 


רצוי שבתי . סירוב� לאפשר את שינוי הנורמות שהמיעוט בתו� המיעוט מבקש


המשפט יבחנו טענות כאלה בקפידה על מנת לוודא שטענות הרוב בתו� המיעוט ה� 


 שאי� לה קשר ,יתטענות כנות ושלא עומדת בבסיס� מוטיבציה פוליטית או כוחנ


אציע שלושה פרמטרי� לבחינת כנות טענתו של הרוב בתו� . הכרחי להלכה דתית


  .המיעוט


  מבוא  .א


  � הבוררת"בבגפסק הדי�   .ב


   זכות� של כל חברי קבוצת המיעוט בטוב השתתפותי–הזכות לתרבות   .ג


 ובענייני� � הבוררת"בבגהזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוט   .ד


  אחרי�משפטיי� 


 הזכות לתרבות ובי�האיזו� הנדרש בי� הזכות לתרבות של הרוב בתו� המיעוט   .ה


  של המיעוט בתו� המיעוט


  סיכו�  .ו


  מבוא. א


 די� רבי� בישראל בעשורי� האחרוני� עוסקי� בשאלות משפטיות הקשורות לסוגיה פסקי


 את הזכות תרבותיות מעמידה במרכזה�הכתיבה האקדמית על רב". תרבותיות�רב"המכונה 


לתרבות של קבוצות מיעוט שונות בחברה להג� על תרבות� ולאפשר לה לפרוח לצד תרבות 


 שמרבה להתייחס לזכות ,תרבותיות� האקדמית על רבהכתיבה לעומת. הרוב הדומיננטית


 מפורש במונח זה ודני� בו שימוש שעושי� �ימעטי� ה� פסקי הדי� הישראלי, לתרבות


   1.לעומק


 הפוטנציאליי� היתרונות את ציי� ול2 זה היא להבהיר מהי הזכות לתרבות של מאמרמטרתו


 של טענות משפטיות העולות מצד פרטי� וקבוצות מיעוט המשגת� לש�הגלומי� בשימוש בה 


 
אול	 א� אחד , ")זכויות תרבותיות"או " (זכות לתרבות"פסקי הדי� הבאי	 מזכירי	 את המונח   1


, שר החינו�' ועד פוריה עלית נ �4363/00 "בג: נו כולל הגדרה למונח או דיו� מעמיק בומה	 אי
; )2002 (393) 5(ד נו"פ, יפו�אביב�עיריית תל' עדאלה נ �4112/99 "בג; )2002 (203) 4(ד נו"פ


, פורס	 בנבו (עיריית ירושלי�' הבית הפתוח לגאווה ולסובלנות נ 219/06) 	�מנהליי	 י(	 "עת
זאת למעט פסק ). 5.1.2011, פורס	 בנבו (משרד התחבורה' רג� נ �746/07 "בג; )28.5.2006


 דיו� מעמיק בזכות לתרבות ובמשמעויותיה ישבו ש ,הדי� בעניי� לימודי הליבה במגזר החרדי
 ואיל� לפסק דינה 65–62, 57, 23, 18' פס, הכנסת' רובינשטיי� נ �3752/10 " בג: ראו,השונות


 ).17.9.2014, פורס	 בנבו(ל של השופטת ארב
 . ראו פרק ג להל� "זכות לתרבות"להבהרה של המונח   2







  של המיעוט בתו� המיעוטת לתרבות הצור� בזכו  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע


103  


טענות אלה מבקשות . מוחלשות בתו� קבוצות מיעוט כנגד חברי הרוב בתו� קבוצת המיעוט


 שחברי הרוב בתו� ,נטיות בתו� קבוצת המיעוטלבטל או לשנות פרקטיקות תרבותיות דומינ


 אחת מהטענות המרכזיות 3,כפי שאסביר בהמש� המאמר. �קבוצת המיעוט מבקשי� לשמר


  . שלי היא שהזכות לתרבות כוללת ג� את זכות� של פרטי� לדרוש את ביצוע� של שינויי� אלה


 קלסית למקרה המ דוגלדעתי הוא 4 הדי� השרעי העליו� לערעורי	בית 'נ פלונית �"בג


מבקשת לשנות ,  המיעוט המוסלמיו�המייצגת קבוצת מיעוט בת, משפטי שבו אישה מוסלמית


אותה .  המייעדת רק גברי� לתפקיד בוררי� בבית הדי� השרעי5פרקטיקה תרבותית דומיננטית


 קבוצתהמייצג את , ואילו בית הדי� השרעי, פלונית מבקשת למנות אישה לתפקיד של בוררת


 הדתית המקובלת בקרב קבוצת המיעוט הפרשנותשמסרב לכ� בטענה , בתו� המיעוטהרוב 


 מקרי� משפטיי� נוספי� אתאר, הבוררת� "בבגכדי להמחיש את טענתי .  מתירה זאתינהא


 שלדעתי מצדיקי� שימוש דומה בזכות 7, הכותלנשות פרשת ו6עמנואל פרשתכגו� , בישראל


  .לתרבות


כדי להתייחס לקבוצות חלשות מבחינה " בוצות מיעוטק" המאמר אשתמש במונח בהמש�


אשר מודרות מהמרחב הציבורי או ששייכות� המלאה לחברה , כלכלית או חברתית, פוליטית


 הפרטי� המזוהי� ע� קבוצות אלה חולקי� תרבות משותפת 8.האזרחית הכללית מוטלת בספק


 
 . ד להל��ראו פרקי	 ג ו  3
: להל�) (27.6.2013, פורס	 בנבו (בית הדי� השרעי הגדול לערעורי�' פלונית נ �3856/11 "בג  4


 ).הבוררת� "בג
בוררת בבית הדי� השרעי כאל בית המשפט לא התייחס לתפקיד ה, כפי שאבהיר בפרק ב למאמר  5


עדיי� מדובר ,  מושא לפרשנות דתיתשהנו, תפקיד דתיב מדוברג	 א	 נניח כי . תפקיד דתי
 מגנות על דתות אינ� מכיוו� שלדעתי שיטות משפט הדבקות בליברליז	 ,בפרקטיקה תרבותית


פרטי	  שה� חלק ממערכת המצפו� של משו	אלא ,  שה� רואות בה� ער� מהותי כשלעצמ�משו	
 ).ראו חלק ג במאמר(או חלק מתרבות שפרטי	 מזוהי	 ומזדהי	 אית� , המאמיני	 בה�


פרשת : להל�) (6.8.2009, פורס	 בנבו (משרד החינו�' עמותת נוער כהלכה נ �1067/08 "בג  6
 ).עמנואל


 �3358/95 "בג; )1994 (265) 2(ד מח"פ, הממונה על הכותל המערבי' הופמ� נ �257/89 "בג  7
ל משרד "מנכ �4128/00 "דנג; )2000 (345) 2(ד נד"פ, ל משרד ראש הממשלה"מנכ' מ� נהופ


12�33832י "עמ; )2003 (289) 3(ד נז"פ, הופמ�' ראש הממשלה נ� ראס' מדינת ישראל נ 03
, פורס	 בנבו( הממונה על הכותל המערבי' מגנוס נ �8124/15 "בג; )24.4.2013, פורס	 בנבו(


קריאה : 'כותל משלה�'"שלומית גרינפילד גילת  או ג	ר ).נשות הכותלפרשת : להל� ()11.1.2017
כתב  – זכויות אד�: המשפט ברשת" הכותל המערבי'  מגנוס נ�8124/15 "בהחלטת הביניי	 בבג


 ).2017 (4, 66 עת מקוו�
 ?Ayelet Shachar, Whose Republic שייכות ושוני תרבותי ראו, על הקשר בי� אזרחות  8


Citizenship and Membership in the Israeli Polity, 13 GEO. IMMIGR. L.J. 233 (1999); BHIKHU 


PAREKH, RETHINKING MULTICULTURALISM: CULTURAL DIVERSITY AND POLITICAL THEORY 
196, 224, 237 (2nd ed. 2000); GERSHON SHAFIR & YOAV PELED, BEING ISRAELI: THE 


DYNAMICS OF MULTIPLE CITIZENSHIP 22–23, 125–135 (2002); Leti Volpp, Divesting 
Citizenship: On Asian American History and the Loss of Citizenship Through Marriage, 53 







  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  מיטל פינטו


104  


 חולקי� פרטי�. � אחרשפה או כל סממ� תרבותי משות, מוצא, לאו�,  בדתמדוברש בי� –


, למערכת ערכי� משותפת המעצבת, ועוד� נחשפי�, תרבות משותפת כאשר ה� נחשפו


" חברי הרוב בתו� קבוצת המיעוט" המונח 9.את עולמ� החברתי,  משתני�ובהיקפי�בעוצמות 


 הכוח בתו� קבוצת ליחסי אלא, אינו מתייחס בהכרח לרוב מספרי של חברי� בקבוצת המיעוט


 בקבוצת מיעוט יכולי� להוות רוב בדרכי� כגו� שליטה על מוקדי כוח חברי� 10.המיעוט


מתייחס " מיעוט בתו� מיעוט "המונח. כלכליי� וחינוכיי� של קבוצת המיעוט, פוליטיי�


הנחשבי� למוחלשי� , הומואי� ולסביות,  כגו� נשי�,לפרטי� או לקבוצות בתו� קבוצת מיעוט


 מיעוטי� בתו� מיעוטי� חברי 11.החברי� בקבוצת המיעוטמבחינת כוח� הפוליטי ביחס לרוב 


 12,שואפי� לשנות מבפני� את הפרקטיקות השולטות בתרבות המיעוט שאליה ה� משתייכי�


   .ממנה" לצאת"או לחלופי� 


 לתרבות ואת זכות בהצור� על מנת להמחיש את הבוררת� "בבג בפסק הדי� אדו�


 טענות של קבוצות הממשיגי� אחרי� מונחי� תלעומאטע� כי .  בהמושהפוטנציאל הגלו� בשי


 זכות" המונח 13,"זכות היציאה מתרבות"או "  לשוויו�זכות"כגו� ה, מיעוט בתו� מיעוט


 
U. CAL. L. REV. 405, 480–481 (2005); Dora Kostakopoulou, Thick, Thin and Thinner 
Patriotisms: Is this all there is? 26 OXFORD J. LEGAL STUD. 73, 85–86 (2006); Ellen Wiles, 
Headscarves, Human Rights, and Harmonious Multicultural Society: Implications of the 
French Ban for Interpretations of Equality, 41 L. & SOC. REV. 699 (2007); Meital Pinto, 
What are Offences to Feelings Really about? A New Regulative Principle for the 


Multicultural Era, 30 OXFORD J. LEGAL STUD. 695, 705–706 (2010). 
 ALAN PATTEN, EQUAL RECOGNITION: THE MORAL FOUNDATIONSהגדרה זו לקוחה מספרו של   9


OF MINORITY RIGHTS 34, 39, 56–59 (2014).  
 ).2003 (126, 99 ג עלי משפט" הפרדה בי� גברי	 לנשי	 כהפליה בי� המיני	"נויה רימלט   10
בהקשר של פרטי	 וקבוצות מוחלשות בתו� קבוצות " מיעוט בתו� מיעוט"לשימוש במושג   11


? מהי המטרה? ור מיהו הציב–די� למע� מטרה ציבורית �עריכת"מיעוט בישראל ראו נטע זיו 
 64הערה , 129 ו משפט וממשל" מיעוט בישראל�דילמות אתיות בייצוג משפטי של קבוצות


, 23 כז עיוני משפט" הזכות לתרבות בחברה ליברלית ובמדינת ישראל"גרשו� גונטובניק ; )2001(
פלסטיני בשלושת העשורי	 הראשוני	 �המשפט והמיעוט הערבי"איל� סב� ; )2004–2003 (42
משפט ותרבות מנח	 מאוטנר ; )2008 (609, 565 כד מחקרי משפט" מתכונת הפיקוח: דינהלמ


ענישה קהילתית , אסירי	"נילי כה� ; )2008 (396–385 בישראל בפתח המאה העשרי� ואחת
 � –משפט ואד� " קהילתיות ופרטיות, של המדינה לבי� הפרטה' סמכותה הטבעית' בי� –וחינו


 ). 2012 (616, 595 יד משפט ועסקי�
תרבות �לעתי	 מדובר בניסיו� של קבוצות מיעוט בתו� מיעוט ליצור תרבות חדשה או תת  12


יש , כל עוד קבוצות המיעוט בתו� המיעוט מזוהות ומזדהות כשייכות לקבוצת המיעוט. בתרבות	
 .לדעתי להתייחס לניסיונות אלה כאל ניסיונות לשינוי התרבות מבפני	


	 מתרבות	 מוגדרת כזכות	 לפרוש מקבוצת	 התרבותית ולבחור אורח זכות היציאה של פרטי  13
ומגנה עליה	 מפני השתייכות לקבוצה הנגרמת רק בשל כפייה ישירה או , א	 ירצו בכ�, חיי	 אחר


 Leslie Green, Internal Minorities and Their Rights, inראו למשל . עקיפה מצד חברי הקבוצה
THE RIGHTS OF MINORITY CULTURES 257 (Will Kymlicka ed., 1995); Avigail Eisenberg & 
Jeff Spinner-Halev, Introduction, in MINORITIES WITHIN MINORITIES: EQUALITY, RIGHTS 
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.  מושאו הישיר של הקונפליקטשהיא,  ממקד את הדיו� המשפטי בתרבות המיעוט"לתרבות


 שאינ� מונחי�בהזכות לתרבות מאפשרת להמשיג את טענותיה� של מיעוטי� בתו� מיעוטי� 


כאשר חברי מיעוטי� בתו� מיעוטי� מעלי� טענות בש� הזכות , כ�. חיצוניי� לתרבות המיעוט


.  לתרבות המיעוט שאתה ה� מזוהי�המנוגד  מהדבר מבקשי�כ ה� אינ� מובני� ,לתרבות


 שמקור� בערכי� המזוהי� ע� תרבות ,טענותיה� אינ� נתפסות כטענות פטרנליסטיות מנוכרות


 משפטי שממשיג בעיות של מיעוטי� בתו� מיעוטי� לניתוח ניכרכ� טמו� יתרו� ב. הרוב


 הצעות לשבניגוד יתרו� נוס� של השימוש בזכות לתרבות הוא 14.במונחי� של הזכות לתרבות


הזכות , משפטיי��אחרות לנתח את בעיותיה� של מיעוטי� בתו� מיעוטי� במונחי� לבר


  . שמחוקקי� ובתי משפט מורגלי� אליו,י והמוכרלתרבות שייכת לשיח הזכויות הדומיננט


 פרקב. הבוררת� "בבג זה יוקדש לתיאור עובדתי ולניתוח קצר של פסק הדי� מאמרל ב פרק


ואטע� כי יש להבי� אותה כזכות המגנה על ט�ב שאותו "  לתרבותזכות"ג אבאר את המושג ה


 זו של הזכות הסתפי. אותהחולקי� כל חברי קבוצת המיעוט המזדהי� ע� התרבות המאפיינת 


 ובייקטאינה א,  הטוב שעליו מגנה הזכות לתרבותשהנה, לתרבות מניחה כי תרבות המיעוט


 פרקב. ו ולשנותואלא תוצר משות� שכל חברי המיעוט רשאי� לאתגר, קבוע שאינו נית� לשינוי


 הדומי� רי�במק אזי, ד אטע� כי הואיל והזכות לתרבות מגנה על טוב השיי� לכל חברי המיעוט


 להימנע מלשקול את טענת קבוצת המיעוט בתו� המיעוט עלינו הבוררת� "לבגבמאפייניה� 


כאשר המיעוט בתו� המיעוט מעלה טענות , במקרי� כאלה. כטענה חיצונית לזכות לתרבות


 אי�, יה�בנוגע לרצו� לשנות נורמות ופרקטיקות דומיננטיות בתרבות המיעוט או להשפיע על


 אלה במונחי� של הזכות של המיעוט בתו� המיעוט לשוויו� מול הזכות לתרבות טענותלהבי� 


 של המיעוט בתו� המיעוט ת כטענות בנוגע לזכו להבינ�יש. של קבוצת הרוב בתו� המיעוט


  .  הרוב בתו� המיעוטצת חולקי� ע� קבושה� ואותה זכותתרבות אותה –לתרבות 


 מיעוטה המיעוט בתו�  רוצהומי� לו ובמקרי� דהבוררת ה אטע� כי במקרה של פרקב


ואילו הרוב בתו� המיעוט מבקש לשמר אות� , לשנות את הנורמות המקובלות בתרבות המיעוט


במקרי� כאלה עלינו לגזור שתי , לכ�. ולהדיר חברי מיעוט שמתנגדי� לה� או מבקשי� לשנות�


 
AND DIVERSITY 1 (Avigail Eisenberg & Jeff Spinner-Halev eds., 2005) ; על "מיכאיל קרייני


יעל ; )2003 (24 ערהה, 77–76, 71 כז עיוני משפט" יהודי�  הערביתרבותיות בהקשר� רב: 'השלנו'
מערכת החינו� בצרפת : 'המרחב ההשתתפותי'ליברלי ומודל �ממיעוט לא' זכות היציאה'"סימו� 


 .617' בעמ, 11 ש"לעיל ה, �כה; )2010 (231, 227 יב משפט וממשל" ודיו� ראשוני בישראל
 היינו המשגת טענותיה� ,"פמיניז	 מוסלמי"רו� זה עולה בקנה אחד ע	 מה שמכונה בספרות ית  14


הנתפסי	 ככאלה , להבדיל ממונחי	 כגו� שוויו�, של נשי	 במונחי	 פנימיי	 לדת המוסלמית
 –' האחרי	'של ' אחרות'"מירה צור� ראו (השייכי	 לקבוצת הרוב ונכפי	 על קבוצת המיעוט 


בי� מסורת : נשי� במזרח התיכו�" מיות בחברה הפלסטינית בצל האינתיפאדותמגדר ולאו, נשי	
" מבוא"ליאת קוזמא ורות רודד , נאיפה סריסי ;)2004, עורכת ו'עפרה בנג (130–128, 109 לשינוי


תהליכי שינוי במעמד� של נשי� מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכו� : לנוכח בית הדי� השרעי
 ).2011, תליאת קוזמא עורכ (20–16
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נה היא זכותו של הראשו: זכויות שונות מהזכות לתרבות שמגנה על כל חברי קבוצת המיעוט


 השנייה ;�ולעצב יעוטהמיעוט בתו� המיעוט לשנות את הנורמות התרבותיות של קבוצת המ


 שמתנגדי� חברי�  או להוציא מתו� קבוצת המיעוט15היא זכותו של הרוב בתו� המיעוט להדיר


או מבקשי� לשנות את הנורמות ,  התרבותיות שהרוב בתו� המיעוט מעוניי� לשמרנורמותל


.  על מנת לאז� בי� שתי זכויות אלה, לדעתי, מנחי� שיש לשקולקווי� כמהאבקש להציע . הללו


 , המיעוטתו�ב אלה אמורי� לסייע להערי� את כנות הטענה העולה מצד קבוצת הרוב וי�וק


.  הגנה על תרבות המיעוט מחייבת בהכרח הדרה של קבוצת המיעוט בתו� המיעוטלפיהש


 מכוחה של זכות הרוב בתו� המיעוט להדיר את המיעוט בתו� ויפחית פחות כנות יהיוטענות ש


  . המיעוט


  הבוררת �"בבג הדי	פסק . ב


 עותרת שב� זוגה הגיש תביעת בוררות לבית הדי� עומדת הבוררת� "בבג פסק הדי� במרכז


 ,בית הדי� קיבל את בקשתו של ב� הזוג והורה כי כל צד ימנה בורר מטעמו. השרעי בטייבה


 לחוק המשפחה 130 סעי� 16.מאני' לחוק המשפחה העות�131 ו130י� בהתא� לסעיפ


 מורה לבית הדי� השרעי למנות בוררי� לסכסו� בי� בני זוג הנמצאי� בהלי� פירוק מאני'עותה


תפקיד הבוררי� הוא לנסות לסייע בפיוס בי� בני הזוג או לחלופי� להכריע על פירוק . נישואי�


 העותרת הגישה הודעה לבית הדי� השרעי 17.המגיע לאישה גובה תשלו� המוהר להנישואי� וע


בית הדי� השרעי דחה את . ה רודינה עמשה מטייבה כבוררת מטעמה'על מינויה של החאג


 זה רואה כי ציבור חכמי הדת התנו כי הבוררי� צריכי� להיות �בית די"הודעתה וקבע כי 


 חייב בית הדי� את  פסיקתו בהמש�".]... [זה לפי דברי הזר� המאלכי החנבלי והשאפעי, גברי�


. על החלטה זו הגישה העותרת ערעור לבית הדי� השרעי לערעורי�. העותרת למנות בורר גבר


 �,  לחוק המשפחה מבוסס על הפרשנות המאלכית130בית הדי� דחה את ערעורה וקבע כי סעי


  . בוררת לא נית� למנות אישה לתפקיד, דרשו כי בוררי� יהיו גברי�המאלכי�שומאחר 


פסק .  לא אמרה נואש ועתרה לבית המשפט העליו� בשבתו כבית די� גבוה לצדקהעותרת


 בתפקיד בוררות בהלי� ש נשי� זכאיות לשמא� העקרונית והיא בשאלה אפוא עסק �"בבגהדי� 


לפי . העותרת תמכה את עתירתה בארבעה טיעוני� מרכזיי�. פירוק נישואי� בבית הדי� השרעי


 כפי שנהוג לפרש מאני'עותעל בית הדי� השרעי לפרש את חוק המשפחה ה, הטיעו� הראשו�


ולא על פי פרשנויות שהיו מקובלות אצל חכמי הדת בתקופה שקדמה , חוקי� אזרחיי� אחרי�


 
לא משתמע בהכרח שחברי הרוב בתו� קבוצת המיעוט " הדרה"מהמונח ,  הפרקכפי שאסביר ב  15


סוגי	 מסוימי	 של הדרה כוללי	 ג	 ניכוס . מבקשי	 להיפרד מחברי המיעוט בתו� המיעוט
 . ט�בי	 תרבותיי	 לטובת קבוצת הרוב בתו� המיעוט ומניעת	 מקבוצת המיעוט בתו� המיעוט


 .)1917(שפחה המוסלמית  המחוק  16
 . 4ש "לעיל ה, הבוררת� " בבג לפסק דינה של השופטת ארבל36 'פסראו הסבר ג	 ב  17
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 לחוק כמאפשר למנות 130יש לפרש את סעי� , על פי הפרשנות האזרחית. לחקיקתו של החוק


לה העוסקות בבוררות ומעניקות 'אה ע� הוראות המגוזאת ג� על בסיס השוו, בורר או בוררת


  .לצדדי� חירות לבחור את הבורר המקובל עליה�


יש ,  הוא חוק דתימאני'עותג� א� מקבלי� את העמדה שחוק המשפחה ה,  הטיעו� השנילפי


העותרת .  לתפקיד בוררתההמתירות מינוי של איש, לפרש אותו לפי אסכולות אחרות באסלא�


 שחוקק את חוק המשפחה לא אימ� את הפרשנות מאני'זה כי המחוקק העותהדגישה בהקשר 


עוד נטע� כי . המאלכית לכל אור� הדר� והרשה לעצמו לקבוע נורמות שונות מאסכולה זו


ולכ� אי� , וכי כ� נהגו תושבי האר� במש� שני� רבות, לה מבוססת על האסכולה החנפית'המג


 ג� הפנתה למוסדות דתיי� רתהעות. המאלכיתלכפות עליה� כעת את דיניה של האסכולה 


ש� מונו בשני� האחרונות , מצרי� ומרוקו, כמו ירד�, ברשות הפלסטינית ובמדינות מוסלמיות


  .  של קאדיבתפקיד ג�נשי� לכה� 


 בעניי� בקשתה למנות �י השלישי של העותרת הוא שהחלטות בתי הדי� השרעיטיעונה


הדורש , 1951–א"התשי, ות את חוק שיווי זכויות האישה הואיל וה� נוגד,להתבטל דינ�בוררת 


  18. ולאיש לכל פעולה משפטיתשהידי� אחד לא


 נשי� מינויש הוא ,"כיא�" שהוצג בעתירה על ידי הארגו� הפמיניסטי , הרביעיהטיעו�


 כזהמינוי .  המוחלש של נשי� בתו� הקהילה המוסלמיתמעמד� חיזוקל יתרו� בוררות תפקידל


   19.המוסלמיות נגישות רבה יותר לבתי הדי� השרעיי� ויתרו� להשמעת קול�יאפשר לנשי� 


.  המשפט העליו� החליט לקבל את העתירה ולבטל את החלטתו של בית הדי� השרעיבית


 אפשרות לבחור  לעותרתותינת�, נקבע כי הדיו� יוחזר לבית הדי� השרעי להמש� הלי� הבוררות


רובו המכריע עוסק . נכתב על ידי השופטת ארבלפסק הדי� העיקרי . בוררת אישה מטעמה


 למנות בוררת תרתבשאלות א� החלטתו של בית הדי� השרעי לדחות את בקשתה של העו


 השופטת ארבל 20.וא� היא מנוגדת להוראות חוק שיווי זכויות האישה, מטעמה מהווה הפליה


 ולחשיבותו של  של עקרו� השוויו� בכללחשיבותולמקדישה פסקאות לא מעטות מפסק הדי� 


 השופטת מדגישה שהשמירה על עקרו� השוויו� חשובה במיוחד 21.שוויו� כלפי נשי� בפרט


 שוויו��שבה� מתקיי� פעמי� רבות אי, בכל הנוגע למעמד� של נשי� בתו� מוסדות דתיי�


 מאחר שתכליתו של חוק שיווי זכויות האישה היא לקד� את שוויו� 22.נשי� שללרעת�מובנה 


השופטת ארבל מסיקה כי יש לפרש את תחולת החוק בהרחבה ואת , ה הישראליתהנשי� בחבר


 
 . לחוק שיווי זכויות האישה) א( א'ס  18
 .  לפסק דינה של השופטת ארבל17 'פס, 4ש "לעיל ה, הבוררת� "בג  19
משמעותה של החלטה המנוגדת להוראות חוק שיווי זכויות האישה היא התעלמותו של בית הדי�   20


חלטת בית � בה"התעלמות כזו מצדיקה את התערבותו של בג. השרעי מהוראת חוק המופנית אליו
 ).  לפסק דינה של השופטת ארבל21 'פס, ש	(הדי� השרעי 


 . לפסק דינה של השופטת ארבל25–22' פס, ש	  21
 .  לפסק דינה של השופטת ארבל26–25 'פס, ש	  22
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� אחד החריגי� בחוק שיווי זכויות האישה בא לידי ביטוי בסעי23.חריגיו של החוק בצמצו� 


, הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי� הדתי" הקובע כי ,לחוק) ג(7


 ובעתהשופטת ארבל ק".  תפקידי� שיפוטיי� בבתי די� דתיי�ובכלל זה על מינוי רבני� ובעלי


 על מאמרו של בהסתמכה.  מאחר שבורר או בוררת אינ� תפקידי� דתיי�,כי החריג לא חל


 אינ� נדרשי� להכרה כלשהי של ]... [הבוררי�" מדגישה ארבל כי 24רמדא��  אבוסההמלומד מו


 או מיומנות בהפעלת ותלה� כל מקצועיאי� . הבנה או הסמכה בדי� זה, כישורי�, הדי� הדתי


כל . הבוררי� אינ� נדרשי� להפעיל את הדי� הדתי במסגרת תפקיד�,  מכ�יתרה ]... [ הדתי�הדי


,  להביא את בני הזוג לכדי פיוסלנסות – לפעול בהתא� להוראות הסעי� הואשעליה� לעשות 


ומה יהיה גובה , ה צד האש�עליה� לפסוק גירושי� תו� קביעה באיז, וא� אי� ביד� לעשות זאת


 נתקלי� בבעיה כלשהי עליה� לפנות לקבלת הוראות מבית הדי� ה�כאשר . המוהר בהתא� לכ�


  25."השרעי


חוק שיווי זכויות האישה לא היה , לדעתי, אול�ו 26. פסק הדי� מבורכת מאוד בעינייתוצאת


או אפילו , ליוע וס�נ לתת מוטב היה. הבוררת� "בבג די� בפסק המרכזי כהצרי� למלא תפקיד 


 פרטוא,  את טענתי בשלב זה בקצרהאסביר.  מרכזית לזכות לתרבות של העותרתבמה, במקומו


 על מעמד� של נשי� הוא הבוררת� "בבג המרכזי חהוויכו.  הבאי� של המאמרבפרקי�אותה 


.  מיעוט מובהקת בישראלקבוצת הנ�מוסלמי� . מוסלמיות בדת ובתרבות המוסלמית בישראל


 ה� חלק ממער� הזכויות הקבוצתיות המגנות על �יויות שניתנות לבתי הדי� השרעיהסמכ


 נשי� 27.קבוצת המיעוט המוסלמית ומאפשרות לה להתקיי� לצד קבוצת הרוב היהודית


המצויות במצב נחות מגברי� בכל הקשור לענייני� דתיי� ולענייני המעמד , מוסלמיות


 משפרת הבוררת� "בבג� ספק כי תוצאת פסק די� אי.  קבוצת מיעוט בתו� מיעוטה� 28,האישי


 
 .  לפסק דינה של השופטת ארבל31 'פס, ש	  23
24  Moussa Abou Ramadan, Divorce Reform in the Shari'a Court of Appeals in Israel (1992–


2003), 13 ISLAMIC L. & SOC. 242, 264–265 (2006); לפסק 41 'פס, 4ש "לעיל ה, הבוררת� "בג 
 .דינה של השופטת ארבל


 . ש	, דברי השופטת ארבל  25
 ,נית� לטעו� מנגד כי החלטה זו חודרת באופ� קשה לאוטונומיה השיפוטית של בית הדי� השרעי  26


, � יתערב בהחלטותיה	 של בתי די� דתיי	"מאחר שלדעתי חשוב שבג, אול	ו. ולכ� אינה מבורכת
� מתערב "ומאחר שממילא בג, שמור על זכויותיה	 של מיעוטי	 בתו� מיעוטי	בעיקר כדי ל


 לפסק דינה של השופטת 20–19 'פס, ש	ראו  ( רחוקות בהחלטותיה	 של בתי די� דתיי	לעתי	
כי על , בצדק, בהקשר זה טוע� אמנו� רובינשטיי�( אינני חושבת שטענה זו חזקה במיוחד, )ארבל


בתי המשפט לקחת חלק פעיל בתהליכי עיצוב המדיניות בענייני	 דתיי	 ותרבותיי	 הואיל 
אמנו� רובינשטיי�  ראו...". תרבותיות נוגעות באינטרסי	 היסודיי	 ביותר של הפרט�שאלות רב"ו


 . ))2017 (62 תרבותיות בישראל�ברליז� ורבלי: ביחד ולחוד: שבטי מדינת ישראל
 . 609' בעמ, 11ש "לעיל ה, סב�; 73' עמב, 13 ש"לעיל ה, קרייני  27
פמיניז	 של : תרבותיות�ניז	 כדוגמה לחינו� לרבריבוי משמעויות של פמי"בקר �אולה אבו'ח  28


פלורליז� ונקודות מפגש בי� שסעי� : חינו� בחברה רבת תרבויות" נשי	 ערביות כחקר מקרה
� רחל הר�, בקר� אולה אבו'ח, פייסל עזאיזה; )2007, נה פרי עורכתפני (192–187, 187 תרבותיי�
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תוצאה זו הושגה בעקבות . את מעמד� של נשי� מוסלמיות בתו� קבוצת המיעוט המוסלמית


בכ� מצטר� . פרשנות מרחיבה של תחולתו של חוק שיווי זכויות האישה על בית הדי� השרעי


 מיעוטי� בתו� מיעוטי�  הממשיג בעיות של,ומיננטי האקדמי הדלשיח הבוררת� "בבגפסק די� 


הזכות לחופש הדת או הזכות לתרבות של קבוצת הרוב הדומיננטית : כקונפליקט בי� שתי זכויות


אל מול זכויות ,  תרבותיות מסוימותרקטיקות המעוניינת בשימור פ29,בתו� קבוצת המיעוט


 שנותל י�המבקש, כגו� הזכות לשוויו�,  של חברי המיעוט בתו� המיעוטידואליותוואינדי


 או " הדומיננטיתגישה" דר� ניתוח זו נקראת ג� ה.פרקטיקות אלה או לקרוא עליה� תיגר


   30." השיפוטיתגישה"ה


 את חזקתהמ,  המרכזית היא שבית המשפט היה יכול להגיע לתוצאה מעשית דומהטענתי


 שימוש בזכות לתרבות  עשהאילו, מעמד� של נשי� באסלא� בכלל ובבית הדי� השרעי בפרט


הער� הטמו� בהסתמכות על .  או נוס� עליהלשוויו� זכותבהמיעוט בתו� המיעוט במקו� של 


בעוד . אקספרסיבית�הזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוט הוא בעל משמעות סמלית


 י�סונתפ" בחו�"הזכות לשוויו� וחוק שיווי זכויות האישה מוחלי� על בית הדי� השרעי מ


 מגנהכ תסהרי שהזכות לתרבות נתפ, רבות המיעוט המוסלמיכערכי� חיצוניי� הנאכפי� על ת


כאשר ג� טענותיו של המיעוט בתו� המיעוט חוסות . על תרבות המיעוט ועל הערכי� שבה


,  כמאבק חיצוני בי� קבוצת המיעוט לקבוצת הרובסנתפ אינומאבקו , בצילה של הזכות לתרבות


ות הערכי� והפרקטיקות של תרבות אלא כמאבק פנימי לגיטימי בי� חברי המיעוט על משמע


   .תה המשותפי� לכל החברי� המזדהי� או מזוהי� ִא ,המיעוט


דיו� על הזכות לתרבות של .  נסמכת על הזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוטטענתי


 הבא של הפרקלכ� יוקדש . המיעוט בתו� המיעוט מצרי� דיו� מושגי מקדמי על הזכות לתרבות


  .המאמר


 
, פייסל עזאיזה (תמונת מצב ומבט לעתיד: נשי� ערביות בישראל" מבוא"לזרובי� ואסעד גאנ	 


 ).2009, עורכי	 זרובי� ואסעד גאנ	ל�רחל הר�, בקר�אולה אבו'ח
אול	 כפי , או לזכות לחופש הדתבית הדי� השרעי לא טע� במפורש במקרה זה לזכות לתרבות   29


 . זו הדר� הנכונה לדעתי להמשיג את טענותיו במסגרת שיח של זכויות, שאסביר בהמש� המאמר
לסיכו	 (� ספינר הלב 'נדרא� קוקטאס וג'צ, מרתה נוסבאו	, גישה זו מזוהה ע	 סוז� אוקי� מולר  30


 Avigail Eisenberg, Identity and Liberal Politics: The Problem of Minorities גישה זו ראו
within Minorities, in MINORITIES WITHIN MINORITIES: EQUALITY, RIGHTS AND DIVERSITY 


249, 251–256 (Avigail Eisenberg & Jeff Spinner-Halev eds., 2005)( . א� פיליפס כינתה את
ויו� של המיעוט  והזכות לשוהגישה המאזנת בי� הזכות לתרבות של קבוצת הרוב בתו� המיעוט


 :Anne Phillips, Dilemmas of Gender and Culture ":הגישה השיפוטית"בתו� המיעוט בש	 
The Judge, the Democrat and the Political Activist, in MINORITIES WITHIN MINORITIES: 
EQUALITY, RIGHTS AND DIVERSITY 113, 115 (Avigail Eisenberg & Jeff Spinner-Halev eds., 


2005). 
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   של כל חברי קבוצת המיעוט בטוב השתתפותיזכות� –תרבות הזכות ל. ג


 לעתי� קרובות כתביעות בנוגע ותסתרבותית נתפ�  של חברי קבוצות מיעוט בחברות רבתביעות


 למע� 31".זכויות קולקטיביות"או " זכויות קיבוציות", "זכויות קבוצתיות", "זכות לתרבות"ל


". טענות לזכות לתרבות"י משמעות זהה של אתייחס למונחי� אלה כבעל, האחידות והבהירות


,  כאלה שחבריה� מזדהי� ע� דת–מתייחס במאמר זה לכל סוגי התרבויות " תרבות"המונח 


 חולקי� תרבות משותפת כאשר פרטי�. שפה או כל סממ� תרבותי משות� אחר, מוצא, לאו�


 
ההנחה היא כי רק . הזכות לתרבות מוגדרת בספרות כזכות המגנה על קבוצות מיעוט בלבד  31


הזכות קבוצות מיעוט שתרבות� פגיעה יותר מתרבותה של קבוצת הרוב זקוקות להגנתה של 
 Will Kymlicka, MULTICULTURAL CITIZENSHIP 107–130 ראו למשל. לתרבות מלכתחילה


(1996); Margot E. Salomon, Socio-Economic Rights as Minority Rights, in UNIVERSAL 


MINORITY RIGHTS 431 (Marc Weller ed., 2007); Denise G. Réaume, Individuals, Groups 
and Rights to Public Goods, 38 U. T. L.J. 1, 8 (1988); Leslie Green, Two Views of 
Collective Rights, 4 CAN. J. L. & JURIS. 315 (1991); Michael McDonald, Questions about 
Collective Rights, in LANGUAGE AND THE STATE: THE LAW AND POLITICS OF IDENTITY 3 
(David Schneiderman ed., 1991); Avishai Margalit & Moshe Halbertal, Liberalism and the 
Right to Culture, 61 SOC. RESEARCH 491 (1994); James W. Nickel, Group Agency and 
Group Rights, in ETHNICITY AND GROUP RIGHTS 235 (Ian Shapiro & Will Kymlicka eds., 
1997); YAEL TAMIR, LIBERAL NATIONALISM 42 (1993); AYELET SHACHAR, MULTICULTURAL 


JURISDICTIONS: CULTURAL DIFFERENCES AND WOMEN'S RIGHTS 22–23 (2001); Dwight 
Newman, Collective Interests and Collective Rights, 49 AM. J. JUR. 64 (2004); Gidon Sapir, 
Religion and State – A Fresh Theoretical Start, 75 NOTRE DAME L. REV. 579, 625–664 
(1999); Gidon Sapir & Daniel Statman, Why Freedom of Religion Does not Include 
Freedom from Religion, 24 L. & PHIL. 467, 478–484 (2005); Barak Medina, Enhancing 
Freedom of Religion Through Public Provision of Religious Services, 39 ISR. L. REV. 127, 
137 (2006); Avihay Dorfman, Freedom of Religion, 21 CANADIAN J.L. & JUR. 279, 287–289 
(2008); Meital Pinto, The Right to Culture, the Right to Dispute and the Right to Exclude: A 


New Perspective on Minorities within Minorities, 28 RATIO JURIS 521 (2015) ; איל� סב�
 כו עיוני משפט" האי� ותחו	 הטאבו, היש: פלסטיני�יבוציות של המיעוט הערביהזכויות הק"


 ג עלי משפט" ההגנה על קהילות מיעוטי	 בבתי המשפט"איל בנבנשתי ; )2002 (261–260, 241
ת והגנה חופש מד, חופש הדת"דניאל סטטמ� וגדעו� ספיר ; 13ש "לעיל ה, קרייני; )2003 (463


משפט " גבולות מיסוד הדת"גדעו� ספיר ; )2004 (19–15, 5 כא מחקרי משפט" על רגשות דתיי	
 הטלת הגבלות על עטיית –מאחורי הרעלה "גילה שטופלר ; )2005 (179–178, 155 ח וממשל


תרבות , משפט" המריואב ; )2010 (191 יב משפט וממשל" לנשי	 במדינות ליברליות ראש � כיסוי
 149 יד משפט וממשל" דרישות תוכ� בשידורי רדיו וטלוויזיה בישראל: מית ותרבויות מיעוטמקו


א� מועצמת ביחס לקבוצת , לפיה הזכות לתרבות עומדת לכל קבוצה תרבותיתשלדעה ). 2012(
, 1 ש"לעיל ה, עניי� לימודי הליבה ברובינשטיי�� "בג ראו את דבריה של השופטת ארבל ב,מיעוט


בדלנות במגורי	 "לדעות דומות ראו ג	 יפה זילברש� .  לפסק דינה של השופטת ארבל62 'פס
הפליה בדיוק גרשו� גונטובניק ; )2001 (87 ו משפט וממשל" לאומית�בגי� השתייכות אתנית


 ).2014 (96 בי� חומות משפטיות לגדרות חברתיות: וקבוצות תרבותיות
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,  משתני�פי�ובהיקבעוצמות , למערכת ערכי� משותפת המעצבת, ועוד� נחשפי�, ה� נחשפו


אלא , ידואליתוודת מובנת בהקשר זה לא רק כאמונה אינדי, למשל, כ� 32.את עולמ� החברתי


 מאחר שדת מובנת כמסגרת 33. ממנה במשות�ונהני� יוצרי�ג� כדר� חיי� שאנשי� 


 35. דתיותשאינ� מקיפות אתייחס אליה כאל מסגרת שונה ממסגרות תרבותיות לא 34,תרבותית


  36. לחופש הדת מובנת במאמר זה כנגזרת של הזכות לתרבותכותהז ג�,  סיבהמאותה


הגישה הראשונה .  המושגית העוסקת בזכויות קבוצתיות נית� לזהות שתי גישותבכתיבה


ואילו ,  קולקטיביתישות המהווה קבוצהממשיגה זכות קבוצתית כזכות הניתנת בידיה של 


, ד לכל אחד מחברי קבוצה מסוימתהגישה השנייה ממשיגה זכות קבוצתית כזכות הניתנת בנפר


 המחזיקה את קבוצה הראשונה מתמקדת בהגישה 37. משות�קולקטיביכיחידי� החולקי� ט�ב 


�כלל אינטרסי� משקפת בזכות שמחזיקה שהקבוצה מניחה היא). the right’s holder(הזכות 


 אינו הואש ותה ומזדהי� ִא המזוהי� פרטי�שערכה עולה על ס� כל הערכי� של , קבוצתיי�


 על ידי המוג� הקולקטיבי ט�ב במתמקדת , זאתלעומת , השנייההגישה. תלוי בה� בהכרח


 � של הפרטימהאינטרסי� במישרי�ערכו של הטוב והסיבות להגנה עליו נגזרי� . הזכות


  .  בו ער� ראוי להגנהורואי� אותו במשות� החולקי�


ר לטיפול בנושא המיעוט בתו� שמשתי סיבות מתאימה יות,  אאמ� את הגישה השנייהניא


 את הזכות זיקההעובדה שהיא דוחה את קיומה של ישות קולקטיבית המח, ראשית. המיעוט


 תרבות אינה לפיוש,  מתודולוגיידואליז�וועולה בקנה אחד ע� העיקרו� הליברלי של אינדי


 
 . 9 ש"לעיל ה, PATTEN מתו�ה הגדרה זו לקוח  32
33  Alvin J. Esau, Islands of Exclusivity: Religious Organizations and Employment 


Discrimination, 33 U.B.C. L. REV. 719, 727 (2000); Peter G. Danchin, Suspect Symbols: 
Value Pluralism as a Theory of Religious Freedom in International Law, 33 YALE J. INT’L 


L. 1, 47 (2008).  
 מסגרת של סמלי	 ציבוריי	 כא� אני מאמצת את הספרות האנתרופולוגית שמתייחסת לדת כאל  34


 Clifford Geertz, Religion as a Cultural System, in THE ראו. המהווה תרבות מקיפה


INTERPRETATION OF CULTURES 87 (1973). 
 .16' בעמ, 31 ש"לעיל ה,  וספירגישתי בעניי� זה זהה לגישת	 של סטטמ�  35
36  Sapir ,641–625'  בעמ,31ש "לעיל ה ;Medina ,137' בעמ, 31ש "לעיל ה. 


 שתי גישות אלה קשורות ).31 ש"לעיל ה, Green(ראו סיכו	 של שתי הגישות אצל לסלי גרי�  37 
לשיח מרכזי יותר בפילוסופיה בנוגע לדר� הנכונה להבי� זכויות כמגנות על אינטרסי	 של בעלי 


 Alon Harel, Theories of Rights, in BLACKWELL’S(בעלי הזכויות הזכויות או על הבחירה של 


GUIDE TO THE PHILOSOPHY OF LAW AND LEGAL THEORY 191 (Martin P. Golding & William 
Edmundson eds., 2005).( הגישה השנייה משקיפה על תרבויות מנקודת מבט ליברלית ומניחה כי 


. ני	 ממנו במשות� נה– וחשוב מכ�, פרטי	 בתרבויות שונות שותפי	 שווי	 ליצירת הטוב
 שבה� הפרט אינו ,ליברליות�יש תרבויות לא, ובעול	 בכלל,  כי בישראל כמוב�המציאות מלמדת


הבנה כזו של תרבות אינה עולה בקנה אחד ע	 , להל�כפי שאסביר , אול	ו. מוגדר כשות� שווה
 .מסגרת הזכויות הליברלית שאליה אני מחויבת במאמר זה
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הגישה השנייה מכירה ג� באופי ,  שנית38;יותר מס� המטרות המשותפות של חבריה


 שהוא מצרי� הגנה מצד המדינה השונה �ובכ, היינו תרבות, לקטיבי של הט�ב מושא הזכותהקו


  . ותקלסי ידואליותוומזו שמצריכי� ט�בי� המוגני� על ידי זכויות אינדי


מחייבת , י�יכלומר התפיסה של טובי� קולקטיב,  השנייה של הזכות לתרבותהתפיסה


 כדי להחליט א� מדובר , מגנה הזכותעליושרס או האינט, אותנו לבחו� את אופיו של הטוב


אילו טובי� או אינטרסי� מוגני� על ידי זכות : השאלה היא אפוא. בזכות קבוצתית לתרבות


דניז ראו� טוענת כי יש טוב קולקטיבי מסוג מסוי� שיכול להיות מוג� רק ? לתרבות קבוצתית


ומגדירה שני תנאי� ' פותי השתתט�ב'ראו� מכנה אותו . לתרבות קבוצתיתעל ידי זכות 


התנאי הראשו� הוא שנית� יהיה לייצר את הטוב רק על ידי קבוצה של . מצטברי� לקיומו


,  אחרותבמילי�.  התנאי השני הוא שלטוב יהיה ער� רק בגלל מעורבות הקבוצה בו;אנשי�


 האופי 39. מהטוב או להפיק ממנו ער� רק בקבוצההנותיהתנאי השני הוא שנית� יהיה ל


   40. הופ� את הזכות המגנה עליו לזכות קבוצתיתטובשתתפותי של ההה


א� טוב השתתפותי מיוצר רק .  של ראו� לטוב השתתפותי מניחה שינוי והתפתחותההגדרה


 אי� המקרי� ברובההנחה היא ש, על ידי קבוצה של פרטי� ונית� להפיק ממנו ער� רק בקבוצה


 מיעוט מוגנות על ידי זכויות תתרבויו. הכרח באובייקט בעל ער� ומאפייני� קבועי� במדובר


אלא בגלל ,  לאנושות כולהטית אובייקטי� קבועי� בעלי ער� אס היות�בשלמשפטיות לא 


 תרבות וערכי� תרבותיי� 41.החשיבות שלה� בעיני הפרטי� הספציפיי� המזוהי� ומזדהי� את�


 
 Joseph ידואליז	 מתודולוגי בהשוואה לקולקטיביז	 ראוווודות אינדיאעל יכוח ולסקירה של הו  38


Heath, Methodological Individualism, in The STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY 
(Edward N. Zalta ed., 2005), http://plato.stanford.edu/archives/spr2005/entries/metho 


dological-individualism .ס� אגסי טוע� שגישה המשייכת אינטריו 	ניתני 	לקבוצות שאינ 	סי
  ראו. המזוהה ע	 הקבוצה אינה מוצדקת מנקודת מבט ליברליתפרטלרדוקציה לאינטרסי	 של כל 


Joseph Agassi, Methodological Individualism, 11 BRITISH J. SOCI. 244 (1960) .יכוח בנוגע ולו
 ש"לעיל ה, Green  זכויות קבוצתיות ראותודולוגי וקולקטיביז	 בהקשר שלידואליז	 מוולאינדי


אמנו� רובינשטיי� מזהה את הגישה הקהילתנית כזו שהצמיחה את הרעיו�  .320–319' בעמ, 31
ואת הגישה הליברלית כמי , לפיו לישויות קבוצתיות יש קיו	 עצמאי ואינטרסי	 משל עצמ�


 קבוצות תרבותיות נובעת רק לפיו חשיבות� המוסרית של, שהצמיחה את רעיו� ההומניז	 הליברלי
ש "לעיל ה, רובינשטיי� ראו. מחשיבות� ותרומת� לאינטרסי	 של האינדיבידואלי	 המרכיבי	 אות�


 .65–64' בעמ, 26
39  Réaume ,31ש " הלעיל. 
ענת כי היא אינה טו.  כי ראו	 אינה מציעה הגדרה כללית של הזכות לתרבותחשוב לציי�ע	 זאת   40


אלא כי טוב השתתפותי יכול להיות רק , רק זכות המגנה על טוב השתתפותי היא זכות לתרבות
.  מציעה הגדרה כללית של זכות לתרבותאיניבאותו אופ� ג	 אני . מוג� רק על ידי זכות לתרבות
 שהיא מספקת דר� טובה להבי� את הזכות לתרבות ללא צור� מאחראני בוחרת בהגדרה של ראו	 


עיסוק , כפי שהסברתי. הזהות של הקבוצה המחזיקה בזכות לתרבותבדבר תעמק בשאלות לה
 .בשאלות כאלה מרחיק אותנו מ� המסגרת הכללית של זכויות אד	 במסגרת הליברלית


41  Joseph Raz, Multiculturalism: A Liberal Perspective, DISSENT 67, 74 (1994); Denise G. 
Réaume, Justice between Cultures: Autonomy and the Protection of Culture Affiliation, 29 
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תרבות מצויה ההנחה שכל בבסיס ההגנה על הזכות ל. אינ� אובייקט קבוע שאינו נית� לשינוי


 42. התרבות ועל הפרקטיקות הדומיננטיות שבהכניו יכול להשפיע על תטאחד מחברי המיעו


 זכאי�) כולל חברי המיעוט בתו� המיעוט(נית� להניח שחברי קבוצות מיעוט תרבותיות , לכ�


להגנה של הזכות לתרבות ג� א� ה� מבקשי� לשנות את הנורמות והערכי� הדומיננטיי� 


  . � לשפראו תרבות�ב


 ובענייני�� הבוררת "בבגהזכות לתרבות של המיעוט בתו� המיעוט . ד
  משפטיי� אחרי�


שכל חברי קבוצת המיעוט ,  של הזכות לתרבות המגנה על טוב השתתפותי של תרבותהתפיסה


. תשמש כנקודת מוצא לטענתי המרכזית במאמר זה,  להנאה ממנו ולשינויו,שותפי� ליצירתו


וגעת למיעוטי� בתו� מיעוטי� המבקשי� לחלוק על פרקטיקות ונורמות דומיננטיות טענתי נ


 של כל ותיה�סכ� שה� ישקפו באופ� שוויוני את תפי,  ולשנות אות��לאתגר, בתרבות המיעוט


 מדובר בטענות ביקורתיות של חברי מיעוטי� תרבותיי� כלפי פרקטיקות 43.חברי המיעוט


 המבקשות להשפיע על הדר� שבה תרבות המיעוט ,ט שלה�דומיננטיות בקרב קבוצת המיעו


  .  בעיניה�במחלוקתמעוצבת ולשנות נורמות שנויות 


העותרת .  לטענה מהסוג הזהטובה הדוגמ לדעתי היא הבוררת� "בבג של העותרת טענתה


 ממוני� רק גברי� לתפקיד של בוררי� לפיהש ,בישראל לתלא השלימה ע� הפרקטיקה המקוב


  של דבראמתולבקשתה למנות בוררת מטעמה היא . נהלי� בפני בית הדי� השרעיבהליכי� המת


 כ� , לשנות את הפרקטיקה המקובלת בקרב חברי קבוצת המיעוט שאליה היא משתייכתבקשה


או " לצאת" אפוא לא ביקשה תהעותר.  הייחודיי�רכיה�ווצ שתשק� ג� את ערכיה� של נשי�


 היא ביקשה לשנות את תרבות המיעוט. ייכתלהתנתק מקבוצת המיעוט שאליה היא משת


 
U.B.C. L. REV. 117, 129 (1995); Ayelet Shachar, On Citizenship and Cultural 
Vulnerability, 21 POL. THEORY 64, 72 (2000); Madhavi Sunder, Cultural Dissent, 54 STAN. 
L. REV. 495, 509–523 (2001); Yaacov Ben-Shemesh, Law and Internal Cultural Conflicts, 


1 L. & ETHICS HUM. RTS. 271, 285 (2007). 	הפרטי 	שבה 	נדירי 	ייתכנו כמוב� מקרי 
. יטבאופ� חזרתי וסיסטמ, בעל מאפייני	 זהי	, המרכיבי	 קבוצה תרבותית ייצרו טוב השתתפותי


 מניחה שהוא ראוי להגנה רק במקרי	 אינהרה של טוב השתתפותי מה שחשוב הוא שההגד, אול	ו
הוא ראוי להגנה בגלל החשיבות שלו בעיני הפרטי	 המזוהי	 . שבה	 יש לו ער� קבוע וחזרתי


טיעוני	 בנוגע לחשיבות� של תרבויות בעיני הפרטי	 המזוהי	 את� בדר� כלל מדגישי	 את . אתו
הכתיבה בנושא זה (הות התרבותית של פרטי	 אלה הער� של תרבות לקידו	 האוטונומיה והז


, 223 י משפט וממשל" על זכויות שפה והגירה"לסיכו	 טיעוני	 אלה ראו מיטל פינטו . ענפה
247–255 )2006( .( 


  .42' בעמ, 11ש "לעיל ה, גונטובניק  42
 .41 ש"לעיל ה, Sunder ראו". תרבותידעת המיעוט ה"הספרות האקדמית מכנה טענות אלה בש	   43
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� "בבגהעותרת , היינו.  של נשי�רכיה�ו כ� שתכלול ג� את השקפת עולמ� וצמהולהתאי


 את זכותה להג� על הטוב ההשתתפותי של תרבות המיעוט כפי שהיא מבינה תבעה הבוררת


ת שאתה היא  ביקשה לאתגר פרקטיקה דומיננטית בתרבושהעותרת  על פיא�, ובכל זאת. אותה


טענותיה המשפטיות הומשגו במונחי� חיצוניי� לתרבות ,  משתייכתאמזדהה ואליה הי


  . המיעוט


 להבי� את טענותיה� של יש הבוררת� "בג היא לכ� כי במקרי� משפטיי� מהסוג של טענתי


 אותה תרבות המהווה טוב השתתפותי – לתרבות כותמיעוטי� בתו� מיעוטי� במונחי� של הז


 הג�, במילי� אחרות.  יוצרי� וחולקי� יחד ע� חברי קבוצת הרוב בתו� המיעוט ה�אותוש


טענותיה� של שני הצדדי� ראויות ,  העותרת מנוגדת לטענותיו של בית הדי� השרעישטענת


 מכיוו� שזכות זו מגנה על התרבות המוסלמית ששייכת ,לבוא במסגרתה של הזכות לתרבות


 הרוב בתו� קבוצת המיעוט לחברי הדי� השרעי ותלבילעותרת בדיוק כפי שהיא שייכת 


משו� ,  העותרת לשוויו�זכות ע� להיות מאוזנת אפוא צריכה אינההזכות לתרבות . המוסלמי


שייכת לעותרת בדיוק כפי שהיא שייכת , שהזכות לתרבות מגנה עליה, שתרבות המיעוט


  44.למשיבי�


וספות שעלו מצד מיעוטי�  במהותה לטענות נדומה הבוררת� "בבג של העותרת טענתה


.  בהמש� המאמר�אתייחס אליה.  אשר הובאו לפתח� של בתי המשפט בישראל,בתו� מיעוטי�


 שעניינו הפרדה בי� תלמידות מזרחיות לתלמידות אשכנזיות ,בחלק זה אתרכז במקרה אחד


  עניי�לבי� הבוררת� "בג ההשוואה בי� 45.שבעמנואל" בנות יעקב"בבית הספר היהודי חרדי 


בנות יעקב תדגיש את הדמיו� בי� טענות של מיעוטי� בתו� מיעוטי� המובאות לפני בתי 


  . את הצור� להמשיג� במונחי הזכות לתרבות ואת היתרו� הטמו� בכ�, ראלהמשפט ביש


חרדי הפועל תחת רישיו� ממשרד החינו� ומסובסד על ידי � הוא בית ספר דתי" יעקבבנות"


בית הספר הציע שני מסלולי� .  בתי הספר הציבוריי� במדינהא� אינו חלק ממערכת, המדינה


הוא . המסלול החסידי נחשב יוקרתי יותר. המסלול החסידי והמסלול הכללי: חינוכיי� שוני�


ולימדו בו , מגרש המשחקי� שהשתיי� אליו היה נפרד ג� הוא, שכ� באג� נפרד של בית הספר


 מהנערות במסלול 73%. לולי� הפריד קירבי� שני המס. מורי� שלא לימדו במסלול הכללי


 רק היובמסלול הכללי .  מה� היו ממוצא מזרחי או ספרדי27% ורק ,החסידי היו ממוצא אשכנזי


 הפרדה הלענוס� .  מהבנות ממוצא אשכנזי וכל השאר ממוצא מזרחי או ספרדי23%


 
 שחושבי	 שמקרי	 שבה	 , מתיישבת ע	 דעת	 של מלומדי	 אחרי	הבוררת� "בבגדעתי   44


מיעוטי	 בתו� מיעוטי	 מבקשי	 לשנות או לאתגר נורמות ופרקטיקות בתרבות המיעוט שלה	 
כות לתרבות של הרוב בתו� המיעוט אל מול הזכות במונחי	 של הז מובני	  להיותאינ	 צריכי	


–535 'בעמ, 41ש "לעיל ה, Sunder ראו, לדעות המלומדי	. לשוויו� של המיעוט בתו� המיעוט
542 ;Ben-Shemesh ,275' בעמ, 41ש "לעיל ה. 


 .6 ש"לעיל ה, עמנואלפרשת   45
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על הבנות הגאוגרפית בי� המסלול הכללי למסלול החסידי נכפה סגנו� התפילה האשכנזי 


  .המזרחיות או הספרדיות המעטות שהתקבלו למסלול החסידי


 מדיניות  למגר אתשמטרתו ללא מטרות רווח ארגו� –"  כהלכהנוער" היא אגודת העותרת


של " מדיניות מפלה"העותרת הגישה עתירה כנגד מה שהיא כינתה . האפליה בחינו� החרדי


 ההורי� הספרדי� נדרשי� לשל� תשלו� העותרת טענה כי.  בעמנואל" יעקבבנות"בית ספר 


 על י�ירוקרטווכי מוערמי� קשיי� בי, חודשי נוס� כדי שבנותיה� יוכלו ללמוד במסלול החסידי


העותרת הדגישה כי .  למסלול החסידי�ההורי� המזרחי� המעונייני� לרשו� את בנותיה


  46.ההפרדה ומאפייניה משפילי� את התלמידות המזרחיות ואת הוריה�


 מתבצעת על רקע היאשהספר ניסה להצדיק את ההפרדה בי� שני המסלולי� בטענה  בית


,  על ידי הזכות לחופש הדת, לטענת בית הספר,הפרדה מסוג זה מוגנת. דתי ולא על רקע עדתי


  47.אשר מאפשרת לקהילת מיעוט תרבותית אוטונומיה חינוכית


חנ� , ופטי� אדמונד לויהש.  קיבל בית המשפט העליו� את העתירה2009 אוגוסט בחודש


 איש אמנ�. מלצר ועדנה ארבל הורו לבית הספר לבטל בתו� שבוע את ההפרדה בי� המסלולי�


 זכות"או ה" זכויות קיבוציות", "זכויות קבוצתיות" לא התייחס במפורש למונחי� �שופטיהמ


יי� של  השופטי� פירשו את הזכות לחינו� דתי ואת הזכות לחופש הדת כביטוכל א�, "לתרבות


, או הזכות לחופש הדת, כי הזכות לחינו� דתי, בצדק,  אפואכל השופטי� הניחו. הזכות לתרבות


 לכלול את זכות� של חברי קהילה מסוימת להקי� ולהפעיל בית ספר המייצג ומשק� ותעשוי


 השופטי� הבינו את הזכות לחינו� דתי שלושתש העובדה 48.�את אורח החיי� של תרבות


 של ספרות אקדמית רבי�ההדת כביטוי של הזכות לתרבות ניכרת ג� באזכורי� והזכות לחופש 


  49.תרבותית�בנוגע לזכויות של מיעוטי� תרבותיי� במדינות רב


 השופטי� ביססו את פסק דינ� על הזכות לשוויו� על מנת להצדיק את החלטת� שלושת


כ� טענו , תרבותהזכות ל. לבטל את ההפרדה בי� תלמידות אשכנזיות לתלמידות מזרחיות


אשר הופרדו מ� ,  לשוויו� של התלמידות המזרחיותהזכות ע�צריכה להיות מאוזנת , השופטי�


 השופטי� פסקו כי מכיוו� 50.הבנות האשכנזיות או נאלצו להתפלל על פי הנוסח האשכנזי


 להעמיק כדיאת הזכות לחינו� דתי , דתיתחת מעטה של הבדל ,  מנצל" יעקבבנות"שבית הספר 


,  האפליה בחברה הישראלית על ידי הפרדת מגזרי� שוני� של האוכלוסייה על רקע עדתיאת


  .הזכות לשוויו� גוברת וההפרדה בי� תלמידות מזרחיות לאשכנזיות צריכה להתבטל


 
46  Yifat Bitton, Finally, Our Own Brown! (?), 45 ISR. L. REV. 267, 268 (2012). 
 .  לפסק דינו של השופט מלצר6 'פס, 6ש "לעיל ה, עמנואל פרשת  47
 לפסק דינו 6 ' ופסל השופטת ארבלפסק דינה ש, ופט לוי לפסק דינו של הש20�  ו15–13' בפס, ש	  48


 . של השופט מלצר
 . במיוחד את פסק דינו של השופט מלצר, ש	ראו   49
 .  לפסק דינו של השופט מלצר3–2' פס,  לפסק דינו של השופט לוי15' פס, ש	  50
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 של המשפטי כי דר� הניתוח סבורתני,  מסכימה ע� תוצאת פסק הדי� במקרה זהשאני הג�


דר� ניתוח זו היא .  אינה מדויקת, לשוויו�הזכות ע� המאזנת את הזכות לתרבות ,השופטי�


 נתבונ� הבה 51.הבוררת� "בבג לידי ביטוי ו שבא" שיפוטיתגישה" או"  דומיננטיתגישה"אותה 


 והוריה� " יעקבבנות"התלמידות המזרחיות בבית הספר , להשקפתי. עמנואל פרשתשוב ב


 אינ� שה�  על פיא�.  בישראלמהווי� קבוצת מיעוט בתו� קבוצת מיעוט של יהודי� חרדי�


 חברי הרוב בקרב המיעוט היהודי רוריבב ה� אשכנזי� חרדי�,  רוב במונחי� מספריי�מהווי�


אכ� תפילה , היוקרתי יותר,  החסידיהמסלולשהדבר בולט בשל העובדה . החרדי בישראל


ובדה הע, במילי� אחרות. ת הבנות במסלול זה אשכנזיורובשובשל העובדה ,  אשכנזיבנוסח


הוא המסלול הנחשק על ידי רוב חברי ,  ע� חרדי� אשכנזי�מזוההה,  החסידיהמסלולש


 לכ� שיהודי� אשכנזי� נתפסי� כבעלי אינדיקציה היא – ומזרחי� אשכנזי� –הקהילה החרדית 


 את הרוב הדומיננטי בקרב המיעוט י�ובכ� מהוו, סטטוס גבוה יותר בתו� הקהילה החרדית


ענתי שחרדי� אשכנזי� מהווי� את קבוצת הרוב בתו� קבוצת המיעוט  ט52.החרדי במקרה זה


עולה בקנה אחד ע� , ושחרדי� מזרחי� מהווי� את קבוצת המיעוט בתו� המיעוט, החרדית


 ייההעובדה שיהודי� אשכנזי� נחשבי� לקבוצת רוב דומיננטית ויוקרתית ג� באוכלוס


אחת הקבוצות המופלות והמוחלשות בעוד יהודי� מזרחי� נחשבי� ל, חרדית� הישראלית הלא


  53.בישראל


זכות� להיות חלק מהמסלול ,  המזרחי� מהווי� מיעוט בתו� מיעוטהחרדי�ש בהנחה


אלא ג� במושגי� של זכות� ,  רק במושגי� של זכות� לשוויו�ס להיתפצריכה אינההחסידי 


רה זה  החרדי� המזרחי� במק54. אותה תרבות שה� חולקי� ע� חרדי� אשכנזי�–לתרבות 


כ� שתכלול ותשק� לא רק את , ביקשו לשנות את הנורמות והערכי� בתרבות המיעוט החרדית


, א� הזכות לתרבות נתפסת כזכות המגנה על טוב השתתפותי. אלא ג� את המזרחי�, האשכנזי�


 
 .30 ש" ראו לעיל האלהלהרחבה בגישות   51
העובדה שהתלמידות המזרחיות מהוות קבוצת מיעוט בתו� , עמנואלשת פרבמקרה הספציפי של   52


 שמתקבלי	 בחשדנות על ידי ,מיעוט באה לידי ביטוי בכ� שרוב� באו מבתי	 של חוזרי	 בתשובה
אפליה עדתית בחברה ): 'לא משלנו'( 'נישט פו� אונזערע'"אביעד הכה� (קבוצת המיעוט החרדית 


 134–133, 126, 123 ג מעשי משפט" חלשות מקרבהת אוכלוסייה מוהחרדית וייצוג� של קבוצו
חז� �לט	 פרי(העובדה שתלמידות מזרחיות מופלות ג	 בבתי ספר חרדיי	 אחרי	 )). 2010(


אינדיקציה נוספת היא )) 2013 (198–195 בי� משפט תרבות ופוליטיקה: החינו� החרדי בישראל
 . לכ� שה� מהוות מיעוט בתו� מיעוט


53  Bitton ,273–270' בעמ, 46 ש"לעיל ה. 
,  חולקי	 תרבות משותפת ע	 החרדי	 האשכנזי	אינ	נית� לטעו� כי החרדי	 המזרחי	 , לכאורה  54


טענה זו . תרבויות נפרדותבלמעשה מדובר  שות זו מזו בתרבות� עד כדי כ�וכי שתי הקבוצות שונ
ועונות " חרדי	"שתי הקבוצות נכללות תחת הקטגוריה של העובדה ש. אינה חזקה בעיניי


, )139–133 'בעמ, 52 ש"לעיל ה, חז��ראו פרי(להגדרות שונות שהוצעו בספרות לקטגוריה זו 
 אינדיקציה ה� לדעתי, והעובדה ששתי הקבוצות בכל זאת חולקות את אותו בית ספר בעמנואל


 . שתי קבוצותלראות בה� בקבוצות שתרבות� שונה זו מזו באופ� שמחייב  מדובראי�לכ� ש
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� ליברלית של זכויות אד� מסגרתהרי ש, הנוצר על ידי כל חברי המיעוט הנהני� ממנו במשות


הערכי� ,  הזדמנות שווה ביצירת הנורמותתהיה חברי המיעוט לכלו לכ� שמחייבת אותנ


העותרי� מבקשי� הזדמנות שווה להשפיע על הנורמות בתרבות . והמנהגי� שאות� ה� חולקי�


 לזכות לתרבות של החרדי� וככזו שצריכה להיות מנוגדתכ בקשת� להבי� את אי� ולכ� ,שלה�


תרבות מגנה על העותרי� בדיוק כפי שהיא מגנה על הזכות ל, במילי� אחרות. עמהמאוזנת 


משו� ,  העותרי� לשוויו�זכות ע� מאוזנת להיות אפוא צריכה אינההזכות לתרבות . המשיבי�


שייכת לעותרי� בדיוק כפי שהיא שייכת , שהזכות לתרבות מגנה עליה, שתרבות המיעוט


  .למשיבי�


בתו� מיעוטי� במונחי הזכות  הממשיג את טענותיה� של מיעוטי� , משפטי זהניתוח


 למקרי� משפטיי� ג�אלא , עמנואל ולפרשת הבוררת רק לעניי� לא נכו� לדעתי ,לתרבות


שבה� ביקשו מיעוטי� בתו� מיעוטי� לאתגר או לשנות את הפרקטיקות , אחרי� בישראל


לא אוכל להתייחס אל מקרי� אלה . הדומיננטיות בקרב קבוצת המיעוט שאתה ה� מזוהות


 את לחזק על מנת ,אבקש להזכיר אחד מה� בקצרה, אול�ו. ט במסגרתו של מאמר זהבפירו


 נוגע מקרהה.  על זכות� לתרבות של חברי המיעוט בתו� המיעוטיחשיבות הדיו� המושג


, בקול ר�, להתפלל ברחבת הכותל בקבוצה, ועוד� מבקשות,  אשר ביקשו,"נשות הכותל"ל


 בדר�  ברחבת הכותלורשות את זכות� להתפלל הכותל דות נש55.כשה� עטופות בטליתות


לא ביקש לחדול מלהיות יהודיות דתיות  חלק�.  יהודי�גברי�לששמורה בדר� כלל רק 


בקשת� היא לשנות את הפרקטיקה . סיתקאורתודוה או לעזוב את הדת היהודית סיותקאורתודו


כ� , ת ברורה לגברי�הנותנת עדיפו,  הדומיננטית בעניי� תפילה בכותלסיתקהיהודית האורתודו


 יש. שתביא לידי ביטוי ג� את קול� של נשי� יהודיות דתיות המבקשות להתפלל בכותל בדרכ�


ה� אינ� .  כתביעה להשתתפות בהגדרת התרבות והזהות היהודית הדתיתתביעת�להבי� את 


 אלא להשפיע בדרכ� שלה� על פרקטיקה ,סיתקאורתודוהרוצות להתנתק מהתרבות היהודית 


 של מנהגה העותרת לחדול מביקשה �ש, הבוררת� "לבג בדומה 56.ננטית בתרבות זודומי


מבקשות נשות הכותל לחדול ,  נשי� בכל הקשור להלי� הבוררות בבית הדי� השרעיהדרת


ג� עניינ� של נשות , הבוררת� "בבג כמו 57. נשי� ממנהגי התפילה בכותלהדרת של מנהגהמ


 קראה תיגר העותרת הבוררת� "שבבג כפי 58.יעוט דתית פנימי בתו� קבוצת ממאבק הנוהכותל 


על ההגמוניה של קבוצת הרוב בתו� המיעוט על פרשנותה של תרבות המיעוט המוסלמית 


 
 .7 ש"לעיל ה, נשות הכותלפרשת   55
סאגה בבית המשפט  – מקרה נשות הכותל: תביעה לשוויו� בהגדרת הזהות הדתית"פרנסס רדאי   56


 ). 2008 (403–402, 401 יג המשפט" העליו�
 . 408–405' בעמ, ש	  57
 להסברי	 דומי	 המציגי	 את מאבק� של נשות הכותל כמאבק פנימי של קבוצת מיעוט דתית ראו  58


 .410–409' בעמ, ש	
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כ� ג� נשות הכותל קראו תיגר על ההגמוניה של קבוצת , בענייני בוררות בבית הד� השרעי


   59.סיתקאורתודוה תדתיההרוב בתו� המיעוט על פרשנותה של תרבות המיעוט היהודית 


 הזכות ובי	האיזו� הנדרש בי� הזכות לתרבות של הרוב בתו� המיעוט . ה
  לתרבות של המיעוט בתו� המיעוט


 ע להימנעלינו הבוררת� "לבגבמקרי� הדומי� במאפייניה� ,  ד לעילבפרק שהסברתי כפי


במקרי� . ת קבוצת המיעוט בתו� המיעוט כטענה חיצונית לזכות לתרבו שלהמלשקול את טענת


כאשר המיעוט בתו� המיעוט מעלה טענות בנוגע לרצו� לשנות נורמות ופרקטיקות , כאלה


 אלה במונחי� של הזכות של טענות להבי� אי�, יה� להשפיע עלאו דומיננטיות בתרבות המיעוט


 בינ� להיש. המיעוט בתו� המיעוט לשוויו� מול הזכות לתרבות של קבוצת הרוב בתו� המיעוט


 חולקי� ע� קבוצת הרוב שה� זו – בנוגע לזכות של המיעוט בתו� המיעוט לתרבותכטענות 


  . בתו� המיעוט


 כיצד עלינו להכריע בטענה של קבוצת המיעוט בתו� המיעוט אל שאלה זה עולה הבשלב


?  כאשר שתי הטענות מובאות בש� הזכות לתרבות,מול הטענה של קבוצת הרוב בתו� המיעוט


 החלוקות ביניה� ביחס לתוכ� ותקבוצ� תתשתי מיעוט תרבותיתכאשר יש בתו� קבוצת 


קבוצה נותנת משמעות �כל תת, המשות� הרצוי של הערכי� והמנהגי� של תרבות המיעוט


במקרי� של מיעוטי� בתו� , בדר� כלל. שונה לטוב ההשתתפותי שבבסיס הזכות לתרבות


המיעוט בתו� מיעוט רוצה ,  הכותלנשותו עמנואל פרשיותו הבוררת� "בג כגו� ,מיעוטי�


ואילו הרוב בתו� המיעוט מבקש לשמר אות� ,  המקובלות בתרבות המיעוטהנורמותלשנות את 


במקרי� כאלה עלינו לגזור מהזכות . ולהדיר חברי מיעוט שמתנגדי� לה� או מבקשי� לשנות�


 של הראשונה היא זכותו: נות זכויות שושתי,  שמגנה על כל חברי קבוצת המיעוט,לתרבות


 השנייה היא ;המיעוט בתו� המיעוט לשנות ולעצב את הנורמות התרבותיות של קבוצת המיעוט


 שמתנגדי� חברי� זכותו של הרוב בתו� המיעוט להדיר או להוציא מתו� קבוצת המיעוט


 
לכאורה ). 405' בעמ, ש	( כליתרבשני המקרי	 ג	 מדובר בקריאת תיגר על הגמוניה דתית פרטריא  59


 לבי� מאבק� של נשות )4ש "לעיל ה (רתהבור� "העותרת בבגיש הבדל מרכזי בי� מאבקה של 
בעוד מאבק� של נשות הכותל הוא מאבק אלי	 המתנהל במרחב הציבורי של הכותל . הכותל


.  כתליו של בית הדי� השרעיי� מתנהל בהבוררת� "בבגמאבקה של העותרת , המערבי בירושלי	
 של נשות הכותל התנהל במקו	 ציבורי היא שגרמה ייתכ� מאוד כי העובדה שמאבק�, אול	ו


נראה שהתגובה , כפי שמציינת פרנסיס רדאי. לקבוצת הרוב בתו� המיעוט להגיב לה� ביד קשה
של חברי קבוצת הרוב בתו� המיעוט למאבק� של נשות הכותל הייתה רדיקלית ואלימה במיוחד 


ית ולהדגיש שהיא נוכחת ג	 במרחב סקאורתודוהכדי להפגי� את עליונות הגברי	 בדת היהודית 
 ).411' בעמ, ש	, רדאי(הציבורי ואינה מוגבלת רק למרחב הפרטי של המשפחה ושל בתי הכנסת 
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 הנורמות  לשנות אתמבקשי� או , התרבותיות שהרוב בתו� המיעוט מעוניי� לשמרנורמותל


  . הללו


וב בתו� המיעוט מסרבת לחלוק טוב או טובי� מסוימי� ע� חברי המיעוט  הרקבוצת כאשר


היא ,  טובי� יוצרו במשות� על ידי כל חברי קבוצת המיעוטשאות� על פי א�, בתו� המיעוט


. אציג שלוש מה�. צורות כמהבהדרה יכולה לבוא לידי ביטוי .  למעשה לזכותה להדירטוענת


עוט שוללי� מחברי המיעוט בתו� המיעוט את חברי הרוב בתו� המי, בצורה הראשונה


 הדוגמ. האפשרות להיות חברי� באחד מהמוסדות התרבותיי� שאת� מזוהה קבוצת המיעוט


 דתייה יה שעסקה באישה יהודי60,שקדיאלטובה לצורת ההדרה הראשונה נדונה בפרשת 


ת ביטל א� שר הדתו, שנבחרה להיות חברה במועצה הדתית של העיר ירוח�) סיתקאורתודו(


הרב של ירוח� ומועצת הרבנות . את בחירתה בתואנה שנשי� אינ� יכולות לכה� בתפקיד זה


 שכ� הדי� , להיות חברה במועצה דתיתיכולה אינההראשית בישראל טענו ג� ה� כי אישה 


  . היהודי אוסר על כ�


 את ניכרחברי הרוב בתו� המיעוט מגבילי� או מצמצמי� באופ� ,  ההדרה השנייהבצורת


האפשרות של חברי קבוצת המיעוט בתו� המיעוט ליהנות מטובי� תרבותיי� המזוהי� ע� 


 מכיוו� , מצוינת לצורה השנייהה היא דוגמעמנואלפרשת . קבוצת המיעוט ולהשפיע על תוכנ�


 , מיעוט בתו� קבוצת מיעוטקבוצת ה� " יעקבבנות"שהתלמידות המזרחיות בבית הספר 


 המיעוט הגבילה את אפשרות� ליהנות מהטוב התרבותי היוקרתי וקבוצת הרוב האשכנזית בתו�


קבוצת הרוב האשכנזית ג� חסמה את האפשרות של . של חינו� חרדי לפי הזר� החסידי


 הלימוד וסגנו� התפילות בזר� כניוהמיעוט המזרחי בתו� המיעוט החרדי להשפיע על ת


  . היוקרתי של החינו� החסידי


כאשר בית הדי� השרעי . נת נוספת לצורת הדרה מהסוג השני מצויה דוגמהוא הבוררת� "בג


הוא חס� בפני המיעוט ,  או להכיר בה ככזוסירב לקבל אישה כבוררת לצור� הלי� גירושי�


הנשי בתו� המיעוט המוסלמי את האפשרות להשתת� ולקחת חלק אקטיבי בעיצוב� של 


כ� ג� .  המיעוט המוסלמית מרכזי בתרבותמוסד שהוא, הנורמות הדתיות בבית הדי� השרעי


 המוסלמית ההלכה שלנחסמה אפשרות� של נשי� מוסלמיות להשפיע על פרשנות ויישו� 


  .המרכזית לזהותו של המיעוט המוסלמי


חברי הרוב בתו� המיעוט מנהיגי� נורמות מפלות הפוגעות ,  ההדרה השלישיתבצורת


 ה� בהשמיועדי� לכלל החברה באוטונומיה של חברי המיעוט בתו� המיעוט ליהנות מטובי� ה


 טובה ההיא דוגמ,  העוסקת בהפרדה בי� נשי� לגברי� בתחבורה הציבורית61,רג�פרשת . חיי�


 שנקראו ג� ,בפרשת רג� התנגדו העותרי� לקיומ� של קווי אוטובוס. לצורת ההדרה השלישית


חלקו  רק בת מהדלת האחורית ולשב לאוטובוס שבה� נדרשו נשי� לעלות,"קווי מהדרי�"


 
 ).1987 (221) 2(ד מב"פ, השר לענייני דתות' שקדיאל נ �153/87 "בג  60
 ).5.1.2011, פורס	 בנבו (משרד התחבורה' רג� נ �746/07 "בג  61
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 62.בעוד גברי� נדרשו לעלות בדלת הקדמית ולשבת רק בחלק הקדמי של האוטובוס, האחורי


 מאפשרות לנשי� שאינ�,  המובנה במפלגות חרדיותהשוויו�� באיהעוסקת 63,קוליא� פרשת


העותרת בפרשת .  טובה נוספת לצורת ההדרה השלישיתההיא דוגמ,  חברותיה��להימנות ע


ס " א� פנייתה להיכלל ברשימת מפלגת ש,ועצת עיריית פתח תקווה להיבחר למביקשה קוליא�


 להיבחר נשי� משמונעות מימו� של מפלגות לשלול  זאת דרשה העותרתבעקבות. סורבה


  של נשי��זכות בשלה� הפגיעה לנוכח זאת ,לרשימות מועמדיה� לכנסת ולרשויות המקומיות


 נשי� ברשימותיה� עדריה טענו כי ,זאת לעומת ,המפלגות החרדיות.  לשוויו��להיבחר ובזכות


  64.נובע מגדרי ההלכה


 רוב את זכותו של השקדיאלו רג� ,הבוררת ,עמנואל היא אי� לאז� במקרי� כגו� השאלה


 של המיעוט בתו� המיעוט לשנות הזכות ע�בתו� המיעוט להדיר את המיעוט בתו� המיעוט 


.  במסגרת איזו� זה, לדעתי,שקול מנחי� שיש לקווי� כמהאבקש להציע ? את תרבות המיעוט


 אלה אמורי� לסייע להערי� את משקלה של זכות הרוב בתו� המיעוט להדיר את המיעוט י�וקו


  . בתו� המיעוט
ג� אני סבורה כי המשימה המרכזית בהקשר זה היא בחינת ,  לחוקרי� אחרי� בתחו�בדומה


 להדיר את המיעוט בתו� הלזכות בנוגע  קבוצת הרוב בתו� המיעוטשמעלה הטענה  שלהכנות
 התביעה להדיר את המיעוט בתו� המיעוט בדר� כלל מוצדקת בש� ערכי� ונורמות 65.המיעוט


 צריכי� אינ�בתי משפט ומקבלי החלטות אחרי� .  מרכזיי� לתרבות המיעוטלכאורה ה�ש
 תהחלטוהעל בתי משפט ומקבלי . נכונות אינ�כי פעמי� רבות ה� , להבי� טענות כאלה כפשוט�


 החובה לחקור א� פרקטיקות שנויות במחלוקת של הדרת מיעוטי� בתו� מיעוטי� מצד תמוטל
הרוב בתו� המיעוט ה� באמת מרכזיות ומכריעות לזהות התרבותית של תרבות המיעוט 


  .הרלוונטית
 אינ�אינדיקציות אלה .  במסגרת בדיקות מסוג זהלשקול יש לדעתיש כמה אינדיקציות אציע


ורה או מספקת לצור� בדיקה א� פרקטיקות שונות של הדרת מיעוטי� בתו�  רשימה סגבגדר
כדאי לחקור , ראשית. מיעוטי� באמת מרכזיות לזהות התרבותית של קבוצת מיעוט מסוימת


 המתנגדי� להדרת מיעוטי� בתו� מיעוטי� יגי� מנהולשאול א� יש בקרב קבוצת המיעוט
 בהכרח להתפרש כמצדיקי� הדרה של יכי�צר אינ�בטענה שהערכי� המרכזיי� של התרבות 


 
 הפרדה בי� נשי� לגברי� במרחב הציבורי בישראל: מודרות למהדרי�זנברג ריקי שפירא רו  62


 ). 2010, המרכז לפלורליז	 יהודי והתנועה הרפורמית(
 ). 2.10.2014, פורס	 בנבו( שר האוצר' קוליא� נ �7717/13 "בג  63
 דחה את העתירה בגלל עקרו� הפרדת �"בג.  לפסק דינו השל השופט סולברג4–3 'פס, ש	  64


 ציי� את טענת	 �"בג. המשפט ביתלהרשויות וציי� כי זוהי החלטה שנועדה לבית המחוקקי	 ולא 
 בסוגיה זו לאור �"בגלפיה אי� צור� בהתערבות ש,  לממשלה ושל שר האוצרהיוע� המשפטישל 


)  מימו�115%( שמעניק תוספת מימו� ,התיקו� האחרו� לחוק מימו� הבחירות ברשויות המקומיות
 לפסק דינו של 5 'פס, ש	ראו ( ה� נשי	 �ששליש מבי� חברי המועצה שנבחרו מטעמלמפלגות 


 ). 1993–ג"תשנה, )מימו� בחירות(לחוק הרשויות המקומיות ) 3)(א(7 'סכ� השופט סולברג ו
65  Eisenberg ,262–256 'בעמ, 30ש "לעיל ה ;Ben-Shemesh ,308–304' בעמ, 41ש "לעיל ה . 







  של המיעוט בתו� המיעוטת לתרבות הצור� בזכו  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע


121  


, נוספת או דר� פרשנות , אחרתשקיימת אסכולה,  למשל, ייתכ�66.מיעוטי� בתו� מיעוטי�
.  שאינה מחייבת הדרה של קבוצת המיעוט בתו� המיעוט, בקרב קבוצת המיעוט, וידועהמוכרת


 של הרוב בתו�  זכותו אתמחלישההרי שעובדה זו ,  כאלהאו מנהיגי�,  כזוא� יש אסכולה
 מתחרות פרקטיקות תרבות נהוגות באותה כאשר 67.המיעוט להדיר את המיעוט בתו� המיעוט


  .  התרבות בהכרח מחייבת את ההדרה נראית חלשה יותרלפיהשהטענה , שאינ� מדירות
בפסק הדי� מצוי� במפורש כי האסכולה . הבוררת� "בבג כזו נית� למצוא אינדיקציה


מתירה מינוי של נשי� לתפקיד של בוררות מטע� , לה' לפרש את המגשלפיה נהגו, החנאפית
 אסכולה מקובלת יש  קבוצת המיעוט המוסלמיתבקרבש העובדה 68.הצדדי� בבית הדי� השרעי


שאינה מחייבת הדרה של נשי� מתפקיד בוררות מחלישה מאוד את טענתו של בית הדי� 
לא נית� למנות אישה שתייצג , נת למרות רצונה המפורש של האישה המתדיילפיהש ,השרעי


 ע� המשפט את זכות העותרת לשינוי תרבות המיעוט בית  איז�אילו. אותה בתפקיד בוררת
הוא היה מגיע למסקנה ,  את המיעוט בתו� המיעוטדיר של הרוב בתו� המיעוט להזכותו


ית בית המשפט היה יכול להגיע לאותה תוצאה של חיוב ב, כ�.  של העותרת גוברתהשזכות
 כחיצוניי� י�סהדי� השרעי לקבל אישה לתפקיד בוררת מבלי להזכיר ערכי� וזכויות הנתפ


דר� חלופית אחרת היא לקבוע שהתוצאה של קבלת . כגו� הזכות לשוויו�, לתרבות המיעוט
  . מהזכות לשוויו� וג� מהזכות לתרבותג�אישה לתפקיד בוררת מתחייבת 


.  ההדרה של המיעוט בתו� המיעוטאקט החלבו  צרי� לשי� לב לזמ� שמשפטה בית, שנית
אמנ� פרקטיקות עתיקות של הדרת מיעוטי� בתו� מיעוטי� עשויות להיות מדכאות בדיוק כמו 


תהיה חשודה , שלא נהגה בעבר,  פרקטיקה של הדרה חדשה יחסית,ואול� ;פרקטיקות חדשות
 או ממוטיבציות של דיכוי  של מאבקי כוח בי� חברי המיעוטי� משיקולי� פוליטינעתמ� הכזוכ


טענות . שאינ� קשורות בהכרח לערכי� תרבותיי�, והכפפה של חברי המיעוט בתו� המיעוט
 תיחשבנה מרכזיי� לתרבות המיעוט כביכול ה�בנוגע להצדקת פרקטיקה כזו בש� ערכי� ש


  .  המצדיקות פרקטיקות ישנות יותר של הדרת מיעוטי� בתו� מיעוטי�מטענותכנות פחות 
 צריכי� לבחו� את האופ� שבו הרוב בתו� המיעוט בוחר להדיר את משפטהבתי , ישיתשל


 נטע� כי ההפרדה בי� גברי� לנשי� והדרישה , למשל69,רג�בפרשת . המיעוט בתו� המיעוט
שנשי� תשבנה בחלק האחורי של האוטובוס הייתה מוצדקת על ידי נורמות דתיות המחייבות 


 
 . 306–350' בעמ, ש	  66
 . 130–129 'בעמ, 10 ש"לעיל ה, או רימלטר  67
ראו ג	 את מאמרו של .  לפסק דינה של השופטת ארבל37� ו6 'פס, 4ש "לעיל ה, הבוררת� "בג  68


האסכולה  .24ש "לעיל ה, Abou Ramadan: עליו מסתמכת השופטת ארבלש ,אבו רמדא�
האסכולה החנאפית בלטה . החנאפית מתירה ג	 מינוי של נשי	 לתפקיד השיפוטי של קאדיות


 למנות בפע	 25.4.2017בנימוקיה	 של חברי הוועדה לבחירת קאדי	 שרעי	 שהחליטה ביו	 
את דבריו של חבר הכנסת  ראו למשל. לתפקיד קאדית) טיב'עורכת הדי� הנא ח(הראשונה אישה 


: לראשונה באר�"יאיר אלטמ� : שהיה מיוזמי המהל� בידיעה שהתפרסמה בעיתו�' יגעיסאווי פר
  .www.israelhayom.co.il/article/471225 25.4.2017 ישראל היו�" אשה תכה� כקאדית שרעית


 . 61 ש" הלעיל  69
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 :ראוי לשאול, ג� א� נקבל הסבר זה. לותיה� למרחב הפרטינשי� לצניעות ומגבילות את פעו
? מדוע נורמות דתיות אלה מחייבות דווקא את הנשי� לשבת בחלק האחורי של האוטובוס


 שבה נשי� יושבות בקדמת באוטובוס וגברי� יושבי� ,מדוע לא נית� לבצע הפרדה הפוכה
 שבו הרוב בתו� המיעוט פיספציאי� הכרח אמתי באופ� ה, במילי� אחרות? בחלקו האחורי


 הצניעות ערכי נית� היה להג� על רג�נראה שבעניי� . בחר להדיר את המיעוט בתו� המיעוט
 חקוקות בזיכרו� ההיסטורי אינ� ש, על ידי פרקטיקות אחרותגברי�לוההפרדה בי� נשי� 


 או  על ערכי� תרבותיי�להגנה העובדה שנית� לחשוב על צורות אחרות 70.כמשפילות במיוחד
 לכ� אינדיקציה היא,  מחייבות הדרה משפילה של המיעוט בתו� המיעוטשאינ� כאלה, דתיי�


 רבותשצורת ההגנה הספציפית שקבוצת הרוב בתו� המיעוט בחרה כדי להג� כביכול על ת
טענה שהזכות של הרוב בתו� המיעוט מחייבת צורת הדרה דווקא . המיעוט אינה הכרחית


 חלשה יותר ביחס לטענת המיעוט בתו� המיעוט לזכות ותהיה תפחו כנה ראהימהסוג הזה ת
  . יה עלולהשפיע  המיעוטתרבות אתלשנות 


  סיכו�. ו


הנותני� כוח וסמכות בלעדית לבתי הדי� הדתיי� השוני� בענייני� של ,  המשפחה בישראלדיני
ה� מעניקי� לקבוצות המיעוט השונות זכויות תרבותיות המאפשרות ל, נישואי� וגירושי�


במאמר זה ביקשתי להבהיר כי .  לה��ילשמור על המאפייני� הדתיי� והתרבותיי� הייחודי
הזכות לתרבות היא זכות קבוצתית לא מפני שהיא ניתנת למנהיגי קבוצות מיעוט כדי שאלה 


.  תכני� ונורמות התואמי� את השקפת עולמ� הבלעדיתתוכה כרצונ� וייצקו לבותיעשו בתר
כות קבוצתית מכיוו� שהיא מגנה על טוב השתתפותי שכל חברי המיעוט הזכות לתרבות היא ז


 לכל חברי המיעוט שייכתהזכות לתרבות ,  אחרותבמילי�. שותפי� ביצירתו ובהנאה ממנו
בשינויה ובהתאמתה , ומגנה על הזכות של כול� לקחת חלק ביצירת תרבות המיעוט


  . להשקפותיה� של כל חברי המיעוט
ביקשתי להציע כי בתי המשפט יעשו שימוש בזכות לתרבות , ת זו הנחה מושגיבעקבות


 המהווי� קבוצת ,כשה� נתקלי� בתביעות חברי מיעוט חלשי� יותר בתו� קבוצת המיעוט


 
אול	 לדר� , גברי	 כשלעצמה אינה משפילהלמכא� טענת	 של הראל ושנר� שההפרדה בי� נשי	   70


יש , 	 יושבי	 בקדמת האוטובוס והנשי	 מאחורכאשר הגברי, שבו היא מיושמת במציאות
ההפרדה בי� המיני	 בתחבורה "אלו� הראל ואהרו� שנר� (סממני	 משפילי	 כלפי נשי	 


לפיה אי� להתיר כלל הפרדה בי� גברי	 ש ,לעמדה נגדית)). 2003 (85, 71 ג עלי משפט" הציבורית
החופש  " אמנו� רובינשטיי� ראוג	 כשהיא אינה כרוכה בהשפלה, נשי	 בתחבורה ציבוריתל


עמדה דומה לעמדתו ). 2013( 10–9, 3 נג הפרקליט "כשאת אומרת כ� למה את מתכוונת: להסכי	
המתנגדות לכל צורה של הפרדה בי� גברי	 לנשי	 מחשש , של רובינשטיי� מביעות ביטו� ותירוש


ביטו� ויופי תירוש יפעת  ראו. להשרשת נורמות של מסגרות נפרדות בכל תחומי החיי	 בישראל
 .www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.1971536 20.3.2013 האר�" אסור להיכנע להפרדה"
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 ותבמקרי� שבה� המיעוט בתו� המיעוט מבקש לשנות או לאתגר פרקטיק. מיעוט בתו� מיעוט
ג את תביעתו במסגרת הזכות לשנות יש להמשי, תרבותיות דומיננטיות בקרב קבוצת המיעוט


כאשר הרוב בתו� המיעוט מסרב ומגיב לבקשה לשינוי על ידי . ולעצב את תרבות המיעוט
יש להבי� את טענתו במסגרת הזכות להדיר או להוציא מתו� , הדרה של המיעוט בתו� המיעוט


, י� לשמר התרבותיות שהרוב בתו� המיעוט מעונינורמותל שמתנגדי� חברי�קבוצת המיעוט 
  . או מבקשי� לשנות נורמות אלה


 הרוב בתו� המיעוט שדאגה לשלמותה ולהישרדותה של תרבות חברי טועני� רבות פעמי�
. המיעוט היא שמניעה את סירוב� לאפשר את שינוי הנורמות שהמיעוט בתו� המיעוט מבקש


תו� המיעוט  על מנת לוודא שטענות הרוב ב,רצוי שבתי המשפט יבחנו טענות כאלה בקפידה
 עומדת בבסיס� מוטיבציה פוליטית או כוחנית שאי� לה קשר הכרחי לא כיה� טענות כנות ו


 כנות חינת האחרו� של המאמר הצעתי שלושה פרמטרי� לבבפרק. להגנה על תרבות המיעוט
  .טענתו של הרוב בתו� המיעוט
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   וגירושי� הפרדה בתובענות בוררת אישה מינוי


  הישראלי למשפט השרעי הדי� בי� :השרעיי� הדי� בבתי


  מאת


*איאד זחאלקה
  


 בערכאות נשי� של �מעמד בסוגיית הציבורי השיח והתעצ� הל� האחרונות בשני�


 שיפוטיי��ומעי� שיפוטיי� בתפקידי� לכה� נשי� של והכשירות הדתיות השיפוט


 ובמסגרות שוני� בהקשרי� לדיו� עולה זה נושא. הדתיי� הדי� בתי במסגרת


 במסגרת, השרעיי� הדי� בבתי בוררת אישה מינוי של בהקשר היתר ובי�, שונות


 130 סעי� להוראות בהתא�, סכסו� ביניה� שהתגלע זוג בני בי� הפרידה הלי�


  .מאני'העות המשפחה זכויות לחוק


 בעניי�, אליו הוגשה אשר עתירה בעקבות תזא לסוגיה נדרש לצדק הגבוה הדי� בית


 השרעי הדי� בית החלטת את אימ� בוש לערעורי� השרעי הדי� בית של די� פסק


 מכוח זוג בני בי� להפרדה בוררות הליכי במסגרת בוררת אישה למנות שלא בטייבה


 על בהסתמ� העתירה את קיבל �"בג .מאני'העות משפחהה לחוק 130 סעי�


 זכויות שיווי חוק הוראות רולאו וסמכות� זה בהקשר בוררי�ה לתפקיד פרשנותו


  .האישה


: מרכזיי� היבטי� בשלושה כבוררת אישה של המינוי סוגיית את נתחא זה מאמרב


 ההלכתי הניתוח לאור האישה זכויות שיווי חוק פרשנות, מוסלמי הלכתי היבט


 הישראלית המשפט שיטת של המבט ומנקודת, זאת סוגיה של מוסלמיה


  .הפלורליסטית


 הצדדי� וטענות המקרה עובדות ניתוח  .א
  האישה זכויות שיווי חוק לאורו השרעי הדי� פי על בוררת אישה מינוי  .ב


  אישהה זכויות שיווי חוק תחולת  .ג


  המיני
 בי� השוויו� עקרו� מול הפלורליסטית המשפט שיטת  .ד


 חלופית גישה  .ה
  בישראל השרעיי� הדי� בבתי קאדית מינוי  .ו


  סיכו�  .ז


 
 . בית הדי� השרעי בירושלי�,קאדי   *
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  הצדדי� וטענות המקרה עובדות ניתוח. א


 נגד מוסלמי בעל שהגיש להפרדה תובענה במסגרת התעוררה בוררת אישה של מינויה סוגיית
1,בטייבה האזורי השרעי הדי� בבית אשתו


. מטעמה בוררת אישה למנות האישה ביקשה ש� 
 להיות צריכי� הבוררי� כי והתנ הדת חכמי ציבור "כי ופסק שההבק את דחה בטייבה הדי� בית


 בית חייב ההחלטה בהמש�". ]... [והשאפעית החנבלית המאלכית האסכולות לפי זה, גברי�
  .מטעמה גבר בורר להציע העותרת את הדי�


 .�לערעורי השרעי הדי� לבית האישה ערערה האזורי השרעי הדי� בית של זו והחלטת על
 הדי� בבתי המחייב חוקב הסעי� כי עורי�לער הדי� בית פסק ובנימוקיו ,נדחה הערעור


 הפרשנות על מבוסס – 2מאני'העות המשפחה זכויות לחוק 130 סעי� – באר� השרעיי�
 כי התנו המאלכי�ש מאחר. לעיל לחוק 130 סעי� נגזר ממנו אשר 3,בקורא� לפסוק המאלכית
  4.כבוררות נשי� למנות נית� לא, גברי� יהיו הבוררי�


 הורה העתירה בעקבות 5.לערעורי� השרעי הדי� בית נגד �"גלב עתירה הגישה הנתבעת
 לטענות תתייחס אשר ומפורטת מנומקת החלטה לתת לערעורי� השרעי הדי� לבית �"בג


  6.האישה זכויות שיווי חוק של לתחולתו ובפרט, הצדדי�
 קנחק כאשר כי ציי� ובו 7מפורטו משלי� די� פסק �"לבג הגיש לערעורי� השרעי הדי� בית


 מקנה זה סעי�. המאלכית האסכולה את מאני'העות המחוקק אימ� ,המשפחה לחוק 130 סעי�
. סופי יהיה הבוררי� של דינ� פסק כי וקובע בגירושי� הזוג בני בי� להפריד ותסמכ לבוררי�


 לאסכולה במפורש המתייחסי� ,המשפחה לחוק ההסבר דברי על הסתמ� א� הדי� בית
 מעי� משמשי� הבוררי�, המאלכית האסכולה לשיטת כי די�ה בית הבהיר עוד. המאלכית


 א�, המז זה אות� לגרש או הזוג בני בי� לפייס היא סמכות�. הצדדי� של כוח מיופי ולא קאדי�
 האסכולות פי על, זאת לעומת. ביניה� להשלי� מצליחי� אי� א�, הזוג בני של הסכמת� ללא


 הואו ,לקאדי דוח בהעברת תימתמצ י�הבורר של סמכות�, והחנבלית השאפעית, החנפית
 כ� א� אלא לגרש סמכות אי� לבוררי� ;אליו שהוגש דוח אותו פי על הזוג בני את שמגרש
 הדי� בתי כי לערעורי� הדי� בית ציי� עוד. ובמפורש מראש הצדדי� ידי על לכ� הוסמכו


 נפסק וכבר, רהנזכ לחוק 130 סעי� את ביישמ� המאלכית הפרשנות לפי פועלי� אכ� השרעיי�
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www.justice.gov.il/Units/BatiDinHashreim/Pages/Hipush-Piski-Din.aspx ,הפסיקה כמו יתר 
 .המופיעה במאמר זה


 ).מאני או חוק המשפחה'חוק המשפחה העות: להל�) (1917(זכויות המשפחה חוק   2
 .39 ש"ראו להל� ג� הטקסט הצמוד לה. 35פסוק , )חזו� הנשי� (4סורה   3
 .5.4.2011החלטה מיו� , 28/2011ערעור   4
 .)27.6.2013, פורס� בנבו (ית הדי� השרעי העליו� לערעורי	ב' פלונית נ �3856/11 "בג  5
 .248ח "ס, 1951–�"התש  6
 .4ש "לעיל ה, 28/2011ערעור   7







  מינוי אישה בוררת בתובענות הפרדה וגירושי�  ח"התשע–ז" התשעחמשפחה במשפט 
  בי� הדי� השרעי למשפט הישראלי: �בבתי הדי� השרעיי


31  


 של לפעולתו בדומה, די� פסק מעי� היוצר שיפוטי מעשה אהי הבוררי� מושב של ופעולת כי
 או, הדי� את תואמת שהיא ראה א�, החלטת� את לאשר הוא הקאדי של תפקידו כל. הקאדי
� הבוררי� תחת אחרי� בוררי� ולמנות, הדי� הוראות את היא סותרתש הוא נוכח א�, לבטל


  . הקודמי�
 לערעורי� הדי� בית של הדי� מפסקי בחלק אמנ� כי והבהיר לערעורי� הדי� בית הוסי� עוד


 אותו הפחיתו הבוררי�ש מצא א�, לאישה הנית� המוהר בגובה להתערב רשאי הקאדי כי נפסק
 לא א�, הבוררי� החלטת של הממוני בחלק רק תיעשה ההתערבות זה במקרה. הצדקה ללא


 הבוררי� בהחלטת להתערב יכול אינו הדי� בית, מנגד. לאישה והרהמ להפחתת שרעי טע� ההי
 בסיס ועל ,הזוג בני את שמעוש ה� הבוררי� שכ�, בגירושי� להפרדה המתייחס חלקל בנוגע


 כי הדי� בית ציי� כ� על נוס�. מסקנותיה� את הסיקו המקרה מנסיבות הישירה �התרשמות
 לדעה לפנות יש ולפיכ�, הבורר אצל �יהנדרש והתכונות התנאי� את מבהיר אינו החוק


 הדי� בית. זכר ממי� להיות חייב בורר כי, היתר בי�, הקובעת, המאלכית באסכולה המקובלת
 בבוררי� ראו אשר, החנפית האסכולה חכמי כמו, אחרי� הלכה חכמי כי הבהיר לערעורי�


 שראו ההלכה חכמי בעוד, בוררת להיות לאישה התירו, לגרש מוסמכי� שאינ� כוח מיופי
 כי לערעורי� הדי� בית הזהיר זה בהקשר. בוררת להיות לאישה התירו לא קאדי� בבוררי�


� אי� אלה אסכולות פי על שכ� ,לנשי� נזק תגרו�, החנפית האסכולה כגו� ,אחרת אסכולה אימו
 את המסמיכה היחידה היא המאלכית האסכולה .הסכמתו ללא מבעלה אישה לגרש יכול הבורר


  .הבעל הסכמת ללא א� ,לבעלה אישה בי� בגירושי� להפריד הבוררי�
 סייגיו שני זה במקרה חלי� כי לערעורי� הדי� בית קבע האישה זכויות שיווי לחוק באשר


 הדי� בית 9.דתי לתפקיד אד� למינוי הנוגע והסייג 8והיתר איסור לדיני הנוגע הסייג: החוק של
 מחייב שהוא, בגירושי� ההפרדה מפסק הנובעות שרעיות השלכות יש הבוררי� לפסק כי דגישה


 זכויות שיווי חוק את להחיל מקו� אי� כי לערעורי� השרעי הדי� בית סבר, לפיכ� .וסופי
 חוקש הטענה את דחה הדי� בית. שבחוק החריגי� בשל, בוררי� למינוי בנוגע האישה


 דיני� בתוכ� ,עיי�שר דיני� של קודיפיקציה הוא זה חוק כי וקבע אזרחי חוק הוא המשפחה
 בחוק מדובר כי הדי� בית מציי� כ�. שונות מאסכולות נלקחו אשר, וגירושי� נישואי�ב הקשורי�


  . כלליות שה�, לה'המג הוראות על הגובר מיוחד דתי
 בפסק �"בג קבע לממשלה המשפטי היוע� ועמדת הצדדי� של יה�טענות בחינת לאחר


 זכויות שיווי לחוק) א(א1 סעי� הוראת את סותרת �לערעורי השרעי הדי� בית פסיקת כי דינו
 חוק הוראת וכל; משפטית פעולה לכל ולאיש לאשה יהיה אחד די� "כי קובעת אשר, שהיהא


". לפיה נוהגי� אי� – משפטית פעולה לכל, שהיא היא באשר, שהיהא את לרעה המפלה
 עליו וחובה, השרעי די�ה לבית ג� מופנות שהיהא זכויות שיווי חוק הוראות, אחרות במילי�


 
 . לחוק שיווי זכויות האישה5' ס  8
 .ש�, )ג(7' ס  9
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 זכויות שיווי חוק כי הבהיר �"בג. אחרות לתוצאות מביאה הדתי החוק החלת א� ג�, �ליישמ
 הדי� בית. הדתי החוק פי על לנהוג הדתיי� הדי� בתי של סמכות� את וצמצ� הגביל שהיהא


 חלי� לא א�, לרעה האישה תיפליא על המבוססות הלכות לקבוע אפוא רשאי אינו הדתי
 שיווי חוק הוראת על הגובר אחר חוק קיי� או האישה זכויות שיווי חוק של לתחולתו הסייגי�


 חל אינו שהיהא זכויות שיווי לחוק) ג(7 שבסעי� הסייג כי �"בג קבע עוד. האישה זכויות
 אינו מאני'העות המשפחה זכויות לחוק 130 סעי� פי על המתמנה שבורר מכיוו� ,זה במקרה


 הוראת הסותרת לתוצאה הגיע השרעי הדי� בית כי �"בג פסק לפיכ�. דתי טישיפו תפקיד בעל
 קיבל הוא, האישה זכויות שיווי חוק הוראת את מכללא המבטל אחר חוק שאי� ומכיוו�, זה חוק
  .לערעורי� השרעי הדי� בית החלטת את וביטל העתירה את


, בוררת אישה למנות הבטייב האזורי השרעי הדי� בית החליט �"בג של הדי� פסק בעקבות
 את ייפו אכ� הצדדי�. מבעלה האישה את לגרש הבוררי� של כוח� את ייפו שהצדדי� בתנאי
 והבורר הבוררת החליטו הבוררות הלי� ובסו�, מבעלה האישה את לגרש הבוררי� של כוח�


 הבוררי� פסק את אשרר האזורי השרעי הדי� בית. בגירושי� הצדדי� שני בי� להפריד אחרה
  10.לבעלה האישה בי� בגירושי� הפרדה סקופ


  האישה זכויות שיווי חוק לאורו השרעי הדי� פי על בוררת אישה מינוי. ב


 של גירושי� ענייני, 1947 עד 1922, ישראל� לדברי המל� במועצה על אר�52 לסימ� בהתא�
 לי�מחי השרעיי� הדי� בתי. השרעיי� הדי� בתי של בלעדיתה �בסמכות ה� בישראל מוסלמי�


, מאני'העות המשפחה זכויות בחוק נקבעש כפי, בפניה� המובאי� הענייני� על השרעי הדי� את
 במסגרת ,1919 בשנת הבריטי המנדט ידי על ואומ� מאני'העות השלטו� ידי על נחקק אשר


 אימ� אותהש ,החנפית האסכולה על בעיקר מבוסס החוק. המוסלמי המשפחה חוק פקודת
 אחרי� דיני� מאני'העות המחוקק אימ� מסוימי� בענייני� ,ול�או .מאני'העות השלטו�


 ניסיו� תו� וזאת – והחנבלית המאלכית, השאפעית, החנפית – שונות מוסלמיות מאסכולות
   11.תקופהה לרוח יותר המתאימות הלכות לבחור


 פי על, השרעי הדי� בית ידי על בוררת אישה של המינוי היא, זה בעניי� המשפטית הסוגיה
 סכסו� בשל זוג בני בי� הפרדה הליכי במסגרת, מאני'העות המשפחה לחוק 130 סעי� וראותה


 המאלכית מהאסכולה אומ� המוסלמי המשפחה חוק של זה סעי� כי להדגיש ראוי. ביניה�
 לתנאי ביחס היתר ובי� ,סעי�ה פרשנות על המשלי� דבר, החנפית מהאסכולה חלק ואינו


  .לסמכויותיה� וביחס זה סעי� מכוח המתמני� הבוררי� של �כשירות
  : נקבע לעיל הנזכר 130 בסעי�


 
 .1 ש"לעיל ה  10
 ).2009 (6–1 בי� השיפוט לזהות: י	בתי הדי� השרעיאיאד זחאלקה   11
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 ימנה, השופט אל מה� אחד ופנה, דעות וחילוקי מריבות הזוג בני בי� פרצו א�
 מבני בוררי� נמצאו לא וא� הזוג בני ממשפחות בוררי� שני השופט


 מתאימי� בוררי� השופט ימנה, הנדרשות התכונות בעלי שאינ� או, המשפחות
 הצדדי� לתלונות יקשיב כזה בהרכב תימשפח�מושב. המשפחות מבני שלא


 אפשרי זה אי� א�. התפייסות לידי להביא� יכולתו כמיטב וישתדל וטענותיה�
 האישה של בעטיה וא�, נישואיה� קשר התרת על יפסקו הבעל של בעטיו
, ביניה� הבוררי� הסכימו לא. מקצתו או כולו, במוהר זכותה את ג� יבטלו
 מבני שלא שלישי בורר או, אחר בהרכב מתאימי� בוררי� השופט ימנה


   12.לערעור ניתנת ואינה סופית תהיה אלה החלטת. המשפחות


 רק. הנישואי� את מתירה אינה כשלעצמה הבוררי� שהחלטת תקובע החוק לשו� כי סבור �"בג
 סעי� להוראות תא�בה ,הגירושי� את לרשו� נית� השרעי הדי� בית ידי על די� פסק מת� לאחר


 היא אי� א�, סופית הבוררי� החלטת הבוררות במישור, כ� א�. מאני'העות המשפחה לחוק 131
 א� ולהחליט לגופה הבוררי� החלטת את לשקול האזורי השרעי הדי� בית של ומסמכות גורעת
�  . בחלקה לקבלה או לדחותה, הבוררי� הכרעת את לאמ
 לפיהש, השרעיי� הדי� בבתי הנוהגת הפרקטיקה על ג� הסתמ� וז בהכרעתו כי העיר �"גב
 אינה זו כאשר, הבוררי� בהחלטת להתערב בסמכות� כי בעקיבות השרעיי� הדי� בתי פסקו


 בנסיבות כי �"בג ציי� עוד. דיי� מוצקות ראיות על מבוססת אינה או המקרה עובדות את תואמת
�"בג של שיטתו לפי. ותהבורר למישור הדיו� את השרעי הדי� בית מחזיר מסוימות ,


, הבוררי� בהחלטת להתערב סמכות לה� יש כי עולה השרעיי� הדי� בבתי הנהוגה מהפרקטיקה
  13.מכ� לאחר ג� ייש� שאותה הלכה


 וע� הנזכר 130 סעי� לשו� ע� אחד בקנה עולה אינה �"בג של זאת פסיקה כי סבור הנני
 ההלכה חכמי ופסיקות הנזכר 130 סעי� לשו�. השונות מהאסכולות ההלכה חכמי של הדעות


 חוק של תחולתו ומידת לבוררת אישה מינוי בעניי� הדיו� על משליכות זו בסוגיה המוסלמי�
   .זה בהקשר, לחוק) ג(7�ו 5 שבסעיפי� החריגי� תחולת או האישה זכויות שיווי


 או הבוררי� החלטת כי ביותר הברור באופ� קובעת המשפחה לחוק 130 סעי� של הסיפא
 לסמכות הבוררי� החלטת את אופ� בשו� מכפי� אינו הסעי�. סופית תהיה השלישי הבורר
 הקאדי סמכות, 130 סעי� לשו� פי על. לשנותה או לדחותה, הבוררי� פסיקת את לקבל, הקאדי


 הוא לקאדי שנותר כל, הבוררי� פסיקת לאחר. סופית תהיה פסיקת� אשר בוררי� למנות היא
 סמכות כמוב� יש לקאדי. הדי� בית של הסופי הדי� בפסק חוקית קאגושפנ לפסיקת� להקנות


 פסק לשורש היורד פסול יש כי לו מתברר כאשר הבוררות פסק את לאשר שלא אינהרנטית


 
 ).1957 (229 המשפט המוסלמי במדינת ישראלי� ואהר� ב� שמש שלמה דב גויט  12
� "בג; )2001 (592) 2(ד נה"פ, הדי� השרעי לערעורי	 בירושלי	�בית' חמזה נ �9347/99 "בג  13


 ).7.3.2007, פורס� בנבו (בית הדי� השרעי לערעורי	 בירושלי	' מואסי נ 11230/05
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 להחזיר הקאדי מוסמ� זה במקרה. השריעה לדיני בניגוד פסיקה או מרמה כגו�, הבוררות
 ולמנות הבוררי� את להדיח או, מחדש הב לעיי� או פסיקת� את להשלי� הסמכות את לבוררי�


  .תחת� אחרי�
 המחלוקת למרות. להל� שיפורט כפי, המוסלמית ההלכתית בספרות מעוגנת זאת פרשנות


 ההלכה מעניקה, וסמכויותיה� תפקיד�, הבוררי� של כשירות� לתנאי באשר ההלכה חכמי בי�
 א� בי�, הממוניות ויותלזכ ביחס וכ� וגירושי� הפרדה לפסוק סמכות לבוררי� המוסלמית


  . לכ� אות� הסמיכו שאלה לאחר הצדדי� של כוח כמיופי או כשופטי� במישרי�
 תפקיד� ואת כשירות� תנאי את שונה באופ� ראו המוסלמית ההלכה של השונות האסכולות


: ה� הבוררי� לכשירות התנאי� כי הסכימו המוסלמית ההלכה חכמי ציבור. הבוררי� של
 להשגת והיכולת דתית אדיקות, אמינות, שכלית יכולת, בגרות, חירות, דקצ עשיית, האסלא�


 חייב הא� – הבורר של מינו לתנאי באשר מחלוקת קיימת ההלכה חכמי בי� ,ואול�. היעד
   14.בוררתכ אישה ג� למנות אפשר מאש או, זכר ממי� להיות הבורר


 נעו�, הבוררי� של כשירות� לתנאי באשר, המוסלמי� ההלכה חכמי בי� המחלוקת שורש
 מיופי או שופטי� ה� הבוררי� הא� :המוסלמית בהלכה "בוררי�" נחלמו שניתנת בפרשנות


 ואחת 16חנבל אב� של אחת מסורת 15,חניפה אבו – ההלכה מחכמי חלק ?הצדדי� מטע� כוח
 להפריד סמכות לה� ואי� הצדדי� מטע� כוח מיופי בבוררי� רואי� – 17שאפעי� אל של הדעות
 תפקיד יש שלבוררי� סבורי�, שונה בדעה המחזיקי�, אחרי�. ברשות� אלא, בגירושי� ביניה�
 ודעה 19מאלק 18,טאלב אבי ב� עלי (הזוג בני בי� בגירושי� להפריד סמכות לה� יש וכי שיפוטי


  ). 20חנבל אב� של אחרת ומסורת שאפעי�אל של אחרת
 סמכות מת� דהיינו, אחרל כוח ייפוי מת� היא "בוררות" נחהמו של המילולית המשמעות


 של מוסלמית�ההלכתית המשמעות 21.הכוח למייפה הקשור בנושא ולהכריע לפסוק לאד�


 
 2012 כר� ג כביר�שרח אל�דסוקי עלא אל�חאשיית אל מאלקי�דסוקי אל�מחמד ב� אחמד אל  14
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 מינוי היא "בוררות" כי נקבע לה'במג 22.ביניה� לפסוק צדדי� ייד לע אד� מינוי היא בוררות
 בשריעה "חוכ ייפוי" של המשמעות 23.ביניה� שיפסוק כדי בהסכמת� הצדדי� ידי על בורר


 המוסלמית ההלכה חכמי 24.מסוימת פעולה שולחו של בשמו לעשות לאד� הרשאה אהי
 בהלכהש מכיוו� 25.חז� אב� לכ� והתנגד ,בגירושי� כוח ייפוי קבילות על ביניה� הסכימו


 הדבר אזי, מבעלה אישה לגרש לאישה כוח ייפוי מת� בעניי� מפורש איסור אי� המוסלמית
 יפותיל מותר א� 26.תקפה פסיקתו, כוח כמיופה האנשי� י�ב לפסוק שיכול מי כל היינו ,מותר
 אישה לגרש אישה של כוחה פותילי מותר ג� כ�, מבעלה עצמה את לגרש אישה של כוחה
 כוח ייפוי ל� נות� אני" הדבר ולשו�, "עצמ� את גרשי", זוגו לבת הבעל דברי 27.מבעלה אחרת
 להאצלת מתייחסי� א�, אחר אד� לכל כמו, לאישה ג� תקפי� אלה כללי�. "עצמ� את לגרש


   28.כוח כייפוי הסמכות
 העמדה, בגירושי� להפריד וסמכות שפיטה מעשה היא בוררות של המשמעות א�ש מכא�
 כבוררת אישה למנות שאסור היא 29,אהרי'אלד חז� אב� למעט, ההלכה חכמי כל של ההלכתית


 למנות מתירה אשר ,החנפית שהאסכולה הוא לכ� הטע�. המשפחה לחוק 130 סעי� מכוח
, הבוררות במסגרת, בגירושי� לבעלה אישה בי� להפריד לבוררי� מתירה אינה ,כבוררת אישה
 של המשמעות א� ,אול�ו. זאת לעשות הבוררי� של כוח� את הצדדי� שני ייפו כ� א� אלא


 להפריד מוסמכת תהיה והיא, בוררתכ אישה למנות שמותר הרי, כוח פוייי היא בוררות
  .חז� אב� למעט, ההלכה חכמי רוב של �דעת על, �בגירושי


 לפי. השונות האסכולות של גישות שלוש קיימות, בוררות של ההלכתית משמעותל אשרב
 לשופט נחשב הוא א� בי�, גבר להיות חייב הבורר, והחנבלית השאפעית, המאלכית האסכולות


 
פכר �דאר אל (428 פרק ה תאר'מוכ�דר אל�מוחתאר עלא אל�חאשיית רד אלאב� עאבדי�   22


כתאב �דאר אל (41 ז פרק ראיק�בחר אל�שרח אל� ' אב� נג;)2000, ה1421, נשר�ללטבאעה ואל
במאמר זה יופיעו מקורות אשר נוס� לציו� :  הערת מערכת).1997, מהדורה ראשונה, עלמייה�אל


' והאות ה) רי'היג(שנה המוסלמי לפי לוח השנת הפרסו� לפניה תצוי� , שנת הפרסו� הלועזית
 .לצידה


 .לה' למג1790 'ס  23
 .265' בעמ, 7פרק , 22 ש"לעיל ה, אב� עאבדי�  24
 .)1933, ה1352, מנירייה�טאבעה אל�אדארת אל (216פרק א  מחלא�אל אב� חז� מחמד עלי  25
 460 פרק ב מקתצד�תהד ונהאיית אל'מג�בדאית אל וליד מחמד ב� אחמד�קורטובי אבי אל�אל  26


 ).1982, מהדורה שישית, מערפה�מטבעת דאר אל(
, בית�ססת אל אל'מוא (77 פרק טו 'פוקהאא�כרת אל'תד מטהר�חס� ב� יוס� ב� אל�חלי אל�אל  27


 ).2006, ה1427, מהדורה ראשונה
, אסלאמי� אלמכתב�אל (47פרק ח  מפתי��טאלבי� ועמדת אל�ת אל'ראוצ נאווי�אמא� אל�אל  28


 ).1991, מהדורה שלישית
ידיה אשר חס, אהריה'ט�אשר נחשב המוביל של האסכולה אל, )1064–994(חכ� הלכה אנדלוסי   29


 .מועטי� ביותר והיא נותרה אסכולה רעיונית
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, המאלכית האסכולה יסדמי, מאלק האימא� 30.כבוררת אישה למנות נית� ולא, כוח מיופה או
 תנאיה כי סבורי� השאפעית האסכולה מחכמי חלק 31.)حكام (מהשופטי� אינה שהאישה אמר
 ה� א� עדיפה דרישהו) حكام (שופטי� ה� א� חובה דרישת אהו זכר ממי� הבורר היות של


 זכר ממי� הבורר היותל תנאיה כי קובעת החנפית האסכולה, לעומת� 32.)مندوب (כוח מיופי
 כבוררת אישה למנות מותר כ� ועל, קבילה אינה האישה עדות בה�ש בענייני� רק חובה הוא


 אישה מינוי לעניי� ג� החנפי� קבעו דומה די�. להעיד לה מותר בה�ש ענייני� סוגב
 ג� וחומר קל ומלשו�, כשופטת אישה למנות מותר כי פסק חז� אב� ההלכה חכ� 33.שופטתכ
 ולא ,לשפוט לאישה שמותר ואמר חניפה אבו דברי על תבססה טברי�אל ריר'ג אב� 34.בוררתכ


 ההלכה מחכמי רבי� כי לציי� ראוי 35.זכר ממי� הבורר של והיותב הבוררי� כשירות את התנה
   36.הפוכה זה בעניי� דעתו כי וסברו טברי�לאל זאת דעה בייחוס ספק הטילו המאוחרי�


 ,המאלכית האסכולה חכמי. האסכולות בי� מחלוקת קיימת הבוררי� לסמכות באשר ג�
 תפקיד כי קבעו החנבלית האסכולה של מהפסיקות ואחת 37השאפעית האסכולה מחכמי חלק


 סמכות לבוררי� נתונה, לפיוס הגיעו לא וא�, הזוג בני בי� לסכסו� פתרו� להביא הוא הבוררי�
 בלי יה�בינ סכסו� שהתגלע זוג בני להשאיר נית� לא לדעת�. בגירושי� הצדדי� בי� להפריד


 הנישואי� את לפרק הוא, שלו� להשכי� הניסיונות כל שנכשלו אחרל ,היחיד והפתרו�, פתרו�
 סכסו� פר� כי את� חוששי� וא�: "נאמר ש� בקורא� פסוק על הסתמכה זו דעה 38.בגירושי�


, הסכסו� ליישב שניה� ירצו וא�, ממשפחתה ובורר ממשפחתו בורר שלחו, השניי� בי�
   39".ולפני� לפני דבר כל ומכיר יודע אלוהי�, ביד� הדבר את יצליח אלוהי�


 ולא שופטי� בגדר ה� הבוררי� .ברורה זה פסוק כוונת כי סבורי� הנזכרי� ההלכה חכמי
 ערבי� אל אב� לדברי 40.במפורש נאמר הדבר היה ,כוח למיופי הכוונה הייתה אילוו, כוח מיופי


 יש חוכ למיופה ;חוכ מיופי ולא י�שופט ה� שהבוררי� הוא זה פסוק שופיר מאלכי�אל


 
30


, ה1323, סעאדה�מטבעת אל, מהדורה ראשונה (367 פרק ג כוברא�אל מדונה�אלמאלק אב� אנס   
1905.( 


 .ש�  31
32


 .317' בעמ, פרק ז, 28 ש"לעיל ה, נאווי�אמא� אל�אל  
33


 ).1984, ה1405, מהדורה ראשונה, פכר� דאר אל (92ק יא  פרני'מע� אלדי� אב� קדאמה � מואפק אל  
34


, מניריה�טבאעה אל�אדארת אל (430 פרק ט מוחלא�אל אב� חז� אבי מוחמד עלי ב� אחמד  
 ).1932, ה1351


35
 46 4 פרק יג עאסלאמי�פקה אל�אל' וא'דאתה פי ד'תחכי	 ומסתג�אלבר אלאלפי 'מוחמד ג  


 ).1997, ירמוק�אל' לת אבחאת'מג(
�ה אל'מרא�חכ� תולית אל (10 ארדניה�אמעה אל'ג�לת דראסאת אל'מג שלש�מד מחמד אלמח  36


 ).2007', אא'קצ
37


 .372' בעמ, ש�, 28ש "לעיל ה, נאווי�אמא� אל�אל  
 .151' בעמ, ש�, 33 ש"לעיל ה, ני'מע�אל  38
 ).2005, מהדורה ראשונה (72הקורא� אורי רובי� . 35פסוק , )חזו� הנשי� (4סורה   39
 ).1992, מהדורה ראשונה, קל��דאר אל (250 פרק ד שיראזי�אל שאפעי�ב פי פקה אל'מהד�אל  40
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 אי� אזי, זאת הבהיר הוא ברו� אלוהי� א� .אחרת משמעות ולשופט אחת משמעות בשריעה
 פגיעה משו� בכ� יש, אחרתב אחת פרשנות לערבב מנסה כלשהו חכ� וא�, הכלל מ� יוצא


 לפרק �לנכו ראית� א� ":לבוררי� 42עפא� ב� מא�'עות דברי על הסתמכו כ� על נוס� 41.די�ב
 מה יודעי� את� הא� ":לבוררי� 43טאלב אבי ב� עליי דברי על וכ�, "תפרקו אז הנישואי� את


  44".תפרקו אז לפרק וא�, תפייסו אז לפייס לנכו� ראית� א�? לעשות עליכ�
, ומחייבת תקפה להפריד הבוררי� פסיקת כי בקובעה לכת מרחיקה א� המאלכית האסכולה


 את הקאדי קיבל א� בי�, האישה מצד בתמורה שלא או בתמורה הייתה ההפרדה א� בי�
, לאו א� לכ� כוח� את הצדדי� ייפו א� ג�. אות� שמינה הוא א� א�, אותה דחה או פסיקת�


   45.הצדדי� של מטעמ� מונו א� א�, לאו א� פסיקת� את קיבלו הצדדי� א� ובי�
 המוקנית סמכותמה סמכות� את שואבי� וה�, הקאדי שלוחי ה� הבוררי�, אחרות במילי�


. ובשמו הקאדי במקו� נעשה הדבר, בגירושי� הזוג בני בי� להפריד מחליטי� ה� א� ולכ�, לו
 הפרדה ג� להיות יכולה צדק ועשיית, הזוג בני בי� צדק לעשות הבוררי� את שולח הקאדי


 את ולא לפיוס הבוררי� החלטת את רק יאמ� שהקאדי אפוא מחייב הצדק אי�. בגירושי�
 להוציא הקאדי על, הזוג בני בי� להפריד מחליטי� הבוררי� א� ;בגירושי� להפריד החלטת�


 לאמור הדעת על מתקבל לא "וזיה'ג�אל אלקיי� אב� אומר זה בהקשר 46.החלטת� את לפועל
 הכוונה וא� ]... [כשופטי� אות� מינה ואלוהי�, שופטי� בגדר ולא כח מיופי ה� שהבוררי�


   47".]... [בקורא� מפורשות נאמר היה הדבר אזי, כוח מיופי הייתה
 כ�ו השאפעית האסכולה מחכמי חלק, החנפית האסכולה חכמי שפסקו, אחרת דעה לפי


, בגירושי� להפריד ולא הזוג בני בי� לפייס היא הבוררי� סמכות, החנבלית מהאסכולה חלק
 הסתמכה זו דעה 48.בגירושי� ביניה� להפריד הבוררי� של כוח� את הצדדי� ייפו כ� א� אלא


 יכולה בגירושי� ההפרדה, זאת גישה לפי 49.לעיל הנזכר מהקורא� בפסוק מהאמור חלק על


 
פכר �דאר אל, נשר�דאר אל(  פרק אקורא��אחכא	 אלמאלכי �אבו בכר מוחמד ב� עבד אללה אל  41


 .) אלקאדר עטאתחקיק מחמד עבד, לבנא��נשר�ללטבאעה ואל
 .ליפה השלישי ואחד הצחאבה הבכירי� ביותר'הח  42
 .ליפה הרביעי ואחד הצחאבה הבכירי� ביותר'הח  43
 ).1998, מהדורה שלישית, רסאלה�מואססת אל (173ה  פרק וזייה'ג�אב� קיי	 אל מעאד�זאד אל  44
, קל��לדאר א( 639 כר� ג דיד'ג�ובה אל' פי תימאלכ�אל פקה�אלשקפה �מחמד בשיר אל  45


� יר עלא אקרב אל'שרח אלצע�  אלדרדיר� עלאמה אחמד אל� אלראו ג�  ;)2007, מהדורה שלישית
מאלקי ער� � צאוי אל� עלאמה אחמד אל� אל:  כתב בשוליי�אמא	 מאלק� הב אל'מסאלק אלא מד


 ).ללא תארי�, מעאר��דאר אל (514מצטפא וספי כר� ב 
�אתר רסאלת אל, יי� פי חאל אלשקאק'זוג� אלתחכי� ביי��אחכא� אל, ר עבוד ב� עלי ב� דרע"ד 46


 .אסלא�
 ).1997, ה1418 (172' ש� בעמ, 44 ש"לעיל ה, מעאד�זאד אל  47
, ערבייה�כתב אל�א אל'דאר אחייא (152–151ג  פרק קורא��אחכא	 אלצא� 'ג�אבו בכר אל  48


 ).1992, ה1412
 .153' בעמ, ש�  49
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 לע או, אשתו את לגרש פררוגטיבה לו מקנה המוסלמית ההלכה אשר, הבעל ידי על להתרחש
 אחד כל של ברצונו תלוי הדבר, אלה מקרי� בשני. גירושיה למע� האישה שמשלמת פיצוי ייד


   50.לכ� כוחו את ייפו כ� א� אלא בגירושי� ביניה� להפריד יכול אד� �ואי, מהצדדי�
 בספרות אחיזה זה בעניי� �"בג לפסיקת אי� כי עולה לעיל ההלכתית הספרות מסקירת


 אישה למנות נית� לא המוסלמי� ההלכה חכמי של אחת דעה לאור: המוסלמית ההלכתית
 לפסוק האישה בסמכות אי� אול�, תבורר אישה למנות נית�, האחרת הדעה ולאור, בוררת


  .לכ� כוחה את הצדדי� ייפו כ� א� אלא, הזוג בני בי� הפרדה
�"בג הסתמ� עליה אשר, לערעורי� השרעי הדי� בית של התקדימית הפסיקה ג� 


. במחלוקת היא, הבוררי� בהחלטת להתערב סמכות השרעי הדי� לבית יש לפיהש 51,בפסיקתו
 השני� השלוש מ� בעיקר, מאוחרת פסיקה וג� קודמות משני� אחרת פסיקה קיימת, זה בהקשר


 הדי� בית מטע� מונו אשר ,הבוררי� פסיקת, זו עמדה לפי. שונה עמדה אימצה אשר, האחרונות
, חריגי� במקרי� אלא בפסיקת� ערבית לא הדי� ובית, לערעור ניתנת ובלתי סופית יאה, השרעי
 במדיניות הסתמ� לערעורי� השרעי הדי� בית 52.המחייבות הדי� מהוראות הבוררי� סטו כאשר


 בפסיקת להתערב למהר אי� לפיהש, רושד אב� שקבע ההלכה על זאת חדשה שיפוטית
 אלא, חותכות ראיות על פסיקת� את לבסס אמורי� נ�אי הבוררי�ש מפני במיוחד, הבוררי�
   53.ובדיקה עיו� לאחר, בפניה� ושהובא הדברי� מתו� בו שהשתכנעו למה בהתא� פוסקי�


  :כדלקמ� לערעורי� הדי� בית קבע זה בהקשר


 ע� שנפגשו אלה וה� במיוחד, הבוררי� פסיקת לתיקו� הצדקה ואי� מאחר
 החלטת� לידי הגיעו וה�, ותלונותיה� דבריה� את ושמעו ישירות הצדדי�


 רוב� הנישואי� חיי בכישלו� מהאחריות חלק כי משמעית חד שהשתכנעו לאחר
, שלו די� פסקי של ארוכה בשורה ייסד זה די� בית כי, י�יצו. המשיבה על


 ע� יושבי� ה�ש היות, הבוררי� פסיקת אימו� חובת על בסיסיי� עקרונות
 הצדקה ואי�, נסיבותיה� על ישירות ועומדי� סכסוכ� פרטי ושומעי� הצדדי�
 בזכויות פוגעי� או הצדק לכללי מנוגדת היא א� אלא שלה� בהחלטה להתערב
  54.שרעית הצדקה ללא מוהרל האישה


 
 .154' בעמ, ש�  50
 .  לפסק דינה של השופטת ארבל42' פס, 5 ש"לעיל ה  51
52


פורס� באתר בתי  (252/2015ערעור ; 99/2000ערעור ; 62/1995ערעור ; 38/1994 ערעור ראו  
ערעור  ;)26.4.2015, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (103/2015; )3.11.2015, הדי� השרעיי�


 381/2014ערעור  ו380/2014ערעור ; )3.2.2015, ורס� באתר בתי הדי� השרעיי�פ (518/2014
 ).15.1.2015, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי�(


, מהדורה ראשונה, דאר אלכתב אלעאלמיה (295 א פרק מומהדאת�מקדמאת אל�אל אב� רושד  53
2002(. 


 ).22.2.2015, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (5/2015ערעור   54
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 האסכולות של ההלכה חכמי כל הסכמת על מבוססת לערעורי� השרעי הדי� בית של וז גישה
 פסיקת את שמבטלות בעילות אלא, הבוררי� פסיקת את לבטל אסור כי קבעו אשר, השונות
 5 בסעי�, אלאסלאמי פקה�אל מע'מג, האסלאמי ההלכה איגוד ג� אימ� כזו עמדה 55.השופט


  6.4.1995.56 ביו� שנערכה, התשיעית בוועידה שהתקבלה, 91' מס לטהלהח
 היא לערעורי� השרעי הדי� בית מפסיקת המתבקשת שהמשמעות עולה לעיל האמור מ�


 זו פסיקה. הזוג בני בי� בסכסו� לפסוק לה� הוענק אשר, שיפוטי תפקיד בעלי ה� שהבוררי�
 אשר הסמכותש או, הצדדי� מטע� כוח מיופי ה� שהבוררי� הדעה ע� אחד בקנה עולה אינה
  .פסיקת� את יאשר שהקאדי בכ� ותלויה תנאי על היא לה� תההוקנ


  אישהה זכויות שיווי חוק תחולת. ג


 בשוויו� לנהוג המחייב ,העצמאות שבמגילת העל�עקרו� את מייש� אישהה זכויות שיווי חוק
, תאחר חוק הוראת כל על וגובר מחייב זה משפטי עיקרו�. לגברי� ביחס, נשי� לזכויות באשר
 לא מה� אחד תקיי�בה אשר, סעיפי� שני החריג החוק ,אול�ו 57.הדתי הדי� הוראות לרבות
 זה חוק אי� ולפיו לחוק 5 בסעי� קבוע הראשו� החריג. אישהה זכויות שיווי חוק הוראות יחולו


 לפיו לחוק) ג(7 סעי�ב קבוע השני החריג; "ולגירושי� לנישואי� והיתר איסור בדיני לפגוע בא"
 רבני� מינוי על זה ובכלל, הדתי לדי� בהתא� דתי לתפקיד מינוי על יחולו לא "החוק הוראות


 את לבחו� שיש, סייגי� שני אפוא כולל החוק ."דתיי� די� בבתי שיפוטיי� תפקידי� ובעלי
 עניינו והשני, "הדתי לדי� בהתא� דתי לתפקיד מינוי "עניינו הראשו� :דנ� המקרה על תחולת�


  ". דתיי� די� בבתי שיפוטיי� תפקידי� בעלי מינוי"
 את המסדיר, עצמו הדתי הדי� תוכ� על לחול נועד הנזכר 5 סעי� כי �"בג סבר זה בעניי�


 עוד. אלו דיני� לייש� הסמכות בעלי על החלי� הדיני� על ולא, והנישואי� הגירושי� ענייני
 הפרשנות את להעדי� יש זה ומטע�, החוק לחריגי מצמצמת פרשנות לית� יש כי �"בג קבע


 בפרשנות הוא א� תומ� לחוק) ג(7 סעי� כי קבע ג� �"בג. בלבד הדתי הדי� לתוכ� המתייחסת
�"בג סבר בוררי� מינוי של במקרה. הדתי הדי� את המיישמי� התפקידי� בעלי עניינו שכ�, זו 
 המסדיר עצמו בדי� ולא, רושי�לגי הקשורות סמכויות המפעיל לתפקיד במינוי מדובר כי


 פגיעה יגרור כשלעצמו מסוי� מינוי בוש מקרה "עיו� צרי�"ב �"בג הותיר זאת ע�. גירושי�
 יש השרעי בדי� כי �"בג סבר הדברי� בהמש�, אול�ו. ולגירושי� לנישואי� והיתר איסור בדיני


 
 645' עמ, 12 תת פרק , כר� דאחכא	�לת אל'אחכא	 שרח מג�דרר אל עלי חידר ולעניי� זה רא  55


אלתחכי	 פי אלד אלקדא 'ר מע� ח"ד; )1991, עאלמיה מהדורה ראשונה�דאר אלכתב אל(
 ).2010 (אלשריעה אלאסלאמיה


 שריעה�לת אל'מג" אסלאמי�פקה אל�תחכי	 פי אל�ר אל'את"יד 'מג�סוסוה עבד אל�אל  56
 ).2005, אוניברסיטת איחוד האמירויות הערביות, הפקולטה למשפטי� (22 ואלקאנו�


 .א לחוק שיווי זכויות האישה1' ס  57
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. עיו� בצרי� ותירשה השאלה מתעוררת לא ולפיכ�, כבוררות נשי� מינוי המאפשרות אסכולות
 130 סעי� מכוח בוררי� מינוי נושא על חל אינו 5 שבסעי� הסייגש למסקנה �"בג הגיע בסו�ל


  . מאני'העות המשפחה לחוק
 דתי לתפקיד מינוי על יחולו לא זה סעי� הוראות כי �"בג קבע )ג(7 בסעי� �דיו לאחר


 זאת ,דתיי� די� בבתי יפוטיי�ש תפקידי� ובעלי רבני� מינוי על זה ובכלל, הדתי לדי� בהתא�
 כי סבר �"בג. השרעי הדי� בבית שיפוטי תפקיד או דתי תפקיד ממלאי� אינ� שבוררי� מכיוו�


 מדובר אי� א�, הזוג בני בי� בסכסו� בהכרעה לקאדי� חשוב עזר כלי אמנ� �ה הבוררי�
 הדי� מבית קבלל מבלי הזוג בני את לגרש סמכות כל לה� ואי�, בידיה� הנתונה סופית בהכרעה


 ,שיפוטיי� תפקידי� לנושאי בניגוד כי �"בג ציי� עוד. זו להחלטה מהותי ורראש השרעי
 בני מתו� כלל בדר� הממונה, מעורב צד א� כי בסכסו� אובייקטיבי צד אינ� הבוררי�


 משו� בתפקיד� לראות נית� לא ולפיכ�, רצונ� פי ועל לסכסו� הצדדי� של משפחותיה�
 תפקיד כנושאי בוררי�ה את לראות נית� לאש היא �"בג הגיע אליהש המסקנה. שיפוטי תפקיד


, החוק להוראת בהתא� במקרה לפסוק השרעי הדי� בית את �"בג חייב כ� על .כלשהו שיפוטי
 מינוי על חל אינו) ג(7 סעי� �"בג של לגישתו, כ� א�. ולאיש לאישה יהיה אחד די� לפיהש


  . פחההמש לחוק 130 סעי� פי על בוררי�
, לדעתי, מוביל שבפנינו הסוגיה ומהות הבוררות מוסד של ההלכתית המשמעות ניתוח
 האחרונה הפסיקה ניתוח וג�, לעיל ההלכתי הניתוח. �"בג הגיע אליהש מזאת הפוכה למסקנה


 להימנע הקאדי ועל מחייבת הבוררי� פסיקת כי קובעת אשר, לערעורי� השרעי הדי� בית של
 אישהה זכויות שיווי חוק של חריגי�ה שני כי מעלה, חריגי� במקרי� אאל בפסיקת� מלהתערב


 בוררי�ל נמסרה כאשר. המשפחה לחוק 130 סעי� מכוח בוררי� מינוי של במקרה חלי�
, המוהר בנושא לפסוק וכ�, הזוג בני בי� בגירושי� הפרדה לפסוק או בית שלו� לפסוק הסמכות


 בנושא המהותי בדי� שיפוטית כסמכות י�פוסק ג� ה�. דתי שיפוט תפקיד ממלאי� ה�
 שמיעת על המבוססת, מהותית פסיקה אלא פרוצדורלי מעשה איננה ופסיקת�, הגירושי�
 בית של הקאדי בפני בהכרח מועלות אינ� ואשר, בפניה� המובאות והנסיבות והראיות הצדדי�


 אשר ,ואישה גבר הא� :ואיסור היתר כללי חלי� הבוררי� של זאת פסיקה בעקבות. הדי�
   ?הלז זה מותרי� ,אליה� בנוגע פסקו הבוררי�ו הסכסו� התגלע ביניה�


 מוסמ� איננו השרעי הדי� בית קאדי כי עלמא ליולכ ברור כי נדמה, ספק כל הסר למע�
 את לאשרר יכול הקאדי. כ� פסקו לא שהתמנו הבוררי� א�, בגירושי� הפרדה בעצמו לפסוק


 הפרדה פוסק הוא זאת החלטה סמ� ועל, הזוג בני �בי הפרדה שפסקו הבוררי� החלטת
 של השיפוטית העשייה על פיקוח בבחינת הוא הקאדי תפקיד ,אחרות במילי�. בגירושי�
 של הפסיקה, לעיל שנאמר כפי. הבוררות בהליכי להתערב מוסמ� איננו עצמו הואו, הבוררי�







  מינוי אישה בוררת בתובענות הפרדה וגירושי�  ח"התשע–ז" התשעחמשפחה במשפט 
  בי� הדי� השרעי למשפט הישראלי: �בבתי הדי� השרעיי


41  


 התבסס עליה אשר, שלו קודמת פסיקה שינתה האחרונות בשני� לערעורי� השרעי הדי� בית
  58.הנזכר חמזה בעניי� �"בג העליו� המשפט בית


  המיני
 בי� השוויו� עקרו� מול הפלורליסטית המשפט שיטת. ד


 פסיקת של ולהשלכות הישראלית המשפט לשיטת ראש בכובד להתייחס יש, הזה הדיו� ברקע
 בחר הישראלי וקקהמח. זאת שיטה של העדי� המרק� על, דומי� ובמקרי� זה בעניי�, �"בג
, המדינה הקמת ערב באר� שררש לזה הדומה, משפטי פלורליז� של משטר לקיי�ו המשי�ל


 על המדינה ויתרה זה משפטי משטר במסגרת. מאנית'העות באימפריה נטועי� שורשיו ואשר
 לשיטות ביטוי נתנה המדינה. האזרחי� ולכל המשפט תחומי בכל המדינה משפט של המונופול


 המעמד בתחו� מוכרת דתית עדה כל של הדי� את המחילות, בחברה הקיימות ותנוספ משפט
 במקו� כ� לעשות בחרה המדינה. קבע שהמחוקק ולסייגי� לגבולות בהתא�, חבריה על האישי
 בכל המדינה אזרחי כל על טריטוריאלי משפט המיישמת ,אחידה מדינתית משפט מערכת ליצור


  59.התחומי�
 עקרו� – האחד :משפטיי� עקרונות של קטבי� שני בי� מתמודד הישראלי המשפט, כ� על


 את בתוכו שמגל�, השונות הדתיות העדות של האישי המעמד בענייני המשפטי הפלורליז�
 משפטיות נורמות לאכיפת המדינה בהתערבות גלו� האחר עיקרו�ה ;הדת חופש עקרו�


 ,זה בהקשר. המיני� בי� וויו�הש הוא בה�ש העיקרי אשר, הציבור תקנת בבחינת שה� אזרחיות
 אישה מינוי בעניי� �"בג פסיקת את לקרוא יש, אלה משפטיי� עקרונות שני בי� מתחה של


  .זה מאמר של במרכזו העומדת פסיקה, השרעיי� הדי� בבתי וגירושי� הפרדה בהליכי בוררת
 יביטו המשפטי בפלורליז� הרואה חברתית משפטית תפיסה התפתחה האחרוני� בעשורי�


. פלורליסטית עול� מהשקפת הנובעות, מודרני� והפוסט המודרני החברתי הפלורליז� לתפיסות
 מנקודות ותמתעלמ המדינה משפט של בלעדיותוו המשפטית הריכוזיות ,זו עול� השקפת לפי


 עלולה המדינה משפט של בלעדיותה. המדינה ממשפט נחותות שאינ� ,אחרות אפשריות מבט
 תרבות עליה� וכופה עצמיות� על הרילשמ תרבותיות קבוצות של תיה�זכויו את לשלול לפיכ�


   60.לה� זרי� והסדרי�


 
 .13 ש"לעיל ה  58
59


" בעקבות בבלי ולב: הדי� הרבניי��צ ובתי"בג: פלורליז� משפטי בישראל"קדרי �רות הלפרי�  
 ).1997 (689–687, 683 כ עיוני משפט


ד מוריה בקשי ממחלקת הייעו� והחקיקה במשרד המשפטי� "לעניי� זה ראו חוות הדעת של עו  60
 . 1998–ח"התשנ, )נישואי� וגירושי�(בנושא הצעת חוק שיפוט בתי די� רבניי� 
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, אחת במדינה משפט שיטות כמה של בקיומ� דוגלת המודרנית הפלורליסטית התפיסה
 כלל לאפשר יש ,זו תפיסה לפי 61.חברתיות קבוצות של ולאמונותיה� להשקפותיה� בהתא�
 עוצמת את לצמצ� ובכ�, השונות הקבוצות של אמונת� פי על בסכסוכי� לפסוק משפט מערכת


 מסתמכת זו דעה. ובהשלמה בהבנה הפסיקה של קבלה ולאפשר המתח את להפחית, הסכסו�
 נורמות מלא "אלא" נורמטיבי ואקו� "אינו לפרט המחוקק בי� החברתי שהמרווח כ� על


� תת בגופי� הכרתה את רחיבלה עליה כ�, יותר שוויונית להיות רוצה שהמדינה ככל". ומוסדות


 זכויות, הנישואי� גיל בנושא למשל, מגוונות חוקי� למערכות נתונות רבות קבוצות. משפטיי�
 להיות יכולות הקבוצות שכל ברור. ועוד מיניי��חד נישואי�, בציבור הידועי� ואישה גבר


 אילו אלא ,אחר חוק לקבוצות לאפשר יכולה החברה א� אינה השאלה. משלה� לחוקי� כפופות
   62.לו זכאיות קבוצות


 מערכת להסדרת המשפטי הפלורליז� תורת את להחיל המציעי� יש תהאקדמי ספרותב
 הדג�. האזרחית המשפט מערכת לבי� המנהגיות או הדתיות השיפוט מערכות שבי� היחסי�


 הדתיות המשפט למערכות חילונית�המרכזית המשפטית המערכת בי� ליחסי� יסוד כללי מציג
. האישי המעמד תחו� למשל, מיוחד משפטי בתחו� לדו� ,המדינה למשפט בהתא� ,וסמכושה


 מבטה מנקודת דתיות משפטיות לשיטות ריבונות מת� של דואליות לשק� חותרי� אלה כללי�
 לשיטה החיצונית מבט מנקודת המדינה משפט של בדומיננטיות הכרה לצד, הדתית השיטה של


   63.הדתית
 בו מכירה שהמדינה, הפרטי לאומי� הבי� במשפט ביותר הטוב באופ� טויבי לידי בא זה דג�


 אלה כללי�. קובעת שהיא והאכיפה ההכרה כללי פי על זרי� משפט בתי של בהחלטותיה�
 כללי. הזרי� הפסקי� בתוכני מהתערבות להימנע ושואפי� הזרות המדינות ריבונות את מכבדי�


 פסק של בחינה דהיינו, הדי� פסק של" ישירה הבחינ "לאפשר אי�: אלה ה� הדג� של היסוד
 תולמטר הדי� פסק בחינת דהיינו, בלבד" עקיפה חינהב "לאפשר יש ;ערעור כערכאת הדי�


 שבית זר די� בפסק הכרה ידי על דהיינו, נגררת הכרה לרבות, המשפט בית מצד והכרה אכיפה
 הדי� סדרי את לבחו� פטהמש בית על ;אחר משפטי הלי� ניהול כדי תו� אליו נדרש המשפט


 ואת הפסק של תוכנו את לבחו� לא א�, הוג� הלי� שנער� ולוודא פיה� על נית� הזר הדי� שפסק
   64.נכונותו
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 בי�ש הקשר אל המדינתי למשפט לאומי�הבי� המשפט בי�ש מהקשר אנלוגיה לערו� קשה
 לאומי�י�הב המשפט. לחלוטי� שוני� הכוחות שיחסי משו�, הדתי לדי� המדינתי המשפט
�בי� ערכאות. בתוקפו וולונטרית הכרה מכוח המתקיי� ,"מנהגי משפט "מעי� הוא בעצמו


 שהוא, המדינתי המשפט. מדינתיות משפטיות מערכות של בכבוד� מאוד נזהרות לאומיות
 הסדרי� ע� או מנהגי משפט ע� מעימות לחשוש צרי� אינו, בטריטוריה הריבו� של משפטה


 שהיא משו� ,מעניינת היא כזאת אנלוגיה בעריכת הקושי למרות. יי�מדינת�לא נורמטיביי�
 לבי� המנהגיות או הדתיות השיפוט מערכות בי� היחסי� מערכת להסדרת דג� להתוות עשויה
 במדינה פרקטיי� פתרונות להציע אפוא יכול משפטי פלורליז�. האזרחית המשפט מערכת


 הרשות א� ג�, המדינה מ� לנבוע צרי� קחו כל לא. ואחת העשרי� במאה אתני מגוו� בעלת
  65.היחידה היא בה המבצעת


 מבט ומנקודת תאורטית מבט מנקודת המשפטי הפלורליז� של התפיסה את לבחו� אפוא יש
 את נכונה מתארת אינה הצנטרליסטית המשפטית התפיסה, התאורטית מהבחינה. נורמטיבית


 לשק� המדינה משפט שעל בכ� הכרה יש, הנורמטיבית מהבחינה. המודרנית המשפט מערכת
. המדינתית בטריטוריה שהתפתחו בתרבויות ולהכיר המודרנית המדינה של ההטרוגניות את


 הדי� בית היא לכ� טובה דוגמה. תרבותיות�לרב המשפטי הפלורליז� בי� קרבה יש זו מבחינה
 מכ� אחרל מקבלי� שלו הדי� ופסקי, הקהילה בתו� לפסוק הרשאי, בבריטניה היהודי


  . הבריטיי� המשפט בתי של וגושפנקה לגיטימציה
 שיפוטית ערכאה ה� גיסא מחד: קוטבי�דו במרחב השרעיי� הדי� בתי פועלי� בישראל


 מאיד� ;זה די�ל ובראשונה בראש היא ומחויבותה, הדתי הדי� ליישו� הפועלת מוסלמית דתית
 מנהיגה אשר 66,דמוקרטית דיתיהו עצמה את המגדירה מדינה במסגרת פועלי� הדי� בתי, גיסא
 בתחו� – ודתית אזרחית – אחדות שיפוט ערכאות המקיי� פלורליסטי משפטי משטר אחד מצד


 משפטיי� לעקרונות הדתיות השיפוט ערכאות את מכפיפה אחר מצד א�, האישי המעמד
 במהות� הסותרי� הערכי� לרבות, דמוקרטית יהודית מדינהכ המדינה של מערכיה הנשאבי�


   67.הדתיי� וההסדרי� העקרונות את
 הדתי בדי� המתערבי� חוקי� באמצעות הפלורליסטית הגישה את סייג המחוקק, זאת ע�
: יסוד�לחוק 15 סעי�. �"בג של ופיקוח בקרה מנגנוני ובאמצעות הדתיי� הדי� בבתי הנוהג


 
65


 .ש�  
כבוד : יסוד�חוק, )1ח "ר התש"ע, הכרזה על הקמת מדינת ישראל(ראו את מגילת העצמאות   66


אשר עיגנו את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית , חופש העיסוק: יסוד� ו וחוקהאד� וחירות
 .דמוקרטית


� "בג; )1996 (590) 4(ד נ"פ, בית הדי� הרבני האזורי בירושלי	' כ� נ �3269/95 "ראו בג  67
בפסקי� אלה ). 1994 (491) 2(ד מח"פ, יפו�אביב�בית הדי� הרבני האזורי בתל' לב נ 3914/92


,  אל בתי הדי� הדתיי� יש חריגה מסמכותבמישרי� ותמילוי הוראות חוק המופנ�� כי באי"קבע בג
 .� את הסמכות לבטל את פסיקת אות� בתי הדי� דתיי�"דבר המעניק לבג
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 די�ה בתי לרבות, שיפוטיי� טריבונלי� של בפסיקת� להתערב סמכות �"לבג מקנה 68השפיטה
 הדי� בית כאשר או הטבעי הצדק מכללי כלל נפגע כאשר, השרעיי� הדי� בתי ובכלל� הדתיי�


 חוק מהוראות, השרעי הדי� בית זה ובכלל, הדתי הדי� בית התעלמות. מסמכותו חורג הדתי
 לחריגה הפסיקה פי על נחשבת ,השרעי הדי� בית אל, �"בג תפיסת פי על, במישרי� המופנות
 פסק לביטול הוראה מת� ידי על לרבות, בעניי� להתערב סמכות �"לבג מקנה הדבר ;מסמכות


   69.השרעי הדי� בבית דיו� להמש� החזרתו או הדי�
 להשאיר ומטרת�, הדתי המשפט על המדינה משפט של עליונותו את מביעי� אלה מנגנוני�


 היסוד רונותמעק סטייה כל ולמנוע המחוקק שהתווה הסמכויות בגבולות הדתיי� הדי� בתי את
, מסמכות חריגה המדינתית המשפט מערכת מבחינת תיחשב כזו סטייה כל. המדינה משפט של


   70.הדתיי� הדי� בתי של בפסיקת� להתערבותה עילה כלומר
 של באמתלה ,התחומי� בכל אזרחית פרשנות לכפות האזרחית המשפט מערכת של ניסיונה


 הדתי הדי� לדיד� אשר, הדתיי� הדי� בתי של למקרה רלוונטית איננה, הציבור תקנת על שמירה
 תקנת "למושג אזרחית אחידה פרשנות על שמירה, לפיכ�. הציבור לתקנת המושל� הביטוי הוא


 תכפיי היא שתוצאת� מכיוו� ,קושי מעלי� לפיה לנהוג הדתיי� הדי� בתי וחיוב" הציבור
 ידי על שנוסחו יסוד עקרונותל פסיקת� את להתאי� כדי ,הדתי הדי� מ� לסטות הדתיי� הדייני�
 בהלכה ביטוי לידי באה שזו כפי, לאמונתו בניגוד לנהוג דתי שופט כפיית. האזרחי המשפט


 דתיי� בענייני� הכפייה ליכולת גבול שיש משו�, מעשי קושי וג� מוסרי קושי מעוררת, שפסק
, וטונומיתא שיפוט מערכת בעצמ� רואי� הדתיי� הדי� שבתי מכ� נובע הקושי. מצפוניי�


   71.הדתי לדי� נתונה נאמנות� הטבע ומדר�
 הדי� לבתי ישש לזו בדומה אוטונומיה השרעיי� הדי� לבתי אי� פורמלית מבחינה
, כ� פי על א�. בדייני� ה�, הדי� בבתי ה�, מלאה שליטה בה� שולטת שהכנסייה, הכנסייתיי�


 הקאדי�. ניכרת שיפוטית צמאותמע נהני� והקאדי� ,אוטונומית עדיי� השרעיי� הדי� בתי תזיר
 נתוני� הדי� שבתי מהמגבלות ולצאת המצב את לשנות לה� המאפשר רב פעולה למרחב זוכי�


   72.הרבניי� הדי� בתי של למעמד� החוקי מעמד� הצמדת בשל היתר בי�, בה�
 הדי� בית בפסיקת ותלהתערב שלו והמצומצ� המוגבל להיק�, כלל בדר�, מודע �"בג
 בענייני� שיפוט סמכויות מוקנות לוש, ועצמאי דתי שיפוט מוסד הוא אשר, י�לערעור השרעי


, המעמד האוטונומי של בתי הדי�. בישראל המוסלמי המיעוט של האישי למעמד הנוגעי�
�"בגמכביד על הפיקוח היעיל מצד הריבו� באמצעות , שנוהגת בה� מערכת ערעור נפרדת .


 
 .78 ד"התשמח "ס  68
    .67 ש"לעיל ה, לב� "גב ;67 ש"לעיל ה, כ�� "בג  69
 ).1992 (423) 3(ד מו"פ, בית הדי� הרבני הגדול בירושלי	' בלויגרונד נ �1842/92 "בג  70
החלת הדי� :  שער שלישי–המש�  (מעמדו של הדי� הדתי במשפט הישראלי"יצחק אנגלרד   71


 ).1972 (62–60, 31ד  משפטי	" )הדתי
דות בבית הדי� השרעי במערב שליטה והתנג, תרבות: פלסטיני	 בבית די� ישראליעידו שחר   72


 ).2000, האוניברסיטה העברית בירושלי�, "מוסמ�"עבודת גמר לתואר (ירושלי	 
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א� הוא עושה כ� לפי עקרונות וכללי� המנחי� , דתיי� אמנ� מפעיל פיקוח על בתי הדי� ה�"בג
 ואי� הוא רשאי לבדוק את ההחלטה כערכאת ערעורשכ� אי� הוא מוסמ� לשמש , את פעולותיו


 להחלטות ביחס כלל בדר� �"בג פעילשמ השיפוטית הביקורת היק� כ� על. לגופו של העניי�
: יסוד�לחוק 15 בסעי� נקבעוש לעילות בהתא�, ומוגבל מצומצ� הוא השרעיי� הדי� בתי


 הדי� בתי נגד בעתירות באיפוק נוהגי� ה� כי להצהיר נוהגי� �"בג שופטי 73.השפיטה
, כאמור ,קיימת התערבות�. לפניה� המובאי� בענייני� להתערב ממהרי� ואינ� השרעיי�
 אל המופנות חוק מהוראות, לדעת�, מתעל� השרעי הדי� בית כאשר ,בלבד קיצוניי� במקרי�


 בדי� רחב שימוש כי הבהיר �"בג 74.סמכותמ חריגה בעקבות או במישרי� הדתיי� הדי� בתי
" רציו"ה כאשר, להתערבותו עילה מהווה אינו, השרעי הדי� בית של פסיקתו להנמקת, השרעי


 במחקר 75.אליו המופני� החוקי� עקרונות ע� מתיישב השרעי הדי� בית של דינו פסק של
 ושל בכלל הדתיי� הדי� בתי של בסמכויותיה� �"בג ושל חוקקהמ של התערבות� את שבדק


 של האוטונומי המרחב את הצרה אמנ� זו התערבות כי המחבר מצא בפרט השרעיי� הדי� בתי
   76.ניכרת במידה עליו השפיעה ולא אותו ביטלה לא א�, הדי� בתי


 האזרחי אל המטרה העיקרית של הפניית המשפט,  אנגלרד גורס כי מבחינה היסטוריתיצחק
.  ענייני המעמד האישי שלעל אוטונומיה של העדות הדתיות בתחו�שמירה הדי� הדתי היא 


בכ� התכוו� המחוקק לקלוט את הדי� הדתי ללא ביקורת ובלא להסדיר בעצמו את הענייני� 
כי ג� א� חלו מאז שינויי� חשובי� בחקיקה וע�  אנגלרד מוסי� וט77.הכפופי� לדי� הדתי


, וגישת ל78.יי� נותרו תחומי� ניכרי� שבה� אי� הסדר עצמאי מקביל של המחוקק עד,הפנימית
 אישי או , לרוב די� דתי–פשרות העקרונית לפסול די� מקומי במשטרי� קולוניאליי� הוכרה הא


 א� די� זה נראה בעיני בית המשפט הקולוניאלי כפוגע בעקרונות אוניברסליי� –שבטי 
הוא ,  מצד אחד:עקרו� תקנת הציבור הקולוניאלי שני תפקידי�במושבות רבות מילא . מסוימי�


 ;שימש כמכשיר לפסילה ישירה של הוראות מקומיות בעלות אופי פוגע בעקרונות אוניברסליי�
הוא מילא תפקיד של שינוי הדרגתי של המשפט המקומי במטרה לקרבו למשפטה , אחרמצד 


נזהרו מלהתערב בסדרי המשפט , י�בשונה מהצרפת,  האנגלי�79.של המעצמה הקולוניאלית
תפקיד " תקנת הציבור"כ� שבתקופת המנדט באר� לא מילא המושג , הפנימיי� במושבות


ודבר התערבות זה הופיע ברמז בפסיקת בתי , חשוב בפסילת הוראות דתיות או מקומיות
  80. במקרה של פגיעה בכללי הצדק הטבעי ובעקרונות צדק מהותיי�,המשפט האזרחיי�


 
 .11 ש"לעיל ה, זחאלקה  73
 .)20.7.2005, פורס� בנבו( לפסק הדי� 12' פס, פלוני' פלונית נ �8906/04 "בג  74
  .ש�  75
 .40–36' בעמ, 11ש "לעיל ה, זחאלקה  76
 .37' בעמ, 71 ש"לעיל ה, אנגלרד  77
 .ש�  78
 .38' בעמ, ש�  79
 .39–38' בעמ, ש�  80
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אי� לפסול בדר� שיפוטית את הדי� הדתי על יסוד העיקרו� הכללי שלמסקנה ד הגיע אנגלר
יש להניח כי , כל עוד נתונה סמכות שיפוט לבתי הדי� הדתיי�. והסתמי של תקנת הציבור


המחוקק לא התכוו� לסייג את תחולת הדי� הדתי על יסוד מבח� ביקורת כללי שאינו מוזכר 
  81.שיקול דעתו של השופט היושב בדי�הוא מסור לשתוכנו לא הוגדר וש, במפורש


  נמנע, של העדות הדתיותשיפוטיתלפגוע באוטונומיה הרצונו � בשל אי, המחוקק הישראלי
כאשר הוחלט להסדיר עניי� מענייני , אול�ו. מלהסדיר באופ� עצמאי ענייני� שבסמכות�


מדובר , לי� אחרותבמי.  הוא החלי� את ההסדר הדתי בהסדר פנימי אזרחי,המעמד האישי
קובע כי בתי הדי� הדתיי� אנגלרד ולכ� מתייחס . בהחלפת די� פרסונלי בדי� טריטוריאלי אחיד


 טבעמ,  ונאמנות� נתונה,כמערכת שיפוט אוטונומית, בראש ובראשונה, רואי� את עצמ�
ל דבר מציב גבולות ברורי� לכוחה של המדינה לכפות עה. לדי� הדתי שלפיו ה� דני�, הדברי�


 טדסקי גד. מבחינת�, תו� כדי סטייה מהדיני� הדתיי�, הדייני� הדתיי� את חוקיה שלה
 הדי� יו של שיש בה� משו� סתירת יסודות,התייחס לאפשרות של הטלת גזירות על בתי הדי�


משו� שנפשו של אד� ,  התערבות ישירה זו של המחוקק הייתה גורמת שנאה,לדבריו. הדתי
בתי הדי� שכ� , וסופה שהייתה נמצאת בלתי יעילה, מצפו� הדתיסולדת מפני כפייה על ה


  82.הדתיי� היו מתמרדי� נגדה
קושי לוודא בפני מדינה ה תעמודבכל מקרה של הטלת חובה חוקית כזו על בית הדי� הדתי 
כדי שגזירת המחוקק לא תישאר , את ביצוע ההוראות החילוניות והגשמת� בבתי הדי� הדתיי�


 סעי� פי על בוררת שהיא מינוי – דיוננו נשואת בסוגיה �"בג פסיקת, עשהלמ הלכה. אות מתה
 לאחר, מועטי� מקרי� רק היו .כולו המוסלמי הציבור ייד לע נדחתה – המשפחה לחוק 130


 מעיד זה דבר. בוררת אישה למנות השרעיי� הדי� בתי התבקשו שבה�, זה בעניי� �"בג פסיקת
 הדי� בתי אותו שפירשו כפי, הדי� את ולקיי� בשמרנות לנהוג ממשיכה המוסלמית החברה כי


  .זאת בפרשנות אזרחית התערבות לקבל מסרבי� וחבריה, השרעיי�
 הדי� בבתי ההכרה ועל בישראל המוסלמי� של המשפטי מעמד� על פיעמש לעיל הדיו�
 טוע� סמוחה סמי. בישראל תרבותיות�הרב את מבטאתה שהיא, אוטונומית כמערכת השרעיי�


 הקיטוב יעמיקו בלעדיו. במדינה הקיי� החברתי במצב הכרח בגדר הוא זה משפטי מצב כי
 ויסכנו האחרות הדתיות העדות לבני יהודי� ובי� לחילוני� דתיי� יהודי� בי� הדתיי� והשסעי�


  83.בישראל החברה של היציבות את


 
 .41' בעמ, ש�  81
 209–208 ,199  במשפטנו הפרטיקרי	חמעל בעית הנישואי� במדינת ישראל� " טדסקי גד  82


 .45–44' בעמ, ש�, אוזכר ומצוטט אצל אנגלרדמ –) 1958, הימהדורה שני(
:  החברה הישראלית"עדתיי� ולאומיי� ודמוקרטיה בישראל, שסעי� מעמדיי�"סמי סמוחה   83


 ). 1993, אורי ר� עור� (191, 171 היבטי	 ביקורתיי	
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  חלופית גישה. ה


 כל נגד לפעול הצור� ועל המיני� �בי השוויו� עקרו� של וחשיבות על מילי� להכביר צור� אי�
 עיקרו� הוא, מי� וא גזע, בדת הבדל ללא, אנשי� בי� השוויו�. אישה בהיותה אישה של פליהא


 רבה חשיבות קיימת ,אול�ו 84.מודרניי� מוסלמי� הלכה פוסקי בקרב רחבה להסכמה הזוכה
 בדי� תערבותה כל של האפשר ככל רב �וולצמצ הדתי הדי� של במעמדו מפגיעה ותלהימנע


 ועל, הדתי הדי� את לפרש אינהרנטית סמכות השרעי הדי� לבית יש זה בהקשר. המהותי הדתי
 המרחב את לשמר מנת על, אלה די� בתי על ידיה את לסמו� האזרחית המשפט מערכת


 ומשפטי מוסלמי הלכתי אמ�מ אפוא מצריכה בוררת אישה מינוי של הסוגיה. שלה� האוטונומי
 הדי� בתי של דתי�האוטונומי המרחב את ,גיסא מחד ,רמיש אשר פתרו� פשרלא כדי, אזרחי


 הדי� בתי בפני משפטיי� הליכי� במסגרת נשי� פלייתא ימנע גיסא ומאיד�, השרעיי�
  .השרעיי�
 בכלי שושימ ידי על ,מאפשרי� אשר, עצמ� השרעיי� בדיני� מגול� זאת לסוגיה פתרו�


 הלכה מאמצי� חלק בכל כאשר, חלקי� משני מורכבתה בסוגיה חדשה הלכה לגזור, "תלפיק"
 הלכה חכמי ידי על נפסקה שלא, סוגיה באותה חדשה הלכה נוצרת ובכ�, אחרת מאסכולה


 ע�, יתכהמאל האסכולה על מבוסס אשר, בוררות של החלק את מחברי� זה במקרה 85.קודמי�
. ההלכתיות אסכולותה ברוב המקובל, מבעלה אישה לגרש לבוררי� כוח פוייי מת� של החלק


 בכ�. מבעלה אישה לגרש אותה מסמיכי� הצדדי� כאשר, בוררת אישה מינוי יתאפשר כ�
 עגונות נשי� להותיר מבלי – בוררת אישה מינוי – להגשי� מבקשי� אנוש התוצאה את משיגי�


  .לגירושי� הבעל סירוב שלב
 ופירושו, )ההלכתי צנזוסהקונ אל יציאה" (מאע'אג� אל אלא' רוג'ח "נקרא זה הלכתי מנגנו�


 מרבית על המקובלת, חדשה להלכה מסוימת בסוגיה ההלכה חכמי בי� מהמחלוקות לצאת
  .ההלכה חכמי


 אישה למנות אותו חייב �"שבג לאחר, בטייבה השרעי הדי� בית השתמש זאת בפרקטיקה
 בוררוה הבוררת של כוח� את יפותיל מהצדדי� ביקש בטייבה השרעי הדי� בית קאדי. בוררת
 בי� הפרדה על להחליט לבוררי� אפשר זה דבר. זאת עשו אכ� ואלה, מבעלה האישה את לגרש


�"בג במבח� יעמוד זה פתרו�, הבנתי למיטב 86.ביניה� הסכסו� את ולסיי� בגירושי� זוגה בני 
 פגיעה יגרור לכשעצמו אשר מסוי� מינוי מקרה" עיו� צרי�"ב השאיר עצמו �"שבג משו�
   87.וגירושי� לנישואי� היתרו איסור בדיני


 
 ).2014 (126 ההלכה למיעוטי	 המוסלמיי	: שריעה בעיד� המודרניאיאד זחאלקה   84
אלכווית פרק יג � וזארת אלאוקא� ואלשאו� ואלמקדסאת אלאסלאמיהקהיהפ�מוסועה אל�אל  85


 ).1988 ,ה1408, אלכווית�את אלסלאסל'טבאעת ד, הימהדורה שני (293–286
 .7' בעמ, 1 ש"לעיל ה, 317/2009) אזורי טייבה(תיק   86
 . לפסק הדי�29' פס, 5 ש"לעיל ה, �3856/11 "בג  87
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 בה�ש אחרות בסוגיות ג� אשר, לערעורי� השרעי הדי� לבית זרה איננה זאת פרקטיקה
 הדי� בי� לגשר נהג, ילדי� משמורת בנושא כגו�, האזרחי למשפט הדתי הדי� בי� סתירה הייתה
 תדוקטרינ של היסוד מאבני אחת ג� היא זאת פרקטיקה. בפסיקתו האזרחי והמשפט הדתי


 במדינות המוסלמי� וטי�למיע ביחס רחב שימוש בה נעשה אשר, מוסלמי� למיעוטי� ההלכה
  .השרעי בדי� לחדש כדי, המערביות


  בישראל השרעיי� הדי� בבתי  קאדיתמינוי. ו


 החוק בנוסחיו 1961.88–א"התשכ,  הקאדי�חוק לפי נעשית השרעיי� הדי� לבתי קאדי� בחירת
 מינויולכ� לא התייחס ל,  את המגדר של המועמדי� בכישורי� לכהונת קאדיכלל לאהשוני� 


 מכ� משתמע,  קאדיתת עוד אי� איסור למנוכל,  כ�א�. שלילה לולא חיובלא ל,  לתפקידאישה
 89. של הקאדיהמגדר בסוגיית �חלוקי ההלכה המוסלמי� חכמי, אול�ו. שמינויה מותר


 מארבע אחת כל של ' השונה לפסוקי הקורא� והחדיתהדתית מהפרשנות  נובעתהמחלוקת


אלא , לא זו בלבד. והחנפית המאֵל%ית, הַחְנ!לית ,עיתהשאפִ : המרכזיות האסלאמיות האסכולות
  .  אסכולה כשלעצמה נטושה מחלוקתכל של ההלכה חכמי בקרבשא� 


מבכירי , זופר חכ� ההלכה וכ� – השאפעית והחנבלית ,המאלכית –  האסכולותמרבית
 אישה של כהונתה,  לדעת�90.קאדי לתפקיד אישה למנות אסור כי פסקו, האסכולה החנפית


 בפירוט זה נדו� עניי� 91. תוק� משפטי מחייבאי� ולפסיקותיה בטלה זה לתפקיד המתמנה
פירוז � קראפי ואל� האמא� אל, � קודמה כגו� אבומוערכי� מוסמכי� הלכה חכמי שלבכתביה� 


 על לחלוטי� אוסרת השיעית ְעַפרית' האסכולה הגג�,  הסוניותאסכולות העל נוס� 92.אדיא!


  . שיפוט בתפקידי לכה� נשי�
 הלכה אלה חכמי.  סייג למנות אישה לתפקיד קאדיתללא פוסקי� המתירי� יש,  זאתלעומת
 � חזְ �ואכ� חכ� ההלכה האנדלוסי א!, ת לשיפוט הכשירובתנאי אינו נכלל המגדרסבורי� כי 


 ההלכה אב� חכ� דעה דומה יוחסה ל93. תפקיד שיפוטילכלאהרי התיר למנות אישה 'ט�אל


 
–ד"התשי ,)מינויי� אישור(השרעיי�  הדי� בתי חוק הוא קאדי� מינוי בעניי� נוס� חוק. 118ח "ס  88


 .43ח "ס, 1953
 .אוניברסיטת בגדד, קאדי�ה פי תולי מנצב אל'מרא�חק אל, מוסאוי עלי פאוזי�אל  89
 .)2004, פכר�דאר אל (129 דכר�  דסוקי�חאשית אלרפה דסוקי מחמד ע�אל  90
 ).350/11" (ני'מע�אל", )127/20" (מוע'מג�אל", )531/2" (תהד'מג�בדאית אל "ראו לעניי� זה  91
ה 'מרא�חכ� תולי אל, ספיאני אבראהי� ב� עלי�אל האמירות של הפוקהא ראו בנושא הרחבהל  92


 .'אא'אלקצ
 ).דידה'ג�פאק אל'א�דאר אל (492כר� ט  מחלא�אל אב� חז� עלי ב� אחמד ב� סעיד  93
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 מכיוו� ,קאדית למנותה לאפשר,  לשמש מופתיכולהא� אישה י, לדעתו 94;ריט!�ריר אל'ג
 והקאדי שופט ,הערכה על ושיקול על,  על ידעהמבוסס ההלכה מציג את פסק שהמופתי


 95.קאדי זאת במינוי להתנות אי� ג� כ�, )זכר( מופתי אינו מותנה במגדר מינויא� .  לה�בהתא�
 או בקורא�ש הטענה על למינוי אישה לתפקיד קאדי מתבססי� המסכימי� ההלכה חכמי, ככלל


 חכמי הלכה היו לציי� כי ראוי זאת ע�.  שיפוטילתפקידבסונה לא נאסר על אישה להתמנות 
,  שיפוטלתפקידי התנגד למינוי אישה הוא שוטענו, טברי�לאל זו עמדה ייחוס הכחישואשר 


!י�ואל 96ערבי� ב� אלר ב%ְ אבו למשל ְרט*    97.ק*
 החנפית ואב� קאס� מהאסכולהסברו חכמי הלכה , ה האוסרת והמתיר, שתי הדעותלעומת


כ� .  מוגדרי� מסוימי� בתחומי�לתפקידי� שמותר למנות אישה 98כיתמהאסכולה המאל
היינו בכל ,  עדהלשמש רשאית היא שבה� בנושאי� שופטתכ התירו למנות אישה ה�, למשל


   99). נפשותדיני (קצא�ו)  עונשי�דיני (חדוד עטלמ, עניי�


מינוי אישה לתפקיד שיפוטי ,  החנפיתבאסכולה של חכמי הלכה אחרי� שונה דעה פי על
 מגדר לשהשתייכותחכמי הלכה אלה מסבירי� .  מחייבתפסיקתה –אול� א� היא מונתה , אסור


 די� פסק על תוקפו של נחלקו ה�אול� , שופט של כשירות היתנאֵ  תנאי חובה ביא ההגברי
 בדיעבד פסיקתה – שיפוטי לתפקיד כי א� מונתה אישה סקוה� פ. שפסקה אישה שופטת


 כללי על מכתמסת כל זאת בתנאי שפסיקתה , שמינויה לשופטת אסור מלכתחילהא�, מחייבת
 לשפוט אלה אי� היא רשאית תחומי�ב;  או בדיני נפשותהעונשי� דיני בתחו� ואיננה השריעה


 100.להעיד רשאית אינהו
 בשנת. א� לא נבחרו, מועמדות לתפקיד קאדי,  שני� רבותבמש�,  הגישו נשי�בישראל


 שרת בי� דאז ל נשיא בית הדי� השרעי לערעורי� דאז ומנהל בתי הדי� השרעיי�בי� סוכ� 2013
חכי� �הקאדי עבד אל' כב 101. לתפקידאישה  למע� מינוילפעול, ציפי לבני,  דאזהמשפטי�


 
�תצחיח מחמוד שכרי אל ,בגדאדי�לוסי אל'א�סיד מחמוד אל�לדי� א�ל שהאב אל'פצ�אבי אל  94


יט  כר� אני'מת�סבע אל�י	 ואל'עט�� אל'קרא�מעאני פי תפסיר אל�רוח אל בגדאדי�לוסי אל'א
189) 2009.( 


 .89ש "לעיל ה, אוזי פאל  95
, פכר�דאר אל (457 ג כר� �'קרא� אלחכא	א לה עבד אלב�אבו בכר ב� מחמד  ,ערבי� אלאב�  96


2003.( 
 ). 1935, שעב�דאר אל (120 כר� ב תפסירנצארי 'א�קרטבי מחמד ב� אחמד אל�אל  97
 . 93ש "לעיל ה,  חז�אב�  98
; )1959 (בארי�  אלפתחר 'אב� חג; )1989 (אחכא	 אלסלטאניה� אלמאורדי� אל� אבו חסהאמא�  99


וחכ� ) 33ש "לעיל ה(וכ� חכ� ההלכה אב� קדאמה , קדיר� פתח אלשרח המא� אב�כמאל  אל
 .92 ש" הלעיל, ספיאני�אל ראו ג�. כאסאני�ההלכה אל


100  �) 2002( תאר'מח�דר אל�אלחצכפי בספריו �י� וחכ� ההלכה אל' סברו חכ� ההלכה אב� נגכ
 .אנהר�מע אל'מגו


מרכז , הכנסת (5  קאדיות בבתי די� שרעיי	 רקע ותמונת המצב בכמה מדינותמינוי חסייסי ראדה  101
 .)2015, מחקר ומידע
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והיו� , 2016 הדי� השרעי לערעורי� בחודש ינואר בית לש בפועל נשיאכ אשר מונה, סמארה
ראה כי בהלכה המוסלמית קיימות דעות הלכתיות ,  בית הדי� השרעי לערעורי�נשיאכמכה� 


המחייבת את בתי ,  באסכולה החנפיתבמיוחד זאתו,  שיפוטיתפקידללמנות אישה  מתירותה
 זאת אפשרה תועמד. קאדיתכהקאדי סמארה למנות אישה ' לפיכ� הסכי� כב. �הדי� השרעיי


  .לחברי ועדת המינויי� לשקול בחיוב מינוי אישה לתפקיד קאדית
, 2017 באפריל בחרה ,קד בראשות שרת המשפטי� איילת ש, קאדי� שרעי�מינוי להוועדה


 די� עורכת ,טי!' הנא חהיא שנבחרה הקאדית . לתפקיד קאדיתאישה,  בישראללראשונה
 הנשיא טקס השבעת בבית נער� 2017 במאי 15� ב102. בדיני אישות ובדי� השרעישהתמחתה


   103.קאדית לתפקיד היסטורי זה הושבעה לראשונה אישה ובמעמד, קאדי� חדשי�
ללא כל קשר .  קאדית אינו מינוי שגרתי של קאדי בבתי הדי� השרעיי� אישה לתפקידמינוי


 ה�המינוי משדר מסר שהשריעה וההלכה המוסלמית , לזהות האישה שהתמנתה לתפקיד
והמגוו� ההלכתי שבה מאפשר להתמודד היטב ע� הנסיבות , מערכת משפט מתקדמת ונאורה


סת עול� הלכתית פתוחה של הנהגת המהל� משק� תפי. השונות כדי להגשי� את טובת הציבור
 מצביע על השינוי בעמדות א� ואה. ו על אתגריההווהבתי הדי� השרעיי� בבואה להתמודד ע� 


 ועל א� התנגדות� של ,למרות הסערה שקמה בעקבות המינוי; של החברה המוסלמית בישראל
נה חברתית וא�  רבי� בציבור זה האמינו שהמהל� נכו� מבחינה דתית ומבחי,הגורמי� הנזכרי�


 בישראל השרעית המשפט ומערכת, היסטורי מהל� הוא המינויאי� ספק כי . קיבלו אותו
 וברשות המוסלמי בעול� אחרות במדינות שרעיי� די� בתי בעניי� זה בשורה אחת ע� מובילה


  .השכנה הפלסטינית


  סיכו�. ז


 הבורר או הבוררי� תהחלט כי ביותר הברור באופ� קובע מאני'העות המשפחה לחוק 130 סעי�
, הקאדי לסמכות הבוררי� החלטת את אופ� בשו� מכפי� אינו הסעי�. סופית תהיה השלישי


 את לאשר שלא אינהרנטית סמכות יש לקאדי. לשנותה או לדחותה ,הבוררי� פסיקת את לקבל
 או מרמה כגו�, הבוררי� פסיקת לשורש היורד פסול יש כי לו מתברר כאשר הבוררות פסק


 להשלי� הסמכות את לבוררי� להחזיר מוסמ� הקאדי, זה במקרה. השריעה לדיני בניגוד פסיקה
  .תחת� אחרי� ולמנות הבוררי� את להדיח או, מחדש בה לעיי� או פסיקת� את
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 חכמי בי� המחלוקת למרות אשר, המוסלמית ההלכתית בספרות מעוגנת זאת פרשנות
 הסמכות את לה� מעניקה, כויותיה�וסמ תפקיד�, הבוררי� כשירות לתנאי באשר ההלכה
 א� ובי�, כשופטי� ישיר באופ� א� בי�, הממוניות לזכויות ביחס וכ� וגירושי� הפרדה לפסוק
  . ידיה� על לכ� הסמכת� לאחר הצדדי� של כוח כמיופי
 שהבוררי� היא זה בעניי� לערעורי� השרעי הדי� בית מפסיקת המתבקשת המשמעות ג�


 זאת פסיקה. הזוג בני בי� בסכסו� לפסוק סמכות לה� ההוענק אשר ,שיפוטי תפקיד בעלי ה�
 אשר סמכותשה או, הצדדי� מטע� כוח מיופי ה� שהבוררי� הדעה ע� אחד בקנה עולה אינה


  .פסיקת� את יאשר שהקאדי בכ� ותלויה תנאי על היא לה� הוקנתה
 מעלה, לערעורי� השרעי הדי� בית של האחרונה הפסיקה ניתוח וג�, לעיל ההלכתי הניתוח


 130 סעי� מכוח בוררי� מינוי של במקרה חלי� אישהה זכויות שיווי חוק של חריגי�ה שני כי
 נמסרה כאשר דתי ישיפוט תפקיד ממלאי� שהבוררי� הוא לכ� הטע�. המשפחה זכויות לחוק
 בנושא לפסוק וכ�, הזוג בני בי� בגירושי� הפרדה לפסוק או בית שלו� לפסוק הסמכות לה�


 א� איננה ופסיקת�, הגירושי� בנושא המהותי בדי� שיפוטית כסמכות פוסקי� ג� ה�. מוהרה
  .פרוצדורלי מעשה


 אזרחיי� הסדרי� הקובעת ,מתערבת חקיקה באמצעות הדתיי� בדיני� המחוקק התערבות
 פסיקה וכ�, הדתיות השיפוט מערכות של ולאחריות� לסמכות� הנתונות בסוגיות טריטוריאליי�


 השיטה על להשפיע עלולות, הדתיי� הדי� בתי בפסיקת המתערבת �"בג של תאקטיבי
 את המנציחה, בלבדית משפט שיטת לקראת ולהצעידה בישראל הפלורליסטית המשפטית


  .המשפטי הפלורליז� חשבו� ועל הדתי הדי� חשבו� על לבדו המדינה משפט
 מחד. מיוחדת רגישות מחייבת הישראלי המשפט שיטת של הקטבי� שני בי� האיזו� מלאכת


 והוא ,הישראלית המשפט שיטת של היסוד נימאב תאח הינו המשפטי הפלורליז� עקרו�, גיסא
 זה עיקרו�. המדינה משפט לבי� שונות תרבותיות או דתיות קבוצות בי� המתח להפחתת מוביל


 דתית שיפוט כמערכת, השרעיי� הדי� בתי של השונות זהויותה י�ב להרמוניה מביא ג�
 הפרשנות את המרחיבה הגישה, גיסא מאיד�. ישראלית משפטית וכמערכת וסלמיתמ


 מעמיק באופ� והחלת�, נשי� זכויות שיווי כגו�, אזרחיי� משפטיי� עקרונות של המשפטית
 המשפט של ולהגמוניה שלה� האוטונומי המרחב לצמצו� רמתגו, השרעיי� הדי� לבתי ביחס


 המדינה של מאופייה הנגזרות אזרחיות נורמות של להגשמה כ�ו, הדתי הדי� על האזרחי
  .דמוקרטית כיהודית
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 הדי� השרעי בית : על בריקדת הפטריארכליותעולה


  אישה בהליכי גירושי�� בוררתמינוי להתנגדותוו


  מאת


*עידו שחר
  


 זה מבקש להסביר את הסיבות להתנגדות� הנחרצת של בתי הדי� השרעיי� מאמר


המאמר מראה  ).נזאע ושקאק" ( וסכסו�ריב"בישראל למינוי בוררת אישה בתיקי 


ת שממלאי� הבוררי� בהליכי ריב וסכסו� נושאת בחובה כי הפונקציה התפקידי


מהמאפייני� . א: השואב משני מקורות, משקל אידיאולוגי פטריארכלי ניכר


; פטריארכליות מובהקות' תכונות'המתבססי� על , התרבותיי� של פעולת הבוררי�


היות . הפרטי� המתקיי� במרחב המשפחתי, מההקשר המבני של פעולת הבוררי�. ב


,  התערבות בו– זה נתפס כאותנטי יותר ומפולש פחות מהמרחב הציבורי ומרחב


שילוב� . מעוררי� התנגדות עזה, וערעור הערכי� הפטריארכליי� העומדי� בבסיסו


משמעית של בית הדי� השרעי � הוא שהביא להתייצבותו החד, של שני מרכיבי� אלו


ת בתיקי ריב וסכסו� לערעורי� כנגד מת� אפשרות למינוי נשי� לתפקיד של בוררו


  .הנדוני� בבתי הדי� השרעיי� בישראל


  מבוא  .א


מסכסו� בי� בני זוג בטייבה לפסיקה עקרונית של : השתלשלות הענייני�  . ב


  �"בג


   הסברי� אפשריי�שלושה  . ג


  סיכו�  . ד


  


 
אוניברסיטת , הפקולטה למדעי הרוח, החוג היסטוריה של המזרח התיכו�,  לפילוסופיהדוקטור   *


 פלי על הערותיה� דורו�לרוני שח� ול, לאיריס אגמו�,  להודות לעמליה סערברצוני. חיפה
אני אסיר תודה לעורכות כתב העת ולקוראי� , כמו כ�. המועילות על גרסה מוקדמת של מאמר זה


 . שהערותיה� סייעו מאוד בחידוד הטענות המובאות במאמר,האנונימיי�







  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  עידו שחר
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  מבוא. א


ו  החל1  הדי� השרעי העליו� לערעורי	בית 'נ פלונית �"בבג שלפני מת	 פסק הדי	 בחודשי�
מכרי� . �"בגהתלוי ועומד ב,  שמועות והערכות על אודות התיק הדרמטי הזהילהגיע לאוזני


 הזכירו את המקרה –וחלק� משקיפי� חיצוניי� לו ,  חלק� מתו� השדה השרעי–וידידי� 
 על מסלול התנגשות נורמטיבי �"בגוציינו כי הוא מאיי� להציב את בית הדי	 השרעי ואת 


. �"בגארו את השתלשלות הענייני� המשפטית וניסו לנחש כיצד יפסוק בני שיחי תי. ומשפטי
, מלנפק פסק די	 עקרוני וחד) שוב( יימנע �"בגהעריכו כי , יש להודות על האמת, רוב� ככול�


  2.ויעדי� מוצא פרוצדורלי או פורמליסטי כזה או אחר
אליו הצטרפו  , והאמי� שכתבה השופטת עדנה ארבליפסק הדי	 המהפכנ. ה� טעו, ובכ	


נכנס לעובי הקורה ואינו מהסס לגעת בסוגיות , עמיתיה השופטי� מרי� נאור ונע� סולברג
 הדי	 המהותי בבתי ואופיו של, עקרוניות כגו	 מידת כפיפותו של בית הדי	 הדתי לחוק האזרחי


בחר לדו	 בסוגיה הזו בלא , כמו בית הדי	 השרעי לערעורי� לפניו, �"בג. הדי	 הדתיי�
 שמהווה נדב� חשוב נוס� במאמ� המתמש� , עקרונידי	 פסק, כאמור, והתוצאה היא, פי�מעק


  .�ולהגדיר להסדיר את היחסי� שבי	 הדי	 הדתי לחוק האזרחי
 ,מה היה בו, נשאלת השאלה,  המדוברהדי	 פסק לבחינת המשמעויות העקרוניות של מעבר


 –ית הדי	 השרעי לערעורי�  וה	 ב�" ה	 בג–שחיל� מהערכאות המעורבות , במקרה הזה
המדובר כא	 בסוגיה הנראית על , לואחרי הכ? עמדות אידאולוגיות ובלתי מתפשרות שכאלו


 חלק ראו הסבר ב– " ושקאקנזאע"(הא� יכול מי מהצדדי� בתביעת ריב וסכסו� : פניה שולית
י�  מטעמו בהלי� משפטי המתקיבוררתלמנות ,  הנדונה בבית הדי	 השרעי,)של המאמר' ב


בוררי� הממוני� על ידי בתי הדי	 השרעיי� , ע� כל הכבוד הראוי? מחו� לכותלי בית הדי	
 –בתהליכי פתרו	 הסכסו� , וזמני בלבד, ה� בעלי תפקיד זוטר יחסית) מחכמי	, יר'ח�אהל אל(


בעוד עורכות די	 , והנה. קאדי� של די	 וטועני� שרעיי� או עורכי של זה מתרודאי זוטר יו
ובעוד שהסכמה למינוי קאדית בבתי הדי	 , שרעיות פועלות בבתי הדי	 מזה שני� רבותוטוענות 


 עי הדי	 השרבית נקט הרי שבמקרה הבוררות 3,השרעיי� בישראל הושגה כבר לפני כמה שני�
  .  עקרונידי	 פסקשלא להתחמק וניפק , כאמור, בחר �"בגג� . עמדה שוללת ובלתי מתפשרת


 
 :להל�) (27.6.2013, פורס� בנבו ( הדי� השרעי העליו� לערעורי	בית 'נ ניתפלו 3856/11 �"בג  1


 ).הבוררת� "בג
) 2001 (857) 3(נהד "פ,  ביילי�יוסי ,השר לענייני דתות'  נעובייד �1008/01 " למשל בגראו  2


� להתערב ולבטל מינוי של קאדי לבית הדי� השרעי "בתיק זה התבקש בג. 6.5.2001שנית� ביו� 
על פני ,  חסר ניסיו� ורקע בתחו�,)גבר(לאחר שהוועדה למינוי קאדי� העדיפה מועמד , שלי�בירו


בנימוק שההלי� , � נמנע מלהתערב בשיקולי הוועדה למינוי קאדי�"בג.  בעלת רקע עשירמועמדת
 .לא היה בלתי תקי�


 הדי�  דווח על הסכמה עקרונית למינוי קאדית בי� בכירי� במערכת בתי2013בשלהי שנת   3
תחת כהונתה של שרת המשפטי� , 2017באפריל . השרעיי� לבי� שרת המשפטי� דאז ציפי לבני







   : על בריקדת הפטריארכליותעולה  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע
  אישה בהליכי גירושי��ררת בומינוי להתנגדותו הדי� השרעי ובית  
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במאמר זה אני אנסה . כפי שפסק אותיר לפרשני� אחרי� �"בג השאלה מדוע פסק את
 – ולו חלקי ופרשני –להתחקות אחר מניעיו של בית הדי	 השרעי לערעורי� ולספק מענה 


ממבט ראשו	 , ואכ	. להתעקשותו התמוהה לאסור על מינוי נשי� כבוררות בתיקי ריב וסכסו�
אשר השתמע ממנה , ל בית הדי	 עמדתו שתיאור אתהול� בהחלט " תמוה"דומה כי ש� התואר 


בחינת . צמצו� בסמכויותיה� של הקאדי� המכהני� וחיזוק מעמד הבוררי� על חשבונ�
 רק מחזקת את �"בגהנימוקי� שהשמיע בית הדי	 השרעי לערעורי� להצדקת עמדתו בפני ה


עולה ממנה כי נימוקיו של בית הדי	 סותרי� באופ	 ישיר ה	 פסיקות עקרוניות : התמיהה
וה	 את המגמות השיפוטיות שהוא עצמו הוביל בעשורי� , דמות שלו בסוגיות משיקותקו


 בעקבות עמדתו �"בג ע� כי ההתעמתות נראה, יתרה מזאת). ראו על כ� בפרק הבא(האחרוני� 
בסוגיית מינוי הבוררות סותרת באופ	 מובהק את האינטרס העמוק של בית הדי	 להפחית ככל 


 התערבות שעלולה לצמצ� עוד ועוד את ,תית בפעולתוהאפשר את ההתערבות המדינ
  .  הוא נהנהממנהשהאוטונומיה השיפוטית והארגונית 


אי� נית	 להסביר את נכונותו של בית :  למעלהצבתילשאלה הבסיסית שה, א� כ	,  חוזראני
 וכל – ולהסתכ	 בהתערבות בפסיקתו �"בג לנקוט עמדה מתריסה מול לערעורי�הדי	 השרעי 


, כ� אבקש לטעו	, התשובה לשאלה זו?  שולית וחסרת חשיבות באופ	 יחסיסוגיהוגע לזאת בנ
לא בלחצי� חיצוניי� וא� לא , מצויה לא בשיקולי� פוליטיי� או מוסדיי� כאלו או אחרי�


באופ	 ספציפי . אידאולוגי�התשובה מצויה במישור הערכי; בכשלי� בלוגיקה המשפטית שלו
אישה �ו של בית הדי	 השרעי לערעורי� לאסור על מינוי בוררתאני אטע	 כי התעקשות, יותר


. נבעה בראש ובראשונה ממחויבותו לערכי� הפטריארכליי� העומדי� בבסיס הלי� הבוררות
 משתתפי� בהש, )לס עאאלי'מג" (מועצה משפחתית" הכולל את הקמתה של –הלי� זה 


 "גרעי	" עיקר כלשהו או הרב מבטא במידה –בוררי� מטעמ� של הצדדי� המסוכסכי� � נציגי�
  . הנוגע לערכי היסוד של הסדר הפטריארכלי


היות שהיא פועלת ,  נתפסת כפרקטיקה רגישה במיוחד" המשפחתיתמועצה"ה,  על כ	יתר
 יתיבהקשר של הוו, כפי שאבקש לטעו	. פרטי המובהק�ומתקיימת בתו� המרחב המשפחתי


משפחתית נחווית או � הפרטיתרההספֶ , ומוסלמי במדינת ישראל של ימינ�המיעוט הפלסטיני
בעוד . שיש להתגייס כדי להג	 עליו, תומוסלמי� תונתפסת כמעוז האחרו	 של תרבות וזהות ערבי


� ופרקטיקות לארמותפרוצה ונשלטת ממילא בידי נו,  הציבורית נחווית כמפולשתרההספֶ 


  .  ונקייה יותר"אותנטית"הרי שהספרה הפרטית עודנה נתפסת כ, אסלאמיות�ערביות או לא
בעוד התערבות חיצונית בענייני המיעוט הערבי בישראל בהקשר של הספרה ,  לכ�בהתא�


הרי , ולפיכ� ג� איננה מעוררת התנגדות של ממש,  יותרכמקובלתהציבורית נתפסת 
,  הרבה יותרתשהתערבות חיצונית בספרה הפרטית של הפלסטיני� בישראל נחווית כפולשני


 
 ,ראו שרו� פולבר. טיב מונתה לקאדית'התממשה ההבטחה כאשר עורכת הדי� הנא ח, איילת שקד


 25.4.2017 האר�" הוועדה לבחירת קאדי� בחרה לראשונה קאדית אשה"קי חורי 'יאיר אטינגר וג
www.haaretz.co.il/news/law/1.4041725. 
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 הדי	 השרעי עלה על יתאבקש לטעו	 כי ב,  אחרותלי�יבמ. נגדות רבה יותרומעוררת לפיכ� הת
משו� שמינוי שכזה מאיי� לשנות את סדרי העול� , אישה�הבריקדות בסירובו למנות בוררת


ללא ) לכאורה לפחות(שנותר עד עתה , רגיש ואינטימי, הפטריארכליי� באותו אזור פרטי
  . התערבות חיצונית


למרות שוליותה לכאורה של הפונקציה התפקידית : הוא כדלקמ	 הטיעו	 במאמר לוז
 בחובה משקל אידאולוגי שאתהרי שפונקציה זו נו, שממלאי� הבוררי� בהליכי ריב וסכסו�


, טועני� שרעיי�(אשר אינו מצוי בהכרח בפונקציות תפקידיות חשובות יותר , פטריארכלי רב
נלווה אל תפקיד הבוררי� שואב ה	 המטע	 הפטריארכלי החריג ה). קאדי�, עורכי די	


 שממק� פעולה זו במרחב ,מהמאפייני� התרבותיי� של פעולת� וה	 מההקשר המבני
  ממנוומפולש היות שמרחב זה נתפס כאותנטי יותר מהמרחב הציבורי. הפרטי�המשפחתי


 מעוררי� התנגדות עזה ,וערעור הערכי� הפטריארכליי� העומדי� בבסיסו, התערבות בו, תפחו
  . הגברית של הבוררי�זהות� נת הדי	 השרעי לערעורי� להגבית התייצבמסיבה זו . יותר


אסקור תחילה בקצרה את השתלשלות הענייני� המשפטית בתיק ,  לבסס טיעו	 זהכדי
ניתוח הנימוקי� .  בית הדי	 השרעי להצדקת עמדתושהעלהתו� התמקדות בנימוקי� , המדובר


אישה את המגמות �ית הדי	 השרעי בסוגיית מינוי בוררתימחיש עד כמה סתרה פסיקתו של ב
 לשל� מוכ	 השרעיואילו מחירי� היה בית הדי	 , השיפוטיות שהוא הנהיג בשני� האחרונות


 הסברי� אפשריי� להבנת עמדתו של כמהאדו	 ב, לאחר מכ	. כדי להמשי� ולדבוק בעמדה זו
י� חיצוניי� שהופעלו עליו ומחויבות לחצ, חילופי גברי במוסד זה: בית הדי	 השרעי לערעורי�


 ההסבר השלישי הוא המשכנע ,כפי שאבקש להראות. כליי�אידאולוגית לערכי� פטריאר
 למק� את המקרה הנדו	 בהקשר רחב יותר של נסהא הסיכו� של המאמר פרקב. ביותר


ולגזור מסקנות באשר לתהליכי� המתרחשי� , הסוציולוגיה של בתי הדי	 השרעיי� בישראל
  . מוסדות הללו בשני� האחרונותב


  מסכסו� בי� בני זוג בטייבה : השתלשלות הענייני�. ב
  �"בגלפסיקה עקרונית של 


ובתחילת שנת , ה בני זוג תושבי טייבה הסתכסכו זה ע� ז. סיפור המעשה בקיצור נמר�להל	
האישה הגישה תביעת .  עזבה האישה את בית הנישואי	 ועברה להתגורר בבית אביה2009


ריב "הגיש הבעל תביעת , 2009בסו� אפריל ,  בבדדוב, מזונות בבית המשפט לענייני משפחה
 130 ריב וסכסו� מבוססת על סעי� תביעת 4.בבית הדי	 השרעי בטייבה)  ושקאקנזאע" (וסכסו�


 
 ).1.11.2010, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (317/2009 )אזורי טייבה(תיק   4
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:  פיו יש לפעול במקרי� של סכסו� בי	 בני זוגעלש הקובע מנגנו	 5,מאני' המשפחה העותחוקל
הבוררי� יקשיבו לטענות הצדדי� וינסו לרדת לשורשי ; בורר מטעמו של כל צדהקאדי ימנה 


 נית	 לאש מגיעי� למסקנה ה� א�. תו� שאיפה ליישב את הסכסו� ולהגיע לשלו� בית, הסכסו�
 קשר הנישואי	 תו� מת	 פיצוי לצד  שלוה� מורשי� להמלי� על פירוק, להשיג שלו� בית


עליו לפצות את אשתו במלוא סכו� המוהר המובטח , �כלומר א� הבעל אש� בסכסו(הנפגע 
האישה תקבל רק , א� שניה� אשמי�; תשלו� המוהר יישלל ממנה, א� האישה אשמה; לה


   6).סכו� יחסי מהמוהר המובטח
�מאני נועד להרחיב במידת מה את האפשרויות הפתוחות ' בחוק המשפחה העות130 סעי


 לא היו ,לעומת זאת,  גברי�7.אי	 ה	 רוצות בובפני נשי� החפצות לצאת מקשר נישואי	 ש
צדדי � שכ	 בפניה� פתוחה תמיד האפשרות לגרש את נשותיה� באופ	 חד, אמורי� להשתמש בו


) כלומר ללא הסכמת האישה(צדדי � שבה הפ� הגירוש החד, בישראל,  ע� זאת8).גירושי טלאק(
 הפכה 9,)ת נזיקי	 אזרחיתוהיא א� עלולה לגרור תביע(לעבירה פלילית שדינה מאסר וקנס 


 
, מאנית' אשר נחקק לפני כמעט מאה שנה באימפריה העות,)1917( המשפחה המוסלמית חוק  5


החוק נוסח . מהווה עד היו� את הבסיס של הדי� המהותי הנוהג בבתי הדי� השרעיי� בישראל
 ולות� הלכות וסעיפי� מארבע האסכוהוא שואב לפיכ, )יר'תח(באמצעות המתודה האקלקטית 


 –והוא נועד ,  ספציפי מבוסס על האסכולה המשפטית המאלכיתבאופ� לחוק 130סעי� . הסוניות
 להרחיב את העילות לפירוק הנישואי� מעבר לעילות המקובלות –כפי שהעירו פרשני� רבי� 


ילה לפירוק קשר קיומו של סכסו� בי� בני זוג מהווה ע, לפי סעי� זה. באסכולה החאנפית
לדיו� מאיר עיניי� בחוק המשפחה .  וזאת באמצעות מנגנו� הבוררות המתואר להל�,הנישואי�


 בית הדי� לנוכח" מאני'מעמדו של חוק המשפחה העות"מאני ראו מוסא אבו רמדא� 'העות
ליאת קוזמא  (49 תהליכי שינוי במעמד� של נשי	 מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכו�: השרעי


 ,Judith Tucker, Revisiting Reform: Women and the Ottoman Family Law; )2011, תעורכ
1917, 1 ARAB STUD. J. 4 (1996) .�לדיו � של חוק המשפחה ובפרוצדורה 130 ספציפי יותר בסעי


 Moussa Abou Ramadan, Divorce Reform in the Shari'a Court of:  ראוקשל נזאע ושקא
Appeals in Israel (1992–2003), 13 ISLAMIC L. & SOC'Y 242 (2006). 


הסכמה בי� הבוררי� יכול הקאדי למנות בורר נוס� מטעמו או למנות שני בוררי� �במקרה של אי  6
 .  מרחיב עליה� את הדיבוראיני לפיכ� ו, אינ� נדונות במקרה זההסוגיות אל. חדשי�


 Darina Martykanova, Matching Sharia and :ראו. הדברי� נאמרו במפורש בדברי ההסבר לחוק  7
Governmentality: Muslim Marriage Legislation in the Late Ottoman Empire, in LAYERS OF 


POWER: SOCIETIES AND INSTITUTIONS IN EUROPE 153, 168–169 (Bermejo Saúl Martínez, 
Martykánová Darina & Samardzic Momir eds., 2010). see also: www.cliohres.net/ 


books4/1/09.pdf. 
 לסקירה תמציתית של סוגי הגירושי� השוני� ושל הכללי� המקובלי� באסכולות הסוניות השונות  8


 ).2001 ( המוסלמי בראייה השוואתיתהדי� ראו יעקב מירו� בנוגע אליה�
 .226' בעמ, ש�  9
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הפרוצדורה של נזאע ושקאק לכלי מקובל ג� בקרב גברי� החפצי� לפרק את קשר הנישואי	 
   10.בהסכמה


 באמצעות עור� ,האישה. שקאקההבעל הוא שהגיש את תביעת הנזאע ו, כאמור,  זהבמקרה
 אי	 ללבעשו, ב הוגשה שלא בתו� להיאש ביקשה לדחות את התביעה על הס� בטענה ,דינה


 בהתא� להלכה –הקאדי פסק , ואול�. ראיות של ממש לסכסו� שנפל לכאורה בי	 בני הזוג
 כי השתכנע בקיומו של סכסו� בי	 בני –שהנהיג בית הדי	 השרעי לערעורי� בשני� האחרונות 


 האישה עתרה לבית הדי	 השרעי לערעורי� כנגד 11.ולפיכ� אי	 צור� בראיות נוספות, הזוג
 דחה את העתירה בנימוק שלא נית	 לערער על רי�ל� בית הדי	 השרעי לערעואו, החלטה זו


   12.החלטה מקדמית מסוג זה
והקאדי הורה לצדדי� להעביר לו שמות בוררי� ,  הוחזר לבית הדי	 השרעי בטייבההתיק
 , לבקשתה, שתייצג אותההבוררת העבירה האישה את שמה של 17.1.2011 יו�ב. מטעמ�


 אינו בוררתה פסק הקאדי של טייבה כי מינוי ,18.1.2011 יו�ב, ו� לאחר מכ	י. בהליכי הבוררות
כמו ג� לפי האסכולות החנבלית  (130 מבוסס סעי� עליהש ,שכ	 לפי האסכולה המאלכית, חוקי


 והורה הבוררת את מינוי ואהקאדי פסל אפ. רק גברי� יכולי� לשמש כבוררי�, )והשאפעית
 בית  ימנהשא� לא כ	,  בתו� שלושה ימי�גבר�ו של בוררלאישה להעביר לבית הדי	 את שמ


  . הדי	 בורר מטעמו
 הגישה האישה באמצעות עור� דינה ערעור 23.1.2011 יו�ב,  ימי� לאחר מכ	כחמישה


 לבטל את פסיקתו של בית הדי	 ביקשה זה היא עורבער. נוס� לבית הדי	 השרעי לערעורי�
בית הדי	 השרעי לערעורי� ישב על . אישה�רת השוללת מינוי בור,השרעי המקומי בטייבה


המאשררת , ) הצדדי�תשהתקבלה בלא דיו	 בנוכחו(ולבסו� הוציא החלטה לאקונית , המדוכה
מאני מבוסס על ' בחוק המשפחה העות130היות שסעי� : את פסיקת בית הדי	 של טייבה


 על פי המקובל בעויקיראוי שכללי מינוי הבוררי� בתביעות נזאע ושקאק , האסכולה המאלכית
,  כי רק גברי� יוכלו לשמש כבוררי� כאמור המאלכית קובעתהאסכולהשמכיוו	 . באסכולה זו


  13. הדי	 לערעורי� דחה את העתירהיתב
 להחלטתו של בית הדי	 השרעי לערעורי� הורה קאדי בית הדי	 השרעי בטייבה בהתא�


 עמדה בלוח הזמני� החליט לאמש.  וקצב לה זמ	 לעשות זאתמהגבר מטע�לאישה למנות בורר


 
10  Yitzhak Reiter, Judge Reform: Facilitating Divorce by Shari'a Courts in Israel, 11 J. 


ISLAMIC L. & CULTURE 13 (2009) . 
 מיו� 2/97; 2.3.1999 מיו� 210/98: לערעורי� השרעישל בית הדי�  למשל פסקי די� אור  11


' בעמ, 5 ש"לעיל ה, Abou Ramadanלניתוח נימוקיו של בית הדי� בפסיקה זו ראו . 15.6.1997
259–263 . 


 שנועד מלכתחילה לשפר את מצב� של נשי� שקאקהמ� הראוי להעיר כא� כי המנגנו� של הנזאע ו  12
למנגנו� המאפשר , ובאופ� אירוני, תורג� בסופו של דבר, )5ש "לעיל ה(במסגרת מוסד המשפחה 


 . � המגיעי� לה� לכאורה לפי הכללי� השרעיי� הדרת� של נשי� ממשאבי� כספייהמש� את
 .5.4.2011מיו� , 28/2011תיק   13
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 19.5.2011 ביו�, בתגובה להחלטה זו.  שני בוררי� מטעמולמנות הדי	 השרעי בטייבה בית
 ולבית הדי	 ייבה וביקשה שיוציא צו המורה לבית הדי	 השרעי האזורי בט�"בגעתרה האישה ל


זאע השרעי לערעורי� לנמק מדוע לא יתירו לה למנות בוררת כנציגה מטעמה בהלי� הנ
לא נית	 לה להשמיע את טענותיה (נימוקי העתירה נגעו ה	 בסוגיות פרוצדורליות . והשקאק


ומשו� שבתי הדי	 " למע	 הצדק("וה	 בסוגיות מהותיות , )בפני בית הדי	 השרעי לערעורי�
אישה מחוק �משהתעלמו בפסיקת� בעניי	 מינוי בוררת, מסמכות�, לטענתה, השרעיי� חרגו


סקירה מקיפה של הנימוקי� המועלי� בעתירה חורגת ). 1951–א"התשי, ישהשיווי זכויות הא
שהתבססו , די א� אציי	 כי העתירה העלתה שורה של טענות משפטיות. מתכליתו של מאמר זה


לה וה	 בפסיקה 'מאני ובמג'ה	 בחוק המשפחה העות, על דיו	 נרחב ה	 בחקיקה האזרחית
  . �"בגרלוונטית של 


 צו ביניי� המורה לבית הדי	 השרעי �"בגי של העתירה ניפק  העקרוניה אופילאור
  המפורטת לעתירה מיו�תגובהה.  את עמדתו המפורטת ביחס לטענות הצדדי�להציגלערעורי� 
את .  שעומדת במרכז מאמר זההיא ,שניתנה בידי בית הדי	 השרעי לערעורי�, 18.6.2012


ואשררו אותה , ית הדי	 השרעי לערעורי�המשמש כיו� נשיא ב, התגובה ניסח הקאדי דאוד זיני
בתגובתו זו דבק בית הדי	 .  שישבו עמו בהרכב,חכי� סמארה וזיאד אלהואני�הקאדי� עבד אל


 קרי שחל איסור על מינוי – הקודמת הלאקונית בעמדה שביטא כבר בפסיקתו לערעורי� השרעי
   14: רגליי� ועיג	 עמדה זו בטיעו	 בעל שלוש–בוררת בתיקי נזאע ושקאק �אישה


מאני הקובע מינוי בוררי� בהלי� נזאע ושקאק מבוסס על ' המשפחה העותחוקל 130 סעי�  .א
 שהסלטא	הלכה " הקובע כי 15לה'מגל 1801על בסיס סעי� , ולפיכ�, ההלכה המאלכית


 . לאור הכללי� הנהוגי� באסכולה זו חובה ליישמו,"אימ� הופכת להלכה מחייבת
שכ	 הבוררי� ה� בעלי , חל איסור מוחלט על מינוי נשי� כבוררות,  האסכולה המאלכיתלפי  .ב


שרעית �מבחינה דתית, אי לכ�. סמכות דתית ומשפטית ותפקיד� שקול לתפקידו של קאדי
 � . מאני' של חוק המשפחה העות130חל איסור על מינוי בוררת לפי סעי


 פסיקותיה� של על ה בתחולתו של חוק שיווי זכויות האישמכיר אמנ� השרעי הדי	 בית  .ג
היות שהבוררי� , אול� קובע כי חוק זה אינו חל על מינוי בוררי�, בתי הדי	 השרעיי�


 שיווי זכויות חוקל) ג(7בית הדי	 מסתמ� כא	 על סעי� . שיפוטית�מהווי� פונקציה דתית
  :  הקובע כי16,)2000זהו סעי� שנוס� לחוק בתיקו	 חקיקה שעבר בשנת (האישה 


 
אמנ� כללה התייחסות לסוגיות )  עמודי�11�כ(תגובתו המפורטת של בית הדי� לערעורי�   14


, )ובקיצור הכרחי(אול� א� לחטוא בפשטנות מסוימת , כמו ג� הנמקות משפטיות נוספות, נוספות
  .על שלוש הרגליי� הללוהרי שלוז הטיעו� נבנה 


חוק זה אמנ� בוטל ונמחק . 1876–1869נחקק בי� השני� , הקוד האזרחי העותומאני, לה'המג  15
על . אול� הוא ממשי� להיות תק� בבתי הדי� השרעיי� בישראל, 1984� מספר החוקי� הישראלי ב


בי� : שרעיי	 הדי� הבתילה בבתי הדי� השרעיי� בישראל ראו איאד זחאלקה 'חשיבותה של המג
 ).2009 (2 השיפוט לזהות


 .168ח "ס, 2000–ס"התש, )2' תיקו� מס( שיווי זכויות האישה חוק  16
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ובכלל זה ,  לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי	 הדתי חוק זההוראות
  .על מינוי רבני� ובעלי תפקידי� שיפוטיי� בבתי די	 דתיי�


 כי בהתא� להוראותיה של האסכולה לערעורי� השרעי החרגה זו קבע בית הדי	 לאור
  . מינוי נשי� כבוררות בתיקי נזאע ושקאק אסור בתכלית, המאלכית


אול� הוא חייב את בית , מד בבסיס הטיעו	 הזה נראה אולי פשוט למדי הלוגי העוהמהל�
 עור� ללוגיקה השיפוטית שהוא עצמו אימ� למ	 שנות להפנותהדי	 השרעי לערעורי� 


אשר התבססה במידה רבה על היכולת לתמר	 בי	 הדעות של האסכולות השונות ועל , התשעי�
י#ר 'מאז שנות התשעי� היווה הַתחָ , למעשה. היכולת לבחור את הדעה שהתאימה ביותר לצרכיו


 הגישה האקלקטית המאפשרת לשלב הלכות השאובות מאסכולות שונות כדי להגיע לפתרו	 –
 וקבע הלכות חדשות שינויי� השרעי מרכזי שבאמצעותו הוביל בית הדי	 מנגנו	 – הטוב ביותר


  17.וליברליות
� את התפיסה המקובלת  להעדיבחר השרעילא די שבית הדי	 , במקרה זה, והנה


כיוו	 , הוא הסביר שאי	 לו בררה אלא לעשות זאת, של האסכולה המאלכית) והשמרנית(
טיעו	 זה מצמצ� במשתמע .  מאסכולה זולקוחמאני 'העותשהסעי� המדובר בחוק המשפחה 


שכ	 כעת נית	 ,  במקרי� נוספי� בעתידג� השרעיפרשני של בית הדי	 �את המרחב השיפוטי
את ההלכה המקובלת ) שלא לומר שחובה לבחור תמיד(ו	 כי יש להעדי� תמיד יהיה לטע


  . באסכולה שממנה שאובה הפרקטיקה המשפטית הנדונה
 לערעורי� ביחס להגדרת תפקיד�  השרעי פרסה מפתיעה אפילו יותר ביצע בית הדי	פניית


אינו חל על מינוי  שיווי זכויות האישה חוקשכדי לבסס את הטיעו	 , כפי שראינו. של הבוררי�
שיפוטי המקביל � בית הדי	 כי לבוררי� שמור תפקיד דתיקבע, בוררי� בתיקי נזאע ושקאק


קביעה זו עומדת בסתירה מוחלטת לא רק למגמה שאיפיינה את פסיקתו של . לתפקידו של קאדי
  מגמה של חיזוק מעמד הקאדי�– בשני העשורי� האחרוני� לערעורי� השרעיבית הדי	 


 אלא א� לפסיקותיו הספציפיות של – 18 על חשבו	 כל יתר השחקני� בשדה השרעיווביסוס
  השרעי זו כבר נדונה בעבר כמה פעמי� בבית הדי	סוגיה. בית הדי	 בסוגיית הבוררי�


ויותר ,  קבע בעברלערעורי� השרעיבית הדי	 . �"בגוא� התגלגלה לפתחו של , לערעורי�


 
 דברי" השריעה בישראל:  לזמ� המודרני בסביבה זרהתיסיגולו של משפט הלכ"אהר� ליש   17


ראו ג� אמירה מפורשת של . 15 ש"לעיל ה, זחאלקה; )2005 (13 טהאקדמיה הלאומית למדעי	 
לדיו� ביקורתי . 30.1.2001מיו� , 174/2000 תיק: בית הדי� השרעי לערעורי� בעניי� זה


 Moussa Abou Ramadan, The Transition From Tradition to Reform: Theבפרקטיקה זו ראו 
Shari'a Appeals Court Rulings on Child Custody (1992–2001), 26 FORDHAM INT’L L.J. 595, 


624–627 (2003). 
18  Moussa abou Ramadan, Notes on the Anomaly of the Shari'a Field in Israel, 15 ISLAMIC L. 


& SOC’Y 84 (2008).  
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 עמדתו הבלתי 19.ינ� מורשי� לפרק קשר נישואי	כי הבוררי� אינ� קאדי� וא, מפע� אחת
ולפיכ� קביעת� של הבוררי� ,  הקאדי מוסמ� לפרק קשר כזהרקשמשתמעת לשתי פני� הייתה 


 אשרר בפסיקתו עמדה זו ונת	 �"בג. העומדת לשיקול דעתו של הקאדי, היא בבחינת המלצה
   20.לה גושפנקה מלאה


מוכני� לפתע , נות אישה לתפקיד בוררתכדי להצדיק את הסירוב למ, במקרה זה, והנה
.  לכל דבר ועניי	שיפוטי לבוררי� תפקיד להעניק לערעורי� השרעיהקאדי� בבית הדי	 


 בעמדות שביטא בית הדי	 השרעי בותיהשופטת עדנה ארבל עמדה בפסק דינה על חוסר העק
פופי�  כהקובעת כי הבוררי�, ובחרה להעדי� את עמדתו הקודמת, לערעורי� בסוגיה זו


 בוררי� בתיקי נזאע מינויש שעמדה בבסיס פסיקתה של ארבל היאקביעה זו ,  למעשה21.לקאדי
, מכיוו	 שאי	 לה� תפקיד שיפוטי:  מוחרג מהכלל שקבע חוק שיווי זכויות האישהאינוושקאק 
  . ודי	 העתירה להתקבל התפקידוש אפליה לפי מי	 באיסורההרי שא
) שוב(הוא הוצג . ל לא מבוטנזק לערעורי� הדי	 השרעי  להערי� כי הפרשה גרמה לביתנית	


,  אול� חמור מכ�22,המעדי� לדבוק במנהגי� מיושני� ופטריארכליי�, כמוסד שמרני
זה . �"בג במקרה זה בסימ	 שאלה לאור התערבותו של הועמדה השיפוטית שלו האוטונומיה


בית הדי	 השרעי לערעורי�  של פרשנותו הדתית והפרוצדורלית את שפסל בלבד זולא , אחרו	ה
 הראוי להבהיר כא	 כי מ	. אלא א� נז� בו וביטל את פסק דינו,  הנוהג בבתי הדי	 השרעיי�לדי	


 זוהי א� 23, אינה פורמליתאמנ� נהני� בתי הדי	 השרעיי� בישראל ממנהש האוטונומיה
�  המוסדות המשפטיי� היחידיה� ללואוטונומיה בפועל המתבססת על כ� שבתי הדי	 ה


על כ� שה� נהני� מדרגות חופש שיפוטיות מרחיקות לכת ועל כ� , ערביתבישראל המתנהלי� ב
 ובוודאי כזו – כל התערבות 24.שהממסד הישראלי ממעט מאוד להתערב במתרחש בה�


 מצמצמת אפוא את המרחב –בנזיפה ובקביעת תקדי� מחייב , די	 פסקהכרוכה בביטול 
 בעלי הדי	 בקרביטימיות של בתי הדי	 השרעיי�  ומאיימת לפגוע בלגהאוטונומי הזה


  . המוסלמי�
,  השוללת מינוי נשי� כבוררות, של בית הדי	 השרעי לערעורי�פשרת הבלתי מתעמדתו


ומדוע היה , מדוע היה מוכ	 בית הדי	 לשל� את המחיר הזה. עלתה לו לפיכ� במחיר לא פשוט
   . בפרק הבאענות לנסהאעל כ� ? �"בג של דו בהתערבות מצמוכ	 להסתכ	


 
 . 216/00, 115/00, 139/99 די� ערעורי� סקיראו למשל פ  19
 ). 2001 (592) 2(ד נה"פ,  השרעי לערעורי	 בירושלי	הדי��בית'  נחמזה �9347/99 "בג  20
 .  של השופטת ארבלדינה לפסק 38' פס, 1 ש"לעיל ה, הבוררת� "בג  21
 .�" על פסיקת בגייא�ראו למשל את הדיווח באתר של הארגו� הפמיניסטי כ  22
ל אינ� טוע� כי בתי הדי� השרעיי� בישרא, המאמ� נקודת מבט פורמליסטית, אבו רמדא�, אכ�  23


 . 17 ש" הלעיל, Abou Ramadanראו .  שהיאאוטונומיה כלנהני� מ
 Ido Shahar, Legal Reform, Interpretive Communities and the Quest for Legitimacy: Aראו   24


Contextual Analysis of a Legal Circular, in LAW, CUSTOM AND STATUTE IN THE MUSLIM 


WORLD: STUDIES IN HONOR OF AHARON LAYISH 199 (Ron Shaham ed., 2007). 
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   הסברי� אפשריי�שלושה. ג


� של בית הדי	 השרעי לערעורי� בנוגע למינוי אישה"תמוהה" לעמדתו ה הראשו�ההסבר


 לאחר רבוררת מתייחס לפוליטיקה הפנימית במוסד זה ולחילופי הגברי שהתרחשו בו זמ	 קצ
טב את השדה הסבר זה הועלה על ידי כמה מבני שיחי המכירי� הי. �"בגמת	 התשובה ל
 הקאדי –נשיאו הוותיק ורב ההשפעה של בית הדי	 לערעורי� , לטענת�. המשפטי השרעי


 אמנ� הודיע על פרישתו מהתפקיד חודשי� מעטי� לאחר מת	 התשובה –אחמד נאטור 
 אול� ההודעה באה בעקבות מאבק כוחות שהיו מעורבי� בו ה	 גורמי� מתו� 25,�"בגל


   26.יצוניי� לההמערכת השרעית וה	 גורמי� ח
 ביחס לערעורי� השרעי בעמדתו של בית הדי	 השינוייש לייחס את ,  מבט זומנקודת


 על ירושתו של הקאדי נאטור או לרצונ� של יורשי� לתחרות,  של הבוררי�תפקיד�ל
,  לקאדי נאטורבניגוד שהועלתה היא כי הטענה.  עצמ� מהנשיא הקוד� אתפוטנציאליי� לבדל


 מגדריות רבות בבתי הדי	 רפורמות עודדוש, �"בג ע�להגיע לעימותי�  שלא מאמ� עשהאשר 
 בחר לנקוט עמדות – הקאדי דאוד זיני – המועמד המוביל לרשת את מקומו 27,השרעיי�


 מול החקיקה הישראלית הליברלית וחוק שיווי זכויות אל לבטא התרסה ביקששמרניות ו
  . האישה


 הדיו	 אתהוא יורד לגופו של אד� ומצמצ� , תראשי:  משתי בחינותיי זה לוקה בעינהסבר
הוא אינו עומד , וא� חשוב יותר, שנית;  צרי�ומנטליי�לאינטרסי� פרטיי� ולשיקולי� אינסטר


 ה	 אלו שלפני מינויו –במבח	 המציאות כאשר בוחני� את פסיקותיו ועמדותיו של הקאדי זיני 
כשות� או , הקאדי זיני חתו�. י זהוה	 אלו שלאחר מינו, לנשיא בית הדי	 השרעי לערעורי�


 שהונהגו בבתי הדי	 השרעיי� בשני� י� מעטלא על חידושי פסיקה ליברליי�, ככותב ראשי
 כי הקאדי אינו שקבע, 76/07 את פסק הדי	 בערעור שכתב הואזיני , כ� למשל. האחרונות


מהאישה את א� אלו קבעו שיש לשלול , מחויב לקבל את החלטת הבוררי� בתיקי נזאע ושקאק
 , הקאדי זיניכי פורס� 2013 שנת בשלהי,  כפי שהוזכר כבר למעלה28.כל המוהר או את חלקו


 לבני ציפי דאזנפגשו ע� שרת המשפטי� , )מנהל בתי הדי	 השרעיי�(ביחד ע� הקאדי סמארה 
 לי�י במ29.והסכימו לפעול למינוי אישה כקאדית ראשונה בבתי הדי	 השרעיי� בישראל


 
 . 2012הקאדי נאטור הודיע על פרישתו בנובמבר   25
 .www.alarab.com/Print/461808 ,30.5.2012ערב מיו� � באתר אלהדיווחראו   26
27  Reiter ,76–61' בעמ, 17ש "עיל הל, זחאלקה; 10 ש"לעיל ה . 
המעניקה לבוררי� מעמד , פסיקה זו עומדת כמוב� בסתירה משוועת לפסיקתו במקרה הנוכחי  28


 בעניי� 90/00' ס שות� בהרכב הקאדי� בערעור מהיההקאדי זיני א� . שווה למעמד� של הקאדי�
מעתה ואיל� תיקבע זכאות� של , יה מקובל בעבר נקבע כי בניגוד למה שהבוש, מזונות אישה


 . ולא מיו� מת� פסק הדי�, הנשי� למזונות מיו� הגשת הקובלנ
 .3 ש"ראו לעיל ה  29
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לא נראה שהוא עשה ,  הקאדי נאטור, ביקש הקאדי זיני לבדל את עצמו מקודמוג� א�, אחרות
   .זאת באמצעות נקיטת עמדות פטריארכליות שמרניות ובלתי מתפשרות


בוררת נוגע � בעניי	 מינוי אישהלערעורי� השרעי לעמדתו של בית הדי	 שני הסבר
) בלשו	 ביקורתית (הביעק או הבלתי )א� להשתמש בלשו	 נקייה( הגמישה למאפייני פסיקתו


משקיפי� לא מעטי� שניתחו את פסיקותיה� של בתי הדי	 , אכ	. של המוסד השיפוטי זה
 ועל חוסר ההשרעיי� בישראל לאור� השני� עמדו על אופיי� הגמיש והמסתגל של בתי די	 אל


הצביע כבר בראשית שנות השבעי� על , למשל, אהר	 ליש.  השיפוטי המאפיי	 אות�בותיהעק
הבדלי� ניכרי� במדיניות� השיפוטית של הקאדי� השוני� שכיהנו בדי	 והסביר אות� כנובעי� 


   30.מרקע שונה ומהשכלה שונה
ניתח את המדיניות השיפוטית , בשורה של מאמרי� מאירי עיניי�,  אבו רמדא	מוסא


ל  שבותיועמד על חוסר העק, שהנהיג בית הדי	 השרעי לערעורי� בשנות התשעי� והאלפיי�
 בחר בית הדי	 לתמר	 באופ	 אינסטרומנטלי בי	 האסכולות השרעיות תי�לע: מדיניות זו


 והחקיקה נדטוריתהחקיקה המ, מאנית'תו� שהוא מפנה ג� אל החקיקה העות, השונות
 בחר בית הדי	 להציג את עצמו כמי שמחויב  אחרותבהזדמנויות , זאתלעומת; הישראלית


 על הפער האינהרנטי שבי	 הרטוריקה ביעאבו רמדא	 הצ 31.לייש� א� ורק את הדי	 השרעי
כמו ג� על , האסלאמית הבלתי מתפשרת של בית הדי	 ובי	 המדיניות השיפוטית שלו בפועל


   32.שיטתית של מקורות החקיקה העומדי� לרשותו� והלאהביעק�פרשנותו הלא
של בתי " להגמיש והמסתג, אופיי� הדינמי" אני עצמי עסקתי לא מעט במה שכיניתי ג�


 מאמרי� ופרסומי� ניסיתי להסביר את הדינמיות השיפוטית כמהב. הדי	 השרעיי� בישראל
 " הנורמטיביפלורליז�"ה:  אחדי�שמפגיני� בתי הדי	 הללו כתוצאה של שילוב בי	 גורמי�


 ה� נהני� והעובדה ממנהש האוטונומיה השיפוטית מרחיקת הלכת 33, ה� פועלי�במסגרתוש


 
, )הער�(יחס למנהג הבדווי : הדוגמל , הצביע על הבדלי� ניכרי� בי� קאדי� שוני� בסוגיותליש  30


מאני שאינ� 'זרחית ישראלית והפעלת סעיפי� בחוק המשפחה העותיישו� ואכיפה של חקיקה א
-AHARON LAYISH, WOMEN AND ISLAMIC LAW IN A NONראו .  מההלכה החנפיתי�שאוב


MUSLIM STSTE: A STUDY BASED ON THE DECISIONS OF THE SHARI'A COURTS IN ISRAEL 


(1975). 
 .17ש " הלעיל, Abou Ramadanראו במיוחד   31
32  Moussa Abou Ramadan, The Shari'a in Israel: Islamization, Israelization and the Invented 


Islamic Law, 5 UCLA J. ISLAMIC & NEAR E.L. 81 (2005). 
ו� בוא� שחקר את בתי הדי� השרעיי� ' האנתרופולוג גבעט"  נורמטיביפלורליז�"את המונח   33


הגמישות בפסיקותיה� של בתי הדי� הללו מושגת בזכות יכולת� , לטענתו של בוא�. ינדונזיהבא
, הדי� השרעי:  נורמטיביותרכות מעכמהשל הקאדי� לתמר� בי� הנמקות משפטיות השואבות מ


 JOHN R. BOWEN, ISLAM, LAWראו . לאומי��קודי� מנהגיי� שוני� וכ� הדי� הבי, חוק המדינה


AND EQUALITY IN INDONESIA: AN ANTHROPOLOGY OF PUBLIC REASONING (2003) . �נית
�בהחלט לתאר את הקאדי� בבתי הדי� השרעיי� בישראל כמי שפועלי� במציאות נורמטיבית


 .פלורליסטית דומה
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 –כי לחצי� מוסדיי� סותרי� , למשל, טענתי.  לחצי� מצד גורמי עניי	 שוני�שמופעלי� עליה�
מצד� של ,  גיסאומאיד�, מצד� של גורמי� שוני� במערכת המשפט הישראלי,  גיסאמחד


 הביאו –) המופתי של ירושלי� מטע� הרשות הפלסטינית, למשל(גורמי� שוני� בשדה השרעי 
 אחר הראיתי כיצד נאל� במאמר 34.הביעק�ניה כלא שנראית על פיתלאימו� מדיניות שיפוט


 ארגוני נשי� וארגוני חברה – יריבות "' שיחקהילות"בית הדי	 השרעי לערעורי� לתמר	 בי	 
 וכיצד תמרו	 זה מחייב אותו –  אחרצדמוהתנועה האסלאמית בישראל , חד אצדאזרחית מ


   35.לגלות יצירתיות וגמישות משפטית מקסימלית
 בעניי	 מינוי לערעורי� השרעינית	 לטעו	 כי עמדתו של בית הדי	 , נוני לחזור לעניא�
עולי� בקנה אחד ,  שעמדה זו חייבה ביחס להגדרת תפקיד� של הבוררי�והשינוי, בוררת� אישה


האפיזודה הנוכחית אינה אלא , מנקודת מבט זו. הביעק�ע� נטייתו משכבר הימי� לפסיקה לא
 הפסיקה התאמת  אתהמאפשרת, שיפוטית ונורמטיביתביטוי אחד מני רבי� של גמישות 


  . משתני� הצרכי� ולללחצי�
 זה דומה כי קשה במקרה א�, נכונה בוודאי" בותי העקסר של חובותהיעק" בדבר הטענה


כפי . נקטש עמדהה את הדי	 אשר הביאו אותו לנקוט ביתלזהות את הלחצי� שהופעלו על 
ולא הייתה לפיכ� ,  שולית יחסיתסוגיהבוררת היא � ה של מינוי אישסוגיהה,  כבר למעלהנטע	ש


.  לא של ארגוני נשי� ולא של גורמי� אסלאמיי�–כל מעורבות של גורמי� חיצוניי� בתיק הזה 
התגלתה רק לאחר שהתיק ) מצד� של ארגוני חברה אזרחית(מעורבות כזו ,  של דבראמתול


 יתרה 36. אליובנוגעניסח את עמדתו  הדי	 השרעי לערעורי� כבר בית ולאחר ש�"בגהגיע כבר ל
   . תקשורתיהד כל ג� לא היה למקרה �"בגעד לפרסו� פסק הדי	 המהפכני של , מכ�


 הפעיל אשר –  או מחוצה לה השרעיתמערכתה מתו� –  כלשהו גור�לראות אפוא קשה
בוררת והביא אותו לפסוק באופ	 שנוגד לכאורה את �לח� על בית הדי	 בעניי	 מינוי אישה


 שמפגי	 בית הדי	 לערעורי� הוא שרירותי בותיהא� ייתכ	 אפוא כי חוסר העק. ינטרסי� שלוהא
אבל אני לפחות סבור שהסבר זה אינו , ייתכ	 שכ�? ואינו כפו� לרציונל כלשהו שנית	 לזיהוי


האפיזודה הזו צריכה ללמדנו שבמקרי� , לתפיסתי שלי.  הדי	 ואת החלטותיובית את מכבד
 הוא מוצא את עצמו פוסק תי�ושלע,  הנורמטיבית של בית הדי	ותל לגמישמסוימי� יש גבו


  .  יקרמחיר ממנו תגבה ג� א� זו אינה אהודה וג� א� –פסיקה ערכית 


 
34  Ido Shahar, Legal Pluralism Incarnate: An Institutional Perspective on Courts of Law in 


Colonial and Post-Colonial Settings, 65 J. LEGAL PLURALISM & UNOFFICIAL L. 133 (2012). 
35  Shahar ,24 ש"לעיל ה . 
 לאומי�� המרכז לחקר קליטת המשפט הבי–קונקורד "ו"  ארגו� פמיניסטי– א�ייכ: "שני ארגוני�  36


 ". ידידי בית המשפט"הצטרפו לעתירה כ" בישראל
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 שאני רוצה להציע לעמדתו הבלתי מתפשרת של בית הדי	  השלישיההסבר,  אחרותלי�יבמ
 עומדתהיא ש) פטריארכליי�(המחויבות לערכי� : בוררת הוא הסבר ערכי�בעניי	 מינוי אישה


   37.מאחורי העמדה שביטא בית הדי	
שהופ� אותו לייצוג , "מועצה משפחתית" בהלי� הבוררות המנוהל על ידי ,מה יש בו, ובכ	


 ,ומה יש בו? לתפיסות ולפרקטיקות פטריארכליות, לערכי�, של� כל כ�, מובהק כל כ�
 לתפיסתו של בית הדי	 השרעי ,כ� נראה, המחייב, בתפקיד הבורר במועצה המשפחתית


הרשו לי לפתוח בתיאור קצר של סצנה הלקוחה דווקא ? את זהותו המגדרית הגברית, לערעורי�
�  האנתרופולוגית זיבא מירבידי מספר שני�שצול� לפני , "גירושי	 נוסח אירא	", מסרט תיעודי


 אחר ניסיונותיה של , בי	 היתר, מצלמת	 של השתיי� עוקבת38.חוסייני והבמאית קי� לונגניטו
 אמנ�הסרט . 36נהג מונית ב	 , לזכות בגירושי	 מבעלה בהמא	,  מטהר	16נערה בת , זיבא


 אול� ש� כמו – מירושלי� מטייבה או בהווייתה הרחוקה מאוד – באירא	 המהפכנית מצול�
מתקיימת פרוצדורה ,  האישה מבקשת להתגרש ולהותיר בידיה את המוהרבה�שבמקרי� , כא	
תפקיד� של הבוררי� . הכוללת מינוי בוררי� משני הצדדי�, שקאק ונזאע מאוד להלי� הדומ


א� , ואול�;  הוא לנסות ולפשר בי	 בני הזוג–כמו ש� ,  כא	–" מועצה משפחתית"הפועלי� ב
בסמכות� להמלי� על פירוק קשר הנישואי	 ועל הסדר כספי שיתלווה , פשרה אינה מתאפשרת


  . לגירושי	
" מועצה משפחתית"זוהי .  רוצה לתאר מתרחשת בבית הוריה של זיבא שאניהסצנה


נוכחי� בה נציגי שתי . שכונסה בניסיו	 למצוא פתרו	 לסכסו� המתמש� בי	 בני הזוג
 כמהשל בני הזוג ואפילו ) מצד האב(דודיה� , אביו של בהמא	 ואביה של זיבא: המשפחות


 
 רבות ותקשה למצוא דוגמא, לאור אופיי� הפשרני והמסתגל של בתי הדי� השרעיי� בישראל  37


� " בגע�אשר הביאו אות� להתנגשות ישירה , שבה� הקאדי� התעקשו לנקוט עמדות עקרוניות
דוגמה אחת לנושא שכזה היא שאלת כפיפותו של בית הדי� .  רשויות המדינה האזרחיותע�ו


שיוצר במשתמע מתח , חוק זה. 1962–ב"התשכ, תות המשפטית והאפוטרופסוהשרעי לחוק הכשר
עומד בבסיס מחלוקת מתמשכת בי� בית הדי� השרעי , בי� הדי� השרעי ובי� החקיקה הישראלית


במספר רב של פסיקות קבע שוב ושוב בית הדי� לערעורי� כי בתי הדי� . �" בגלבי�לערעורי� 
של בית  די� סקיראו למשל פ(ת המשפטית והאפוטרופסות השרעיי� אינ� כפופי� לחוק הכשרו


� מצדו פסק "בג). 279/2005, 55/2001, 127/1997, 135/1996, 63/1994 הדי� השרעי לערעורי�
, פורס� בנבו (פלוני'  נפלונית 8906/04 �" למשל בגראו. שוב ושוב כי ההפ� הוא הנכו�


פורס�  (שרעי הגבוה לערעורי	 בירושלי	בית הדי� ה' נ פלונית 9740/05 �"בג; )20.7.2005
). 5.6.2006, פורס� בנבו(בית הדי� השרעי לערעורי	 '  נפלוני 1129/06 �"בג; )5.2.2006, בנבו


לדיו� מאיר עיניי� במאבק שנסב על אודות יישו� חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בבתי 
 Moussa Abou Ramadan, The Recent הדי� השרעיי� בישראל בתיקי משמורת ראו


Developments in Custody Law for Muslims in Israel: Gender and Religion, 8 JOURNAL OF 


WOMEN OF THE MIDDLE EAST AND THE ISLAMIC WORLD 274 (2010).  
38  DIVORCE: IRANIAN STYLE, a movie by Ziba Mir Hosseini & Kim Longinotto (1998) .�נית 


-You Tube :www.youtube.com/watch?v=qs9XSTt באתר ע� כתוביות באנגלית לצפות בסרט
DIE. 
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עצה המשפחתית על שטיחי� וכריות בדיווא	 רחב הידיי� ישובי� משתתפי המו. מאחיה�
,  אמה של זיבא–נשות המשפחה המארחת . ומדברי� בכובד ראש על הסכסו� בי	 בני הזוג


, ה	 נכנסות מדי פע� לדיווא	 כדי להגיש תה או דברי תקרובת.  אינ	 נוכחות בחדר–דודותיה 
המצלמה  (בסמו� יושבות אובזמ	 שאינ	 מגישות תקרובת ה	 עומדות . ויוצאות במהירות


  ). המציצות מאחורי דלת או קיר, מתעכבת מדי פע� על פניה	 המוסתרות למחצה
 לבני בסמו�יושבי� כל אחד , נוכחי� ג� ה� בחדר, בני הזוג המסוכסכי�,  ובהמא	זיבא
, שהמצלמה עוקבת אחריה	, ותגובותיו,  רוב הזמ	שותק,  יותרהמבוגר, בהמא	. משפחתו


, לעומת זאת, זיבא הצעירה. הסכמה או בניע ראש לשלילה בהנהו	 ל כללבדר�מסתכמות 
 טחו	י ובבשכנע מאופ	מרימה את קולה ומתבטאת ב, היא מרבה לדבר:  יותרורבלית הרבה


ג� אל מול , מ	 הסת�(הנבוכי� בעליל , שוב ושוב היא מושתקת על ידי בני משפחתה. עצמי רב
 מכריז כי היא אינה זכאית בהמא	ר כאש, בשלב כלשהו. מאורחה ונוהגה המוחצני�, )המצלמה


 יתומה שהוא , אנימה: "היא מתפרצת וזועקת, " לבוטוב" לעזור לה ממוכ	 הוא א� פיצוי כלל
 י כל זכויותיאת אקבל ש�נל� לבית הדי	 ו! אני אראה לו?  צרי� לעזור ליהוא? מצא ברחוב


ש� מה הזמינה אות�  לשואלו,  המבוגרלמשמע דברי� אלה נוז� בה בחומרה דוד%". במלוא	
הגברי� נפרדי� אלו מאלו ; הצדדי�ללא הסכמה בי	 , בסופו של דבר,  מסתיימתהמועצה. בכלל


   39.והסרט עובר לטפל במקרה אחר, בלחיצות ידיי� ובנשיקות על הלחי, בנימוס
 מהמועצות בוודאישונה " גירושי	 נוסח אירא	" המשפחתית המצולמת בסרט המועצה


 אול� האופי הפטריארכלי 40,ות במסגרת הליכי נזאע ושקאק בישראלהמשפחתיות המתקיימ
על כל , המועצה המשפחתית, כפי שעלה מהתיאור הזה. המובהק של הסיטואציה משות� לה	


ה� , יריביה�� ה� שמקבלי� את אורחיה�: מנוהלת ונשלטת באופ	 בלעדי על ידי גברי�, שלביה
כאשר ההתדיינות ) במחוות גבריות מדודות(וה� שנפרדי� מה� ' שיחת גברי�'שמנהלי� עמ� 


,  פרגוד או קיר,וילו	ומעבר ל, ה	 נמצאות ברקע: נפקדות באירוע�נשי� ה	 נוכחות. מסתיימת
שלוש במהל� ההתדיינות ה	 נכנסות �פעמיי�; כמוב	, לבושות בכיסוי ראש ובבגדי� צנועי�


וממהרות לצאת שוב מהחדר , מגישות תה ודברי תקרובת, לביקורי� קצרי� ושתוקי� בדיווא	
  . לאחר מכ	


 זמ	 ולוקחת חלק פעיל לאור� נמצאת בחדר, מושא הלי� הבוררות,  הנערה זיבארק
 פהג� פתחו	 ה, ע� זאת. היא נשאלת שאלות ומתבקשת להגיב להצעות שעולות. בהתדיינות


 שוב ושוב ולהבהיר " אותה במקומהלהעמיד"שכ	 הגברי� בני משפחתה דואגי� , שלה מוגבל


 
 . המקרה ישוב לטיפולו של הקאדי בבית הדי� השרעי,  הושגה הסכמהולאהיות   39
הוא שבישראל רוב רוב� של המועצות המשפחתיות מנוהלות על ידי בוררי� , למשל, הבדל אחד  40


הבדל .  הצדדי� שליה�ולא על ידי בני משפחות,  השרעיי�מקצועיי� הממוני� על ידי בתי הדי�
חשוב אחר הוא שלבוררי� באירא� אי� סמכות להורות על פירוק קשר הנישואי� א� אי� הסכמה 


 .על כ� בי� שני הצדדי�
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 ה דומה כי מאפייני� אל41. אצלה אלא אצל�תנמצא אינה  לקבל החלטותסמכותהלה ש
מאזורי� שוני� ומזמני� " מועצות משפחתיות" למדי בתיאורי� של בימופיעי� באופ	 עק


   42.שוני�
נראה כי . תפקיד חשוב ביותר שמור לגברי� מבוגרי�, ל המועצה המשפחתית שבמסגרתה


 על הציר המגדרי והגילי –פרקטיקה זו מעוגנת בתפיסות תרבותיות המייחסות תכונות חיוביות 
על הבורר לגל� בהתנהגותו ובתכונותיו מאפייני� גבריי� . 'עשו משהו בחיי�' לגברי� שכבר –


 כדי וחנותשאינו זקוק להתלהמות או לכ, ד� בעל יוקרה חברתיתהוא צרי� להיות א: חיוביי�
 במונחיה 43.בסבלנות וביכולת הקשבה, בתבונה,  להיות ניח	 ביישוב דעתעליו; לבטא סמכות


לשמע כל התגרות " דמו אינו רותח "– )שכל" (=עקל"הבורר ניח	 ב, וד'של לילה אבו לוע
 הוא אינו מונע מרגש –!) בניגוד לנשי�כמו ג� (ובניגוד לה� , כדמ� של גברי� צעירי�


   44.ציונלי דעת רקולאלא משי, ")נפס"(


 
 זקוקות לגבר שידבר נשי�שדפוס זה עולה כמוב� בקנה אחד ע� התפיסה החברתית המקובלת   41


, מלבד לצור� חתימה על חוזה נישואי� של אישה בתולה. י� שלה�בשמ� וישמור על האינטרס
אול� , )ואליו, בערבית(הדי� השרעי אמנ� אינו מחייב את הימצאותו של אפוטרופוס גברי כזה 


 כלל מישהו מבי� ר�בד, גברי" מלווה"נראה כי בסיטואציות חברתיות רבות נשי� מביאות עמ� 
. שיספק לה� גב וישמור על האינטרסי� שלה�, ) או אפילו ב�,אח, דוד, סב, אב(קרוביה� האגנטיי� 


 אי�כי העובדה שנשי� אינ� משתתפות באופ� פיזי במועצה המשפחתית , ע� זאת, יש לציי�
.  שה� אינ� מעורבות מאוד בהלי� המשא ומת� ושאי� לה� תפקיד חשוב בהגעה להסכ�פירושה


שג� הוא (אחורי הקלעי� בהלי� הסולחה מעורבות� של נשי� מ, דורו� פלי,  שמראה למשלכפי
 – Doron Pely, Women in Sulhaראו . היא רבת חשיבות) מתקיי� לכאורה בי� גברי� בלבד


Excluded yet Influential: Examining Women's Formal and Informal Role in Traditional 
Dispute Resolution, within the Patriarchal Culture of Northern Israel's Arab Community, 


22 INT'L J. CONFLICT MANAGEMENT 89 (2011). 
�שנושא אופי אינטימי, לא נית� כמעט למצוא תיאורי� מפורטי� של ההלי� הזה, למרבה הצער  42


של מועצות משפחתיות ,  את התיאור המופיע אצל דיא� זינגרמ�הראו לדוגמ. משפחתי מובהק
 הירינמו� בפרבר ק�וכי נישואי� בקרב משפחות בנות המעמד הבינוניהמכונסות כדי לפתור סכס


 DIANE SINGERMAN, AVENUES OF PARTICIPATION: FAMILY, POLITICS AND: בשנות התשעי�


NETWORKS IN URBAN QUARTERS OF CAIRO 50–53 (1995). וליד ראו ג� את התיאור שמספק 
 Walid Iqbal, Dialogue: וכי גירושי� בסעודיהבסכס" בוררות המשפחתית"אקבאל של מאפייני ה


on the Practice of Law and Spiritual Values: Courts, Lawyering and ADR – Glimpses into 
the Islamic Tradition, 28 FORDHAM URB. L.J. 1035 (2001). 


 אלא לתפיסה ,אינני מתייחס כא� לדרישות הדתיות שהעלו האסכולות השונות באשר לבוררי�  43
באשר לעמדות ההלכתיות ביחס לשאלה מי יכול לשמש . החברתית המקובלת של הפונקציה הזו


 Mahdi Zaharaa & Nora A. Hak, Tahkim (Arbitration) in Islamic Law within theכבורר ראו 
Context of Family Law, 20 ARAB L.Q. 2 (2006)  


 LILA  ובהקשרי� המגדריי� והגיליי� שלה� ראו"נפס" ו"לעק"לדיו� מאיר עיניי� במושגי� של   44


ABU LUGHOD, VEILED SENTIMENTS: HONOR AND POETRY IN A BEDOUIN SOCIETY 88–94 
 LAWRENCE ROSEN, THE ANTHROPOLOGY OF JUSTICE: LAW AS CULTURE INראו ג� . (1986)


ISLAMIC SOCIETY 12–13 (1989) . 
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 המועצה"המתקיימת במסגרתה של ,  שהפרקטיקה של הבוררותלסכ� אפוא נית	
 תפיסות תרבותיות – ובעת ובעונה אחת ג� מאששת ומייצרת –משקפת , "המשפחתית


כונות הדרושות כדי להשיב את המייחסות לגברי� בוגרי� את היכולות והת, פטריארכליות
 למנות הדרישה, נקל לשער כי לאור	 של תפיסות כאלו. המשפחתי על כנו�הסדר החברתי


. ותעורר לפיכ� התנגדות קשה,  כמעט ככפירה בעיקרתיתפס שקאקאישה להלי� נזאע ו�בוררת
 בידי  ממוני� לתפקיד�אמנ�  שהתנגדות זו עוד תועצ� לאור העובדה שהבוררי�לשער ג�נית	 


פרטי �אול� כל פעולת� מתרחשת במרחב המשפחתי, )בית הדי	 השרעי(מוסד ציבורי 
  . האינטימי
 להניח מבליו,  להיכנס כא	 לדיו	 נרחב מדי במושגי� של מרחב פרטי ומרחב ציבורימבלי


 של מדינת בהקשר אני רוצה לטעו	 כי 45,כי ההבחנה בי	 שני המרחבי� הללו ברורה וחותכת
 התרבותי, הפוליטי, התקשורתי(המרחב הציבורי על מרכיביו השוני� , ינוישראל של ימ


 כמרחב ,מוסלמית כמרחב זר�נחווה בהכרח על ידי בני קהילת המיעוט הפלסטינית) המשפטיו
. בעיצובו) או לפחות לא חלק מרכזי(במוב	 זה שה� אינ� לוקחי� חלק פעיל , שאינו שלה�
ה� , במקרה הרע;  נדחקי� לשולי המרחב הציבוריהפלסטיני� אזרחי ישראל, במקרה הטוב


  . מודרי� ממנו כמעט לחלוטי	
את הנוכחות הפלסטינית במרחב הציבורי , מ	 הסת�,  תחושת הניכור המלווהלעומת


 נחווי� –המקומי � ובמידה מצומצמת יותר המרחב הקהילתי–המרחב המשפחתי , הישראלי
 מרחב" ,פרטימרחב ,  כשמו כ	 הואפרטיב ההמרח.  יותר"אותנטיי�"כמרחבי� אינטימיי� ו


מעצבי� בצלמ� , הפלסטיני� אזרחי ישראל, שה�, יניה וול�'בפרפראזה על וירג, "משלה�
 , היא על פי רוב עקיפה ומתווכת,של סוכני מדינה שוני�, זהו מרחב שהמעורבות בו. ובדמות�


 של נורמות וערכי� �מוסלמית והמתנהל לאור� מרחב הדובר את השפה התרבותית הפלסטינית
  .מקובלי� בקרב ציבור זה


 לשובמ	 הראוי ,  להימנע מגלישה למדרו	 החלקלק של מהותנות מגדרית וסוציולוגיתכדי
 כי ההבחנה שאני עור� כא	 בי	 שני המרחבי� הללו איננה הבחנה דיכוטומית חדה להדגישו


ראו כבר כמה וכמה כפי שה, כ� למשל. ומובהקת ואיננה מתבססת על אפיוני� מהותניי�
לא יהיה זה נכו	 לתאר את המרחב הציבורי , חוקרות פמיניסטיות של החברה הישראלית


 
 בעניי� ההבחנות והמאפייני� של – מושגי ואמפירי כאחד –ל דיו� ער בשני� האחרונות מתנה  45


מוקד הדיו� הוא בתהליכי שינוי המתרחשי� . תיכוניות�  בחברות מזרח,הציבורי והפרטי, המרחבי�
 ,Elizabeth Thompsonראו למשל . כמו ג� בסוגיות מגדריות, בקווי התיחו� בי� המרחבי� הללו


Public and Private in Middle Eastern Women's History, 15 J. WOMEN'S HIST. 52 (2003); 
Joan B. Landes, Further Thoughts on the Public/Private Distinction, 15 J. WOMEN’S HIST. 
28 (2003); Suad Joseph, The Public/Private – The Imagined Boundary in the Imagined 


Nation/State/Community: The Lebanese Case, 57 FEMINIST REV. 73 (1997) . ראו ג� את
 הפלסטינית בחברה מקומית ופוליטיקה מיגדר, מרחב"יונס �מאמרה המצוי� של תגריד יחיא


  ).2013,  הלפר� עורכתרוני (203פרספקטיבות מגדריות על מרחב ?  אני נמצאתהיכ�" בישראל
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 כפי שלא יהיה זה 46,המתאפיי	 בנורמות של שוויוניות מגדרית, "מודרני" כמרחב שראליהי
המתאפיי	 א� ורק בערכי� , "מסורתי"ישראלי כמרחב � נכו	 לתאר את המרחב הפרטי הפלסטיני


קוליי� יותר משנראה � שני המרחבי� הללו הנ� מגווני� ורב47.ארכליותיקות פטריופרקט
  . ממדית אחת�ולא נית	 לאפיינ� באמצעות רדוקציה פשטנית לתכונה חד, ממבט ראשו	


א� נית	 ללמוד משהו . המרחבי� הללו ג� אינ� סטטיי� ובלתי משתני�,  על כ	יתר
 עומד – אורהלכ,  המסורתי והפטריארכלי–י הרי זה שג� המרחב הפרט, מהמקרה הנדו	 כא	


נראה כי , יתרה מזאת. בפני לחצי� לא מבוטלי� לשינוי ולאימו� פרקטיקות וערכי� חדשי�
בוררת בתיק של נזאע ושקאק לא צמח מהממסד �הלח� למנות אישה: השינוי מתחיל מבפני�


 , לכ� צמח מהשטחהלח�. וג� לא מארגוני חברה אזרחית כאלו או אחרי�, המשפטי הישראלי
 של הממסד דו בסירוב מצונתקלה מבעלת די	 מוסלמית שביקשה למנות בוררת מטעמה


  .השרעי
 נוספת שעולה מהשתלשלות הענייני� נוגעת למאבקי הכוח המגדריי� המתנהלי� תובנה


מאבקי כוח אלו אינ� מתרחשי� בחלל ריק או . מוסלמי�במסגרת המרחב הפרטי הפלסטיני
ומשתרגי� או משתלבי� במרחבי פעולה אחרי� , שי� בהקשר הישראליה� מתרח. בבועה


התייצב מוסד מדינתי אחד , כפי שראינו, במקרה הזה. ובגורמי הכוח המדינתיי� הפועלי� בה�
ובעל עוצמה ( אחר תי ואילו מוסד מדינ, לימינ� של נאמני הפטריארכליות– בית הדי	 השרעי –


 יש �"בג פסק הדי	 של את 48.של סוכני השינוי המגדרי התייצב לימינ� – �"בג –) רבה יותר
� לחדור לתחומו של המרחב הפרטי המסורתידו כניסיו	 מכוו	 מצלא, לפיכ�, לראות


שנורמות של ( של מוסד ליברלי הזדהותו שלאלא כפועל יוצא , פטריארכלי ולהשפיע עליו


 
 מסורת"השואבות מ, ת פטריארכליות מובהקותדיויס מראה כי נורמו�נירה יובל, כ� למשל  46


 Nira Yuval-Davis, The:  ומההלכה היהודית נקלטו ואוזרחו במרחב הציבורי הישראלי"ישראל
Bearers of the Collective: Women and Religious Legislation in Israel, 4 FEMINIST REV. 15 


(1980). 
העוסקי� בי� היתר בתמורות מרחיקות הלכת , ותראו למשל מחקרי� שפורסמו בשני� האחרונ  47


 תמונת מצב ומבט לעתיד:  ערביות בישראלנשי	: שארעו במבנה המשפחה הערבית בישראל
 NADERA; )2009, עורכי� גאנ� ואסעד לזרובי��הר� רחל, בקר�אבו אולה'ח, עזאיזה פייסל(


SHALHOUB-KEVORKIAN, PALESTINIAN FEMINIST WRITING: BETWEEN OPPRESSION AND 


RESISTANCE (2007) (IN ARABIC); HONAIDA GHANIM, ALI NOHAD, GHADA ABU JABIR-NEGIM 


ATTITUDES TOWARDS THE STATUS AND RIGHTS OF PALESTINIAN WOMEN IN ISRAEL (WAVO – 


WOMEN AGAINST VIOLENCE IN NAZARETH (2005) (IN ARABIC). 
 התייצב דווקא לימינו של בית הדי� –וע� המשפטי לממשלה  הי–מוסד מדינתי נוס� , אגב  48


עובדה . ונקט עמדה השוללת את ההתערבות באוטונומיה השיפוטית של בית הדי� השרעי, השרעי
ומתיישבת כמוב� ע� תפיסה תיאורטית , של מנגנוני המדינה"  הפני�ריבוי"זו ממחישה היטב את 


, אלא כשדה פעולה הטרוגני, רות מוגדרות היטב לא כשחק� הפועל להשגת מטהמדינההרואה את 
 Timothy P. Mitchell, The Limits ראו על כ�. נדות מנוגדות'ששחקני� שוני� מתחרי� בו על אג


of the State: Beyond Statist Approaches and their Critics, 85 AM. POL. SCI. REV. 77 (1991).  
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 ולוגיתאידא בעלי קרבה –ע� פועל� של גורמי� מסוימי� ) שוויוניות מגדרית ה	 נר לרגליו
  . מוסלמי� בתו� המרחב הפרטי הפלסטיני–אליו 


כי המרחב הפרטי והמרחב הציבורי אינ� מובחני� באופ	 חד זה , כאמור,  זה עולהמכל
אני מבקש לטעו	 כי בעוד הכללי� והנורמות , וע� זאת.  ואינ� סטטיי�יי�תאינ� מונולי, מזה


 אזרחי הפלסטיני� ידי עלבישראל עשויי� להיתפס וחוקי המשחק הנוהגי� במרחב הציבורי 
הרי שחוקי המשחק ,  הנכפי� עליה� פעמי� רבות הר כגיגיתוככאלו "חיצוניי�"כ ישראל


בעוד נית	 , בהתא� לכ�.  ומובני� יותר"פנימיי�" ה� תיהמשפח�ומאבקי הכוח במרחב הפרטי
חב הציבורי נמצא בידי  השלמה או אולי נמיכות רוח המכירה בכ� שהכוח במרמעי	למצוא 
הציפייה היא למידה רבה יחסית של אוטונומיה , הרי שבכל האמור במרחב הפרטי, אחרי�


הבדל זה בציפיות הוא שמסביר את היחס השונה שהפגי	 בית הדי	 השרעי , להערכתי. ושליטה
 בעוד במקרה. קאדית� בוררת וביחס לכוונה למנות אישה� לערעורי� ביחס לכוונה למנות אישה


התעקש בית הדי	 למנוע את המינוי והיה מוכ	 לעלות על בריקדות ) השולי לכאורה(הראשו	 
 עטהוא נכנע ללא קרב והרי� ידיי� כמ) המרכזי והחשוב יותר(הרי שבמקרה השני , לש� כ�
   49.למפרע
השילוב בי	 פונקציה תפקידית בעלת מטע	 פטריארכלי ייחודי ובי	 זירת ,  אחרותלי�יבמ


 –ה� שהפכו , המקבלת משנה חשיבות דווקא בהקשר הישראלי הייחודי, שהפעולה רגי
בוררת �  אישה שלמינויה את סוגיית –מנקודת מבט� של הקאדי� בבית הדי	 השרעי לערעורי� 


  .  שראוי לעלות על בריקדות עבורהסוגיהל


  סיכו�. ד


 להפנות את , ולחוקרי תרבות בכלל, המנוח קליפורד גיר� המלי� לתלמידיוהאנתרופולוג
תשומת לב� האנליטית ואת האיזמל הפרשני שלה� לאות	 תופעות תרבותיות אשר אינ	 מובנות 


, בלתי מוסברת ובלתי רציונלית בעליל, התרחשות שנראית לנו תמוהה,  גיר�של גישתול. לה�
 התרבותי גיו	י על הה–לרדת לפשרה , כמוב	,  בתנאי שנצליח–דווקא היא יכולה ללמדנו רבות 


 במאמר זה נקטתי לפיכ� גישה 50. אנו חוקרי�אותהשמנחה את התנהגות� של בני החברה ה
וביקשתי לפענח את מה שנראה לכאורה כפסיקה תמוהה של בית הדי	 השרעי , גירציאנית כזו


 פסיקה השומטת את הקרקע מתחת למגמות שיפוטיות מרכזיות שבית הדי	 הזה –לערעורי� 


 
וליטיקאי� פלסטיני� בישראל אל מרחב השלטו� לטענה דומה ביחס להבדלי הגישות של פ  49


 . 229' בעמ, 45 ש"לעיל ה, יונס�ואל מרחב השלטו� הארצי מאיד� ראו יחיא, המקומי מחד
 25, 15 של תרבויות פרשנות" לקראת תיאוריית תרבות פרשנית: תיאור גדוש"קליפורד גיר�   50


)1990.( 
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בעמדת התנגשות ישירה אל מול בית , שלא לטובתו, יבה אותווהמצ, הנהיג בשני� האחרונות
   .הדי	 הגבוה לצדק


אבל , צפויי� שהתגלו במקרה הנדו	� כבר למעלה את האלמנטי� המפתיעי� והלאציינתי
 היא דבר �"בג כא	 בי	 בית הדי	 השרעי לרעהיחשוב להדגיש כי עצ� ההתנגשות החזיתית שא


בתי הדי	 ,  חדשות לבקרי��"בג כנגד ריס להתהמעזי�, ניי�בניגוד לבתי הדי	 הרב. חריג למדי
שכ	 לאור ,  זו להבי	 את רתיעת�נית	. השרעיי� נמנעי� על פי רוב מעימותי� חזיתיי� כאלה


 של גב פוליטי משמעותי התומ� בבתי הדי	 השרעיי� בזירה עדרויולאור ה(יחסי הכוח 
תוצאותיו של , כפי שראינו, ואכ	. אשתוצאות עימותי� שכאלו כמעט ידועות מר, )יטיתהפול


: העימות החזיתי הזה לא היו משביעות רצו	 מנקודת מבטו של בית הדי	 השרעי לערעורי�
וזה האחרו	 מיהר , התיק הוחזר לבית הדי	 השרעי בטייבה;  נז� בו וביטל את פסיקתו�"בג


   51." המשפחתיתמועצה"בוררת ל� ולמנות אישה�"בגלפעול כפי שהורה לו 
 חריג שאינו מעיד על לפיכ� הוא אישה� בעניי	 מינוי בוררתהבוררת� "בג של מקרהה
 סוגיות שבמחלוקת לעקו�משתדלי� בתי הדי	 השרעיי� , ושלא במקרה, על פי רוב. הכלל


ה� נהני� מחופש ,  בכ�י�כל עוד ה� מצליח.  ע� המערכת האזרחיתשות מהתנגימנעולה
� לחרוג במידה מסוימת מהגיו	 הפעולה של מערכת המאפשר לה, פעולה שיפוטי רחב יחסית


�  סביב מינוי בוררתויכוחו של הבמקרה 52.המשפט הישראלית וא� מהתפיסות המקובלות שלה


 ועקרונית ולוגיתאידאדומה כי התעקשותו של בית הדי	 השרעי לערעורי� לנקוט עמדה , אישה
גרר בית הדי	 לערעורי� ,  זוותמדיניבנוקטו .  לו לרוע�שעמדה " טקטיתטעות"הייתה בבחינת 


סביר להניח כי אילו .  עקרונידי	 פסק אותו לנפק "הזמי	" למישור התדיינות זה ו�"בג אתג� 
כפי שעשה רק כמה שני� קוד� לכ	 בסיטואציה דומה  (" עוק�מסלול"בחר בית הדי	 ללכת ב


קרוב לוודאי , יעוא� בכל זאת היה מג; �"בג לא היה מגיע המקרה כלל לשולחנו של 53,)מאוד
  .  היה נמנע מלהתערב�"בגש


 
� בהרכב נרחב יותר של שופטי� "ית הדי� השרעי לערעורי� לבקש דיו� חוזר בבגג� ניסיו� של ב  51


 . לא צלח
ג� בניגוד , שיישמו בתי הדי� השרעיי�"  שיפוטית פרטיתמדיניות"לדיו� במקרי� שוני� של   52


 Ido Shahar, A Tale of Two Courts: How המוסדי של מערכת המשפט הישראלית ראו גיו�ילה
Organizational Ethnography Can Shed New Light on Legal Pluralism, 36 POLAR 114 


(2013). 
התבקש בית הדי� השרעי לערעורי� להכריע באותה הסוגיה ) 6/98 ערעור (1998 משנת יקבת  53


במקרה זה . אישה מטעמו�א� מותר לצד בתביעת נזאע ושקאק לדרוש למנות בוררת: עצמה
וקבע כי השאלה אינה א� מותר או אסור למנות , חמק מהכרעה עקרוניתהעדי� אז בית הדי� להת


בית הדי� לערעורי� , כצפוי. ומה� שיקוליו במינוי זה, אלא מיהו שמוסמ� למנות, אישה�בוררת
 המשפחה לחוק 130' ס. אלא בית הדי� השרעי האזורי, פסק כי לא הצדדי� ממני� בוררי�


אול� במקרה שהדבר , בוררי� ממשפחות הצדדי� לסכסו� קובע קדימות למינוי אמנ�מאני 'העות
א� קבע בית הדי� כי השמות שהציעו . על בית הדי� למנות בוררי� ניטרליי� מטעמו, אינו מסתייע


, או א� קבע כי יש מניעה כלשהי למינוי מי מהבוררי� שבחרו הצדדי�, הצדדי� אינ� מתאימי�
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 המקרה החריג הזה בשני הקשרי� רחבי� את להעמיד אפואכדאי ,  סיו� למאמרכאקורד
ההקשר של יחסי בתי הדי	 השרעיי� ע� מערכת המשפט : הקשורי� הדוקות זה לזה, יותר


מומשות והמ, המשתנות,  וההקשר של הנורמות המגדריות המאוששות,האזרחית הישראלית
בשני ההקשרי� . בפסיקותיה� של בתי הדי	 השרעיי� ובאינטרקאציות המתקיימות בשעריה�


, ולוגיותאידאהללו מתאפיינת על פי רוב דינמיקת היחסי� לא בחידוד של עמדות עקרוניות ו
מקרי� כמו זה הנדו	 . אלא בטשטוש שלה	 ובקיומ� של פערי� ניכרי� בי	 רטוריקה לפרקטיקה


, יש לראות, דווקא מתחדדות העמדות העקרוניות ומובאות לידי התנגשות חזיתית בה�ש, כא	
) reference point (" ייחוסנקודת"ה� מספקי� מפע� לפע� מעי	 :  מבניתבפרספקטיבה, לפיכ�
 נית	 לצאת לשוב חזרה אל הדינמיקה הגמישה המאפיינת את בתי הדי	 ממנהש, חדשה


  . השרעיי�
 54 המצטרפות לעתי� לספר החוקי� הישראלי"מהפכניות"חוק  או הוראות �"בג הכרעות


אלא לכל היותר פלטפורמה חדשה להמש� , אינ	 מהוות לפיכ� סו� פסוק הקובע מסמרות
מיקוח בי	 נאמני הפטריארכיה למתנגדיה בתו� : המיקוח הכפול המתקיי� בבתי הדי	 השרעיי�


על מנגנוניה , מוסלמי� ובי	 המדינה�  ומיקוח בי	 אזרחי ישראל הפלסטיני�,החברה הפלסטינית
היא , שלמה בי	 שני מעגלי הכוח הללו�והחפיפה הלא, דומה כי דווקא הכפילות הזו. השוני�


  . את הדינמיקה המתקיימת בבתי הדי	 השרעיי� למורכבת ומעניינת כל כ�שהופכת


 
 Moussaראו ניתוח של פסק די� זה אצל . מו בוררי� אחרי� מטעלמנותהרי שמסמכותו המלאה 


Abou Ramadan, Islamic Legal Hybridity and Patriarchal Liberalism in the Shari’a Courts 
in Israel, 4 J. LEVANTINE STUD. 39, 44 (2015). 


כתוצאה . ניצבי� בתי הדי� השרעיי� בעמדת נחיתות מובהקת, �"כמו בבג, ג� בשדה הפוליטי  54
 ש"לעיל ה, Shaharראו . הסתיימו כמה וכמה מאבקי� שה� ניהלו בכנסת בתבוסה מוחצת, כ�מ


24 . 
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  :  משפטית וליברליז� פטריארכליהיברידיות


   כבוררת בבתי הדי� השרעיי�האישה


  מאת


  * אבו רמדא�מוסה


 יש.  ההיברידיות המשפטית מביאה לביצורו של ליברליז� פטריארכלימערכת


 לשוויו� התקדמות המונעי� חסמי� ומחסומי� � גא� , בכיוו� הליברליהתפתחות


 ג� אבל, ורמת להחדרת נורמות ליברליות ג אומנ�ההיברידיות המשפטית. המלא


 בדוגמה במאמראתמקד , כדי להמחיש טיעו� זה. משמרת מאפייני� פטריארכליי�


 בעניי� זוג בי� בני בוררות י�אחת המתייחסת לבעיית מינויה של אישה כבוררת בהל


 שרעיה די�ה כיצד בית ללמד כדידוגמה זו יש בה .  בבית הדי� השרעי" וסכסו�ריב"


 לראות כי מערכת של נית�ו,  שיפוטית אזרחית חילוניתמערכת של תחת לח� פועל


 ,היברידיות משפטית גורמת לריבוי שיחי� השאובי� ממערכת נורמטיביות שונות


.  את האינטרס שלה�שישרת כדי השוני� מנסי� לנווט את השיח השחקני� כיו


 אלא בכל ,ת משפטיושיטות של רק שילוב וערבוב אינהההיברידיות המשפטית 


" פורמלי" ג� א� נדבר רק על המשפט הוזאת,  יש פרשנויות שונותמשפטיתשיטה 


 צור� יש ,"מדברי�" אינ� הספרי� שמאחר,  של דבראמיתול. בספרותוהמשפט 


 והיישו� יש הפרשנות וברגע , האמור בה�את יקרא וייש� מישהובכ� ש


  . גורמי� המשפיעי� על התוצאהספורנ ואיספורמציהטרנ


 יסטורית הסקירה  .א
  החלהדי  .ב
 רכלי פטריאליברליז�  .ג
  אישה כבוררת בבתי הדי השרעיי�מינוי  .ד
 ת כבורראישהה פרשת  .ה
  הדי השרעי בטייבהבית  .ו
  �"בג עמדת  .ז


   עלי חמזהעניי�  .1


  � מואסי"בג  .2


 
 . הקריה האקדמית אונו,מרצה בכיר   *
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   הקלסיהדי  .ח


   המאלכיהדי�  .1


   החנפיהדי�  .2


   השאפיעיהדי�  .3


   החנבליהדי�  .4


   האזרחיתהחברה  .ט


 "אפאק ואניסאא "עמותת של ניסיונה  .1
   כיא�תגובת  .2


   קונקורדמרכז  .3


  של בית הדי השרעי לערעורי�נייה השהחלטתו  .י

 פלונית"בג  .יא 
  סיכו�  .יב


  סטוריתי הסקירה. א


מאנית העניקה סמכות שיפוט וסמכות חקיקה לעדות דתיות 'העות) Millet( המילת שיטת


 מרחבי� תנוי הדתיות השונות נלעדות . הקדש וארגו� עדתיבענייני ,ני מעמד אישימוכרות בעניי


 לעדותואילו ,  ניתנה אוטונומיה מוסדרתסיתקלעדה היוונית האורתודו.  שוני�ונומיי�טאו


  עתבאותה .לאומי� �הדתיות הקתוליות ניתנה אוטונומיה אישית מלאה וא� מוגנת במישור הבי


 ע�, 1917 עד שבשנת, ובתי הדי� השרעיי� היו בתי די� ממלכתיי� המוסלמי� את הרוב היוו


הקימו , מאנית' העותמפריהי את המוסלמי� מהאניתקו ה� ,עליית� של הבריטי� לשלטו�


 וכ� בית די� שרעי " המוסלמית העליונההמועצה "הקראנמועצה מוסלמית לשריעה ש


 על המוסלמי� 1מאני'העות את חוק המשפחה בריטי�ה החילו 1919באוקטובר . לערעורי�


 2.מאני' אסרו על המוסלמי� להחיל את חוק המשפחה העות�1918 שבא� על פי, בפקודה זאת


 החוק העליו� לתושבי� ואזרחי� היה ש,1922 משנת בדבר המל� במועצתו,  יותרמאוחר


 י את סמכות� של בתייחדו שבכ�הוסיפו הגבלה נוספת , במסגרת המנדט הבריטי על פלשתינה


 שעל פי מוסלמי�ל �ה תושבי המדינה ומוסלמי� לבנוגעה� , י� השרעיי� א� ורק למוסלמי�הד


 
 ).מאני'חוק המשפחה העות: להל�) (1917 (תחוק המשפחה המוסלמי  1
2  “Article 4. Moslem Religious Courts will be established in such kazas of the Sanjak of 


Nablus and Acre as the Senior Judicial officer may appoint. The jurisdiction and law and 
procedure of these courts shall be as they were before the promulgation of the Ottoman 
Laws of 25 th October, 1333 (1917), concerning Family Rights and concerning procedure 
in the Religious Courts; provided that any cases heard or pending before the Courts at the 
time of the occupation in virtue of the said laws shall be deemed to have been validly 
entered”; 1 NORMAN BENTWICH, COMP. LEGISLATION OF PALESTINE, 1918–1925, 612–613 


(1926). 
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 את המצב ,ע� הקמתה, מדינת ישראל שימרה.  הדי� המוסלמי אתהדי� החל בארצ� מחילי�


 מחדש של העדה ארגו��  במיוחד באי, המערכת השרעיתאת  אלא שהלכה למעשה רוקנה,הקיי�


סמכות� של בתי הדי� השרעיי� צומצמה , מתו� כ�. לפ� השיפוטי א� ורק וצמצומההמוסלמית 


 בתי הדי� השרעיי� על נכסי  של� סמכות בוטלה נכסי נפקדי�חוקב ,למשל כ�. בכמה תחומי�


 סמכות לבתי הדי� א� ורק בהסכמת כל הנהני� מחוק ניתנה ירושה לובנוגע, הקדש של נפקדי�


 אול� התביעה מוגשת ,שנה שבה נחקק החוקה, 1965 א� אד� נפטר לפני ג� זאת ,הירושה


 ערכאות של אלה והוקבלו ל הדי� השרעיבית בהדרגה סמכויות  צומצמומלבד אלה. יהאחרל


 עד , בלעדיתסמכות לבתי הדי� השרעיי� הייתה מעמד אישי בענייני ,כ� למשל. אזרחיות


 הקשור בכל הקנה המחוקק הישראלי לבתי המשפט לענייני משפחה סמכות 2001שבנובמבר 


  3. למעט נישואי� וגירושי�, מעמד אישי של מוסלמי�יניילענ


   החלהדי�. ב


, 1917מאני משנת ' העיקרי שחל על המוסלמי� בישראל הוא עדיי� חוק המשפחה העותהחוק


 יש ,ואול�. ובמקרה של לקונה ישלי� הקאדי את החסר תו� שימוש בקוד של קדרי פאשה


 הכשרות המשפטית חוק כמו , ובכלל� לקאדי�,י� לבתי הדי� הדתימופני�החוקי� 


 7. יחסי ממו� בי� בני זוגוחוק 6 חוק גיל נישואי�5, חוק שיווי זכויות האישה4,והאפוטרופסות


 הוא חייב להחיל את , ג� א� מדובר בסמכות הקיימת לבית הדי� השרעי, חוקי� אלהבנסיבות


�"השרעיי� כפופי� לביקורתו של בגבתי הדי� , כ� לענוס� . הכללי� שנקבעו בחוק האזרחי, 


� "בג.  ממנהמי� מפורשות או מתעלה� את החקיקה המופנית אלישמי�י מיה�אשר יבח� א� 


 על המערכת ביקורת הלענוס� .  על בתי הדי� השרעיי�חלהה חקיקהל פרשנויות יעניק ג�


� למעט  סמכות בענייני מוסלמי יש כאמור המשפט לענייני משפחהבתיל ,השרעית מלמעלה


 של החוק �הפרמטריידונו לפי ,  לפניה�הובא וכאשר ה� דני� בעניי� ש,� וגירושי�נישואי


 חלה , פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותעל  החזקת ילדי� תידו�,כ� למשל. האזרחי
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WORLD 29 (2006) .לעניי� היעדר הארגו� העדתי וחוסר אוטונומיה למוסלמי� ראו Moussa Abou 
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 פי על ה� אמורי� לדו� ,כאשר ידונו במזונות ילדי� ובמזונות אישה. ג� בבתי הדי� השרעיי�


  . וזה הדי� החנפי,סלמי החל על המוסלמי� בישראל המודי�ה


 ג� בענייני� שטר� הוסדרו י� הולכת ומחלישה את בתי הדי� השרעיאמורה ההמגמה


 ראיותה דיני את שופט בבית המשפט לענייני משפחה לעול� יחיל, כ� למשל. בחקיקה


 הדי� אתיל  שומה עליו להחהמהותי  בעוד מבחינת הדי�8,ישראליתה אזרחיתה פרוצדורההו


החקיקה הישראלית ,  וגירושי�� בענייני נישואיייחודיות כאשר מדובר בסמכויות ג� 9.החנפי


 יש חקיקה ,כ� . עד כדי הדחקתו, בכוחו של הדי� השרעי נרחבבאופ�המתגבשת נוגסת 


�  יש הפללה של גירושי� חדגירושי� לבנוגע ו11, הפללת הביגמיה10, כגו� גיל נישואי�,ישראלית


ג� . מאני'� להוראות חוק המשפחה העות" לפרשנות של בגאפשרות קיימת אול� ג� 12,צדדיי�


 התערבות ה� של החקיקה  אפואיש ייחודית סמכות בה� ישבתחומי� שלבתי הדי� השרעיי� 


 אינו אחר בענייני� של גירושי� כאשר אחד מבני הזוג מוסלמי וה,כ� לענוס� . וה� של הפסיקה


  .תי המשפט לענייני משפחה סמכות לבנתונה ,מוסלמי


 אתר מרתק ללימוד הינ� האזרחיות ובתי הדי� השרעיי� המערכות,  כל אלהבשל


 קנויה לה� בה�שבענייני� ,  ה� בבתי הדי� השרעיי� גופ�קיימתה 13ההיברידיות המשפטית


 המחילי� נורמות מהמשפט המוסלמי , וה� בבתי המשפט לענייני משפחה,סמכות ייחודית


  .והישראלי


מערכת ההיברידיות המשפטית מביאה לביצורו של :  שלי במאמר זה המרכזיטיעו�ה


 המונעי� חסמי� ומחסומי�  ג�א� , בכיוו� הליברליהתפתחות יש. ליברליז� פטריארכלי


 
והשריעה מכירה במוסד מזונות זמניי� , למרות שהצדדי� משתייכי� לעדה המוסלמית"  8


אלא שתחולת הדי� האישי היא במישור החלת ההוראות , )בערבית ה� נקראי� נפקה מואכתהש(
 סדר הדי� האזרחי ולא לפי הוראות חוק והדר� הדיונית היא לפי תקנות, המהותיות בלבד


 פלוני' פלונית נ 791/08) 'משפחה קר(א "השופט מאז� דאוד בבש(" המשפחה העותומאני
יש לציי� שהראיה היחידה שהשופט נת� כדי להצביע על קיומ� של . ))31.3.2008, פורס� בנבו(


 .כור למילי� אלהאי� אזבספרות ההלכתית ". נפקה מואכתה "ביטוישימוש בהיא הדיני� זמניי� 
דבריו של ; )1964 (221, 200) 4(ד יח"פ, היוע� המשפטי לממשלה' נ פקיר�אל 353/62פ "ראו ע  9


, 336) 2(ו"מ התשמ''פ, אלצראיעה' מדינת ישראל נ 140/83) ש"מחוזי ב(פ "השופט ריבלי� בת
. אנפית'ולה החהאסכ הנוהג אצל מוסלמי� במדינת ישראל הוא די�, הדי� הדתי): "1985 (342


היתה האסכולה , אסכולה הלכתית זו השלטת אצל רוב המוסלמי� של תת היבשת ההודית
פסיקה של בית  ;"הרשמית ג� באימפריה העותומנית ונשארה בעמדה זו ג� במדינת ישראל


 .8 ש"לעיל ה, 791/08א "בשבהמשפט לענייני משפחה 
 .6 ש"לעיל ה  10
 .226ח "ס, 1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�176' ס  11
 .לחוק העונשי� 181' ס  12
 Seán Patrick Donlan, To Hybridity and Beyond: Reflections on Legal and ראו זהה למושג  13


Normative Complexity, in MIXED LEGAL SYSTEMS, EAST AND WEST: NEWEST TRENDS AND 


DEVELOPMENTS (Vernon ed., Forthcoming); Seán Patrick Donlan, The Mediterranean 
Hybridity Project: at the Boundaries of Law and Culture, 4 J. CIV. L. STUD. 355 (2011). 







  :  משפטית וליברליז� פטריארכליהיברידיות  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע
   כבוררת בבתי הדי� השרעיי�האישה


57  


 א�,  המשפטית גורמת להחדרת נורמות ליברליותההיברידיות אמנ�.  לשוויו� המלאהתקדמות


 שהמשפט המוסלמי הוא במהותו  אינוהטיעו�. � מאפייני� פטריארכליירתהיא ג� משמ


 המשפט המוסלמי התפתח  רבי�נושאי�ב. פטריארכלי או המשפט הישראלי במהותו ליברלי


 בעצמו אימ� נורמות ליברליות א� בניגוד לערעורי�בית הדי� השרעי . ואימ� נורמות ליברליות


יי� נרתעי� מלעבור לגישה  וה� בתי המשפט האזרח השרעיה� בית הדי�, אול�ו. קלסילדי� ה


הסממני� הפטריארכליי� ה� בטוחה לשמירה על ,  הדי� השרעיבית של לדידו: ליברלית מלאה


 בתי של לדיד�". אחר" של בית הדי� השרעי והפיכתו לבית די� כמו היזציהלבנזהותו ומניעת 


הכוונה  (קלסי מחויבי� על פי די� להחיל את המשפט המוסלמי החנפי הה� ,המשפט האזרחיי�


 להיות בהכרח די� אחר ושונה עליו וכדי שיהיה משפט מוסלמי ,)לספרות של הפקה החנפי


סקירת הפסיקה עד כה מעלה כי ג� כאשר פסקו שופטי בית המשפט לענייני . מדיני משפחה


 אלא שבתו� כ� שמרו על ,הקלסיי� לרכ� את הכללי�  ה� ניסו,משפחה לפי הדי� החנפי


 מגבלות בי� וז�י בי� הליברלמנווט ,לעומת זאת, בית המשפט העליו�. תהמתכונת הפטריארכלי


  . הכללי� הפטריארכלי�


 המתייחסת לבעיית מינויה של אישה , להמחיש טיעו� זה אתמקד להל� בדוגמה אחתכדי


דוגמה זו יש .  בבית הדי� השרעי" וסכסו�ריב" בי� בני הזוג בעניי� ותכבוררת בהלי� של בורר


.  שיפוטית אזרחית חילוניתמערכת של לח�ה פועל תחת שרעיה די�ה בית כיצד ללמד כדיבה 


 השאובי� שיחי�  לריבויורמת מערכת של היברידיות משפטית גנית� לראות בה את האופ� שבו


  יותרממערכת נורמטיביות שונות והשחקני� השוני� מנסי� לנווט את השיח כדי שישרת טוב


 אלא , משפטיותשיטות של רק שילוב וערבוב אינהשפטית ההיברידיות המ. את האינטרס שלה�


והמשפט " פורמלי" המשפטב  רקמדוברג� א� , וזאת, משפטית ישפרשנויות שונותטהבכל שי


 , הכתוב בה�ת יקרא וייש� אשהוישמיש צור� בכ� , "מדברי�" אינ� הספרי� שמאחר. בספרי�


14.צאה� המשפיעי� על התו גורמיספורנ ואיפורמציהסוברגע הקריאה והיישו� יש טרנ
   


  כליר פטריאליברליז�. ג


 אוה ול� אבל אלמנט המשות� לכ, רבות לתארו הגדרות שונות ודרכי�יש רכליותא פטרילמושג


 . סמכויותבעל למעניק קלסי המוסלמי המשפטה 15.שליטה גברית על האישה וכפיפות האישה


 אפשרות, ) ארבעעד(שי�  נלכמה הוא יכול להינשא ;הוא יכול לשלוט על תנועות אשתו


 את א� נשכח לרגע ; שיכולה להינשא רק לגבר אחד,האישההמהווה איו� מתמיד על 


.  א� יכול לעשות שימוש באלימות כנגדההוא , ללא הגבלהשפחות  שיהיו לושרותהאפ


 
14  Baudouin Dupret, Droit et Sciences Sociales. Pour une Respécification Praxéologique, 75 


DROIT ET SOCIÉTÉ 315 (2010–2012). 
15  Veronica Beechey, On Patriarchy, 3 FEMINIST REV. 66 (1979). 
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 להיות מרותקת לבית בעלה או עליה כדי שתזכה במזונות ;תנועותיה של האישה מוגבלות


 יש אפוטרופסות על ילדיו ה� לצור� ניהול רכוש� וה� לצור� אבל. יחסי מי�לאפשר לו קיו� 


  ישמנגד.  הנישואי� ללא הסכמת האישה וא� ללא ידיעתה את ג� יכול לפרקהבעל .�נישואי


  אתלשל� ועליו לשל� מזונות לאשתו ולילדיו:  חובות רבות, אב או בעלהואש בי� ,גברל


� כמוב� שהחברות המוסלמיות עבדו בתו� המסגרת  טוע אינני. בחוזה הנישואי�הרוהמ


 כ� ש�ל . או שמדובר בהמצאה מאוחרתאסלאמי הוא מאפיי� כליר הפטריאהמודלש ,המתוארת


 כ� על נית� להצביע. בפועל  צור� במחקרי� המראי� כיצד החברות המוסלמיות פעלויש


כו� התמונה  של ריי�היה מקו� מסו, ככל שהדבר נית� לתיעוד,  מחברות אלהשבחלק


  יש תמידולנשי� , ומת�למשא נהנית ג� ותכליר שהפטריא יש לציי�16. הזאתכליתרהפטריא


  17.מרחב תמרו�


 בי� פנימי של איזו� בי� חובות וגיו�י מעי� ההיה קלסי הסלאמי הנורמטיבי האבמישור


 ; מזונות הבעל כלפיהובתח חופש התנועה של האישה בכפו� ל על הגבלות,למשל כ� .זכויות


 אבל אי� לה חובות כספיי� כגו� תשלו� מזונות , בהשוואה לב�מהירושה תחצימהבת מקבלת 


 .ליברליז�ה  הנורמות האלה הוחדראל. או תשלו� המוהר
 אחד ,במישור של זכויות.  יש משמעויות שונות במישורי� שוני�ליברליז� מילהל


 מאז לפחות . שוויו� בי� המיני� הכולל ג�, שוויו� בי� בני האד�הואהמאפייני� של הליברליז� 
 זו ג� יבהחש.  התחילה חשיבה על שיפור מעמד האישה, ע� מחמד עבדו,המאה התשע עשרה


 את ות המדינות המחילבור .מאני' המשפחה העותחוק, באה לידי ביטוי בחקיקה בחוק הראשו�
 תמיד . את התפיסה שיש לשפר את מעמד האישהימצו המוסלמי בענייני משפחה אהדי�


 – של הגבר יו סמכויותלע אבל הקו המנחה הוא הגבלה מתמדת ,השיפור שונה ממדינה למדינה
. חובותיו של הרחבת  תופעה הפוכהניכרת ג�. ו ללא צמצו� חובותיוזאת,  וכוחו– הבעל והאב
מזונות האישה וא� , מנגד. צדדיי�� החד�הגירושי הוגבלו וכ� , הוגבלה,למשל, הפוליגמיה


 . לבטל אותו בהלי� של גירושי�מאוד קשה ו, על כנונשאר הרוהמ .� הורחבומזונות הילדי
 �13  ו12, 3 סעיפי� ( המוסד של המוהר נשמר, בי� בני הזוגשוויוניותב מצדדתה ,אפילו בטוניס


 . ערבמדינותב בכל החקיקה , למשל, לידי ביטויבאה זו תופעה ).לחוק המשפחה הטוניסאי
 זו לא;  עוולה נזיקיתוא� מהווה עבירה פלילית הביגמיה .ר יותא� בולטת התופעה בישראל


 המגרש בעל,  לכ�בדומה 19. נזיקי�י א� תשלו� פיצוי אלא18, עונש מאסרבעל לשנשק� בלבד
 פיצויי�  יהיה חשו� לתשלו�א� ו20 פלילי של מאסרלעונש צפוי יהיה  רצונהכנגדאת אשתו 


 
16  JUDITH E. TUCKER, IN THE HOUSE OF THE LAW: GENDER AND ISLAMIC LAW IN OTTOMAN 


SYRIA AND PALESTINE (2000).  
17  )Deniz Kandiyoti, Bargaining with Patriarchy, 2 GENDER & SOCI’Y 274 (1988. 
 .11 ש"לעיל ה  18
 ).16.5.2007, פורס� בנבו (.ג.ט' נ. ג.ה 26680/05) ��משפחה י(ש "תמ  19
 .12 ש"לעיל ה  20
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 ולכ� אי� , הוא טובת הילדהעל� עקרו�, בעניי� החזקת ילדי�21.רשי גאותהש לאישה נזיקיי�
 . אצל הא� היא להישאר חזקה שעד גיל שש טובת הילדי�כשקיימת בעיקר,  יתרו�כל לאב


 גיל שבע והבת עד גיל עד יישאר אצל אימו הב� קבע ש, למשל, החפיקלסי המוסלמי ההמשפט
 שבמקרה זה ,חי הישראלי האזרמשפטה,  זאתלעומת ; הילדי� לאביה� יעברו מכ�ולאחר, תשע
 עדיפות לאחד כל הגיל הר� אי� לאחרש קובע,  המוסלמי ועל בתי הדי� השרעיי�על ג�חל 


 ביי חתמיד הבעל יהיה , זאתע�. אפוטרופסות זכות שווה ללשניה�ו, מההורי� על פני האחר
 בתי הדי� השרעיי�  הרחיבובשורה ארוכה של רפורמות. במזונות אשתו והאב במזונות ילדיו


 הדי� השרעיי� מקפידי� בתי .עגל החיוב של הבעל במזונות אשתו והאב במזונות ילדיואת מ
 בית המשפט העליו� הרחיב את ,מנגד. אותה לשלול שכמעט לא נית�,  כזכות לאישההרועל המ


 22. השתכרותר וכושת כגו� קביע�, מלא בנכסי� כולל נכסי עתידשיתו�להזכאות של בני הזוג 
 יבואי,  הלא שוויונית המוטלות על הגברי�החובותפוטיות מ המערכות השיבהתעל�


 ללא ביטול כל הסממני� , למערכת משפטית בעלת גוו� פטריארכלי� והחדרתשוויוניותנורמות 
 את כאמור גבילי� בישראל מ,למשל כ�. מטריי�י האסהעיוותי� ת אמגביר ,הפטריארכליי�


 .צדדיי�� החדגירושי�ל  ג� בנוגעוכ�,  אבל לא מבטלי� אותה ברמה האזרחית,הביגמיה
 ,הפטריארכאלי המודל לא בהחדרת נורמות ליברליות  אפוא הליברלי מתאפיי�כליז�רהפטריא


 בד. �בריכו� הפטריארכלי בכל הקשור לכוחות הבעל והאב ללא צמצו� חובותיו וא� הגברת
 מאשר ר יותיי�ל סמבו לר,�י תהלי� זה אי� ביטול מלא של סממני� פטריארכליע�בבד 


 תנאי� המשתרעי� על בצירו� , החדשינ כמו למשל קיומה של הביגמיה בקוד המרוק,ממשיי�
 מרחיקות רפורמותה למרות , בהרחבה להל�ראהא כפי ש, שלפנינובמקרה 23.כשני עמודי�


  24. אישה כבוררתמינוי התנגדות להביעו  עדיי�ה� , השרעיי��הלכת שחוללו בתי הדי
אראה כיצד בית הדי� השרעי מנסה .  בתי הדי� השרעיי�ייתבאסטרטג זה אתרכז במאמר


 מקרה אציג ,כדי לתמו� בטיעו� זה. רכליי� שלו ומאמ� כללי� פטריאמר��תהלשמור על מרחב 
 ריב" של ק בתי, בבית הדי� השרעי בטייבה2009של ניסיו� למינוי אישה כבוררת בשנת 


� כיצד בתי הדי� מדגימה זו הדוגמ. ושי� בהלי� בוררות בעניי� גיר)ניזאע ושיקאק" (וסכסו
יש לציי� כי מערכת משפטית .  השיפוטית האזרחיתהמערכת של לח� תחתהשרעיי� פועלי� 


 כגו� , רבי� הנגזרי� ממערכות נורמטיביות שונות ושחקני� שוני�דיוני� מולידההיברידית 
 גור� כל .משפט העליו� ובית החילוניי� ואסלאמיי� יי�ארגוני� פמיניסט, ארגוני זכויות אד�


  . השיח על פי האידאולוגיה והאינטרסי� שלו אתווטנמחפש ל


 
 ).1984 (169) 3(ד לח"פ, סולטא�' סולטא� נ 245/81א "ע  21
22  � 627 לד משפטי�" על נכסי עתיד ועל הפילוסופיה של הלכת השיתו�, נכסי עברעל  "שחר ליפשי


)2004.( 
 Moudawana, Bulletin Officiel, n° 5358 du 2:2003י משנת נ לחוק המשפחה המרוק46–40' ס  23


ramadan 1426 (2005), p. 667. 
שיטת מחשבה הליברליז� עצמו הוא , בחשבו� שבעיני פמיניסטיות רדיקליותהביא צרי� ל  24


 Tracy E. Higgins, Gender, Why Feminists Can't (or Shouldn't) Be ראו למשל. פטריארכלית
Liberals, 72 FORDHAM L. REV. 1629 (2004). 
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� תחילה את עמדת� של בתי הדי� השרעיי� בעניי� אבח�:  הדיו� במאמר הוא כדלקמ�מהל
 לחוק 130 לאחר מכ� אבח� את עמדת בית המשפט העליו� בפרשנות סעי� ;מינוי אישה כבוררת


 החברה  אבח� את עמדת הדי� הקלסי בנושא לאחר מכ�;ררות הקשור לבומאני'המשפחה העות
 לבסו� ; לאחר מכ� אבח� את החלטתו השנייה של בית הדי� השרעי לערעורי� בעניי�;האזרחית


�"אזכיר את החלטת בג. 


   אישה כבוררת בבתי הדי� השרעיי�מינוי. ד


 לחוק 130י�  לסענות נת� פרש, די�קי בשורה ארוכה של פס, הדי� השרעי לערעורי�בית
 הגשת הלי� בוררות שבסופו נית� לפרק  ה� לבעל וה� לאישההמאפשר, מאני'המשפחה העות


 מצב זה בישראל א�, צדדיי�� הבעל עומדת אפשרות לגירושי� חדבפני אמנ�. הנישואי� את
 פיצויי� וכ� סנקציה תשלו� של אזרחית סנקציה  שקבועה לכ�מאחר,  עבורוקשיי�אינו נטול 


 מחדש את  הניזאע והשיקאק באופ� המשרטטדרת הזו מתאפיינת בהגהרפורמה. פלילית
 אינה חייבת , עוד מכשיר לרפרודוקציה אנושיתננה איהאישה, כ� למשל. היחסי� המגדריי�


 כפופי� כ� לע נוס�. ידיעתו ללא ו בעלה ללא רשותל" לחולצאת יכולהו הבית אתלנקות 
 דרישת הראיה ביטול לבאשרובעיקר , יותר וקהבוררי� לסמכותו של בית הדי� באופ� הד
 ניסיו� מצד הנשי� אפוא הוא  נושא דיו� זה25.בתביעת ניזאע ושיקאק והסתפקות בשכנוע


 המשפטית השרעית וקובע בכ� הבניית מערכתל גבולות מציבה ,למנות אישה בתור בוררת
  .פטריארכליזהות אסלאמית באלמנט 


   כבוררתהאישה תפרש. ה


 1998 משנת מקרה באעסוק , דיוננו העיקרימושא, בטייבה 2009תיק משנת  שאטפל בלפני
  .שעניינו מינויה של אישה כבוררת


 הדי� השרעי ביתב עלתה בעבר תכבורר שאלה זו של מינוי אישה , של דבראמיתול
מאני ובית ' לחוק המשפחה העות130 מדובר היה בתביעת בוררות על פי סעי� 26.לערעורי�


בית הדי� השרעי בעכו קבע שלא נית� .  בחרה באישהאשתו ו,על בחר בגברהב. הדי� השרעי
 ,זחילי�בית הדי� נשע� על ספרו של החכ� הסורי והבה אל. למנות בוררת בשל היותה אישה


" קאדי "נח וכ� על המו,)ההלכה האסלאמית והוכחותיה" (אדילתהואסלאמי ו� פקה אלאל"


 
 Moussa Abou Ramadan, Divorce Reform in the Sharia Court of Appeals in לעניי� זה ראו  25


Israel (1992–2003), 13 ISLAMIC L. & SOC’Y 242 (2006); Yitzhak Reiter, Judge Reform: 
Facilitating Divorce by Shari‘a Courts in Israel, 11 J. ISLAMIC L. & CULTURE 13 (2009). 


 ).2.1.1998, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי�( 6/98 רעורע  26
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 האישה . בוררי�לתפקידי� של שני מסגדי�  שני אימאמימינה ו27, הקאדי�חוק בהמופיע
 פליהא שאי� הצדקה למנוע מאישה לכה� בתפקיד בוררת על רקע ענה וטהחלטההערערה על 


 הקורא� עצמו השווה בי� האישה והגבר ולא מצא –טע� דתי : זאת מכמה טעמי�, מגדרית
 במוב� רק "אדיק" המילה אתאו " חכ�" נית� לפרש המילה א ל–טע� פרשני ; להפלות ביניה�


 –טע� חוקתי ;  נקבהלשו� כוללות א� מילי� 28 לחוק הפרשנות6 סעי� פי ל עכ� ש,"זכר" של
 את דעתה בענייני� ע להביזכות לה נתונה ו, חשוב במרק� החיי� החברתיי�גור�  היאאישהה


  יפגע בזכותה הבסיסית ובכבודה כמעוג�בוררת כלשמש אפשרות לאישה מת��אי. הנוגעי� לה
 אישהשה דגישהה עותרתה – משפטי טע� נוס� ג� לאלה. כבוד האד� וחירותו: יסוד�קבחו


 המשיב שבית הדי� לא מינה את טע� לעומתה. כבוררת לשמש משפחתה בני במישהי מבחרה
  .התנאי� אחר לאוי כי ה� לא מ,הבוררי� שנבחרו על ידי הצדדי�


  :וליטיקאי טוב פכמו המשפטית  השאלה אתניסח הדי� השרעי לערעורי� בית


 י שהשאלה הנשאלת בפני בית המשפט דלמטה אינה א� זה אפשרהאמת
 הקמת המועצה המשפחתית ומינוי זכות א�אלא , שהאישה תהיה בוררת או לא


האמת היא שהפסוק . הבוררי� הינו בידי בית הדי� או בידי כל צד לבחור בורר
 וא� פחהבני המשמפנה את מינוי הבורר לקאדי והוא מתנה שהעדיפות תהיה מ


 הבוררי� ולא נית� לומר ר לצדדי� לבחופנההדבר לא התאפשר הוא לא מ
 מג� על צד אשבורר זה או אחר מייצג צד כי הוא אמור להיות אובייקטיבי ול


 הצדק הנגזר צגי עושה פעולה שיפוטית והוא מיהבורר, כלומר. נגד צד אחר
   29.מהאובייקטיביות


 בית הדי� צרי� לוודא שהבוררי�. ות למי מהצדדי� לבחור בורר וקבע שאי� זכמשי�ה הדי� בית
 בוררי� בית הדי� יבחר , בנמצא קרובי משפחהאי�  וא�, של המתדייני� קרובי משפחהה�


בית הדי� לא קבע . שאינ� ממשפחת הצדדי� ובתנאי שה� עומדי� בתנאי� לשמש כבוררי�
   .ה גבר יהי ה� מחייבי� שהבוררא�ו �תנאי אות�מפורשות מה� 


   הדי� השרעי בטייבהבית. ו


  הביעו הקאדי�30 הדי� בטייבהבית של תיק ב, בבית הדי� השרעי בעכורעישא ה ממבשונה
 בעל של עניינוב הדי� בטייבה ד� ת בי. מינוי אישה שלהסוגי לבנוגע את עמדת� במפורש


 
 .118ח "ס, 1961–א"התשכ  27
 .302ח "ס, 1981–א"התשמ  28
 .26 ש"ה לעיל, 6/98ערעור   29
בקישור ראו  ()1.11.2010, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (317/2009) אזורי טייבה(תיק   30


www.justice.gov.il/Units/BatiDinHashreim/Pages/Hipush-Piski-Din.aspx , כמו יתר הפסיקה
 .)המופיעה במאמר זה
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 נועד 130  טענה שסעי�ישההא.  ורצה להתגרש מאשתו130 תביעת בוררות על פי סעי� הגישש
 שהנישואי� נועדו להיות קבועי� פסק הדי� בית . הנישואי� את לפרקולא ולפייסלהשלי� 


 החיי� בה� יש מצבי� ש31, בית הדי� השרעי לערעורי� להלכה שלבהתא� אול� ,מש�יולה
 יכולה להתעל� אינההחברה .  הדי� המוסלמי אפשרות לגירושי�בעו קואז ,בלתי אפשריי�


  אתגבירת הסכסו� חודשי� וא� שני� רק הימשכות. שניה� שלני הזוג או  אחד מב שלנומרצו
  . ביניה�השנאה והאיבה


 32. ראיהת דורשאינה בשכנוע ות מסתפקאשר,  נוספתפסיקה ג� על נשע� בטייבה הדי� בית


 היות שקשה ,מאני' של חוק המשפחה העות130 אחד החידושי� החשובי� בפרשנות סעי� וזה


 יכולי�  הדי� השרעיי� הצדדי� אינ�שבבתי מאחר במיוחד,  לסוגיה זובנוגע ראיותלהביא 


 ,וררי� למנות בקשי וב" וסכסו�ריב" המותב שיש חליטהבסופו של דבר . להעיד ביחס לעצמ�


�  מטעמה בוררת למנותביקשה האישה 33. אפשרות לציי� ש� של בורר מטעמוהוענקה צד לכלו


  .אישה


, לכיתא שעל פי האסכולה המתקובעה 34 החלטה הדי� בטייבהבית יותר פרס� מאוחר


 המוסלמי את קלסי מהדי� הטטי הדי� ציתב. החנבלית והשאפיעית הבורר צרי� להיות ממי� זכר


. אענאת אלטליבי�, אלמגני, אלמהדב, שרח אל זרקשי,  אל שרח אלכביר לדרדיר שלמקורותה


�  .י�קלסיה י�י המוסלממקורותב ודי� באדו�  המאמרבהמש


 היות א�,  אישה כשופטתמינוי לבאשר מחלוקת יש אמנ� טע� הטוע� השרעי שבערעור


 להביא סהיהוא ג� נ.  קאדי בתפקידשמש מניעה שאישה תאי� 35,לה'שהתנאי� קבועי� במג


 נתונה לה� א� בשאלה ש� יש חילוקי דעות בעניי� הבוררי� ,דוגמאות מהאסכולה השפיעית


  . בלבד נציגי�ה� מאאו ש, סמכות החלטה


הא� לא : " רטוריתלה לאתגר את בית הדי� בשאסהינ הדי� בטייבה בבית השרעי הטוע�


רואה בית הדי� הנכבד א� ישנה אישה הנושאת תעודת דוקטור במשפטי� ותעודת דוקטור בדי� 


השרעי והתעסקה בעריכת די� עשר שני� והייתה מוצלחת בעבודתה והגישה את מועמדותה 


  36."]...[?  תדחה את בקשתהועדההא� הו,  קאדי�מינויל העדולו


 יכולה להיות אינה אישה שמפורשב ,ר חמזה" ד, בטייבההקאדי קבע שלפנינו במקרה


  . של שלושה ימי� למנות בורר במקו� הבוררת שנבחרהתקופה למש� ונת� הזדמנות ,בוררת


  :מאוד  קצרהבהחלטה כ� קבע הדי� השרעי לערעורי� בית


 
 ).ש�, 317/2009מוזכר בתיק , לא פורס� (20/2007ערעור   31
פורס� באתר  (24/2005 רעורע; )23.1.2002, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי�( 189/2001ערעור   32


 .121/1998רעור  ע;)11.5.2005, בתי הדי� השרעיי�
 .1.11.2010פסק די� מיו�   33
 .18.1.2011פסק די� מיו�   34
 .לה' למג1794' ס  35
 .30ש " לעיל ה,317/2009) אזורי טייבה(תיק   36
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קרע בי� בני הזוג וכי הדבר מחייב שיגור  קמא פסק שקיי�  הדי�שבית לאחר


  הדי�בית.  לעצמה אישה שתשמש בוררת מטעמהבחרה המערערת, בוררי�


 לבחור בורר ממי� זכר המערערת חייב וא� את בחירת בית הדי� קבלקמא סרב ל


  . המי� הזכר הינו תנאי כדי להיות בורר אצל רב החכמי�, פי בית הדי�שעל היות


  .ערת בנוגע לשאלה לעיל ערעור המערבא מכא�


 שאלה שהיא כידוע זו –  לאאו  שהתנאה שהבורר יהיה ממי� זכרשבי� חואנחנו


 החכמי� אצל שקבוע ה היא צריכה להיחת� על פי מ.נתונה למחלוקת


 הדי� בתי את המחייב אנימ' המשפחה העותלחוק 130 סעי�ש היות ,המאלכי�


 מאלכי�היות וה. אלכית על האסכולה הממבוסס סעי� זה. השרעיי� במדינה


 מבחינת� למנות אישה בבוררות קי יהיה ממי� זכר ואי� זה חושהבורר מתני�


 דאר (אלכימ�  אלחרשי אלאללהד למשל שרח מחתסר חליל למחמד ב� עבראו(


 פסיקה אי� . נותר לנו אלא לפסוק בדחיית הערעורלא, )9 'עמ, 4כר� , אל פקר


  37).5.4.2011מיו� ( לעניי� ההוצאות


 והוא דוחה ערעורי� כאלה,  כלל ערעורי� על החלטות ביניי�בדר� אי� הדי� השרעי יתבב


  . לגופו של עניי� בתיק הדי� א� לא העלה סוגיה זו וד�בית  אול� כא�38,כמעט באופ� שיטתי


  מתגאי� הדי� השרעיי�בתיש העובדה מובנת לאור אינה החנפית אסכולהל ההיצמדות


 תיבעבר א� ביקר. יור' לחולל רפורמות ושימוש בשיטת התח וזאת כדי, מאסכולותסטיית�ב


  39.שימוש בטכניקה זו על ידי בתי הדי� ולא על ידי המחוקק


 לחולל , מצד אחד, יכולהההישענות על אסכולות אחרות:  של בתי הדי� השרעיי�ודאות� אי


ר  מצד אח; בכתבי החכמי�המצויות כי מדובר בהוראות , התנגדות ממשיתללארפורמות ו


 השואפת ,פטית שיטה משכלל גמור עומד בניגוד והדבר , להביא לדבר והיפוכוביכולתה


לא מוב� מדוע . מסוימת גמישות על שמירה אגב ככל האפשר לתו� תכניה רבהלהחדיר ודאות 


 בהתא� לסעי� סכסו�ה הלי� הריב ובעניי�  ראיותדרישת�איל בנוגע,  הדי� השרעיי�בתי פעלו


 שקבע , אפילו מחו� לאסכולות וא� בניגוד לדברי הנביא,מאני'ות לחוק המשפחה הע130


 את האסכולה  להדגיש דווקאבחרו ובמקרה שלפנינו ,שהראיה על מי שטוע� לדבר מסוי�


 שני  שלההסכמ� הקובעת שבמקרה של אי,130 הוראה שנמצאת בסעי� ,זאת ועוד. לכיתאהמ


  . שהיא אסכולהכל אינה נשענת על ,בוררי� ימנה בית הדי� בורר שלישי


 
 ).18.6.2012, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (28/2011ערעור   37
 ).2.3.2013 ,פורס� באתר בתי הדי� השרעיי�( 2011/51 רעורראו למשל ע  38
39  Moussa Abou Ramadan, The Transition from Tradition to Reform: The Shari’a Appeals 


Court Rulings on Child Custody (1992–2001), 26 FORDHAM INT'L L. J. 595, 624–627 
(2002). 
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 – לא מובנת עמדת� של בתי הדי� השרעיי�.  מכוונתבבררנות מדובר , של דבראמיתול


מדוע נשענו על אסכולות אחרות כדי ?  על אסכולות אחרות במקרה הזהו לא נשענמדוע


 ה בניגוד להוראותי,להתערב בשיקול דעת� של הבוררי� ובכ� לחזק את סמכות� של הקאדי�


   ?לכיתאסכולה המהמפורשות של הא


� ,לכיתא וזאת בניגוד גמור להלכה המ,ה� התערבו בהחלטותיה� של הבוררי�,  למשלכ


מת (בפרשנות על התחפה של אב� עאס� . מאני' לחוק המשפחה העות130שממנה שאוב סעי� 


 ללא אישור הבעל וללא פואכי י]א"מ – הבוררי� של[ �גירושיה"מיארה אלפאסי ) 1426/829


 אלקאדי אל בגדאדי אומר מפורשות שהבוררי� יכולי� להפריד בי� בני 40".טהשופפסק די� של 


הגירושי� :  אומרזרקאני� אל 41. הסכמת� וללא הסכמת הקאדי וא� ג� א� הוא מתנגדללא הזוג


  42. של הקאדי וללא צור� בפסק די�סתוי ג� א� זה נוגד את תפאכפוישל הבוררי� י


 הבוררי� א� זכתה לאישור בית החלטתברבות�  השרעיי� בדבר התעהדי� של בתי עמדת�


  .כפי שיתואר להל�, מואסי וחמזה �המשפט העליו� פעמיי� בעניי


  �"בג עמדת. ז


   עלי חמזהעניי�. 1


 הקאדי יכול א� בשאלה נתגלעה מחלוקת בי� הצדדי� בדבר החלטת הבוררי� חמזה� "בגב


יא סופית במוב� הזה או שמא החלטת� ה, להתערב לאחר שהבוררי� סיימו את תפקיד�


    43.שהקאדי חייב לאמ� אותה


  : קבעאור השופט


 היא שהפרשנות הנכונה של המשפט שבמחלוקת היא כי הסופיות הנזכרת דעתי


 השרעי הדי��שמהשלב האמור עובר העניי� להחלטתו של בית, בו משמעותה


 הדי��ועל בית, בשלב זה הבוררי� סיימו את תפקיד�. אשר מינה את הבוררי�


 –" אלה". "החלטת אלה "–המשפט משתמש במינוח . רעי לומר את דברוהש


במוב� , וכוונת הכתוב בדבר הסופיות היא כי החלטת� היא סופית, ה� הבוררי�


 בוררי� ידי�זה שהחלטת� היא ההחלטה האחרונה הניתנת במסגרת העניי� על


 
 ,עלמיה�דאר אל כתב אל (313 אכר� ) 1662/1072 (שרח מיארה אל פאסי עלאטחפת אל אחכא�  40


2000.( 
 ,עלמיה�דאר אל כתב אל (131 פקה אלמלכי�תלקי� פי אל�אל )1031/422(אלקאדי אלבגדאדי   41


המספרי� בסוגריי� שלאחר ש� המחבר מצייני� את שנות חייו של המחבר לפי הספירה ) (2004
 ).המוסלמית�רית'ההיג


 ).2002, עלמיה�כתב אל�אל דאר (108כר� ד ) 1688/1099 (שרח אלזרקאני  42
 ).2001 (592) 2(ד נה"פ, הדי� השרעי לערעורי� בירושלי��בית' חמזה נ 9347/99� "בג  43
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, וצה מ130הלי� הבוררות לפי סעי� .  השרעי יאמר את דברוהדי�� שביתד�קו


.  השרעי להכריע בסכסו� כשהחלטת הבוררי� בפניוהדי��ומשלב זה על בית


א� נכו� .  השרעי אינו יכול להחזיר העניי� לבוררי�הדי��  הדבר שביתושאי� פיר


והעניי� מועבר , "סופית"החלטת� , לשלב זה סיימו הבוררי� את מלאכת�


  . השרעיהדי��להחלטת בית


יש , הזוג�  שיהיה תוק� לפירוד בי� בנימנת�  זה מתיישב ע� העובדה שעלפירוש


החלטת הבוררי� כשלעצמה אינה מתירה .  שרעידי�� של ביתדי��צור� בפסק


 נית� לרשו� את הדי�� ביתידי� עלדי��רק לאחר מת� פסק. את הנישואי�


אי� זה סביר לפרש את המשפט ).  לחוק131סעי� ( לחוק בהתא�הגירושי� 


�אי� מסור לו שיקול,  נדרש לפסוקהדי��בית שפי�על�שבמחלוקת באופ� שא�


 פיה�שעל, רק אמירה מפורשת.  א� לקבל את החלטת הבוררי� א� לאודעת


 השרעי קשור בהחלטת הבוררי� ונשללת ממנו הסמכות לפסוק הדי��בית


 הפרשנות הנכונה כ��על. הייתה יכולה להביא לתוצאה קיצונית שכזו, בעניי�


א� אי� בה לגרוע , במישור הבוררות, ופיתהיא כי החלטת הבוררי� הינה ס


 לגופה ולהכריע  השרעי האזורי לשקול את החלטת הבוררי�הדי�� מסמכות בית


  44.א� לאמצה א� לאו


 אי�ו, 131 על לשו� הסעי� ומתחזקת בפרשנות של סעי� שנשענת פרשנות  אפוא רואי�אנו


 נוסח  שלניתוקלזה לחילו� והקודיפיקציה גורמת במקרה ה. ניסיו� לדלות מהמקורות ההלכתיי�


 בהתא�  דינו כדי� חוק רגיל ויפורש, ג� א� מקורו הלכתי, חוק; מהמקורות ההלכתיי�וקהח


,  את הסעי�רשיפ לערעורי� שרעי כיצד בית הדי� ה� בחמנ�א� "בג. לכללי הפרשנות הרגילי�


  . אול� מדובר בהמצאת לגיטימציה בענייני הציבור המוסלמי ולא בצור� משפטי


  אסי� מו"בג. 2


בית הדי� השרעי .  הקאדי השרעי ידיעל  בוררי� ממשפחת הבעלשני מינוי תואר מואסי� "בבג


� קבע" בג45. להעניק לאישה הארכת מועד להגשת ערעוררבילערעורי� ס :  


". קרע וסכסו�" קובע נוהל לפירוק נישואי� של בני זוג שפר� ביניה� 130 סעי�


כל אחד . וה למעשה דר� נוספת לפירוק נישואי�מהו, שיסודו בקורא�, נוהל זה


 כאמור ה� –המורכבת , "מועצת משפחה"מבני הזוג רשאי לדרוש הקמת 


 מנציג אחד ממשפחת הבעל ומנציג אחד – לחוק וה� בקורא� 130בסעי� 


רשאי הקאדי , א� שני הנציגי� אינ� מגיעי� לעמק השווה. ממשפחת האישה


 
 .598' בעמ, ש�  44
 .)7.3.2007, פורס� בנבו(בית הדי� השרעי לערעורי� בירושלי� ' מואסי נ 11230/05� "בג  45
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א� אלה . חדשה" מועצת משפחה"להקי� או א� , להוסי� לה� בורר שלישי


ה� מוסמכי� , אינ� מצליחי� לפשר בי� בני הזוג או להשכי� שלו� ביניה�


  46]... [.לפרק את הנישואי� בדרכי� האמורות בסעי�


 חוק על  נשע� בעיקרהוא.  לזה חשיבות פרשניתחסי אבל לא י, נשע� פעמיי� על הקורא��"בג


 נהימבמקרה זה , כאמור.  להיות ממשפחת בני הזוגרי� על הבורלפיוש, מאני'העותהמשפחה 


�" בג על כ� כתב.בית הדי� השרעי שני בוררי� ממשפחת הבעל:   


כי מינוי הבוררי� נעשה ללא ידיעתה ומבלי שידעה על , כאמור,  טוענתהעותרת


על א� , כ� היא קובלת על כ� ששני הבוררי� מונו מצדו של הבעל. מיהות�


נראה כי לקובלנתה זו יש בסיס . להתמנות מצדה שלהשאחד מה� צרי� היה 


העדיפות הראשונה מבחינת מיהות , כמבואר לעיל. ועוג� בהוראת החוק


 אחד ממשפחתו של –היא שה� יהיו מבני משפחותיה� של בני הזוג , הבוררי�


 העותרת כי שני הבוררי� ענתט, בענייננו. הבעל והשני ממשפחתה של האישה


וא� ש� המשפחה של השניי� זהה לזה , ל לא נסתרהה� ממשפחתו של הבע


הדי� למנות בוררי� � לחוק מאפשרת לבית130הוראת סעי� , אמנ�. של הבעל


א� זאת רק א� לא נמצאו בוררי� מתאימי� מתו� , שלא מבני המשפחות


הדי� האזורי בורר מתאי� מצד �אפילו אניח כי לא נמצא לו לבית. המשפחות


 –אפילו כ� , הימנעותה מלהציע בורר מהצד שלהמשפחתה של העותרת בשל 


הדי� האזורי למנות בוררי� שלא מבני �נראה לכאורה כי היה על בית


ולא למנות שני בוררי� מצד ,  לחוק130כעולה מהוראת סעי� , המשפחות


הדי� האזורי אכ� לא שית� �ביתכי , א� כ�, ניכר. משפחתו של הבעל בלבד


די בפגמי� שנפלו , לדידי. כטענתה,  הבוררי�כראוי את העותרת בהלי� מינוי


ובעיקר בפג� הנעו� בהשתייכות� של שני הבוררי� , בהלי� מינוי הבוררי�


כדי לעורר ספק של ממש בדבר תקפותו של הלי� , למשפחתו של הבעל בלבד


�דינ� של הבוררי� ופסק�לעורר ספק ג� בתקפות פסק, וכפועל יוצא, המינוי


  47.רי שנית� בעקבותיוהדי� האזו�ביתדינו של 


 בבתי הדי� השרעיי� המיושמת , מקרי� אלה אנחנו רואי� פרשנות של המשפט המוסלמיבשני


 הבוררי� החלטתש כפו� לסמכות הקאדי והבורר שה� לעניינו בותוהנקודות החש. �"בגעל ידי 


  .אינה סופית כי הקאדי יכול לפקח עליה ולא לקבל�


 
 . לפסק הדי�9' פס, ש�  46
 . לפסק הדי�12' פס, ש�  47
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  קלסיה הדי�. ח


,  אסכולה מסוימתשו�י וא� א� מגבילי� זאת בי, המוסלמיהדי� אתחיל  נאמר שיש להכאשר
�אי.  דעות שונותיש  כל אסכולהבתו�שכ� , עדיי� לא ברור מהו הדי� באסכולות השונות


 השרעית העליונה  עוד יותר בשל הצהרתה של מערכת השיפוטומתחדדת מתעמקת ירותהבה
  . מסוימתאסכולהל מחויבת אינה ש על כ�בישראל


 כבוררת להתמנות אציג את עמדת האסכולות הסוניות השונות בעניי� אפשרות האישה הל�ל
  ." וסכסו�ריב"בי� בני זוג בהלי� של 


   המאלכיהדי�. 1


חכמי ההלכה .  אישה כבוררת נית� למנותלא מדוע שאלה ד� ב48לכיתא האסכולה הממייסד
  היותוהוא בוררכ אד� של תמנותו שאחד התנאי� להות המאוחרי� קבעו בשיטתילכיתאהמ
 שמאזכרת דעה נוגדת באסכולה הזו בחיבורי�  אחת עמדהולולא נית� לראות . גבר


  49.החשובי�


   החנפיהדי�. 2


הוא המצמצ� ביותר מבי� האסכולות השונות בדבר עילות הגירושי� העומדות בפני   החנפיהדי�
  הקאדי א�עותבאמצ הנישואי� את האישה יכולה לפרק , החנפידי� להתא� ב50.האישה


 מצבו וא�,  הזדמנותת שנו למעניק הקאדי,  הבעל חסר כוח גבראכאשר )1(: בשלושה מקרי�
 אישה )3(;  הבעל ממיר את דתו לדת אחרתכאשר) 2(; הנישואי� את הוא מפרק ,אינו משתפר


 לבקש לפרק את יכולה,  שאינו אביה או סבהאפוטרופוס קטינה על ידי  בעודהאה!שהו
  . בכ�תרצה א�הגיעה לבגרות  בהנישואי�
 בי� בני בוררות על  את הדיבור החנפית לא הרחיבההספרות,  כמו האסכולה המאלכיתשלא


 הוא מזכיר את הפסוק מהקורא� , באופ� כלליבוררותעל , למשל,  מדבריכאשר אל כאסאנ. הזוג


 
 .מייסדה של האסכולה המאלכית הוא האימא� מאלכ ב� אנס  48
, מיהעל�דאר אל כתב אל (405 כר� ה מנתקא שרח מוואתא מאלכ�אל )1101/494(באגי �אל  49


, א� יחסר אחד הקריטריוני�. חורי� וממי� זכר� בני, בגירי�, על הבוררי� להיות מוסלמי�): "1999
�אב� אל; "לא על ידי הסכמת בני הזוג וא� לא בשליחות הסולטא�, ה� לא יוכלו לשמש בוררי�


מוואהב  )1547/954(חטאב � אל; )2000 ,ימאמה� אל (287 אמהאת� גמאע אל) 1248/646(ב 'חאג
כי חליל א� אמר ). 1995 ,עלמיה�כתב אל�דאר אל (263 כר� ה ליל לשרח מחתסר חליל'ג�אל


 ואי� תוק� ,שופטכ כמוהומוסי� שהבורר ) 1825/1241(סאווי � אל; )ש�, תתבטל החלטת הבוררת
 מסאלק�סאלק לי אקרב אל�בלגת אל סאווי� אלראו. לפסיקת שופטת כי נשי� אי� לה� שכל ודת


אומר שאי� תוק� לבוררות ) 1787/1201(דרדיר � אל; )1995 ,עלמיה� כתב אל� לדאר א (332כר� ב 
, ראו שרח אלזרקאני. זרקאני מדבר מפורשות על כ� שהבורר צרי� להיות ממי� זכר� אל. של אישה


 .ש�, 42ש "לעיל ה
 .מייסדה של האסכולה החנפית הוא האימא� אבו חניפה אלנועמא�  50
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ל  עמדברי� ה�החכמי� החנפי� מזכירי� את הבוררות כאשר . שמדבר על בורר מכל צד
 יכולה אישה ,לדיד�.  לשופטי�בדומה בוררי� כשימושל הנדרשי� תנאי� העלהשפיטה ו


, שפיטהמ מו�נ הבוררות מעמד והיות ש, עדהלשמש יכולה  היאשבו שופטת בכל נושא להיות
 עניי� יכולה להיות עדה באינה אישה היות ש,מכא�.  להיות בוררתביכולתה וחומר קלאזי מ
 לא  פי הדי� החנפיעל הבוררות ,בכל מקרה. זהכ עניי� בכשופטת שמשל היא יכולה אי�, פלילי


 אבו 51. האד�בני של ולא רק זכויות ותיק אלוזכויות של קיומ� היבט בשלתתפוס בנושא פלילי 
 שאבו חניפה וחבריו לא אמר,  ב� אבי אסחאקאסמאעיל,  שאחד החכמי�מציי�בכר אל גסאס 


 לשונו במיוחד כאשר על שמורל האד� על כי ובשקר ברשמדו טוע�אל גסאס . ידעו על הבוררי�
 אל ? בקורא�מוזכרי� הרי ואלה , על הבוררי�החנפי�  כיצד לא ידעו. הלכהבחכמי מדובר
 אל אבו 52.צדדי� של הכוחה מיופי אלא אינ� הבוררי� , של החנפי�שלדיד� מסבירגסאס 
קובע מה עמדת� של החנפי� או  אינו א� , שיש ויכוח בנוגע לסמכות� של הבוררי�מציי�סועד 


  53.שלו עמדתו מהיא� 
 בני הזוג בי� חרי�  קובע שא� התגלע סכסו�54 השרעיי� של קדרי פאשהכללי�ל 210 סעי�


 אחד שומוטב ,)אנשי צדק( עדליי�  למנות שני בוררייכולהקאדי , ואחד הצדדי� פנה לקאדי
 הצדדי� וינסו תלונות תא כדי שישמעו , ממשפחת האישהאחר יהיה ממשפחת הבעל והמה�


  ה�, בי� בני הזוגלהשלי� כי א� לא יצליחו הבוררי� ורשות מפקובעהסעי� . להשלי� ביניה�
  כ�א�  אלא, בהסכמת שני הצדדי�גירושי� ידי על כלומר ,לע' להפריד ביניה� בחיוכלו לא


   55. בנקודה הזומשמעית�האסכולה החנפית חד.  כוחיפויייינת� לה� 


  יעי השאפהדי�. 3


 כוח יפוילי זקוקי� , הזוגבני ידי על המתמני�, הבוררי� שסובר 56יתיע האסכולה השאפמייסד


 מזכיר את שאפיעי אינו�אל.  כוח של הצדדי�יפומי ה� שכ� 57, א� ירצו בסיו� הנישואי�מה�


 
אל מווסילי ; )1986, עלמיה�כתב אל�דאר אל (3 כר� ז סנאיע�בדאיע אל )1191/587(כסאני �אל  51


זילעי �אל; )1937 ,חלבי�אל (94–93, 83כר� ב מחתאר �אחתיאר לתעליל אל�אל )1284/683(
 ).1895 ,בולאק( 193 כר� ד חקאיק�תביי� אל) 1342/743(


 ).1993 ,פקר�דאר אל (270 כר� ב קורא��אחכא� אל )981/370(גסאס �אל  52
�דאר אחיא אל תוראת אל( 175–174כר� ב  סועוד�תפסיר אבי אל) 1574/982(סעוד �אבו אל  53


 ).ערבי
שחוברה על ידי קדרי פאשה במצרי� במחצית המאה השנייה של המאה  זוהי קודיפיקציה פרטית  54


 פי האסכולה  על סעיפי� את דיני משפחה�647הקוב� מפרט ב). 1886מת בשנת (התשע עשרה 
בעבר נעשה בו .  מקור השלמה של החקיקה האזרחית בענייני דיני משפחההואהקוד הזה . החנפית


, גדה המערביתהחבל עזה ו,  ירד�, במצרי� הוא בשימושוכיו�, שימוש בתקופה המנדטורית
 .ישראל, לבנו�, סוריה


�עיה פי אל אחוואל אלשר�אחכא� אל�שרח אל אביאני�מחמד זיד אללפרשנות סעי� זה ראו   55
 ).2006 ,סלא��דאר אל (469 כר� א שחסיה


 .שאפיעי�האימא� מוחמד ב� אדריס אל  56
 ).2001 ,אללופא ללטבעה�דאר (299–298 כר� ו א��אל )820/204(שאפיעי �אל  57
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 למעט מזכיר את תנאי הבוררי� אינו הוא 58.אלמזני מסכ� דעה זו. הבוררי� של תנאי כשירות�


  .  בני הזוג של�משפחתשעליה� להיות מהעובדה 


 קובע שהבוררי� צריכי� להיות שיראזי� אל:  לצו� שתי עמדותהחלו מאוחרת יותר בתקופה


 בשני אלא . כי על פי דעה אחת ה� כמו שופטי� ועל פי דעה אחרת ה� מיופי כוח,גברי�


בני הזוג ובי�  בי� ישלימוש בי� , דעההבעתל ולחשיבה המקרי� המשימה של הבוררי� מחייבת


 את תנאי מפרט אלגזאלי 59. לא נית� להגשי� ללא בוררי� ממי� זכרת וזא,ה�י ביניפרידוש


 צריכי� להגיע ואינ� בני הזוג  של� חייבי� להיות ממשפחתשאינ� וקובעמינוי� של הבוררי� 


  60.ו לא� אגברי� מזכיר א� עליה� להיות אינו הוא א� ,תיהאד'לרמה של אג


 את לפרק ביכולת� א� –  של הבוררי�מעמד� לבנוגע� בי� שתי הדעות נוואווי מבחי�אל


 יכולי� הבוררי� אי� לפיה שדעה את המעדי� הוא 61. ע� ייפויי כוח או בלעדיה��הנישואי


,  שיהיו ממי� זכר או לאלכ�  ההבדל בדרישהמכא� ג� נובע.  כוחיפויי בלי �הנישואי אתלפרק 


 אי� –ולא ,  להיות ממי� זכרעליה�,  כוחויפי ללא י�ישואיהנ את לפרק יכולי� הבוררי� א� שכ�


 שהבחי� בי� שני סוגי התפקידי� אול� לא ,שיראזי�  אל עמדתו של שינוי לעומתזה. חובה כזאת


  62.הסיק הבדל מבחינת המי�


 בני ת בהסכמ� של פירוק הנישואיאפשרותהמלק� מזכיר את שתי הגישות לעניי� � אלאב�


 ללא אזכור  לזהות� של בוררי�הקריטריוני�חר מכ� הוא מונה את לא.  או בהיעדרההזוג


  63.עדיפה מבי� שתי הדעות ו לקבוע איזבלימ והגברי המגדר


 במקרה שהבוררי� יכולי� לפרק רק לדבריו ו, להבחנה בי� שני סוגי תפקידי�זרומחלי ח� אל


  64. להיות ממי� זכרעליה� ,הנישואי� ללא הסכמת הצדדי�


 מצד . אינה ברורה מי� זכרדרישת לבאשראול� עמדתו , בחנהה הוא ג�רמלי עושה �אל


 כי הוא אומר  אחרומצד , נדרש כאשר מדובר במיופה כוחאינו שתנאי זה גורסאחד הוא 


  65. בשופטה תלוי ממי� זכרלבורר דרישהה


,  כוחיפויי הנישואי� ללא  את יכולי� לפרקאינ� שהבוררי� במקרה כי כותבגמראווי �אל


  את בני הזוג כדי לפרקהסכמת את צריכי�  אינ�וא� ,צריכי� להיות ממי� זכר אינ�ה� 


  66. להיות ממי� זכרעליה�, �הנישואי


 
 ).1998 ,עלמיה�אל כתב אלדאר  (249–248 מזני�מחתסר אל) 879/264(מזני �אל  58
 ).1995 ,עלמיה�דאר אל כתב אל (488 כר� ב מהדב�לא )1093/486(שיראזי �אל  59
 ).1997, סלא��דאר אל (308–305 כר� ה מדהב�ואסיט פי אל�אל) 1111/505(גזאלי �אל  60
 ).2000 ,עלמיה�דאר אל כתב אל (679–678 כר� ה טאליבי��ראדת אל) 1277/676(נוואווי �אל  61
 . הצמוד לה והטקסט59 ש"לעיל ה  62
דאר אל  (1329–1330 כר� ג מנהג�מתאג אלא תווגיה אל�עגאלת אל) 1401/804(מלק� �אב� אל  63


 ).2001, עלמיה�כתב אל
 ).2003 ,עלמיה�דאר אל כתב אל (464 כר� ג ראגבי��קנז אל) 1460/864מת (מחלי �אל  64
 ).2005, ערבי� ראת אלתו� דאר אחיא אל (370 כר� ו מחתאג� נהיאת אל) 1595/1004מת (רמלי � אל  65







  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע   אבו רמדא�מוסה


70  


   החנבליהדי�. 4


 קבוצה אחת אי� זכר למי�  שללגרסתה 67. החנבלית אי� עמדה ברורה בעניי� זהלאסכולה


צה שלישית  קבו69. שהבוררי� צריכי� להיות ממי� זכרגורסת קבוצה אחרת 68.הבוררי�


  70.מאפשרת לבוררי� להיות ממי� נקבה


 סדי של מיעמדתו ידיעה ביחס למחוסר באסכולה החנפית נובעת בחלקה הבהירות�אי


  : לסכ� זאת אב� קודמהטיביה.  למעמד� של הבוררי�בנוגע האסכולה החנבלית


 אחת לפי . הבוררי�שני לבנוגעל "ז שתי דעות שונות הבאות מאחמד יש


 לה� זכות להפריד בי� אי�ו , הזוגבני של כוח יוררי� ה� מיופ הבשני, הדעות


 וכ�  של שפיעי– דעה אחרת.  עמדתו של עטאזו ו– בני הזוג אלא באישור�


 ו זכותהאישה של מי�ה שאיבר  היות– סופר שזו דעתו של חס� ואבו חניפה


ואי� זכות לאחרי� לפעול ) רישידא�(זכותה וה� בגירי� ) אל מאל(והרכוש 


על פי .  אפוטרופסותעליה� שתהיה כוח מה� או ייפויבשני דברי� אלה אלא ב


 רואי� לנכו� שה� ה יכולי� לעשות מוה� שופטי� ה� בוררי�ה,  השנייההדעה


וג  כוח משני בני הזיפויואי� לה� צור� בי, בי� א� הפרדה בפיצוי או ללא פיצוי


אבי סלמה ב� עבד , אב� עבאס, עלי: אוחזי� זו בדעה.  הזוגבני בהסכמתולא 


אב� , אסחאק, אווזעי�אל, מאלכ,  ב� גבירסעיד, נחעי�אל, אלשעבי, רחמ��אל


וקרא "  ובורר ממשפחתהשפחתולשלוח בורר ממ" מנזר וזאת כי אלוהי� אמר


" שלי�הירצו לא� " : ולאחר מכ� אמר,לה� בוררי� ולא לקח בחשבו� הסכמת�


   71.וזה מופנה לבוררי�


 והשאלה באיזו דעה , דוגל בעמדות שונותקלסי קצרה זו עולה כי הדי� המוסלמי המסקירה


    . ברורה מראש אינההשרעי בית הדי� יפסוק


                    


 
גמראווי סיי� את כתיבת � אל). 1933 ,מכתבת מסטפה חלבי (401 ווהאג� אל סראג אל גמראווי� אל  66


 .�25.1.1919כלומר ב, 1337תאני � רביע אל�23ספרו ב
 .האימא� אחמד ב� חנבללה זו הוא מייסד אסכ  67
 ).2004, גראס (כלוודאני�שרח אל) 116/510(אני דכלוו�אל  68
אי� שנת , ערבי�כתב אל�דאר אל( 171 כר� ח מקנע�כביר עלא מת� אל�אל שרח אללדי� שמס א  69


חגאווי ; )2003 ,רסאלה�מואססת אל (265כר� י  אל פרוע) 1362/763( אב� מפלח ;)פרסו�
שרח מנתהא בהוטי �אל; )אי� שנת פרסו�, מעריפה�דאר אל( 251 כר� ג אקנאע�אל )1553/960(


 ).1996, כתב� אלעאל�( 56 כר� ג רדאת�אל
 ).1993, דאר אל עקיבא� (354 כר� ה זרקשי�שרח אל) 1370/772(זרקשי �אל  70


 ).1985 ,פקר�דאר אל (167 כר� ח מגני�אל) 1223/620 (ב� קדמא  71 
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   האזרחיתהחברה. ט


 פמיניז�) 1( : שלושה שיחי� שוני�נות מינויה של אישה כבוררת אפשר למרשתפ לבנוגע


 בשוויו� הנשע� בעיקר על עקרו� השוויו� ובא לידי ביטוי , חילונימיניז�פ )2( ;לאמיסא


 לזכויות הקתדרה לציו� בראשו� למנהל במכללה גופי� משני שלישי בא שיח) 3( ;האזרחי


  .  במשפט הישראלילאומי� בי� המשפט הקליטת להפועל מחקר מרכז –" קונקורד"האד� ומרכז 


 הוא ש, שיפוטי אחדמרחב תו�ית בהחדרת טיעוני� שוני� ל המשפטית נעשההיברידיות


  .בית המשפט העליו�


 "פאקא ואאניסא "עמותת של נהניסיו. 1


 ה לערו� דכדי . מגוו� רחב של תנועות פמיניסטיותקיי� האוכלוסייה הערבית בישראל בקרב


 וא� �פמיניז השל 72, של ארצות המערבהשפעה  המייחסי� לה�יש ,אלה לתנועות גיטימציהל


 � זה בהקשר המוסלמי הישראלי נועד להוציאשימוש 73. למפלגה הקומוניסטיתייכותתשה


 יסלאמא 74. באופ� משתמעמחדש, לדעתי , הוגדרהזו כפי ש, הלגיטימיות האסלאמיתממעגל


 שבתי י וכל מ, כאסלאמיתופסות )הדרומית והצפונית( האסלאמיות ועות כל מי ששתי התניהיה


,  השרעיי�די� שתי תנועות אלה ובתי ה� לנמני� עפרט. ככזהאותו  רואי�הדי� השרעיי� 


 בניגוד גמור למסורת עומד הזה המהל�. גיטימיות לכל סמכות כזאת ואי� אי� לאחרי�


 כמוב� שלאור� ההיסטוריה לא  פירוש הדבראי� . הפועלת ללא היררכיה דתית,המוסלמית


 וג� א� יש ,בגי� סיבות פוליטיות והוצאו ממנה האסלאמיתהודרו אנשי� שהשתייכו לדת 


 תחו� למחו� אל והוצאת�מדובר בהדרת גופי� .  הרי דעת� אינה מחייבת,מופתי�


, למשל כ�.  עובדתית אי� זה תיאור נכו�מבחינה, בכל מקרה.  המשורטט מחדש,לגיטימיותה


 זומרכ אשר – " אלמראהתק� "הארגו� ; על תפיסה אזרחית של שוויו�מבוסס" כיא� "הארגו�


 הפעיל#תבי� .  פועל בתפיסה אזרחית של זכויות אד�– ברמאללה ויש לו סני� בירושלי�


 פמיניז� תופעת האת בחשבו�  מביאאינו זה תיאור.  דוויקסנאד " לציי� את עובארגו� זה נית�


  .האלפיי� שנות בישראלבו  של המאה העשרי� התשעי�שנותב  בעול�אסלאמיה


 את תופסת , מוחס� ביאדסיסאידה מיסודה של ,) ואופקי�נשי�" (אפאקא וניסאא "עמותת


 בחברה המוסלמית ישה את מעמד האחזק מטרת העמותה היא ל. כמקור לפמיניז�סלא�הא


 פרשנויות מתקדמות לטקסטי� דתיי� אסלאמיי� הקשורי� למעמד באמצעותהמסורתית 


 
72  Margot Badran, Islamic Feminism Revisited, COUNTERCURRENTS.ORG (February 10, 2006) 


https://www.countercurrents.org/gen-badran100206.htm. 
מיעוטי� מוסלמיי� במדינות רוב " מעמד בתי הדי� השרעיי� בקרב הציבור הערבי"איאד זחאלקה   73


אלי רכס ואריק רודניצקי  (97–96, 85 התנועה האסלאמית בישראל כמקרה מבח�: מוסלמי�לא
 ).2011, עורכי�


 .ש�  74
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 כא� משלבי� את שתי ,א� פמיניז� לבי� אסלבי� הרווחת דיכוטומיהל  בניגוד. וזכויותיהשהיהא


  .הזהויות


.  בישראלהמוסלמית לעדה חוק קידו� על עובדת זה שנתיי�" פאקא ואאניסא" עמותת


 כגו�  בנושאי� הנמצאות בחקיקה השרעיתפליותא לבטל  ניסיו�ייעשהבמסגרת החוק 


והחוק המוצע יכלול הוראה מפורשת בדבר מגדר ,  ובוררותצדדיי��גירושי� חד, אפוטרופסות


  .בוררי�ה


 מערכת באתר העמותה בדבר האפשרות  בא לידי ביטוי במאמרפאקא ואא של ניסאהשיח


,  בהגנה על זכויות הנשי�קושי בעוסק המאמר 75. בתיק של ריב וסכסו�בוררת כתשמש אישהש


 , בתוק�היה שבה� המדינות בכל זה בוטל חוקמאני וקובע ש' את חוק המשפחה העותתוק�


 אותו התאימו חקיקה ביטלו רשאהמדינות .  המוסלמיהמיעוט חל על  עדיי�הואאול� בישראל 


:  בכל תחומי החיי�י� הנשפלייתא ומתוארת, "סיוט"החוק מצויר כ. �רכיהוחדשה לצ


  אתבתי הדי� השרעיי� בוחרי�. משפטיי� ושיפוטיי�, פוליטיי�, תרבותיי�, כלכליי�, חברתיי�


 הנשי� שלפיה ,הקלסי ז�ביקורת של הפמינילאחר . גבריתההאסכולות אשר מתאימות לחברה 


 לשימוש בכלי� מתו� אמר המ כותביי� פונ, הוא גבריהמשפט בעודמופלות בכל תחומי החיי� 


.  הטענה שהמשפט המוסלמי מאפשר מינוי אישה כבוררת את כדי לחזקסלאמיתהמסורת הא


 שלפיה� ,טברי  בבד עימה מובאי� דבריבד אול� 76,אדתה'אג לצור� ב קריאהעולה המאמרמ


 שהיא יכולה להיות הגורס,  חז�אב� של דבריו ג�ו,  יכולה להיות מופתית וקאדיתהאישה


 כמו , ציבוריי�תפקידי�ב כיהנו מכ� יש סקירה של מקרי� שבה� נשי� לאחר .בתפקיד שיפוטי


 בהמש� 78.טאב'ח�  של עומר ב� אלבימיו 77 במערכת החסבה עבדאללהת שפא באל מחתסיבה


  שלאדבר , שתי קאדיות בבתי הדי� השרעיי�מכהנותני� שברשות הפלסטינית  מצייהמאמר


 עולה במאמר הטענה כי  הבוררותעניי�ב.  ישראלמדינת בדהיינו ,נעשה במדינה דמוקרטית


 חלק. הצדדי� ולשמיעת התאמהל, ניסיו�ל אלא אישה או  הבורר כגברלזהות קשור הדבר אינו


 על הכבוד שאלוהי� מצביעי� ובו , הפמיניסטיסלא�הא של השיח את  מאפיי�המאמר של נוס�


 תו ועובדתופסיכולוגי,  חשבו�ותרוא,  די�תועורכ, ותרופא, ות מור ה�נשי�היו� . העניק לנשי�


 מאמר בנזכרותלבסו� .  כשופטות או בוררותמשפחה דיני בלעסוק ביכולת� ולכ� ,תוסוציאלי


 . שאפשרו לאישה להיות שופטת,קרדאווי  שלוגישתו )2003 שנתמ( אזהר טנטאווי  שלגישתו


 את העמדה תואמותה עות הדאת הקלסית כתיתהלה ספרותמה  ניסיו� לדלותנעשה מאמרב


 פרקטיקה של הוא למאמר אחר מקור . על פוסקי הלכה עכשוויי�זאת בהתבסס, השוויונית


 
 .nisaa-waafaq.org/archives/253 10.9.2013, "?הא� מותר לאישה להיות שופטת" 75
 אבל בהלכה המוסלמית המשמעות היא לגזור כללי� ,"מאמ�"תיהאד פירושו 'בחינה מילולית אג  76


 .ממקורות ההלכה המוסלמית
מוסד פיקוח האחראי לסדר הציבורי ולקיו� מצוות הדת , "חסבה"הוא פקח ב" מחתסב"ה  77


 . המוסלמית
 .ה השני'החליפ, מייסד האימפריה המוסלמית  78
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סו מצויות ובבסי,  הפלסטיניתברשות הנהוגה וכ� פרקטיקה טאב'ח�  ב� אלעומר השני ליפה'הח


  התנהגות�ואופ� נהגו מוסלמי� בעבר  הדר� שבהתיאור רק על עמדות של חכמי� אלא ג� לא


  .כיו�


   כיא�תגובת. 2


 כדי לשפר את מעמד� של הנשי� הערביות בתו� 1998 שנת ארגו� פמיניסטי שהוק� בהוא יא�כ


 2005ז  מאפועלתה מחלקה משפטית קיימת ארגו�ב.  ישראלתמדינ בתו� הערבית והרהחב


 , דתיי�די� לענייני משפחה ובתי משפטה בעיקר בדיני משפחה בבתי , משפטייצוגי ומעניקה


 אישה כבוררת מפר את עקרו� למנות סירובה ש�כיא� טוע.  לשינוי חקיקהניסיו� לענוס� 


 פסקיב  זה בא לידי ביטויעיקרו�".  יסוד בשיטת המשפט הישראליתעקרו� "מוגדרה ,השוויו�


 הוא שבתי הדי� הדתיי� מחויבי� הטיעו� . העצמאותהכרזת וא� בחקיקהבכ� די� רבי� ו


 פסיקה נוגדת על ידי  שלביטולל להביא כה צריממנו וסטייה , בחקיקההמעוג� ,בעקרו� השוויו�


�"בג.  


א� , אישה לא תוכל להיות במעמד של בוררת בתיק גירושי� "לפיהש העמדה, כיא� לטענת


ה מובנית ויסודית נגד נשי� ומדירה רגליה� של נשי� מלהיות חלק מהווה אפלי, ורק בשל מינה


צ לתת יד לאפליה והדרת "או בתפקידי� ציבוריי� כלשה� וכי אל לבג/ החלטות ובהליכי קבלת


   79".נשי� כאמור


 הי יש פנימאני' לחוק המשפחה העות130 תוהה מדוע בכל הנוגע לפרשנות סעי� כיא�


האוסרת , אלכית המכולה אישה כבוררת פוני� לאסל מינוי שבהקשרבעוד ,  החנפיתכולהלאס


 בתפקידו של הבורר בפרקטיקה ובפרשנות של בתי להמעיט היאהאסטרטגיה של כיא� .  כ�על


  . היות שהחלטת� של הבוררי� כפופה לאישורו של הקאדי,�"בגהדי� השרעיי� וא� בפסיקת 


 פירושה של המתדייני� �שפחת שהוא ב� מבורר עצ� העובדה שמדובר ב כי כיא�� טועעוד


  . והעצמאותהאובייקטיביות כי חסר אלמנט , מדובר בתפקיד שיפוטישאי�


 היות שהיוע� המשפטי ,מאני' המשפחה העותחוק חילוניותו של את מנסה להדגיש כיא�


 הדגשה יש כיא� בגישת. מאני' העות הוא מוזכר בחוק המשפחהשכ�טע� שמדובר בתפקיד דתי 


 . של החוק הצד האזרחי של
 החוק לשיח של  אתלכופ� הדתי כדי היבט ה את ניסיו� לצמצ�נעשה כא�,  של דברלאמיתו


 של הנישואי� היתרה ואיסורה בדיני פגיעה בכ� שאי�  מוסי� וטוע�כיא�. שוויו� אזרחי


 של אישה מינויה� שאי טענה נוספת היא. הוא שהחליטהקאדי  כי בסופו של דבר,והגירושי�


 של אישה מינוי�אי,  כ�כמו.  נחותה מגברהאישה לפיה ויוצר תדמית שודהבכבכבוררת פוגע 


 שניסה זה מנוגד לטיעו� עו�טי.  בשירות הציבוריבעבודה הול� יצוג נות� יאינו בוררת תפקידל


 
בית הדי� השרעי ' פלונית נ 3856/11� "מתו� נייר העמדה שהגיש ארגו� כיא� לבית המשפט בבג  79


 .88 ש" הלהל�, העליו� לערעורי�
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 אוהתיאור של תפקיד הבורר מתעצ� . י כמשפחתי ואינטימלתארוו את תפקיד הבורר דגמל


לבסו� נעשה שימוש .  מתקנתפליהא ל ג��כיא� טוע.  לקד��רוצי שאותו טיעו� הלפי מתגמד


 מינוי�שאי היא שהועלתה אחרת טענה 80. כל צורות האפליה נגד נשי� של�לביעור אמנהבג� 


  ידי גברי�על עליה� להישמע א� למעשה ו,אישה כבוררת חוס� את השמעת קול� של הנשי�


  .מטעמ�


   קונקורדמרכז. 3


 לתו� לאומי�בי�ה המשפט מ� הפועל לקליטת נורמות אקדמי רמחק מכו� הוא קונקורד מרכז


 אחת החתומות על חוות ג�ו  פרופסור למשפטי� שהיא,יושבת ראש המרכז. הדי� הישראלי


 זכויות נשי� עניי� בועסקה שוני� תפקידי�ב כיהנה, )המצויה בתיק בית המשפט (הדעת


 משפטבוות הדעת שמה דגש ח.  נגד נשי�פליהאבמסגרת האמנה בדבר ביעור כל צורות ה


 המגדרית פליהאה את של נשי� מלכה� בתפקיד בוררת מרחיבה פסילהולפיה , לאומי�בי�ה


  .ה�כלפי


�בי� המשפט האת לפי חוות דעת זו יש חזקה פרשנית שהמשפט הישראלי תוא� , כ�כמו


ת�  מהמרחב הציבורי ומפלה אוהנשי� את המדיר זה בעניי�פסיקת בית הדי� השרעי . לאומי


 לחוק המשפחה 130 סעי� את כוללתההסתייגות הישראלית לאמנה אינה . לעומת הגברי�


 כיצד רשות פועלת צריכה להיות כפופה לחזקת ההתאמה הפרשנית , על כ�נוס�. מאני'העות


 פרשנות בית הדי� השרעי פוגעת בזכות להלי� ? למשפט הישראלילאומי�בי�בי� המשפט ה


. רצונהכ לבחור היי חופשאינה האישה כי , בי� הצדדי�שק בנ�שוויו – ממנו הנגזרתוהוג� 


 . והערות של ועדת זכויות האד�תו וכ� החלט� סעיפי אמנות שונימאוזכרי� בחוות הדעת


 לע נוס� . יותר מבוררה טובו אותתייצגש א� אחד הצדדי� יחשוב שבוררת פגעי תיצוגי להזכות


�  לבער אתהיש חוב. ת לנשי� שמעמד� נחות להיות בוררת מאותאישהל אפשרותמת� ה� אי,כ


  . ג� כאשר מקור� בדתפליהאצורות ה


 השיפוטית של בית הדי� השרעי לערעורי� אינה מתקיימת בואקו� ההכרעה


 מהמערכת המשפטית לקהיא חלק מענ� דיני� אחד המתקיי� כח. משפטי


השאיפה להרמוניזציה . הישראלית בה המשפט הבינלאומי מהווה ענ� עצמאי


י� ענפי� באופ� שתקרב את החקיקה הישראלית לסטנדרטי� של דיני זכויות ב


האד� במשפט הבינלאומי אלו עומדת בבסיס הלכותיו של בית משפט זה בכל 


  81[...]. ההתאמה הפרשנית הנזכרת לחזקתהקשור 


 
נכנסה ) (�1979נפתחה לחתימה ב (179, 31א "כ, האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשי� לצורותיה  80


 � ).�1991ל בישראבנוגע ללתוק
ש "להל� ה, 3856/11� " בבגבית המשפטמתו� כתב הבקשה של מרכז קונקורד להצטר� כידידי   81


88. 
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 לכמה מחולק הוא ג� ש,עי מצד אחד הדי� השר: אנו רואי� היברידיות משפטית, כ�א�


 ומצד אחר ,)1917 משנת מאני' ע� אסכולות שונות וחוק המשפחה העותקלסי י�ד(קטגוריות 


 המשפט הישראלי על  יש לפרש אתלפיהשאשר ממנו שאבה חוות הדעת חזקה , הישראלי די�ה


 למותר.  שבתי הדי� השרעיי� צריכי� להתמודד עימה נוספתחזית זוהי. לאומי� בי�פי המשפט ה


 במיוחדו , ישראלמדינת מצד לאומי�בי� המשפט השלת  בהפרוממעיטה לציי� שחוות הדעת


 את הפער בי� הפרקטיקה יברח וזאת על מנת לה,ההומניטרי לאומי�בי� המשפט של הבהפרות


  . הפומבילאומי�בי� ההמשפט בי�של בתי הדי� השרעיי� ו


 ביתש ראוי שלפיה החלטה, 7.5.2012 ביו� ,�" בגפרס� כל הטיעוני�  של� הצגתלאחר


 לחוק שיווי זכויות תו בהחלטיחסי החלטה מנומקת ומפורטת ויתיית�רעי לערעורי� הדי� הש


 אישה יכולה להיות אי�ש קובעת,  שופטות ושופטשתישניתנה על ידי , ההחלטה. האישה


 של בית הדי� החלטתו את יכולה לבטל  כשופטת בבית המשפט העליו� אישה,ע� זאת; בוררת


 את בטלל והעתירה את קבל לצרי� היה �" בגשכ� ,זו החלטה מוזרה. השרעי לערעורי�


 בקשר נוחות�� חש אי"גנית� לומר שב.  העתירה אתלדחות בתי הדי� השרעיי� או החלטות


  היה הדברתוהחלט את בית הדי� השרעי  שינהילונראה שא.  וזאת בלשו� המעטה,החלטהל


 הפע�,  על החלטתוחזר � הדי� השרעי לערעוריבית, ואול�.  בית המשפט העליו�על מקל


  . עמודי�11בהחלטה מנומקת ומפורטת יותר בת 


   הדי� השרעי לערעורי�ת של בינייה השהחלטתו. י


 וא שהבעקובה , 18.6.2012מיו� ,  החלטה נוספתהשרעי הדי� בית� פרס� " פסיקת בגלאחר


דעה  ב בחירהמחייב המוסלמי� � סולטאכאשר שלפיו ,לה'מגל 1801מחויב לפעול על פי סעי� 


 תייחסהבית הדי� .  דינו יהיה בטלפסק, וא� לא יעשה כ�, אותה לייש� ופט על הש,מסוימת


 שכניסתו לתוק� בתו� המשפט  על פיא� ,מאני' העות� של הסולטאהוראה אללחוק המשפחה כ


 1919 בשנת 82. היה מוסלמיא של,הבריטי המנדטורי  ידי הנציב העליו� עלנעשתההישראלי 


 נשע� אסכולה ו שואל את עצמו על איז הדי�ובית , מחוזקת או מתוקנתציהאסלאמיז החוק עבר


 שמציג את , אל זוחיליוהבה של מדבריו הדי� ציטוט בית מביא בהחלטתו. 130 בסעי� המחוקק


 נאמר שנושא בוש,  של החוקההסבר וכ� ציטוט מדברי , של האסכולות השונותיה�עמדות


.  שהבוררי� ה� קאדי�מסקנה מגיע ל הדי�בית. יתלכא נשע� על האסכולה המ" וסכסו�ריב"ה


בפסקה .  של הבוררתפקידו אודות על הדיבור את לערעורי� בית הדי� השרעי  זו מרחיבבנקודה


.  רק מאשר זאת הקאדיאילוהסמכות לפרק הנישואי� היא בידי הבוררי� ו" כי בית הדי� קובע 12


 
לה על הדי� באר� ' מחיל את המג1947–1922, ישראל  לדברי המל� במועצה על אר�46' ס  82


 לחוק קובע 2' א� ס, 156ח "ס, 1984–ד"תשמה, לה' חוקק חוק לביטול המג1984בשנת . ישראל
 ".חוק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מתקפו של די� שלפיו ד� בית די� שרעי"כי 
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 האישה  שלה לוודא שלא נשללה זכאות כדילהתערב הקאדי יכול , למוהרשנוגע האול� לכל מ


 בית הדי� ל שתו הקודמויתו לפסיקבניגודדברי� אלה עומדי� ".  ללא סיבה חוקיתהרומל


 פסק של נו יכולי� לבחו� את תוכדי� הכפי� את הבורר לסמכותו והדגיש שהקא�בהש, השרעי


ערעורי� שהוא  בית הדי� השרעי ל קבעתו קודמות ארוכה של פסיקבשורה,  למשלכ�. הבוררי�


 83.לכיתא וזאת בניגוד ברור להלכה המוסלמית המ,יכול לבטל את החלטותיה� של הבוררי�


 להאדיר את כוחו של הבורר ולהפו� כדי, �" של בגביקורת האת לבלו� נועדשינוי ההחלטה 


 , זכויות האישהשיווי בחוק האמור חריגה מליהנות כדיהדבר נעשה . את תפקידו לשיפוטי


 ממעיטי�מצד אחד , כ� 84. שיפוטיד כאשר מדובר בתפקיהשוויו� אתלהחיל כלומר לא 


 מחזקי� את תפקידו כדי  אחרומצד , את סמכותו של הקאדי מולוזקבתפקידו של הבורר כדי לח


  . לצדק גבוהדי� הישראלי בשבתו כבית ו� המשפט העליבית שללמנוע התערבות 


 85. האישה חל על בתי הדי� השרעיי�תו ספק שחוק שיווי זכויללא קבע הדי� השרעי בית


 הונהגה תקופה באותה. 1994 לשנת עד של בית הדי� השרעי לערעורי�  נדירההפסיק במדובר


 בית הדי� אסר שלפיה,  הכללי� החלי� על בתי הדי� השרעיי�של אסלאמיזציה שלמדיניות 


שלמה " את השריעה הלהחילאלא הורה ,  להפנות לחקיקה הישראליתערעורי�השרעי ל


  הדי� השרעי לערעורי� לא הייתה ברירהלביתש לומר נית� .כאתגר לדי� הישראלי" והמושלמת


� להתייחס לחוק שיווי זכויות "בגלאור בקשתו המפורשת של , בנוגע לתוצאת פסק דינו


  . האישה


 לתחולתו של חוק שיווי זכויות האישה על בתי הדי�  שיש חריגי�סי�הו הדי� בית


  שיווי זכויות האישה אינו פוגע בדיני האיסור וההיתרשחוק הוא הראשו� החריג. השרעיי�


 נכנס הדבר ,גירושי� לבנוגע הבוררי� דברי בחשבו� את  יש להביאשכ�, בנישואי� ובגירושי�


 מדובר ולכ� , דתיתעבודה היא הבורר עבודת לכ� שמתייחסהחריג השני . תחת האיסור וההיתר


 שמדובר רק בחוק שצרי� הטיעו� את מקבל אינובית הדי� , על כ� נוס�. � לעקרו� השוויוריגבח


 בו הוא הדי� נמצאי�ה כללי�ל מקורה כי , על פי כללי פרשנות של החקיקה האזרחיתולפרש


כיוו� ,  על הדי� האישי חלי�אינ� לבוררות ביחסלה ' המגכללי הדי� מסביר כי בית. המוסלמי


 
ערעור :  התערבות בהחלטת הבוררי�ותראו החלטות בית הדי� השרעי לערעורי� שמאפשר  83


 אחד משלושת השופטי� החתומי� על) (7.1.2010, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (232/2009
כותב , )30.5.2007, פורס� באתר בתי הדי� השרעיי� (76/07עוד בערעור ; ) דיוננוההחלטה נשוא


 והיא הטענה , ואילו השאלה השנייה]...[" אשר כתב את ההחלטה נשוא דיוננו ,הקאדי זיני עצמו
נשיב כי בית די� זה קבע בהחלטות , כי תפקידו של הקאדי הינו א� ורק לאשר את פסק הבוררי�


 ,שכ� א� לא נית� בהתא� לכללי� השרעיי�. ות כי פסק הבוררי� נית� לפסילה על ידי הקאדירב
 ".הוא יכול לבטל אותו ולהחזירו אליה� או לאחרי� וכ� יוכל לתק� אותו מטעמי צדק


ובכלל זה על , הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי� הדתי: "לחוק) ג(7' ס  84
 ." ובעלי תפקידי� שיפוטיי� בבתי די� דתיי�מינוי רבני�


 . לפסק הדי�15 'פס  85
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 יש 86. מדגי� זאת מהקוד האזרחי הצרפתיהוא ו, על הדי� האזרחישחלי� כללי� ה�שאלה 


 אלה מהקוד ענייני�לה הפרידה 'אול� המג,  המשפחהענייני כי הקוד הצרפתי כולל את לציי�


 ניעניי י� ובי� אזרחיני�עניי י� בבוררות הדיני בדי� החנפי אי� הבחנה ב,כ� לענוס� . האזרחי


 ה� נשעני� על הפסוק ,� כללי באופהבוררותכאשר החכמי� רוצי� לדבר על .  אישימעמד


בוררות בדי� :  בונה שתי קטגוריותהדי�  בית87. לבוררות במעמד האישימתייחסה בקורא�


 מוסי� בית הדי�.  קיימת בדי� החנפיאינהההבחנה הזאת כאמור . הכללי ובוררות בדי� האישי


 דינילגבור על  כי�צרי,  האישימעמדה ענייני בהבוררות דיניכלומר , וקובע כי הדי� הספציפי


 כאשר מדובר בדי� במיוחד הדבר תק� השרעי ועל פי בית הדי� , בענייני� אזרחיי�הבוררות


 הבוררות די� אילו ו, די� דתיהוא בעניי� גירושי� הבוררות די�ש עולה בית הדי� דברי מתו�. דתי


המוסלמי  בדי� קיימת אינהג� כא� בית הדי� מגייס הבחנה ש.  חילוניי�בעניי� אזרחי הוא ד


, היא זו הבחנה.  די� דתי� שני סוגי הבוררות ה� למעשה סוג אחד ושניהשבו ,הקלסיהחנפי 


ואימצו , מאנית' והאימפריה העות המדינות הקולוניאליותיציר כפיה� של, לאמיתו של דבר


,  שכולל דיני חוזי�, בי� הדי� האזרחי ש� עד עצ� היו� הזה מבחיני�; מדינות ערבבוראותה 


   .נפרד יש קוד ה�של, המשפחה דיני לבי�,  באלהוכיוצא קניי� דיני, נזיקי� דיני


 זה סעי� שכ� , תזיק לאישהלכיתא על האסכולה המהישענות� קובע בית הדי� שאילבסו�


 נית� . לגרש את האישה ללא צור� בקאדיביכולתו זה כי סעי�ל נזקק אינו הגבר ;עבורהנועד 


 ,צדדי�חד באופ�בכ� שא� הגבר יעשה שימוש בגירושי� לומר שזו הערה לא נכונה בהתחשב 


בפועל . נזיקיי� פיצויי� לאשתו לשל� יצטר�והוא יהא צפוי לעונש פלילי ולסנקציה אזרחית 


 ש לא תוכל להתגרהאישה שלפיה  לטענהאשר.  נדירי� מאוד בישראלצדדיי�� החדהגירושי�


 בית �  שימוש ג� באסכולה החנפית ללא לכיתא האסכולה המעל רק שע�י י השרעי הדי�ביתא� 


 יעשהישבכ� ) שימוש והרכבה בי� אסכולות שונות" (טלפיק"ל אפשרות את ההוציאהדי� 


 סמכות� של הבוררי� השארתלצד , שימוש באסכולה החנפית רק לצור� בחירת אישה כבוררת


צמו עשה  שבית הדי� השרעי עמעניי�. ובכלל זה מינוי אישה לבוררת, אלכית המלהכמו באסכו


  . שהוזכר לעילכפי, "טלפיק" זו של טכניקהשימוש נרחב ב



 פלונית"בג. יא  


 עקרו� השוויו� בחקיקה על� " בגעמד , עמודי�20 פני על המשתרע,  די� ארו� יחסיתבפסק


  מעקרו�לחרוג מאפשרי�ה  זכויות האישהשיווי הוא הזכיר שני חריגי� בחוק 88.פסיקהבו


 
86  French Civil Code, Art. 2060: “One may not enter into arbitration agreements in […] those 


relating to divorce and judicial separation […]”. 
 .35פסוק , )חזו� הנשי� (4 סורה  87
 .)27.6.2013, פורס� בנבו(בית הדי� השרעי העליו� לערעורי� '  נפלונית 3856/11� "בג  88
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 החריג 89. וגירושי�לנישואי� כאשר הדבר נוגע לדיני איסור והיתר ל יחוהחריג הראשו�. שוויו�ה


 שיפוטיי� בבתי הדי� תפקידי�ב וכ� ,השני יחול כאשר מדובר בתפקיד דתי בהתא� לדי� הדתי


 שיש גיש הד�"בג. ולח ילא השוויו� עקרו� , האלההחריגי� מ� אחד מתקיי� א� 90.הדתיי�


  .ויות האד�לקרוא באופ� מצמצ� חריגי� הפוגעי� בזכ


 ידי� המהותי אלא בממלאי תפקבדי� מדובר אי�ש� " בגבע הבוררי� קשאלת לבנוגע


 בי� י�מבח עצמו החוק א�, �"לדידו של בג. חול הראשו� לא יג החרילכ�ו ,הדי� את שמי�יהמי


 אשר .תפקידה מתייחס לדי� המהותי עצמו והשני מתייחס לממלאי הראשו�: החריגי�שני 


 להפעיל  עליה�אי� לפיכ� מדובר במינוי לתפקיד דתי ואי� למסקנה ש�"בג  הגיע השניחריגל


 אי� צור� במיומנות לבוררי� אילו דתי מצרי� מיומנות בדי� דתי וידתפק שכיוו�,  הדתיהדי� את


 מדובר בתפקיד א�� את השאלה "בג מדובר בתפקיד דתי בח�  לאחר שהסיק שאי�.כזאת


 הבוררי� אינה החלטתש היות , בתפקיד שיפוטימדובר� היא שג� אי� " בגמסקנת. שיפוטי


 130 השיפוטי לפעול על פי סעי� התפקיד .סופית ובתי הדי� השרעיי� מתערבי� בהחלטותיה�


 אינ� החריגי�הואיל ו,  א� כ�. הוא בידי הקאדי� ולא הבוררי�מאני'לחוק המשפחה העות


 שיווי זכויות האישה חוקהעובדה ש נוספת לכ� . עקרו� השוויו�את זה במקרה להחיל יש ,חלי�


 וכ� אי� הוראה בחוק המשפחה האוסרת על מינוי אישה ,מאני' המשפחה העותחוקלמאוחר 


כל ,  זכויות האישהוויי חוק ש חלאלמלא שג� מוסי� �"בג,  זאת ועוד.בתפקיד של בוררת


 ,לכיתא המ, יש אסכולהכאשר . את עקרו� השוויו�להחיל ממילא יבותמחורשויות המדינה 


  להעדי� אתיש , המאפשרת זאת, החנפית, ומנגד יש אסכולה,האוסרת מינוי אישה כבוררת


 , מה ג� שבתי הדי� השרעיי� הגבילו את סמכות הבוררי�,האסכולה המאפשרת מינוי אישה


 בית הדי� השרעי  שלותיה� את החלט� ביטל לפיכ�" בג.וזאת על פי האסכולה החנפית


 פרטי בקשה באופ� הוגשה� " של בגזה פסק די� על. השרעי בטייבה הדי� בית שללערעורי� ו


  91.נדחתהוזו ,  הנהלת בתי הדי� השרעיי�מטע� לדיו� נוס�


  סיכו�. יב


 ה� רבי� שבמקרי� הג� , אישה כבוררתמינויל התעקשו לסרב השרעיי� שבתי הדי� ראינו


 מוכ� לצמצ� את היה ג� הדי� השרעי בית .אישהל בי� הבעל  רבה יותר שוויוניותהחדירו


� מעי� הבוררי� להחלטה  כדי להפו� את החלטת,סמכותו בעניי� התערבותו בהחלטת הבוררי�


 הדי� השרעי היה מוכ� להקריב את בית . בהחלטתו�" בגשל רבותע התלמנוע ובכ� שיפוטית


 המגדרית החלוקה את על מנת לשמר ,הקודמי� במש� שני העשורי� הרחיב שאות� ,יוסמכויות


 
 . זכויות האישהשיווי  לחוק5' ס  89
 . זכויות האישהשיווי לחוק) ג(7' ס  90
 ).14.8.2013, פורס� בנבו (פלונית' בית הדי� השרעי לערעורי� בירושלי� נ 5019/13� "דנג  91
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 הדי� בית  שלתו בהחלט בסופו של דבר התערב�" בג.גברה תפקידיל אישהה תפקידי בי�


 הדעה להעדי� את יש , וקבע שכאשר יש שתי פרשנויות שונות בדי� המוסלמיהשרעי לערעורי�


 שתשנה , החלטה אמיצה וחשובהזוהי . ועקרו� השוויו� יותר ע� זכויות האד�ישבתיאשר מת


בתביעות שונות כנגד בתי הדי� השרעיי� אפשר להחדיר . שראלאת פני המשפחה המוסלמית בי


 עות המקרי� נית� למצוא דשברובהיות , ה בקריאה מחדש של דיני משפחיותר רבשוויו� 


 שרת  שלה היא הודעת�"בג של פסק הדי� של , אולי העקיפות, התוצאותאחת .יותר ליברליות


י� השרעיי� וע� המועמד לנשיאות בית  שבישיבה ע� מנהל בתי הד, לבניציפי, דאזהמשפטי� 


 הכישורי� ת ובעלראויה לאתר מועמדת מאמצי� עשויהדי� השרעי לערעורי� סוכ� שי


 בעתיד , שיפורי� אלהעל א�,  זאתע� 92. די� שרעי בישראלבבית קאדית לתפקידהנדרשי� 


  . הפטריארכלייז� הליברלבשל , מלאשוויו�בהקרוב לא נית� לחזות 


 
92  www.mfa.gov.il/MFAAR/IsraelExperience/SocietyCoexistenceAndPeace/Pages/First-wo 


man-as-Muslim-Qadi-next-year-in-Israel.aspx . לאחרונה אכ� מונתה אישה לקאדית בבית
הוועדה לבחירת קאדי� בחרה "קי חורי 'יאיר אטינגר וג,  פולברשרו�ראו . המשפט השרעי


 אודות מינוי. www.haaretz.co.il/news/law/1.4041725 25.4.2017 האר�" לראשונה קאדית אשה
מינוי אישה בוררת בתובענות הפרדה וגירושי� "איאד זחאלקה : בכר� זהראו עוד אישה לקאדית 


 ).2017–2016 (29ח משפחה במשפט " בי� הדי� השרעי למשפט הישראלי: בבתי הדי� השרעיי�








163  


  :  בתפקידי שיפוט בבית הדי	 הרבנינשי�


  �" מחודשת נוכח פסיקת בגבחינה


  מאת


  *אלו
	בארי תהילה


: עתיק דיו� על חדש אור שופ� לערעורי� העליו� השרעי הדי� בית' נ פלונית �"בג


, �"בג פסיקת לאור. הרבניי� הדי� בבתי שיפוטיי� לתפקידי� נשי� של רות�יכש


 אינ שנשי� היא בפועל הנוהגת ההלכתית עמדהה א� איננה לשאול שיש השאלה


 באפשרות המצדדת משקל בעלת הלכתית עמדה יש א� אלא, כדיינות מכהנות


 לאור. השוויו� עקרו� נוכח ולבכרה להעדיפה הדי� בית צרי� ושמא נשי� של מינוי


 נשי� כהונת המכשיר הלכתי נתיב של קיומו אפשרות זה מאמרב נבחנת האמור


 קיומ�, הראשונה: דיו� זוויות שתי של �הצגת אגב זאת ,הרבני הדי� בבית כדיינות


 או הצדדי� קבלת מכוח או לכתחילה דיינות לכהונת נשי� המכשירות עמדות של


 די� בית של בהרכב צור� יש א� בוחנת ,יותר והמחודשת, השנייה ;הציבור


 לדעות �א ושמא, ישראל מדינת של הרבניי� הדי� בבתי כיו� הנדוני� בנושאי�


 הכולל הדי� בית הרכב של החלטותיו יהיו, ככלל דיינות מתפקידי נשי� הפוסלות


  .ההלכתי במישור תקפות דיינת אישה


 מבוא  .א
 סקירה: פלונית� "בג  .ב


הא� מינוי אישה כבוררת פוגע : 5 תחולתו של הסייג מכוח סעי� בחינת  .1


  ?בדיני איסור והיתר לגירושי לפי הדי השרעי


 מינוי הינוהא� מינוי הבוררי� : 7 תחולתו של הסייג מכוח סעי� תבחינ  .2


 ?דתי או תפקיד שיפוטי
 �"בג מפסיקת העולי� המנחי� העקרונות  .3


 הדי� העברי:  בתפקידי שיפוטנשי�  .ג
  יי� ואמוראיי� תנאמקורות  .1


 
: רצוני להודות לכל מי שסייע לי בכתיבת מאמר זה. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, מרצה   *


עמיחי רדזינר על ' לפרופנריה גוטל ו' לפרופ, ר משה בארי"לד, ר אברה� בארי"לאבי מורי ד
 .משפט במשפחהוכ� לחברי מערכת כתב העת , הערותיה� המחכימות והמאירות
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  הראשוני� בשאלת כשרותה של אישה לדועמדת  .2
 החדשה בעת ההלכה חכמי עמדת  .3
 נשי� בתפקידי שיפוט: יכו�ס .4


   בבית די� בהלי� הגירושי�הצור�  .ד


  בבית די� לש� מת� הגטהצור�  .1
  הנחו� לדיו בטענות הצדדי� בגירושיההרכב  .2
   בבית די� לש� כפיית גטהצור�  .3


  נשי� בבית הדי� הרבני כיו� כהונת  .ה
 כיו� הרבני הדי� בבית נשי� של כהונת בשאלת ההלכתי המצע סיכו�  .1
 הרבניי� הדי� בבתי נשי� של לכהונת אפשרי הלכתי נתיב  .2


  נשי� לתפקידי דיינות בבתי הדי� הרבניי�מינוי בשאלת� " עקרונות בגיישו�  .ו
  ומסקנות סיכו�  .ז


  מבוא. א


:  שופ� אור חדש על דיו	 עתיק1בית הדי� השרעי העליו� לערעורי�'  נפלונית �3856/11 "בג


 השאלה ,�"בג בהחלטהלאור ה. תפקידי� שיפוטיי� בבתי הדי	 הרבניי� של נשי� לרות	יכש


, שיש לשאול איננה א� העמדה ההלכתית הנוהגת בפועל היא שנשי� אינ	 מכהנות כדיינות


אלא א� יש עמדה הלכתית בעלת משקל המצדדת באפשרות מינוי	 של נשי� ושמא צרי� בית 


 זה אפשרות קיומו של מאמר בנבחנת האמור ורלא. הדי	 להעדיפה ולבכרה נוכח עקרו	 השוויו	


  . נתיב הלכתי המכשיר כהונת נשי� כדיינות בבית הדי	 הרבני


 בדבר כשירות	 של נשי� לתפקידי קותו הראשו	 של המאמר אציג את הדעות החלבחלקו


ע� זאת .  ואת העמדה ההלכתית המצדדת באפשרות כהונת	 של נשי� בתפקידי שיפוטיפוטש


 א� ג� אראה כי, לכתחילה דיינותכ נפסק כדעה שנשי� אינ	 יכולות לכה	 אדייק שלהלכה


  . המחזיקי� בדעה זו נית	 יהיה להכשיר	 מכוח קבלת הצדדי� או הציבורלמרבית


 ואבח	 א� יש צור� בהרכב של בית יותר  השני של המאמר אציג זווית דיו	 מחודשתבחלקו


אי	 , י מעיקר הדי	 ולמרבית הדעות ההלכתיותאראה כ.  בבית הדי	 הרבנינדוני�די	 בנושאי� ה


הודאות , שמיעת עדויות,  בטענות הצדדי�דיו�לעניי	 .  הגטמת� לצור� הלי�  די	תצור� בבי


.  אול� הסכמת הצדדי� יכולה לבסס את כשרותו של ד	 יחיד,וכדומה אכ	 יש צור� בבית די	


 הצדדי� על עצמ� כי יקבלו  א�, לדעות הפוסלות אישה מלכה	 בדיינותשא�  נראה,כיוו	 שכ�


כיוו	 , יש צדדי� רבי� לטעו	 לכשרות החלטותיו במישור ההלכתי, אישה תהא חלק מההרכב


 האפשרות את בחלק זה אציג ג�. שמכל מקו� נית	 להכשיר	 כהחלטות שניתנו בהרכב חסר


  . שאישה יכולה לכה	 בהרכב הכופה את הגט


 
 ).פלונית� "בג: להל�) (27.6.2013, נבו בפורס�( 1
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מאפשרת כהונתה של אישה בתפקיד שיפוטי ולו  ההאחת –  זוויות דיו	 הלכתיות אלושתי


 מצביעות –  בית די	 בהלי� הגירושי	ב אי	 צור� בהרכשכלל והאחרתמכוח הסכמת הצדדי� 


כל אחת בנפרד וביתר שאת במשקל	 המצטבר על נתיב הלכתי אפשרי לכהונת	 של נשי� 


י	 הרבני לאמ�  בית הדעלש� הונח כא	 לכאורה בסיס לקביעה "בג גישתל .בתפקידי דיינות


  .נתיב זה מכוח עקרו	 השוויו	


  סקירה: פלונית� "בג. ב


 בעתירה שהוגשה בפניו כנגד בית הדי	 השרעי העליו	 על ידי �2" הכריע בג27.6.2013 ביו�


 סכסוכי בני הזוג הגיש הבעל  של� בירורבמהל� 3.אישה מוסלמית המצויה בסכסו� ע� בעלה


 בית הדי	 השרעי קיבל את בקשתו 4".תביעת בוררות "שבטייבה האזורילבית הדי	 השרעי 


  5.מאני' לחוק המשפחה העות130וזאת לפי סעי� , והורה לבני הזוג למנות בוררי� מטעמ�


אול� בית ,  הוראה זו הודיעה האישה לבית הדי	 השרעי כי מינתה בוררת מטעמהבעקבות


 כי ציבור חכמי הדת התנו כי בית די	 זה רואה" כי קבעו סירב למינוי זה השרעי האזוריהדי	 


 ערעורה 6."]... [זה לפי דברי הזר� המאלכי החנבלי והשאפעי, הבוררי� צריכי� להיות גברי�


 מבוסס על 130 כי סעי� קבענ 7.של האישה על החלטה זו נדחה בבית הדי	 השרעי לערעורי�


 ,ישה כבוררת וכיוו	 שכ� אי	 לקבל א, יהיו גברי�הבוררי�שפרשנות הזר� המאלכי הדורש 


  8.זאת בניגוד לאסכולות אחרות בדי	 המוסלמי המאפשרות מינויה של אישה לתפקיד בוררות


 
 כדי בעיקר, � ככל הנחו� למאמר זה" זה מובאי� רק עיקרי הדברי� שנדונו בבגבמאמר. ש� 2


 העוסקי� �מכפילות מיותרת נוכח העובדה שבקוב� זה מתפרסמי� מאמרי� נוספילהימנע 
 .�"בבג


 .צווי הגנה ועוד,  סוגיות שנגעו למזונותכמה של בני הזוג נדו� בערכאות אזרחיות בסכסוכ� 3
 .317/2009) אזורי טייבה(תיק   4
,  לחוק130' ס לשו� וזו). מאני'חוק המשפחה העות: להל�) (1917(חוק זכויות המשפחה  5


) : 1957 (229 המשפט המוסלמי במדינת ישראלהמתורג� אצל שלמה דב גויטיי� ואהר� ב� שמש 
ימנה השופט שני , ופנה אחד מה� אל השופט, א� פרצו בי� בני הזוג מריבות וחילוקי דעות"


או שאינ� בעלי התכונות , בוררי� ממשפחות הזוג וא� לא נמצאו בוררי� מבני המשפחות
 משפחה בהרכב כזה –מושב . ימנה השופט בוררי� מתאימי� שלא מבני המשפחות, ותהנדרש


א� אי� זה . יקשיב לתלונות הצדדי� וטענותיה� וישתדל במיטב יכולתו להביא� לידי התפייסות
 יבטלו ג� את זכותה ישהוא� בעטיה של הא, אפשרי בעטיו של הבעל יפסקו על התרת נישואיה�


ימנה השופט בוררי� מתאימי� בהרכב , לא הסכימו הבוררי� ביניה�. ועל המוהר כולו או מקצת
 ".החלטת אלה תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור. או בורר שלישי שלא מבני המשפחות, אחר


 . לפסק דינה של השופטת ארבל2' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 6
 ).18.6.2012,  בתי הדי� השרעיי�פורס� באתר (28/2011ערעור   7
 של הבוררי� קיד� אסכולות הגורסות כי תפשיש לערעורי� השרעי בית הדי� ימק דינו נבפסק 8


; מוגבל וכי ה� משמשי� מיופי כוח של הצדדי� בלבד אשר הקאדי א� יכול להתערב בהחלטת�
, בית הדי� השרעיממשי� וטוע� , ואול�. לפי האסכולות הללו ג� אישה יכולה לשמש כבוררת
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� נסב על שאלת תחולתו של " מוקד הדיו	 בבג9.�" הדברי� הללו עתרה האישה לבגכנגד


הסעי� הראשו	 לחוק .  הנדו	 והשלכותיובעניי	 195110–א"התשי, חוק שיווי זכויות האישה


 
ועל פיה הבוררי� משמשי� מעי� , האסכולה המאלכית גורסת הבנה שונה של תפקיד הבוררי�


ופסק דינ� יהיה סופי , ה� מוסמכי� לפרק את הנישואי�: קאדי� ולתפקיד� אופי שיפוטי מובהק
סכולה הא, לפי הבנה זו. יה�באופ� המונע את בית הדי� מלהתערב במרבית הסוגיות שנדונו על יד


). 37' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג(המאלכית מגבילה את כשירות� של הבוררי� לגברי� דווקא 
 ביו�:  גישה המאפשרת מינוי� של נשי� לתפקיד של קאדי ממשש כי בדי� השרעי יאציי�


 בחירת אישה לתפקיד –� תיקו( א� הונחה על שולחנה של הכנסת הצעת חוק הקאדי� 27.7.2015
בדברי ההסבר .  קידו� מינוי� של נשי� לתפקידשעניינה, 1861/20 פ, 2015–ה"התשע, )קאדי


יש נשי� המכהנות בתפקיד ,  מקומות נוספי� בעול�כמהוב, להצעה נאמר כי ברשות הפלסטינית
יחוד א(דהרי �דוגמאות לקאדיות מהעול� הערבי והמוסלמי כיו� ה� חולוד אל: "כבר כיו�


)". מלזיה(טרייה רמלי , )מצרי�(באלי 'ג�טהאני אל, )פלסטי�(פאקיה � אלחולוד ,)רויותיהאמ
 של האסכולות המאפשרות מינוי� של נשי� לתפקידי� שיפוטיי� שמשקל� עולה מצב זו מתמונת


 בדבריו את הגישה ימ�בית הדי� השרעי א, אול� כאמור, איננו זניח ושולי בעול� המוסלמי
ראדה : להרחבה ראו. ת כשירות� של נשי� לתפקידי בוררות בעניי� סכסו� הגירושי�השוללת א


מרכז , הכנסת ( רקע ותמונת המצב בכמה מדינות– קאדיות בבתי הדי� השרעיי� מינויחסייסי 
בכמה וכמה אתרי . www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03756.pdf) 2015, מחקר ומידע


שחששו מתקדי� , נפלה בגי� התנגדות חברי הכנסת החרדי� הצעת החוק יחדשות פורס� כ
המדינה מתנגדת למינוי נשי� לבתי "יאיר אטינגר : ראו למשל. שישפיע א� על בתי הדי� הרבניי�


 /www.haaretz.co.il/news 9.12.2015 האר�" די� שרעיי� עקב חשש� של החרדי� מתקדי�
politi/.premium-1.2794686 ; ממפלגת ' פורס� כי חבר הכנסת עיסאווי פריג" כיכר השבת"באתר


מרצ ומיוזמי הצעת החוק א� הגיע לבתי הרבני� בבני ברק כדי לשכנע אות� שלא להתנגד לחוק 
  השבתכיכר" כ ערבי ממרצ"ח?  הגיע לסבב שכנוע בבתי הרבני� בבני ברקומי"ישראל כה� (


12.12.2015 www.kikar.co.il/188127.html .מונתה לראשונה קאדית אישה על  25.4.2017 ביו�
 .ידי הוועדה למינוי קאדי�


� ובתי המשפט האזרחיי� בכלל לבי� בתי הדי� הדתיי� והדי� " היחס בי� בגשאלת. 1ש " הלעיל 9
א� , אי� היא מוקד עיוננו במאמר זה. פני��האישי כפי שהוא מוחל בה� היא שאלה עדינה ורבת


רק כי כאשר נדונה השאלה בהקשרי� משפטיי� שוני� הנוגעי� לדי� האישי היהודי ובית נאמר 
� איננו מתערב בפסק דינו של בית הדי� "בגנקבע כי , ראשית. הדי� הרבני נקבעו הלכות מספר


כותב , למשל, כ�. ואינו יושב כערכאת ערעור עליו, הדתי מבחינת נכונות פסיקתו לפי הדי� האישי
ד "פ, ראשו� לציו�, הרב הראשי לישראל הרב נסי�'  נשטרייט �301/63 " כה� בבגהשופט חיי�


שאי� , הלכה פסוקה היא ונוהג קבוע הוא בבית משפט זה מימי� ימימה): "1964 (608, 598) 1(יח
ואי� לו , הרי הוא הדי� הדתי שלה�, כל אשר פוסקי� ה�: אנו יושבי� בערעור על בתי די� דתיי�


 כאשר כ�א".  מהותו וטיבו של די� דתי זהיי�חי להרהר אחר מידותיה� לענלבית משפט אזר
� משו� "הוא נתו� לביקורת בג, מתעל� בית הדי� הדתי מהוראת חוק מפורשת המופנית אליו


 בית המשפט האזרחי שבו במצב). 78ד "ח התשמ"ס, השפיטה: יסוד� לחוק 15' ס(חריגה מסמכות 
 23/69נ "הרי שהדעה שהתבססה בפסיקה בעקבות ד, ו שלונדרש להחלת הדי� האישי בי� כתלי


 הוא איננו מחויב שלפיה, נזו�היא דעתו של השופט בר, )1970 (792) 1(ד כד"פ, וס�י'  ניוס�
א� הכרעתו של בית הדי� הדתי , לתקדימי בית הדי� הדתי וקביעותיו בדבר הכרעת הדי� האישי


 9606/11 מ"על השופט אליקי� רובינשטיי� ב ג� דבריו שורא. תזכה למשקל רב א� לא מחייב
פשיטא שלא יתכ� חולק כי ): "20.5.2013,  בנבופורס�( נב' פס ,פלוני'  המנוח פלוני נעזבו�


אי� בתי , באות� ענייני� בה� הוא חל ג� בבתי המשפט האזרחיי�, בבוא� לייש� את הדי� הדתי
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וכל הוראת ;  אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטיתדי	 ":ת האישה קובעשיווי זכויו


  ." אי	 נוהגי� לפיה– לכל פעולה משפטית, באשר היא אשה, חוק המפלה לרעה את האשה


 חולק שהוראות חוק שיווי זכויות האישה חלות ג� על בתי הדי	 הדתיי� ולמעשה אי	


 11,לחוק שיווי זכויות האשה) ב(7כ� לפי סעי�  – הדתי קמגבילות את סמכות� לפעול לפי החו


  12.ברייה� "וכ� לפי הלכת בית המשפט העליו	 בבג


צביעה השופטת ארבל על הקושי הייחודי בסוגיית האפליה ה שבענייננו פלונית� "בגב


זאת בעיקר . אפליה המובנית בתו� המערכת"והשוויו	 בבתי הדי	 הדתיי� וזאת לדבריה בגי	 


 שיש א� מי שטוע	 ה היא ציינ13."די� שיפוטיי� מקרב המי	 הגברי בלבדמעצ� מינוי תפקי


 היה מודע היטב לאפשרות המחוקק 14".הדי	 הדתי עצמו יוצר פעמי� רבות אפליית נשי�"ש


ולכ	 קבע בתו� החוק , ההתנגשות המובנית בי	 הוראות הדי	 הדתי וחוק שיווי זכויות האישה


 חוק זה בא אי	 ": לחוק קובע5סעי� . תי הדי	 הדתיי�עצמו שני סייגי� לתחולתו הנוגעי� לב


 חוק זה לא הוראות ":קובעלחוק ) ג(7 סעי�;  איסור והיתר לנישואי	 ולגירושי	לפגוע בדיני


 
 יש שבובמצב [...]". י� הרבניי� המשפט פטורי� מלית� את המשקל הראוי ג� להכרעת בתי הד


שופט אינו אמור "רובינשטיי� מדייק ופוסק כי ,  בתו� מערכת בית הדי� הדתי עצמוי�קולות שונ
אי� לו ההכשרה והידע הבא עמה . שכ� אי� הוא דיי�, מה היה דיי� עושה במקומו, לשאול את עצמו


ש לה ערכי יסוד ותכליות שהוא והוא פועל בגדרי מערכת משפטית שי, שיש לפוסק הלכה ולדיי�
איזו , ממילא השאלה אותה אמור לשוות לנגד עיניו בית המשפט האזרחי היא.  בהגשמת�במחוי


 תיותכליו, על עקרונותיו,  לפי המשפט הישראלי– או ראויה יותר לאימו� –מבי� הגישות צודקת 
 בית המשפט האזרחי על, במצב דוגמת זה שלפנינו[...] וגישתו הכללית בנושאי� המדוברי� 


ואינני נדרש (א� מתו� הקולות השוני� , להאזי� בכובד ראש לקולות העולי� מבתי הדי� הדתיי�
 האפשרות לפסוק לפי גישות הלכתיות אחרות שלא קנו שביתה בבתי הדי� הרבניי� תלשאל


; עליו לבחור בזה העולה בקנה אחד ע� ערכיה של שיטת המשפט הישראלית, )הממלכתיי�
ובאופ� המגשי� תכליות סובייקטיביות , חשב בתורת הפרשנות התכליתית שהיא נר לרגליובהת


ש "בתמ דברי השופט ב� ציו� גרינברגר וורא). נז' פס, ש�" (ואובייקטיביות אלה באופ� המירבי
במקרה , על אחת כמה וכמה): "8.6.2006,  בנבופורס� (מ.נ' נ. ס.ב 2480/04) ��י משפחה(


תו� , אז יכריע בית המשפט לפי שיקול דעתו,  הרבניי� עצמ� אי� תמימות דעי�שבתו� בתי הדי�
ותו� , שיברור מבי� האלטרנטיבות את הקול הערב יותר לאוזניו בהתחשב בשיקולי� הרלוונטיי�


 ".שיימנע מהכרעה החורגת מתחומי הפסיקה המותרת והאפשרית בהלכה עצמה
 .248ח "ס 10
אלא א� כל הצדדי� , כל בית די� המוסמ� לדו� בענייני המעמד האישי ינהג לפי חוק זה כ�"[...]  11


להתדיי� לפי דיני , מרצונ� הטוב, ה� בני שמונה עשרה שנה ומעלה והסכימו לפני בית הדי�
 ".עדת�


 כל): "1955 (1199, 1193ד ט "פ, עכו,  השרעי המושלמיהדי��קאדי בית'  נברייה �187/54 "בג 12
כי חוק שיווי זכויות . פעולותיו תהיינה מחוסרות סמכות, ל פי החוקשינהג שלא ע, בית משפט


כפי שעשו זאת , האשה הגביל וצמצ� את סמכות� של בתי הדי� הדתיי� לנהוג על פי החוק הדתי
 ".לפני חקיקת החוק


 . 27' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 13
 . ש�  14
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ובכלל זה על מינוי רבני� ובעלי תפקידי� , יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי	 הדתי


  ."שיפוטיי� בבתי די	 דתיי�


 א� החריגי� הללו חלי� בעניי	 פסילת מינויה של אישה כבוררת בעניי	 כדי להכריע,  כ�א�


 בדיני האיסור וההיתר לגירושי	 לפי רכיב הינהיש לקבוע תחילה א� זהות� של הבוררי� , הנדו	


עדיי	 ייתכ	 , וא� א� יוכרע שהסייג האמור איננו חל, )5הסייג המופיע בסעי� (הדי	 השרעי 


תפקיד " שתפקיד הבורר הוא ייקבע א� , כנפיו של הסייג השני הדי	 השרעי חוסה תחתביתש


  )).ג(7הסייג המופיע בסעי� " (תפקיד שיפוטי"או " דתי


 לחוק המשפחה 130 את הוראותיו של סעי� �"בג הדיו	 בתחולת� של הסייגי� בח	 קוד�


 מהות  בדבר ביניה	קותו האסכולות השונות בדי	 השרעי חל15. הד	 במינוי הבוררי�מאני'העות


 גישתל:  השפעה על אפשרות מינויה של אישה לתפקידלכ� יש ו,תפקיד� של הבוררי�


;  נשללת האפשרות למנות אישה כבוררת,הרואה בה� מעי	 קאדי�,  המלאכיתלההאסכו


 ועל כ	 נית	 למנות ג� אישה , כוח בלבדמיופי שלתפקיד� של הבוררי� הוא ,  האחרותגישותל


 בי	 שילב הוא א�,  על האסכולה החנפיתמאני'תמ� המחוקק העות כלל הסבדר� אמנ�. כבוררת


לעמדת בית הדי	 השרעי , כאמור לעיל. סעיפי החוק ג� הוראות שמוצא	 באסכולות שונות


מאני על דעת המאלכי� שכ	 נוסחו ' לחוק הסתמ� המחוקק העות130בסעי� "לערעורי� 


 קבע עוד 16."ל הבוררי� יהיה סופימאפשר לבוררי� לפרק את הנישואי	 וקובע כי פסק דינ� ש


מאחר : " ולמסקנתו17, בפועל�י בתי הדי	 השרעינוקטי� שהדר� אכ	 זו כי השרעי הדי	 בית


   18."והמאלכי� דרשו כי הבוררי� יהיו גברי� לא נית	 למנות נשי� כבוררות


 שבו נדונה 19,חמזה� " איננו מקבל את עמדת בית הדי	 השרעי לערעורי� ומפנה לבג�"בג


 ותפקיד הבוררי� והוכרע כשיטה המצמצמת את תפקיד� של 130לת פרשנותו של סעי� שא


 
 כלל את וולעניי� זה רא,  הוא אכ� חוק דתימאני'שחוק המשפחה העות שכלל לא ברור יצוי� 15


נית� לטעו� כי זהו חוק אזרחי .  לפסק הדי�35–34' ס וכ� בפ,ש�, פלונית� "טענות הצדדי� בבג
 במסגרת הלי� כולל של קודיפיקציה ורפורמות מאני'אשר חוקק על ידי המחוקק העות, גרידא


עד (על כל נתיני האימפריה ללא קשר להשתייכות� הדתית וא� הוחל , מאנית'באימפריה העות
, )1919(אז אימ� המנדט הבריטי את החוק במסגרת פקודת חוק המשפחה המוסלמי , )1919לשנת 


אי� ספק שחוק זה אכ� נשע� על אסכולות , מכל מקו�.  תחולתו למוסלמי� בלבדו�אגב צמצ
 .שונות שבדי� השרעי ובמהותו אכ� משק� די� דתי


 .4' פס, �ש 16
 . 5' פס, ש�  17
 .2' פס, ש�  18
 נדונה) 2001 (592) 2(ד נה"פ,  השרעי לערעורי� בירושלי�הדי��בית'  נחמזה �9347/99 "בבג 19


באותו מקרה קבע .  של בית הדי� השרעי להתערב בוושאלת מעמדו של פסק הבוררות ואפשרות
 לשורה של הפניהותו� , מקרהבהתא� לעמדת בית הדי� השרעי לערעורי� שהוצגה באותו , �"בג


 .כי נית� להתערב בפסק הבוררות ולשנותו, תקדימי� נוספי�
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 חמזה� "קביעה זו בבג.  המאפשרת ג� מינויה של אישה כבוררתכשיטה  כלומר,רי�הבור


  20. כפי שעלה משורה של תקדימי�,התבססה ג� על נוהגו בפועל של בית הדי	 השרעי


אול� יודגש כי , ת להמש� העיו	 במאמר זה בדבר האסכולה המכרעת נודעת חשיבולדיו	


 � הרי , המגבילה אישה מלהתמנות כבוררת, את האסכולה המאלכיתאמ� אכ	 מ130א� א� סעי


 כי מתקיי� אחד מסייגי יוכח כ	 א� אלא ,שבית הדי	 השרעי מחויב לעקרו	 השוויו	 בי	 המיני�


  .החוק  לבחו	 את סייגי�"בגפנה , כיוו	 שכ�. החוק


הא� מינוי אישה כבוררת פוגע : 5 תחולתו של הסייג מכוח סעי� תבחינ  . 1


  ?בדיני איסור והיתר לגירושי� לפי הדי� השרעי


 כאשר קבע כי הסייג המתייחס למקרי� של פגיעה בדיני 5 שלל את תחולתו של סעי� �"בג


נייני  הדתי עצמו המסדיר את עהדי	 תוכ�התכוו	 לחול על ", איסור והיתר לנישואי	 וגירושי	


הסייג ,  אחרותבמילי� 21". דיני� אלולייש�  הסמכותבעליהגירושי	 ולא על הדיני� החלי� על 


מפעיל סמכויות הקשורות " א�  רואה בו שבית המשפט,האמור איננו חל על תפקיד בוררי�


 , לדעת בית המשפט, הבנה זו של הסייג נתמכת22."לגירושי	 ולא בדי	 עצמו המסדיר גירושי	


, )ג(7 באופ	 משתמע מקיומו של סעי� ג� ו23, פרשנות מצמצמת לחריגי החוקבצור� לתת


את שאלת .  סעי� מיוחד הד	 במפורש בבעלי התפקידי� המיישמי� את הדי	 הדתישהינו


 יגרור פגיעה בדיני האיסור והיתר לנישואי	 וגירושי	  המינויעצ� בוש במצב גתחולתו של הסיי


  24. עיו	בצרי� בית המשפטשאיר ה


 דתי מינוי הינוהא� מינוי הבוררי� : 7 תחולתו של הסייג מכוח סעי� בחינת  .2


  ?או תפקיד שיפוטי


 "מינוי דתי בהתא� לדי	 הדתי" הינו הבוררי� מינוי א� בדקו) ג(7 את סעי� לבחו	 פנה� "בג


  :כי סיקהו , תחולה לסעיפי החוק בגי	 כ�אי	ושמא 


 של תפקיד בו נדרשת  צריכה להיות" דתיתפקיד" של הביטוי פרשנותו


 של די	 זה במסגרת הפעלתומקצועיות ומיומנות ברמה כלשהי בדי	 הדתי ו


 
 .38' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 20
 ).ההדגשה הוספה (39' פס, ש�  21
 .ש�  22
נית� לו  שהייחודי המעמד דבריה של השופטת ארבל בדבר תכליתו של החוק ואת 31' פס,  ש�ראו  23


 .כבוד האד� וחירותו: יסוד� לפרשו בהתא� לחוקצור� בדבר הדבריהבפסיקה וכ� 
 השאלה מיהו המייש� בפועל את הדיני� ומוציא� לפועל שבה� כי בהחלט ייתכנו מקרי� אציי�  24


 הדיו� את למשל ראו. בערכאה המשפטית משפיעה באופ� מהותי על תוקפה של ההכרעה עצמה
ש "ה הסמו� ל בטקסטלהל�,  בדבר כפיית גט על ידי בית די� של גויי�יהמפורט בהמש� דברי


196. 
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 ככל שהמקצועיות והמיומנות בדי	 הדתי הנדרשת בתפקיד גבוהה [...]התפקיד 


כ� , וככל שהפעלת הדי	 הדתי הלכה למעשה במסגרת התפקיד רבה יותר, יותר


  25.וכ	 להיפ�, ניטה לראות בתפקיד כתפקיד דתי


 מתאפיי	 בדרישות איננומאני ' המשפחה העותלחוק 130 סעי� י סבר שמינוי הבוררי� לפ�"בג


   26. וכיוו	 שכ� לא חל הסייג האמור,למיומנות וידע בדי	 הדתי השרעי


 ובעלי תפקידי� שיפוטיי� ני�מינוי רב" בהד	, סיפא) ג(7 בבדיקת הסייג החל בסעי� ג�


   27.בוררי� אינ� ממלאי� תפקיד שיפוטי כי ה�"גבסיק ה ,"בבתי די	 דתיי�


 כי חוק שיווי זכויות האישה אכ	 חל על בית הדי	 השרעי מבלי �"בג כל האמור סבר נוכח


וממילא מחויב בית הדי	 השרעי בהתא� להוראותיו של החוק , שיחולו סייגיו בעניי	 הנדו	


  . לנקוט שוויו	 מגדרי במינוי הבוררי�


,  חוק שיווי זכויות האישה שלוא� ללא תחולת, ו לדברי.וב� נדב� חש"בג וסי�ה  זהבשלב


 מחויב להפעיל את הדי	 הדתי , לעקרו	 השוויו	 כפיפותו היסודיתמכוח ,הרי שבית הדי	 השרעי


 כזו צריכה הייתה להוביל לאימוצה של האסכולה והתחשבות,  זהקרו	יתו� התחשבות בע


  :ת ארבל השופטהכ� כתב. המאפשרת מינויה של אישה כבוררת


 הדי	 הדתי צריכה להיעשות א� היא תו� התחשבות בעקרונות היסוד הפעלת


 שנית	 במגבלות הדי	 הדתי לככ, ובעיקרו	 השוויו	 בפרט, של השיטה בכלל


 ההשלכה של קביעה זו לטעמי היא כי א� קיימת אסכולה מקובלת ]...[עצמו 


י להעדיפה על בדי	 הדתי המתיישבת ע� עיקרו	 השוויו	 על בית הדי	 הדת


  28.אסכולה אחרת בדי	 הדתי שאינה מתיישבת ע� עיקרו	 זה


 השוויו	 ולאפשר 	 כי בית הדי	 השרעי צרי� היה להחיל את עקרו�"בגסיק ה כל האמור נוכח


על החלטה זו הגישו בתי הדי	 .  עשה כ	 החלטתו בטלהמשלאו, בוררתכ שמשג� לאישה ל


�  30.נדחתה זו א� 29,ל טיעוני� לתמיכה בבקשת� ששורה והעלו השרעיי� בקשה לדיו	 נוס


 
 .41' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג  25
 של בני הזוג וה� א� אינ� נדרשי� להפעיל די� דתי יה� הממוני� ה� נציגי משפחותהבוררי� 26


� לא ממילא, "תפקיד דתי"� מכריע כי אי� לראות בתפקיד� "בגכיוו� ש.  הבוררותבמסגרת הלי
 .רישא לחוק שיווי זכויות האישה) ג(7חל הסייג לפי סעי� 


 לאמ� את האסכולה שאיננה רואה בפסק הבוררות פסק שיש בהסתמ� על מסקנתו הקודמת וזאת 27
 כי מציי�� "בג, יתר על כ�. וררי�סופי ומאפשרת לבית הדי� השרעי להתערב בקביעותיה� של הב


 כלל בדר� כנציגי המשפחות בוודאי אינ� ניחני� באותה אובייקטיביות האמורה לאפיי� הבוררי�
 .בעלי תפקידי� שיפוטיי�


 .44' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג  28
). 14.8.2013,  בנבופורס� (פלונית'  הדי� השרעי לערעורי� בירושלי� נבית �5019/13 "דנג  29


 לדי� מנוגדתמאני ' המשפחה העותלחוק 130בבקשה נטע� כי הפרשנות שנת� בית המשפט לסעי� 
שכ� הסעי� מבוסס על האסכולה המאלכית ולפיכ� א� פרשנותו צריכה להתבסס על , השרעי
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  �" המנחי� העולי� מהכרעת בגהעקרונות  .3


  : מנחי�עקרונות כמה �" של בגמהכרעתו לחל� כדי העיו	 המפורט הזה נחו� לנו כל


 השוויו	 חל על בתי הדי	 הדתיי� ה	 מכוח חוק שיווי זכויות האישה וה	 מכוח היותו עקרו	  .א


  .המשפטית כולהעקרו	 יסוד של השיטה 


 עקרו	 השוויו	 מחויב בית הדי	 הדתי לאמ� מבי	 הדעות ההלכתיות השונות את נוכח  .ב


  .הדעה ההלכתית המתאימה לעקרו	 השוויו	


 ואילו לחריגיו יש לתת פרשנות , חוק שיווי זכויות האישה יש לפרש בפרשנות רחבהאת  .ג


 בעלי הסמכות לייש� זהותלי�  איננו מתייחס לדיני� הנוגע5למשל סעי� , כ�. מצמצמת


  . ולהוציא לפועל את הדי� הדתי


� מעוררת אותנו למחשבה בדבר השלכות האפשריות על בתי הדי	 " של בגהכרעתו


יש לתת את הדעת , מתו� כ�. הרבניי� ועל שאלת מינוי	 של נשי� לתפקידי� שיפוטיי� בתוכ�


  :  הבאותלשאלות


 ההבדלי� הומ, לדי	 העברי ובי	 בתי הדי	 השוני� נקודות הדמיו	 בי	 הדי	 השרעי מה	  .1


  ?ביניה�


� בשאלת מינוי	 של נשי� לתפקידי " הציב בגאות�ש יבואו לידי ביטוי העקרונות כיצד .2


 ?שיפוט בבתי הדי	 הרבניי�


 
) 19 ש"לעיל ה (חמזה� "התקדימי� שהובאו בבג, לטענת� של בתי הדי� השרעיי�. אסכולה זו


 ולא המוהרנגעו לעניי� , להוכחת אימוצה של השיטה שאיננה רואה בפסק הבוררי� פסק סופי
שהעדי� את פרשנותו שלו על זו של בית הדי� , �"בג על ביקורת תחוהעותרי� מ. לעניי� הגירושי�


יקת בית הדי� הדתי מבחינת נכונות � לא יתערב בפס"בג שלפיההשרעי ופעל בניגוד להלכה 
גירושי� תקפי� , ענת�לט, זאת ועוד).  לעיל9 ש"בה דברינו בהרחבה ורא(הפסיקה לפי הדי� הדתי 


�וממילא מינוי אישה כבוררת מביא לפגיעה בדיני , יכולי� להיעשות רק על ידי הגור� המוסמ� לכ
שכ� ,  זכויות האישהי לחוק שיוו5גירושי� בהתא� לסייג המופיע בסעי� איסור והיתר לנישואי� ו


יש גישה המצדדת , לעיל 8 ש" כי כאמור בהאציי�. גירושי� שייפסקו על ידי אישה יהיו בטלי�
�וכיוו� שכ� דומה שלא נית� להגיד באופ� חד, בכשירות� של נשי� ג� לתפקידי קאדי ממש


 העותרי� כי יש תחולה טענועוד . ע"וצ,  שאכ� גירושי� שנפסקו על ידי אישה יהיו בטלי�שמעימ
שכ� לפי האסכולה המאלכית הבורר אכ� , רישא לחוק שיווי זכויות האישה) ג(7ג� לסייג שבסעי� 


וממילא יש לראות , צרי� להיות אד� דתי ומשכיל בענייני השריעה וצרי� לפסוק לפי הדי� הדתי
) ג(7 העותרי� כי ג� הסייג בסעי� ענולבסו� ט". מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי� דתי"קידו בתפ


 .שיפוטי�כיוו� שתפקיד בורר הוא תפקיד מעי�, חל לחוקרישא 
כיוו� שאי� כל חידוש או קושי ייחודי בהכרעת ,  אשר גרוניס סבר שאי� מקו� לדיו� נוס�השופט 30


 ובעניי� חוק 130כות הקודמות שניתנו בדבר פרשנות סעי� הפסיקה תואמת את ההל, לדידו. �"בג
השופט גרוניס מוסי� ואומר שא� א� אכ� יש כא� הלכה חדשה לעניי� . שיווי זכויות האישה


 .הרי שאי� כא� הלכה מיוחדת וחריגה המשנה באורח מהותי נורמות קודמות, תפקיד הבוררי�
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 לפסק יכולי� אנו לצפות הא�:  השאלות הללו מתעוררת ועולה השאלה השלישיתמשתי  .3


הד	 בשאלת מינוי	 של נשי� לתפקידי דיינות בבתי ,  דומההמתווב� במבנה ו"בג של די	


  ?הדי	 הרבניי� ומחייב� למנות נשי� לתפקיד זה


 המשפטי העולה מפסק הדי	 מציע זווית חדשה ושונה לבחינת מינוי	 של נשי� המהל�


� מקנה חשיבות רבה לעובדה שלצד קיומה של עמדה "בג: לתפקידי דיינות בבתי הדי	 הרבניי�


 גישתל.  כזהמינוי המאפשרת מינוי נשי� לתפקידי בוררות יש עמדה שרעית השוללתשרעית 


 מחייב את בית הדי	 בוררות תפקידי עצ� קיומה של עמדה המכירה בכשירות נשי� ל,�"בג


  .השרעי לאמ� אותה מכוח עקרו	 השוויו	


ינו  הדי	 הרבניי� עלי� ג� על בת"כדי לבחו	 את אפשרות יישומו של פסק בג,  כ�א�


 המאפשרות את מינוי	 של נשי� לתפקידי� עמדות  בדי	 העבריישלשאול תחילה א� 


� להורות לבתי הדי	 הרבניי� לאמצ	 מכוח עקרו	 " ולאחר מכ	 לשאול א� יוכל בג,שיפוטיי�


  .השוויו	


 נשי� כהונת לעניי	 תחילה בעמדת המשפט העברי עיי	א להשיב לשאלות הללו כדי


 בחינת אגב, �" התווה בגאות�ש את כלל העקרונות בח	אמכ	  ולאחר ,בתפקידי שיפוט


  . על בתי הדי	 הרבניי�יישמ�ל אפשרותה


  : המשפט העברי תיבח	 בשני שלבי�עמדת


 את עמדתו של הדי	 העברי בדבר כשירות	 של נשי� לתפקידי אפרוס הראשו� בשלב


 השוני� של כל ורות במקדיו	 אגב,  אציג את העמדות השוללות לצד העמדות המתירות;שיפוט


 וחשוב להדגיש שא� שאציג עמדות , מקיפי�חיבורי� כמהב צג זה כבר הודיו	. עמדה וטעמיה


 שבספרות הפוסקי� הוכרע הרי, הלכתיות המצדדות באפשרות מינוי	 של נשי� לתפקידי שיפוט


ת נודע, � שהוצג לעיל" מתווה בגלאור ,ואול�.  למנות נשי� לתפקידי� הללו אי	שלכתחילה


ולכ	 העיו	 ההלכתי ,  והצגתה המכירה בכשירות נשי�העמדה �חשיבות חדשה לעצ� קיו


  .בבירור שאלה זו הכרחי כנדב� ראשו	 לדיו	


 רצוניב.  בשאלה א� אכ	 בהליכי גירושי	 יש צור� בהרכב של בית די	אדו	  השניבשלב


, פקידי דיינותלבחו	 שמא כלל אי	 לחשוש לדעות ההלכתיות השוללות מינוי	 של נשי� לת


כיוו	 שנית	 יהיה למנות	 לבית הדי	 הרבני ולטעו	 כי ההלכה איננה דורשת הרכב הלכתי של 


.  המצויי� כיו� בסמכות� של בתי הדי	 במדינת ישראלבנושאי� ,א� בכלל, שלושה דייני�


  .  מחודשת וטר� הועלתההיא השני בשלבהצעה מסוג זה וזווית הדיו	 , למיטב ידיעתי


 בבירור העמדות ההלכתיות השונות בשאלת כשירות	 של נשי� לתפקידי ואאפ אפתח


  .שיפוט


  הדי� העברי:  בתפקידי שיפוטנשי�. ג


 הנכנס בשעריו של בית הדי	 הרבני יודע כי על הבמה המוגבהת באולמות בית הדי	 יפגוש כל


? נו ג� נשי� הא� קיימת מניעה הלכתית לכ� שעל כס הדיינות יכה,אול�ו. דייני� גברי� בלבד
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 הא� מאז ומעול� כיהנו בעול� היהודי רק גברי� בתפקידי ,דומה ששאלה מקדמית היא


 על אישה מעיד  שופטי�ספרב הכתוב רישה, לכאורה לשאלה זו יש להשיב בשלילה? השיפוט


  :המכהנת כשופטת


והיא .  את ישראל בעת ההיאפטהו היא ש, אשה נביאה אשת לפידותודבורה


 אליה בני ו ויעל, בהר אפרי�אל�דבורה בי	 הרמה ובי	 בית תומר�יושבת תחת


  31.ישראל למשפט


 המדירה את הנשי� מתפקידי , בפועלהמציאות בעקבותיה ו, כיצד זה השתרשה התפיסה, כ�א�


 ונותמקורותיה	 והבחנה בי	 התקופות הש, על העמדות ההלכתיות השונות, כאמור? השיפוט


 הדברי� בקצירת יובאו להל	,  כיוו	 שכ�32. ומעמיקי�בשאלה זו כבר נכתבו מאמרי� מקיפי�


  .ענייננו מושאהאומר בלבד וככל שיידרש להמש� הדיו	 


  �י ואמוראי�ימקורות תנאי. 1


  :  בשאלת מינויה של אישה למלכההד	 אנו עדי� למדרש ההלכה �י התנאיבמקורות


  33[...].ולא מלכה , מל�" [...]  תשי�שו�"


 המתייחסת א� ורק להגבלה המונעת ,גיעה לסיומה דרשת הספריכא	 מ,  מעדי הנוסחברבי�
אול� בחלק מעדי הנוסח מופיעה תוספת למדרש הספרי המרחיבה את , מלהכתיר אישה כמלכה


  :המגבלה לתפקידי שררה בכלל


 מיכ	 אמרו האיש ממני� פרנס על הציבור ואי	 ממני� האשה –"  נכריאיש"
  34 .פרנסת על הצבור


 לכה	 האפשרות אתיש מי שיתלה בסיפא זו את העמדה השוללת מנשי� , להל	 ראהא שכפי
,  לתפקיד שיפוטי במפורשהתייחסות אי	אול� חשוב לעמוד על כ� כי בספרי , בתפקידי שיפוט


 
 .5–4 ד שופטי� 31
" תוח מקורות הדי� ובחינת� לאור הפסיקה בדיינות ובשררה לדורותיהני:  נשי�דיינות" בזק עליזה  32


על מעמד� של ":  הכתוב אשה לאישִהשָווה"אליעזר חדד ; )2005 (77 ג  אשה יהודייהלהיות
 תורה של נשי� ומקומ� של נשי� למודאיל� פוקס ; )2013 (82–32נשי� בבתי הדי� הרבניי� 


אוניברסיטת בר , "דוקטור"חיבור לש� קבלת תואר  ( זפרק  כממלאות תפקידי� בהלי� המשפטי
 ).2009,  הפקולטה למשפטי�–איל� 


 יז דברי�הדורש את הפסוק ב) א פינקלשטיי�" אמהדורת(פיסקה קנז , שופטי�פרשת , ספרי דברי�  33
� א' האשר יבחר ,  תשי� עלי� מל�שו�: "15�לא תוכל לתת , מקרב אחי� תשי� עלי� מל�.  בולקי


 ".אשר לא אחי� הוא, נכריעלי� איש 
 ורא,  הנוסח בי� מהדורות שונות של הספרי וכתבי הידשינויי,  של עדי הנוסח השוני�זהות�על   34


 ומדוע סבורה לבסו� כי הנוסח שמובא לעיל 95–89' בעמ, 32ש "לעיל ה, עיונה הנרחב של בזק
 .הוא אמי�
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 כלל לא ברור שתפקיד שיפוטי 35. ההקשר משמע שהכוונה היא לתפקידי שררה שלטוניתומ	
  36.אכ	 נכלל בהגדרה זו


 לתפקידי� שיפוטיי� מבלי להתייחס לשאלת כשירות	 של תייחסמ תנאי אחר אכ	 מקור
  :כ� המשנה במסכת נידה קובעת. נשי� דווקא


  37. להעיד ואינו כשר לדו	שכשרויש .  כשר להעיד, הכשר לדו	כל


 מדברי 38. דנה בשאלת הקשר בי	 כשירותו של אד� להעיד לבי	 כשירותו לשמש כדיי	המשנה
 רותילעומת זאת כש, דיי	 בוודאי יהיה כשיר ג� להעידהמשנה משמע שאד� שכשיר לשמש כ


 שבאופ	 אינטואיטיבי משמע שתנאי א�.  לדו	ירות מצביעה בהכרח על כשנהלהעיד אינ
ולכאורה יש להסיק שאד� שאינו כשיר להעיד איננו כשיר ,  חמורי� יותרדיי	 תפקידהכשירות ל


 תיתכ	 אפשרות של א� בשאלהעיי	  ויש ל, איננה אומרת כ	שהמשנה ולומר יש לדייק 39,לדו	
  40. גיסא לדו	 מאיד�רותי וכש גיסאפסלות לעדות מחד


 יש עמימות מסוימת בשאלת כשירותה של האישה בה�ש,  הללוי�י למקורות התנאבניגוד
התלמוד הירושלמי למד בדר� .  יש התייחסות מפורשת לנושא�יהרי שבמקורות האמוראי, לדו	


 בשלושה 41 האישה לדו	 לבי	 פסלות האישה להעידותלשל גזרה שווה ומקיש בי	 פס


 
 .נויו של מל� הדברי� עוסקי� במישכ� 35


המבי� את האיסור ג� לעניי� דיינות , "שבועת"ה "ד, א"ע לשבועות , א" חידושי הריטבורא, אול�  36 
דהא אמרינ� בספרי שו� , לא בתורת מינוי: "וכ� מיישב את התקדי� המקראי של דבורה כשופטת


 ".תשי� עלי� מל� ולא מלכה והוא הדי� לשאר משימות
 .ד, ו  37
 שבי� העדי� והדיני� במשפט היחס קינ� אל אצל דנינוולת לדו� ולהעיד עיי הקשר בי� היכעל 38


 הפקולטה –איל� �אוניברסיטת בר, " במשפטי�מוסמ�" לש� קבלת תואר עבודה(  העברי
 ).2000, טי�למשפ


חידושי ; "לפניה�"ה "ד, ב"ע,  פחגיטי�, ש"תוספות הרא; "ולא"ה "ד, ב"ע, פח גיטי�, תוספות 39
 דבר"ה "ד, �" הריבדפי, ב"ע, � גיטי� מט"ר; "אשר תשי�"ה "ד, א"ע, מא טובבא ק, א"הרשב


שמבאר שלפי , ש�"  פני�מראה"; ש�,  הקרב�שיירי; הלכה ט, ג פרקסנהדרי� , פני משה; "אחר
,  טואובניגוד להצעת התוספות בבא קמ(השיטה שהמשנה בנדה עוסקת ג� באנשי� וג� בנשי� 


על הקשר בי� . א� פסולה להעיד יש להסיק ממילא שפסולה לדו�הרי ש, ") תשי�שרא"ה "ד, א"ע
 .38 ש"לעיל ה, קינ� נו עיילהעיד ליכולתהיכולת לדו� 


,  שנילקח,  בקודשמלכית "שו( למשל הצעה כזו בדברי הרב חיי� ב� יעקב מרדכי הירשנזו� ורא  40
 מלשו� המשנה שהאישה אמנ� איננה במצוות הדיני� המציע להסיק, )185' עמ, תשובה לשאלה ד


 עוד שכותב ש� ורא. א� אי� להסיק מכ� שהיא פסולה לדו�,  להעידשכשר הזהה לזה באופ�
' עמ, ש� דבריו ורא. שלדעת התוספות כל המשנה היא לדעת רבי מאיר בלבד ולא לשיטת חכמי�


 ".דו� כרבנ�ל שאשה כשרה ל"ש ז"ברור שדעת התוספות ותוספי הרא: "188
 במשפט ראיותראו אצל שמשו� אטינגר , גבולות פסלות זו וטעמיה,  פסלות� של נשי� לעדותעל  41


  ישראלדיני" אשה כעד בדיני ממונות במשפט העברי"שמשו� אטינגר ; )2011( פרק רביעי העברי
' בעמ, 40ש "לעיל ה,  מלכי בקודשת"שו; 32 ש"לעיל ה, חדד; )א"התשס–ס"התש (241כא –כ


לכ� אינו ( במצוות עדות אינ� פסולות לעדות רק כיוו� שנשי� לבסס את הקביעה שהרוצה, 173
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 מסקנת  המקורותתשלושהרי שבכל ,  שמתודת ההיקש שונה בכל מקורא� 42.מקומות
  43.	הירושלמי הזהה היא שהאישה פסולה מלדו


. משמעית� גישתו של התלמוד הבבלי איננה כה חד,  לעמדתו הברורה של הירושלמיבניגוד


  :כ� לשו	 הבבלי


ב	 נח נהרג בדיי	 : קב בר אחא דהוה כתיב בספר אגדתא דבי רב רבי יעאשכח


 – " אישמיד" ]... [מפי איש ולא מפי אשה, שלא בהתראה, ובעד אחד, אחד


  44.ולא מיד אשה


 לעניי� בדבריו מתייחס לשלילת כשירותה של אישה להתמנות כדיי	 או לשמש כעד הבבלי


 46. באופ	 גור�רותהי כששלילת לע לא ברור שיש להקיש מכ� א� 45,משפט� של בני נח


 
א� לא מטעמי� של חוסר אמינות או , "כמו שאיננה בכמה המצוות"נות� נימוק מיוחד אלא כותב 


 ). ש�נועיי. שדעת� קלה
שני "מתבסס על הביטוי ,  המופיע בשלושה מקומות בירושלמי ואשר יפורטו להל�,ההיקש  42


ועמדו ) "ב(; )26במדבר יא " (וישארו שני אנשי�) "א: (המופיע בשניי� מפסוקי התורה" אנשי�
המובא לאחר מינוי� של , המקור הראשו� הוא הפסוק בספר במדבר). 17דברי� יט " (שני האנשי�


המקור השני הוא פסוק מספר ; ומפרשי� אותו כעוסק בדייני�,  ישראלשבעי� הזקני� כשופטי
 המקור מול אלמעניי� לציי� שהגדרת המקור המלמד . ומפרשי� אותו כעוסק בעדי�, דברי�


א� שבכול� המסקנה הזהה ,  מביא הירושלמי את הלימודשבה�הנלמד שונה במקומות השוני� 
 דפוס(א ,  דשבועות, בירושלמי,  למשלכ�. דו� פסולה להעיד כש� שהיא פסולה לשהאישההיא 


 קסיומההתלמוד הירושלמי מניח כא. המקור המלמד הוא המקור הראשו�, )ונציה ד� לה טור ב
 למקור ומדמקיש הירושלמי ול" ישנֵ "ונוכח קיומה של הגזרה השווה במלה , שאישה פסולה לדו�


" שה דנה מעתה אי� האשה מעידה למדנו שאי� האהרי: "שהיא פסולה ג� להעיד, השני הנלמד
המציע שנוסח הירושלמי משובש וכי מסקנת , "'בתוס"ה "ד, א"ע,  ננדה, י�� מלובל" מהרוורא(


ולא שהנחת המוצא של הירושלמי , הירושלמי היא כי אינה מעידה ומכא� יש להסיק שאינה דנה
, י� האישה דנה ג� מערער את ראיית התוספות שאזהמדבריו משמע שנוסח . היא שאינה דנה


המקור הראשו� )  מג טור בד� ונציה דפוס(א , יומא ו, ג� בירושלמי). הנסמכת על לשו� הירושלמי
א� המסקנה מנוסחת בצורה המהפכת לכאורה את תפקידי , הוא המלמד והשני הוא הנלמד


: המסקנה מנוסחת כ� שפסול האישה לדו� מוסק מפסול האישה להעיד,  אחרותבמילי�.המקורות
, 90' בעמ, 32ש "לעיל ה,  חדדראוו" ( למדנו שאי� האשה מעידה מעתה אי� האשה דנההרי"


ט , גסנהדרי� , ג� בירושלמי, ולבסו�). לעניי� האפשרות שנוסחו המקורי של הירושלמי היה שונה
א� המסקנה מנוסחת , מדהנל הואהמקור הראשו� המלמד ואילו השני )  כא טור גד� ונציה דפוס(


לדיו� נוס� במקבילות ( " למדנו שאי� האשה דנה ולא מעידההרי: "ע� טשטוש החלוקה הזו
; )ז"התשס (62 ה  חמדת האר�"?אשה פסולה לדו�"'  אחיה דוידובי�נוהשונות בירושלמי עיי


 ).ז"התשס (67 ה  האר�חמדת" ? אשה פסולה לדו�–תגובה למאמר "דניאל כ� 
המציע שג� מ� הירושלמי אי� מסקנה , 183' עמב, 40 ש"לעיל ה,  בקודשמלכית " שואור, ע� זאת  43


כלומר הירושלמי , ומציע לקרוא את הגזרה השווה בלשו� של קושיה הנותרת בעינה, ברורה לאסור
 . ש�נועיי. מתלבט א� יש ללמוד בגזרה שווה שהאישה אסורה ג� לדו�


 את דמכ� לנפשתיכ� וא�: "5הדרשה מתבססת על הפסוק מבראשית ט . ב"ע, סנהדרי� נז, בבלי 44
סנהדרי� , י"רש". אדרש את נפש האד�, ומיד האד� מיד איש אחיו, מיד כל חיה אדרשנו, אדרש


 .מבאר שהלימוד חל ה� לעניי� עדות וה� לעניי� דיינות, " אישמפי"ה "ב ד"ע, נז
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 עולה בקנה אחד ע� א�,  שוללת את האפשרות שהאישה כשרה לדו	שאיננה ,פרשנות כזו


ואלה המשפטי� אשר "ונסמ� על דרשת הפסוק , הכלל ההלכתי האחר המובא בתלמוד הבבלי


  : הקובע כי אישה שווה לאיש לכל הדיני� שבתורה47,"תשי� לפניה�


  48.כל דיני	 שבתורה הכתוב אשה לאיש להשוה


  והאמוראי� התנאי� מקורות עמדת סיכו�


במקרא אנו עדי� לתקדי� המתאר את דבורה הנביאה כאישה ,  מ	 המקורות עד כהעולהכ


 ממקורות התנאי� והאמוראי� משמע שהתמונה מורכבת יותר ,אול�ו. המכהנת על כס השיפוט


 אדגיש.  אישה מלכה	 בדיינותלהפוס כזו היא בבחינת חריג לכלל מציאותשועולה האפשרות 


בעוד במקורות ,  בתלמוד הירושלמי מצאנו עמדה מפורשת הפוסלת את האישה מלדו	שרק


 הוצגה עמימות בשאלה זו וממילא כר נרחב לעמדות , דוגמת הספרי והתלמוד הבבלי,האחרי�


  49.פרשנות שונות של חכמי ההלכה והפוסקי�


  ה לדו� של אישרותהי הראשוני� בשאלת כשמדתע. 2


  : כדלקמ	 של אישה לדו	רותהי הראשוני� נית	 למצוא חילוקי דעות בשאלת כשבדברי


 
 . מוגדרי� כישראל משפט� של מי שאינ�כלומר 45
 לשי� לב שהדרשה כולה מדייקת דווקא ענייני� ונושאי� בה� דינ� של בני נח שונה מדינ� חשוב 46


נוכח . 'על פי עדותו של עד קרוב וכו, כ� למשל העובדה שב� נח נהרג בלא התראה. של ישראל
ודית דווקא בהחלט נית� לטעו� שג� הגבלת כשירותה של האישה לשמש בדיינות היא ייח, האמור


, מצוה עז,  בעניי� זה קושיית המנחת חינו�ורא. א� שלא בבני נח כשרה לדו�, בעניינ� של בני נח
א� דומה שקל . תהיה אסור לדו� בישראל, הסבור שבקל וחומר א� אסורה אישה לדו� בבני נח


ו של כיוו� שבהמש� אותה דרשה למשל נקבע שב� נח נהרג על הריגת, וחומר שכזה איננו מוכרח
 נראה לכאורה דינו של ב� נח חמור מזה של שבה� יני�כלומר יש עני, עובר מה שאי� כ� בישראל


 .ישראל
 .1 כא שמות 47
הרי , א� שפשטו של הכלל שאישה מחויבת בדיני התורה כמו האיש. א"ע, בבא קמא טו, בבלי 48


 אשר תשי� ואלה המשפטי�" –  המקור לדרשהשהינומשמש הפסוק , ב"גיטי� פח ע, בבבליש
וכיוו� שכ� ראשוני� רבי� הפנו לנוסח ,  לקבוע את כשירות הדייני�כדי – )1שמות כא " (לפניה�


 .הכלל הזה בבבלי כתמיכה בכשירותה של האישה לדו�
 דבריכ� למשל ב. ידוע הכלל ההלכתי כי במחלוקת בי� הבבלי לירושלמי פוסקי� כדעת הבבלי  49


לא איכפת ל� במאי דאסרי בגמרא , סוגיי� דגמרא דיל� להתיראדכיו� ד:"ב "ע, עירובי� לה, �"הרי
 התייחסות בבלי אי� בשבושאלה היא כיצד להתייחס למצב ". דבני מערבא דעל גמרא דיל� סמכינ�


 שיש להשוות בכל הדיני� נשי� הקובע,  לעילשהובאובמיוחד נוכח הכלל ,  לשאלהמשמעית�חד
ת "שו עוד ראוניי� מחלוקות בי� הבבלי לירושלמי בע.  לכאורה על עמדה שונהמצביעלאנשי� ו


 .183' עמב, 40ש "להל� ה, מלכי בקודש
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   המתירות לאישה לדו�דעות )א(


אני מדייקת .  מ	 הראשוני� המביאי� בדבריה� דעה המאפשרת לאישה לשמש בדיינותיש
 א אל, דווקא כיוו	 שבכל הפעמי� לא מדובר בפסיקת הלכה להיתר" דעההבאת" לשו	 ונוקטת
  50. ויישובה למול מקורות הנראי� לכאורה כפוסלי� דיינות באישה אפשרות להיתרהעלאת
 54,ש"הרא 53,א"הריטב 52,א"וראשוני� אחרי� כמו הרשב (51בדברי התוספות,  למשלכ�


 לדו	 על סמ� דרשת הפסוק המובאת עמדה המצדדת בהיתר איש) 56	" והר55בעל ספר החינו�
 המשווה אישה לאיש לכל דיני	 שבתורה ולכאורה 57,"�ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה"


   58.א� לעניי	 דיינות
 ע� הרי שבד בבד,  שג� כאשר מציגי� הראשוני� הללו את העמדה המצדדת להתירציי	א


 59, לראות בתקדי� המקראי של דבורה הנביאה ראיה מכרעת לעמדה זושאי	 גישי�מד ה� כ�
  .שובו של התקדי� המקראי ג� ע� העמדה הפוסלתליי, שיובאו להל	, ומציעי� הסברי� שוני�


   דעות הפוסלות אישה מלדו�)ב(


מביאי� א� את העמדה , אות� ראשוני� המביאי� את העמדה המצדדת להכשיר, כאמור


 בדר� כלל מובאות שתי העמדות זו לצד זו מבלי להכריע 60.הפוסלת את האישה מלדו	


 
הצעות ליישוב  ו לעיל ורא38 ש" את הטקסט ליד הורא: ד שנדונה לעיל, דוגמת המשנה בנדה ו  50


 . להל�61 ש"הקושי בה
 שבתו� דברי אציי�". כל הכשר"ה "ד, א"ע,  ננדה, תוספות; "ולא"ה "ד, ב"ע,  פחטי�גי, תוספות 51


 .כפי שאביא בהמש� המאמר,  דעות לפסול את האישה מלדו�ג�התוספות הללו מובאות 
ויש לומר דמתניתי� דנדה באנשי� ": "אשר תשי�"ה "ד, א"ע,  קמא טובבא, א" הרשבחידושי 52


 [...]".ה כשרה לדו� בדכתיב בדבורה מיירי ולא בנשי� ואפשר שהאש
 ". תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, א"חידושי הריטב  53
 ". תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, ש "תוספות הרא  54
 .מצוה עז,  החינו�ספר 55
 ". אחרדבר"ה "ד, �" הריבדפי ב"ע,  מטגיטי�, �"ר  56
 .1שמות כא   57
והא "ה "ד, א"ע, קידושי� לה, א"חידושי הריטב; "כל הכשר"ה "ד, א"ע,  ננדה, תוספות 58


המסכ� מהל� עיוני במסקנה כי , 188' עמב, 40ש "לעיל ה, ת מלכי בקודש"שו ג� ורא; "דמרבינ�
עמדה זו מיישבת את דברי ". ל שאשה כשרה לדו� כרבנ�"ש ז"דעת התוספות ותוסיפי הרא"


 בי� הפסלות להעיד לפסלות לדו� על ידי סיוג דברי המשנה דווקא הקושרת) ד,  ונדה(המשנה 
ויש לומר דכלל דפרק ": "ולא"ה "ד, ב"ע, גיטי� פח, כ� כותבי� התוספות. לאנשי� א� לא לנשי�


מציע ) מצוה עז(בעל ספר החינו� ". בא סימ� באיש איירי כלומר כל איש הכשר לדו� כשר להעיד
כלומר , )א"ע, עירובי� כט, בבלי" (אי� למדי� מ� הכללות" ש העיקרו�ליישוב אחר בהסתמכו ע


אול� אי� , המשנה במסכת נדה אכ� מצביעה על מתא� כלשהו בי� הכשרי� להעיד והכשרי� לדו�
 .כא� מתא� מחייב וגור� דווקא


 . של דעות האוסרות אישה מלדו�קטגוריה בלהל� להסתייגות זו יובאו הנימוקי� 59
 ".ולא"ה "ד, ב"ע,  פחגיטי�, תוספות 60
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 בעיקר על מתבססת  זו62.רור לעמדה הפוסלת בדבריה� באופ	 בטי�נו אול� יש ג� ה61,ביניה	


 הראשוני� משמע כי ברור דברימ 63. פסול להעידלדו	מ הקובעת כי מי שפסול ,המשנה בנדה


 ו	 וכיו, שפסול להעיד פסול לדו�מי כלומר , נלמד ג� באופ	 ההפו�הכללשונהיר לה� 


� כתימוכי	  הראשוני� מביאי64.לדו	משהאישה פסולה לעדות משמע שהיא אכ	 פסולה ג� 


למול הסתירה לכאורה . לעמדה זו ג� את דברי הירושלמי המציג כזכור עמדה פוסלת ונחרצת


 מוצעת תשובה המסייגת 65,לכלל הקובע את שוויו	 האיש והאישה בכל הדיני� שבתורה


  66. ולא לדייני� הדי�לבעלי כלומר ,ומגבילה את דרשת הפסוק לנידוני	


 לפסילתה של האישה , יחידאי בדברי הראשוני�טכמע  של דבראמיתוול,  שונהנימוק


  :  הפוסק,� בהלכות מלכי�"מלדו	 מובא בדברי הרמב


 כל משימות וכ�,  ולא מלכה" מל�עלי�":  מעמידי	 אשה במלכות שנאמראי	


  68. אי	 ממני� בה� אלא איש67שבישראל


 
61 � חידושי; "אי נמי"מובאת העמדה הנוגדת בלשו� , "כל"ה "ד, א"ע, נדה נ, בתוספות,  למשלכ


את הדעה המתירה " יש שפירשו"המביא בלשו� , " תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, א"הריטב
 . את הדעה הפוסלת" ויש פוסלי�"ובלשו� 


י� של ; "וליתא: "המביא את הדעה להיתר וכותב, �"י בדפי הרב"ע,  מטגיטי�, �" למשל הרראו 62
, ב"ע, פח גיטי�, ש"וכ� משתמע ג� מדברי התוספות הרא". עבדיה"ה "ד, פרק ד, יבמות, שלמה


, מצוה עז, ספר החינו�; א"ע, טו, סימ� צג, פסקי בבא קמא, חלק ג, אור זרוע; "לפניה�"ה "ד
, 84' בעמ, 32ש " הלעיל,  בזקוראו" (ורת די� מ� הדברי� ומ� הסברא שאינ� בתוהנראה: "הכותב


 ספר החינו� במקומות אחרי� שאכ� מצדד בעלהמביאה דעות הסוברות שנית� לדייק מדברי 
 ".שבועת"ה "ד, א"ע, שבועות ל, �"חידושי הרמב; )ע"וצ. בהיתר לדיינות נשי�


 .ד, נדה ו, משנה 63
64 �י� בכל זאת את הדעה המובאת להתיר אישה בדיינות היא כאמור על ידי  ה� מיישבשבה הדר


 הלכה בדבר מינוי נשי� ברור" הרב יונה דברת ראוו. סיוגו של הכלל לאנשי� בלבד ולא לנשי�
הקהילה :  בהלכההקיבו�" לתפקידי ציבור והשתתפות� בהצבעה באסיפה בישוב השיתופי


 שאי�המדגיש , )1988,  מורחבתיהמהדורה שני (291  אסופת מאמרי�–השיתופית לאור ההלכה 
המסכ� את הדיני� לפי , אלא זהו כלל סידורי כדבריו,  מקור לדי� בפני עצמושהינומדובר בכלל 
מסקנת עיונו הוא שגדר איסור האישה לדו� הוא מכוח . א� לכל די� מקור עצמאי, הכלל האמור


 ונציה דפוס(ט , סנהדרי� ג, באת בירושלמיהמו(או מכוח גזרה שווה ) �"כפי שמבאר הרמב(שררה 
 )).ד� כא טור ג


 . לעיל47 ש"ה הצמוד לבטקסט ראו 65
תוספות ; "שבועת "ה"ד, ב"ע, כט שבועות, תוספות; "כל"ה "ד, א"ע, נ נדה, תוספות, למשל 66


 ".לפניה�"ה "ד, ב"ע, פח גיטי�, ש"הרא
� מה� שררות כאשר " הרמבמגדיר ש�, הלכה ד, א פרק, מלכי�,  תורהנהמש ראו.  נוספנההדגשה 67


 לא. ל שררות שבישראלכלאלא , ולא למלכות בלבד"[...]  :מלהתמנות וכריהוא ד� בפסלותו של נ
 ואי�. אפילו ממונה על אמת המי� שמחלק ממנה לשדות.  או שר עשרהישי� שר חמלא, שר צבא


 כל –'  מל�עלי� אחי� תשי� מקרב'שנאמר . א אלא מישראלשלא יה, צרי� לומר דיי� או נשיא
לכאורה משמע שכ� יפרש ג� את ". ' אחי�מקרב' אלא ומשימות שאתה משי� עלי� לא יה


ע א� יש מקו� לדייק בשינוי הלשו� בי� ביטוי "וצ( לתפקידי שררה מלהתמנותפסלותה של אישה 
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עיל שהובא ל) מהדורת פינקלשטיי	(� מסתמ� על עד הנוסח לספרי דברי� " שהרמבדומה


  : ע� תוספת הסיפאהפסוק ודורש את


 מיכ	 אמרו האיש ממני� " נכריאיש" ]... [ולא מלכה, מל�] ..." [ תשי�שו�"


  69.פרנס על הציבור ואי	 ממני� האשה פרנסת על הצבור


 ובהחלט ייתכ	 שנוסח זה הוא שעמד בפניו ,המורחב הד לנוסח הספרי אכ	 יש� "רמב הלשו	ב


� " חשוב לציי	 שיש מי שמקשה ותמה על פסק הרמב,�אולו. והיה הבסיס לפסיקתו


   71. ועמדתו זו איננה מובאת בדברי מרבית הראשוני�70,ומקורותיו


 
 נועיי, ואול�). וכרישנוקט לעניי� נ" ותשרר"שנוקט לעניי� פסלות אישה ובי� ביטוי " משימות"


, ת דברי יוס�" בשוזו� הדברי� בי� הרב יוס� קאנווי� והרב יעקב לוינחילופי אודותבשאלה זו על 
, מכל מקו�.  ולא לאישהוכרי� מתייחסי� רק לנ" שדברי הרמבזו� של הרב לוינבעמדתוו, יזסימ� 


, )הלכה יד, פרק ט, מלכי�( תורה במשנהנח � בבתי די� של בני "מעניי� לראות שכאשר ד� הרמב
ויש לעיי� שמא ".  לא בעדות אישה ולא תדו� אישה לה�אבל: "[...] וכותב פוסל אישה מלדו� הוא


 . לדו�לפסלותקושר כא� בדומה לדיו� שראינו לעיל בי� פסלות להעיד 
 .הלכה ה, א פרק, מלכי�,  תורהמשנה 68
 .33 ש" הלעיל 69
יש שינויי נוסח בספרי ). 34 ש"ה הצמוד לבטקסט הדיו� ורא( לעיל י בדברינתי שכבר צייכפי 70


ואי� ממני� : " נוסח שבו אי� זכר לסיפא המובאת לעילמופיעשבה� , ובמספר ניכר של כתבי יד
כלומר לצד הנוסח , )שלו�� איש מהדורתספרי למשל בהמובאת" (האישה פרנסת על הציבור


פרנסת על "המגביל מפורשות את כשירותה של האישה להתמנות לכל התפקידי� המוגדרי� כ
יש מספר לא מבוטל של עדי נוסח הקובעי� שהאישה איננה כשירה להתמנות דווקא " הציבור
 עיונה וד ראעוד על שינויי הנוסח בי� מהדורות שונות של הספרי וכתבי הי( ותו לא הא – כמלכה


 סבורה לבסו� כי הנוסח המורחב שמובא ומדוע, 95–89' בעמ, 32ש " הלעיל, הנרחב של בזק
 כל אישה� הגור� המונע מ"מצדדי הנוסח המקוצר אכ� תמהי� על פסק הרמב). לעיל הוא אמי�
. הכשרות מכוח ההיקש גרידאותולי� אותו בסברה עצמאית המרחיבה את מגבלת , תפקידי שררה


יש . 193' בעמ, 40ש "לעיל ה,  בקודשמלכית "שו,  למשל כנגד היקש זה בדברי הרב הירשנזו�ורא
ג� תפקידי דיינות " פרנסת"א� המקשי� שמא ג� לפי הנוסח הרחב של הספרי אי� לכלול במונח 


 39 שלישי פרק והמדע התורהרב יעקב לוינזו�  הורא(אלא תפקידי שררה והנהגה בלבד 
 תימוכי� לדבריו מקריאתו ג� מביא נשי� מנקודת ההלכה ובחירתשבו הוא עוסק ב, )ב"התרצ(


הפוסל אישה ,  שג� נוסחו הצר של הספריאציי�, יתר על כ�).  ש�נועיי. �"א והר"בדברי הרשב
ציו� המלכה שימשה במלכות בתקופת הרי ידוע לנו כי שלומ. מעורר קושי, מתפקידי מלוכה בלבד


, פרשה לה, פרשת בחוקותי) וילנא(ויקרא רבה : למשל(ל "התנאי� וא� זוכה לדברי שבח מצד חז
מבלי שתידו� במקורות השאלה א� מלכותה באיסור , )המאזכרת את גשמי הברכה בתקופתה, י


סחו המצומצ� הקובע א� לא בנו, ייתכ� שיש ללמוד מכ� שחכמי� לא פסקו כשיטת הספרי. יסודה
על דבר זכויות " הרב יצחק ניסנבוי� ולעניי� שלומציו� המלכה רא(שאישה אסורה לכה� כמלכה 


שמדבריו , )ג"התשמ (77 המאס� למחשבה יהודית : הגות – במקורות היהדות האשה" הנשי�
 כ�; משמע שסבור שמציאותה של שלומציו� כמלכה מוערכת מוכיח שלא היה מקובל איסור כזה


המזכיר ג� את , )ט"התשמ (118 י תחומי�" זכות אשה לבחור ולהבחר" הרב חיי� דוד הלוי ורא
י נשי� "עעל אודות בחירות : חוות דעת"ועיי� דברי הרב דוד צבי הופמ� ; מלכותה של עתליה


 286  אסופת מאמרי�–הקהילה השיתופית לאור ההלכה :  בהלכההקיבו�" י אחרי�"עובחירת� 







  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  אלו
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 העמדה הפוסלת נשי� מתפקידי שיפוט צריכי� כמוב	 להתמודד ע� התקדי� מצדדי


 ,בדבריה� אנו מוצאי� כמה הסברי� מרכזיי� ליישוב קושי זה. המקראי של דבורה הנביאה


 72.מכוח מינוי, א� בכלל,  הנביאה לא כיהנה כשופטתדבורהש לכול� הוא הטענה ת�המשוו


 כלל לא הייתה קשורה דבורהעיו	 בהסברי� השוני� מעלה מ	 הצד האחד הסברי� הגורסי� כי 


" הלכתית�אקדמית "דמות רק תהי או שהי73,למערכת השיפוט אלא שימשה כמנהיגה בלבד


 
ה� : חריג משו� יתה הימציו� שאכ� מלכותה של שלוהמסביר, )1988,  מורחבתהימהדורה שני(


, וה� כיוו� שהחזירה מסורת ההלכה וקירבה את הפרושי�,  בצוואת בעלה ינאי המל�יהנהכיוו� שכ
 .שנרדפו בעת מלוכתו של ינאי הצדוקי


מלכה בהקשרה של  ספרד מצוי� האיסור המופיע בספרי לעניי� מינוי מראשוני בדברי כמה אמנ� 71
אלא דווקא לאחר ,  מכוח דברי הספריכשופטתאול� לא כדי לטעו� שיש איסור למנותה , דבורה


 ליישב מדוע היותה מנהיגה כניסיו�הניסיו� לטעו� כי לא כיהנה כשופטת ממש אלא כמנהיגה ו
, "� בנשיולא"ה "ד, א"ע, שבועות ל, א"הרשב בדברי,  למשלכ�. איננו סותר את איסור הספרי


מביא את שיטת הספרי לעניי� איסור מינויה ,  מנהיגה ולא שופטתייתהלאחר שטוע� שדבורה ה
ג� , �" בשיטת הרמבצידד אילו, לכאורה( מלכה ולא מלכה ממש כדי�ומסייג שנהגו בה , כמלכה


 שבועות, �"יחד ע� זאת בדברי הר).  את האיסור� מנהיגה שנוהגי� בה כדי� מלכה מקיהיותה עצ�
מביאי� , "שבועת' מתני"ה "ד, א"ע, שבועות ל, א"ריטב החידושיוב, "ש� בגמרא"ה "ד, א"ע, ל


 על ומתנהגי�אלא שקיבלו את דבריה , את איסור הספרי ומתרצי� שלא מונתה לתפקיד ההנהגה
 נוועיי.  מכא� משמע שאכ� סוברי� שבספרי טמו� איסור על כל תפקידי שררהאולי. פי עצתה


, חלק ב, יורה דעה, ת אגרות משה"שו, הראשוני� בדברי הרב משה פיינשטיי�פלפול ארו� בדברי 
:  עליוחולקי� אחרי� ראשוני�א� ש, �"א אכ� מסכי� לדברי הרמב"הסבור שהריטב, סימ� מה


, לדבריו, אמנ�". א"� פליגי ומסתבר שכ� סובר ג� הרשב"� ורמב"ש והר"והרא' י ותוס"אבל רש"
 גדול כגו� זה שצור�� אלא במקו� "� יש להחמיר כשיטת הרמבכיוו� שיש כא� מחלוקת גדולי


 לשמש כמשגיחת יכולה היאוהשאלה א� , בדבר אלמנה דלה, ) מדסימ�ב, ש�(שהובא בפניו 
  התורהפי�  לישראל עלתחוקה הלוי הרצוג יק ג� בדברי הרב יצחק אייזורא. כשרות במקו� בעלה


שבתחילת , )1989, איתמר ורהפטיג עור� (44 שלטו� ומשפט במדינה היהודית סדרי –כר� א 
, שאישה פסולה מלדו� ג� מדי� שררה ושא� אכ� כ�, �" בשיטת הרמבמצדד הואדבריו נראה ש


 שהתוספות חולקי� מסיק הוא מכ� לאחר, ואול�.  א� לא מכוח קבלהמינויה אתלא נית� להתיר 
וסבור שכיוו� , נות שררה הראוה בדייטהושמשמע שג� הירושלמי איננו מצדד בשי, �"על הרמב


עוד על שיטת . נית� להסתמ� על קבלה כדי להתיר מינוי של אישה, שיש צדדי� נוספי� להקל
 .64 ש"לעיל ה,  הרב דברתורא, � ומקורותיה ודעת שאר האחרוני�"הרמב


 .מכוח קבלת הציבור או הוראת שעה ייחודית,  להל�אראהכפי ש, אלא  72
73 � כלומר –שופטה את ישראל ": " תשי�אשר"ה "ד, א"ע, קידושי� לה, א"הריטב חידושי למשל כ


, �" ג� חידושי הרמבראו; "ולא"ה "ד, א"ע, שבועות ל, א"חידושי הרשב, "מנהגת ודברית
 אלא"ה "ד, א"ע, שבועות יג, �"� על הרי"הר חידושי ג� ראו; "שבועת"ה "א ד"ע, שבועות ל


 למנות שאי�� "נוכח עמדת הרמב,  ספרד א� טיעו� כזה מעורר קושילחכמי לומר כי יש". בראויי�
נוהגי� היו בה די� : "כיוו� שכ� אנו מוצאי� בדבריה� תירוצי� שוני� כגו�, אישה לתפקידי שררה


א� על פי שלא , )ש�, �"חידושי הר; א ש�" הרשבחידושיוכ� ; �ש, �"חידושי הרמב" (מלכה
עוד על ). ש�, �"חידושי הרמב" (מקבלי� היו דבריה ברצו�"של שררה ממש והייתה בעלת מינוי 


הקושי בהסברי� הטועני� כי לא הייתה שופטת ממש למול לשונ� הייחודית של הפסוקי� אשר 
ראו הרב ,  ביחס לתפקיד� של שופטי� אחרי�הדווקא מדגישי� את פועלה השיפוטי של דבור


 ).ג"תשלה (115 ה  נחלי�פיקיא" ל"דבורה בספרות חז"שמואל אמיתי 
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 מ	 הצד 74.ומכשירה את הדייני� א� לא שופטת בפועל מלמדת הייתהו בתו� מערכת השיפוט


 התאפשר דברה א� , אנו עדי� להסברי� המניחי� שדבורה אכ	 שימשה בתפקיד שיפוטיאחרה


 מדברי 76. דנה מכוח קבלתה על ידי הציבורשדבורה או 75, שהייתה נביאהכיוו�דווקא 


בלוה עליה� לדי	 שק: " משמע שקבלתה הייתה על ידי בעלי הדי	 כעי	 בוררת77א"הריטב


 שימוש  אפוא כא	יש 78." [...]שהמקבל עליו לדי	 ולעדות קרוב או פסול דינו די	 ועדותו עדות


.  ובכלל זה א� נשי�79,במנגנו	 הלכתי מוכר המאפשר לבעלי הדי	 לקבל עליה� דיי	 פסול


 
; " העדותשבועת"ה "ד, ב"ע, כטשבועות , תוספות; " הכשרכל"ה "ד, א"ע,  ננדה, תוספות 74


 ה"ד, ב"ע,  מטגיטי�, �"� על הרי"הר; " תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, ש" הראתוספות
 שהיא לא"":  תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  קמא טובבא, א"כ� למשל בחידושי הרשב".  אחרדבר"


זה שהיו ": "שבועת"ה "ד, א"ע,  ללשבועותא "ומבאר הריטב". בעצמה דנה אלא שמלמדת לה�
בדבריו של בעל ספר החינו� "  שמתנהגי� על פי עצתהאלא[...] מתנהגי� על פיה לא בתורת מינוי 


 לנו לתר� שלא שאפשר: "א� ממד הסמכות של הוראת הדיני� נעל� כשהוא מסביר) מצוה עז(
 עמה אפילו בדברי� ני�הדי� נחת� על פיה אבל היתה אשה חכמה ונביאה והיו נושאי� ונותהיה 


, סימ� צד, פסקי בבא קמא, חלק ג,  לראות בדברי האור זרועמעניי�". של איסור והיתר ודיני� ג� כ�
דבורה היא , כלומר". י הדייני�"היא שהיתה מושלת עליה� ועושה עפ: "הצגה הפוכה מעט


 .ועל את פסקי הדייני�שהוציאה לפ
בכמה מקומות . בהבנת הקשר בי� היותה נביאה לבי� התפקיד בו כיהנה נית� למצוא דיוקי� שוני�  75


, גיטי� פח, תוספות(משמע שמשו� השכינה ששרתה עליה קיבל אותה הציבור עליו כשופטת 
תה עליה� שמא קיבלו או"): "אשר"ה "ד, א"ע, בבא קמא טו, תוספות; " לפניולא"ה "ד, ב"ע


לפי ": שבועת העדות"ה "ד, ב"ע,  כטשבועות, ובלשו� שונה מעט בתוספות"  שכינה�משו
אשר "ה "ד, א"ע,  להקידושי�, ש" תוספות הראוכ�; שהיתה נביאה היו מקבלי� אותה עליה�


אול� יש . ק ד"ס, סימ� ז,  משפטוש�ח,  יוס�בית; משו� נבואה קבלו אותה עליה�": תשי�
 גור� קריטי הנואלא ,  רק הסבר לקבלת הציבוראינומע שהיותה נביאה מקומות מה� מש


 היתה דנה על פי ודבורה": "כל הכשר"ה "ד, א"ע,  ננדה, כ� למשל דברי התוספות. בכהונתה
 נית� לכאורה").  שאני–על פי הדיבור ": "מי"ה "ד, ב"ע, יבמות מה,  ג� תוספותראה" (הדיבור


 אול �  הייתה כעי� צינור שמימי לדבר האבשיפוטה הנבואה ושלהבי� שדבורה שפטה בפועל מכוח
, כ� לכאורה משמע מדברי הפרישה. שהסיבה לכ� שכיהנה כשופטת הייתה צו שמימי ייחודי


המבאר , יז סימ�, ת דברי יוס�"שו ג� ורא; "על פי הדיבור קבלוה: "ק ה"ס, זסימ� ,  משפטש�חו
וכיוו� שכ� לא עברו ישראל על , תשפוט את ישראלה גילה על פי הדיבור שרצונו שדבורה "שהקב


 שהכוונה, 185' בעמ, 40ש "לעיל ה,  בקודשמלכית "שו,  מאיד� הרב הירשנזו�ראו; מינוי אסור
אלא רק שהדיבור הורה לה ,  צור� בהוראת שעהושהיהאיננה שהותר לה דבר שאסור לכתחילה 


בביאורו , ק י"ס, סימ� ז,  משפטש� חו הגולהבאר משה רבקש הרב רידב ג� ורא; לעשות כ�
 � .32ש "לעיל ה, קוראו ג� בז; "הוראת שעה היתה: "כי הכותבלשולח� ערו


� על "הר; "בשקבלוה עליה�: "המסביר"  תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  קמא טובבא, א" הרשבידושי  76 
 .סימ� יז, ת דברי יוס�" מדייק ג� שוכ�; " אחרדבר"ה "ד, ב"ע, � גיטי� מט"הרי


, שבועות ל, �"כ� משמע ג� מדברי הרמב; "שבועת"ה "ד, א"ע,  לשבועות, א" הריטבחידושי 77
, שבועות ל, �" ג� בחידושי הרכ�; "שמקבלי� היו דבריה ברצונ�: "הכותב" שבועת"ה "ד, א"ע
 ". בגמראש�"ה "ד, א"ע


 .א"ע, דסנהדרי� כ, בבלי 78
 .ב, סנהדרי� ג, משנה 79
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 על אחריה	 כל אד� ידו	" בעל ספר החינו� משמע שהקבלה הייתה על ידי ראשי ישראל ודברימ


 שקבלתה על ידי מנהיגי הקהל מחייבת לאחר מכ	 ומעניקה לה את מלשונו עולה". פיה


  80.הסמכות לדו	 ג� כל אד� אחר


לפי שלושת ההסברי� הראשוני� אי	 לראות בתקדי� של דבורה כל ראיה לאפשרות ,  כ�א�


 משו� שדבורה לא שימשה כדיינת או משו� שהתקדי�(שאישה תכה	 על כס הדיינות ככלל 


 האפשרות לכהונת נפתחת לפי ההסבר הרביעי ,אול�ו). נבע מציווי שמימי או מייחודה כנביאה


  . במצב שבו יקבל עליו הציבור את סמכותה של אישה כדיינתאישה בתפקיד שיפוטי


 הרי שבאפשרות קבלתו של דיי	 פסול , כי בעוד קבלה שכזו תועיל ודאי בדיני ממונותיצוי	


  81.ט מצינו דעות שונותבתחומי� אחרי� של המשפ


  הראשוני� עמדת סיכו�


 חכמי וראינו כי  של אישה לדו	רותהי הראשוני� עלתה תמונה מורכבת בשאלת כשדיונימ


 כאשר אנו בוחני� את רי�לא כ� ה� פני הדב. ההלכה מעלי� בדבריה� טיעוני� לכא	 ולכא	


לת את האישה  הפוסקי� אנו מוצאי� הכרעה לפי הדעה הפוסבספרות. ספרות הפוסקי�


 ומבלי להביא את , וכ� בפסקנות85,	" הר84,ש" הרא83,�" כ� כאמור בדברי הרמב82.לדו�מ


 וזוהי א� מסקנת� של נושאי הכלי� 88, ערו�לח	 והשו87ר בדברי הטו86,העמדות החולקות


  89.לקודקסי� ההלכתיי� הללו


 
 .80' בעמ, 70 ש"לעיל ה, ניסנבוי� כ� ג� בדברי הרב יצחק ראו 80
,  משפטחוש�, המביא את דברי הכנסת הגדולה, סימ� ז, חוש� משפט, תומי� למשל דברי הראו 81


,  התחומי�בכל פסול� לקבל דיי�  משמע שאכ� ניתמדבריוואשר , בפירושו על הבית יוס�, סימ� ז
לעיל ,  לעניי� זה ג� דברי הרב הירשנזו�ורא. א� הוא עצמו מסתייג וסבור שדווקא בדיני ממונות


רק לדיני נפשות : " מבארוהוא,  לדו� ג� בדיני נפשותרותיהסבור שנשי� כש, 190' בעמ, 40ש "ה
אמנ� ג� בזה דעת התוספות ',  בדומי� ל�– את�'ל " דרשת� זהיינו חושבי� לאוסר� משו�


ומותר לנו עתה לבחור לאשה [...] ל דלא נאמר רק לעני� יחוס משפחה למיעוט ממזר "ש ז"והרא
וג� לדיני , בכל השימות אשר יש לנו היו� רשות לשו� בדיני ממונות והנהגות העיר וכדומה


 [...]".נפשות 
 .מתייחסת לאיסור לדו� ולא לאיסור מינוי לשררה ככלל, )�"של הרמבמלבד כמוב� זו  (פסיקת� 82
 .ה הלכה, א פרק, מלכי�,  תורהמשנה 83
 .א"ע, שבועות ל, ש" ראתוספות 84
 ".וליתא"המביא את הדעה להיתר וכותב , ב"ע, מט גיטי�, �"� על הרי"הר 85
ק יא "ס, סימ� ז, פט משש�חו, א בספר ברכי יוס�" התמיהה על התעלמות זו בדברי החידראו 86


 ).המסכי� בדבריו לתמיהת בעל הדמשק אליעזר(
 .סימ� ז, חוש� משפט, טור 87
 .סימ� ז סעי� ד, חוש� משפט,  ערו�שולח� 88
, ש�, א"גר; סעי� י, ע ש�" סמ;סעי� ה, פרישה ש�;  העי�ס, סימ� ז,  משפטש�חו,  חדשבית 89


 .סעי� ז, באר היטב ש�; סעי� יד
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   חכמי ההלכה בעת החדשהעמדת. 3


סוגיית מינוי	 של נשי� . ת לשקוט על השמרי� הזמ	 והמקו� לא הניחו לשאלה ההלכתיתמורות


שבה ) 90ולעתי� תו� התייחסות ג� לשאלת דיינות בפרט(לתפקידי שררה והנהגה בכלל 


 היהודי ישוביעת עלתה לדיו	 שאלת זכות	 של נשי� לבחור ולהיבחר ב, 1918והתעוררה בשנת 


   91.המתחדש באר� ישראל


 יש מי שסבר שנשי� 92. הלכה שוני� עוררה קשת נרחבת של תגובות מצד אנשיהשאלה


 יש מי 94; יש מי שהתיר לנשי� לבחור א� לא להיבחר93;אינ	 צריכות לא לבחור ולא להיבחר


   95.שצידד בזכות הנשי� לבחור ולהיבחר ג� יחד


  שלה� בכתביה� של גדולי הדור המתייחסי� לשאלה זו עולה כי מרבית נימוקימעיו	


ה הלכתית מנומקת וסדורה המונעת מנשי� תפקידי האוסרי� אינ� נשעני� על הצגת עמד


 
המתייחס בדבריו מפורשות , סעי� ב, 40ש " הלעיל,  בקודשמלכית "שו, רשנזו� למשל הרב היורא  90


ש "לעיל ה,  הרב ניסנבוי�ו ראכ�; כ� להוכיח כי כשרה לומארי� של האישה לדו� רותהילכשג� 
 א� אישה כשרה לדו� ומדבריו משמע שאלהב מזכיר בדבריו ג� את הדיו� והמחלוקת שאכ�, 70


שמדבריו משמע שיש אפשרות למנות אישה , 70ש "לעיל ה,  הרב לוינזו�ו ראכ�; שמצדד להיתר
 חוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו; א� מגביל זאת בתקנת זמנית ולא כחוק קבוע, לדיינות
 שבוודאי אי� בעיה שתדו� הסבור, 70ש "לעיל ה,  דוד הלוי ג� הרב חיי�ורא; סימ� ה, משפט


 ".אי� ל� קבלה גדולה מזאת: "וכותב שלעניי� בחירות, מכוח קבלה ושקבלת גדולי הקהל מספיקה
 נוכח החלטת האסיפה המכוננת השנייה לקיי� בחירות כלליות ולהעניק לנשי� מעמד שווה זאת 91


 וצה כי באותה העת שאלת מת� זכויות בחירה לנשי� עוררה פולמוס ציבורי חאציי�.  זהבעניי�
 שבה�על השני� . יהודי�מבלי כל קשר לדיו� ההלכתי, גבולות ודתות ברחבי העול� כולו, ארצות


המחלוקת בי� הרבני� קוק " ג� יחזקאל כה� ורא, ניתנו זכויות בחירה לנשי� בארצות השונות
מאס� למחשבה : הגות האשה במקורות היהדות "על מת� זכות בחירה לנשי�ל "ועוזיאל זצ


 ).ג"התשמ (83 היהודית 
ד "פ, תהשר לענייני דתו'  נשקדיאל �153/87 " אלו� בבגו סקירת התגובות והדעות השונות ראעל 92


 .101' עמב, 32ש "לעיל ה, וכ� בזק, )1988 (272–247, 221) 2(מב
 בירור:  חוקת התורהזאת ישראל זאב מינצברג הרב;  קוק המובאי� להל�הרב דברי:  למשלראו 93


 החריפה על דבריו של הרב ביקורתו ג� את ראו; )פ"תרה (ד זכות הבחירה לנשי�"הלכה ע
 מקב� הרב שבואופ� הכותב על ה, 179' בעמ, 40ש " הלעיל, מינצברג בדברי הרב הירשנזו�


; "יש לו השקפה נוראה על נשי�: " מאמרי אגדה שוני� המצייני� מידות רעות בנשי� כינצברגמי
המונה ג� את הרב חיי� , 30' פס, 92 ש" הלעיל, שקדיאל� "עיינו ג� בדברי השופט אלו� בבג


, 102' בעמ, 32ש "לעיל ה,  בזקעיינו; לאיסורעוזר גרודזינסקי ואת החפ� חיי� בי� המצדדי� 
 נוועיי,  חתומי� הרבני� הללו ויוצאי� כנגד זכות נשי� לבחור ולהיבחרשעליה�המפנה לכרוזי� 


 .עוד מצדדי דעה זו ש�
 .70ש "לעיל ה,  למשל דברי הרב דוד צבי הופמ�ראו 94
 הרב; סימ� ו,  משפטחוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו; 70ש "לעיל ה, הרב יצחק ניסנבוי�  95


ל הכותב שלדעתו אי� כ,  רביעיפרק, 70ש "לעיל ה,  יעקב לוינזו�הרב; 40ש " הלעיל, הירשנזו�
אבל הגדתי מה שנראה בעיני , ואי� אני חפ� להחליט זה ולקבוע בו מסמרי�: "א� מסיי�, איסור
, שקדיאל� " דברי הרב זולטניק המצוטטי� בבגוראו; 70ש "לעיל ה,  חיי� דוד הלויהרב; [...]"
 . המצדדי� ג� את הרב מימו�בי�שמונה , ש� בדברי השופט אלו� וראו 29' פס, 92ש " הלעיל







  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  אלו
	תהילה בארי


184  


 ובמידה רבה מדובר בשלל נימוקי� הנוגעי� יותר לחשש מפני פגיעה בצביונו של 96,שררה


 ,כ� למשל בדברי הרב קוק. הבית היהודי ומעמד המשפחה ולחשש פגיעה בצניעות בי	 המיני�


 לנשי� א� איננו מציג  המתנגד להענקת זכות הבחירה, עמד בראש המחנה הדתי ציוניאשר


   97.בדבריו נימוקי� הלכתיי� סדורי� לעמדתו


אשר בתשובה , ת השרידי אש"בעל שו,  דומי� עולי� א� מתשובתו של הרב ויינברגדברי�


 אי	  הדי�מצד אול� זאת תו� שהוא כותב מפורשת כי 99, לאסורדעתו את אמנ� מביע 98אחת


צניעות שבעניי	 והעובדה שלא נהגו כ� עד  העדרישו� יסוד לכ� וכי הסתייגותו היא מצד ה


 בי	 חכמי שהתגלעהמעניי	 לראות כי בתשובה מאוחרת יותר הוא מביא את המחלוקת . היו�


ולמה לי לתקוע את עצמי במקו� " : בכותבועמדתו אתההלכה בשאלה זו ונמנע מלהביע 


   100."נניח הדבר לזמ	 שיבוא ויכריע, י�מחלוקת של האוסרי� ומתיר


מדות השוללות הללו ניצבי� חכמי הלכה בני זמננו שצידדו בהענקת הזכות לבחור  העלמול


 האוסרת על האישה כל ,�"בדבריה� אנו מוצאי� התייחסות לשיטתו של הרמב. להיבחר לנשי�


 כ� 101.שיטתומ ספק בשאלה א� הלכה למעשה אכ	 יש לחשוש הטלת אגב, תפקידי שררה


 
, �" מבסס את דבריו של שיטת הרמבאכ�, 70ש "לעיל ה,  יש לסייג כי הרב דוד צבי הופמ�אול� 96


 . הוא סומ� לדברי הספרי דברי� שהובאו לעילשאותה
ש� מובא , )ח"התשמ, מהדורה מתוקנת (189 ה"י הראמאמרי אברה� יצחק הכה� קוק הרב ראו 97


".  כלליתתשובה"תחת הכותרת , 191' בעמ, ש�וכ� ; "המזרחי"מכתב גלוי לכבוד ועד הסתדרות 
מדבריו משמע כי . בדבר השאלה" הכרתו הפנימית" את סהוא א� פור,  של הרב קוק עצמולדבריו


בתורה : "כדבריוססת על כ� שמתב,  ונבחרותבוחרות נשי� שבוהשוללת מצב , עיקר גישתו
שחובת עבודת הצבור הקבועה , הננו שומעי� קול אחד, בהלכה ובאגדה, בנביאי� ובכתובי�


, ושתפקידי� של משרה',  לכבשרכה דרכו לכבש ואי� האשה דשהאיש, 'מוטלת היא על הגברי�
 תערובות וההשתדלות למנוע את. וכל כבודה היא פנימה, אינ� שייכי� לה, של משפט ושל עדות


אי� כא� הפניה לאסמכתא פסקנית [...]". המיני� בקבוצי� היא כחוט חורז במהל� התורה בכללה 
אלא טיעו� הגורס שמאז ומעול� לא נהגו נשי� לשמש , וברורה האוסרת תפקידי שררה על נשי�


ה  באופ� נרגש את חששו מפני הפגיעסבדבריו הוא פור. בעיקר מצד צניעות, בתפקידי� ציבוריי�
חלילה לנו להשבית "): " כלליתתשובה", ש�(ומתריע , )וא� של המשפחה(במעמד� של הנשי� 


ולת� מקו� למרר אות� על ידי המולת הדעות ומחלוקותיה� בעניני , את הזהר של חיי אחיותינו
ושעליו חתו� , "י"החלטת אספת רבני א"אציי� שבכרוז שכותרתו ". הבחירות והשאלות המדיניות


הוחלט שהסעי� של השתתפות הנשי� : "משמעית�נכתב בלשו� חריפה יותר וחד, בדוהרב קוק ל
לשו� " (בבחירות כמו שנתקבל בוועד הזמני הוא נגד דת משה ויהודית ונגד רוח האומה בכלל


 87'  ש� בעמוראו, 86' בעמ, 91 ש" הלעיליחזקאל כה� ' הכרוז מובאת בתו� מאמרו של ר
כרוז זה איננו נושא עמו נימוק הלכתי "). מזרחי"התגובה על עמדה חד משמעית זה מצד ראשי ה


 בדר�מתייחד " דת יהודית" כי המונח אציי�. אול� בהחלט נוקט לשו� פסקנית ואוסרת, מפורט
 .כלל א� הוא להתנהגות של אישה החורגת מהנורמה המקובלת בזמנה


 .נוסימ� ק, חלק א, ת שרידי אש"שו 98
 .  שאומר שסתר את כל ראיותיו לאסורא�, 70ש "לעיל ה,  דוד צבי הופמ�ב הרכדברי 99
 .סימ� קלט, חלק א, שת שרידי א"שו 100
 .103' בעמ, 32ש " הלעיל,  ג� בזקובעניי� זה רא  101
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� והעובדה "יי� בהבנת מקורותיה של שיטת הרמב סבור שנוכח הקש102הרב פיינשטיי	, למשל


 יש לסמו� על הדעות 103הרי שבמקו� צור� גדול,  אינ� פוסקי� כמותומהראשוני�שרבי� 


א� מכל מקו� , � היא שיטה דחויה" לומר ששיטת הרמבבדבריו טהנ זיאלוג� הרב ע. המתירות


  104.מכוח בחירות אישה זוכה בתפקיד בושסבר שא� לשיטה זו האיסור איננו חל במצב 


מצוי ג� , המאפשר מינויה של אישה לתפקידי שררה מכוח בחירת הציבור,  דומהמהל�


 א� הרב יהודה גרשוני מדייק ותולה את איסור כהונתה 105.בדבריו של הרב אליהו בקשי דורו	


 א� לא במצב ,דווקא א� מונתה על ידי הסנהדרי	,  דיינותובכלל�, של אישה לתפקידי שררה


  106. על פי חוק, כגו	 הכנסת,ה מכוח נבחרי הציבור מונתבוש


 
 .וכ� סימ� מה, סימ� מד, חלק ב, יורה דעה, ת אגרות משה"שו 102
 מקרה מדובר היה באלמנה דלה ובשאלה א� נית� למנותה כמשגיחת כשרות תחת בעלה באותו 103


 .שנפטר
שלא נאמרה הלכה זאת אלא במנוי הנעשה : "סימ� ו,  משפטחוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו 104


כריע רוב הקהל את שעל ידי הבחירות מ, אבל בשאלתנו אי� כא� מנוי אלא קבלה, י סנהדרי�"ע
ועל , שה� יהיו באי כחו לפקח על כל עניניה� הציבוריי�,  הסכמתו ואמונו לאות� הנבחרי�עתוד


הרי ברור שא� לדברי הספרא שרי [...] � מודה שאי� כא� שו� שמ� של אסור "זה אפילו הרמב
� במנוי של ולכ, ודנה כדר� שמותר לקבל אחד מ� הקרובי�, מנהיגה: כלומר.  שופטתתורלקבלה ב


מדינא יכולי� לבחור ג� בנשי� ואפילו לדעת , בחירות שהוא קבלת הנבחרי� עליה� לאלופי�
 דוחה את ג� הוא ש� שורא". ולא מצאנו בדברי הראשוני� ש� חולק על זה. �"הספרי והרמב


 ג� ורא;  שאי� לחשוש לכ� במינוי לתפקיד רציני וענייניבאומרוהטענות בדבר החשש לפריצות 
 ה כי בדומה לתירו� הנאמר לעניי� דבורה הנביאהכותב, 70ש "לעיל ה,  יצחק ניסנבוי�הרב


,  יעקב לוינזו�הרב אצל ג� נועיי; "?"בחירה"גדולה מ" קבלה"מה לנו : "שקיבלו אותה עליה�
,  דוד הלוי� חייהרבוראו ; לדו� על פי קבלת רוב ישראלכי אישה יכולה , 32' בעמ, 70ש "לעיל ה
 . שדי בקבלת גדולי ישראלהסבור, 70ש "לעיל ה


המעלה , )ט"התשל(סו ,  כ שבעל פהתורה" סמכות הנהגה לנשי� וגרי�" אליהו בקשי דורו� הרב 105
וא� א� נוגעי� לנשי� שמא ,  או רק לגרי� א� אכ� איסורי המינוי לפי הספרי נוגעי� לנשי�יהתהי


נוכח ספק זה סבור שיש להקל וממשי� ואומר כי מי שנתמנה מכוח .  לעניי� מלכותקנוגע ר
 .אי� פה כלל שררה, כולל בחירות, הסכמת הצדדי�


:  התורה והמדינהבצומת" די� הסנהדרי� ומשפט המלוכה וההבדלי� שביניה�" יהודה גרשוני הרב 106
הרב גרשוני מציע הבחנה ). א"התשנ (111 א כר� "התורה והמדינה"� מתו� קבצי מבחר מאמרי


הבחנה זו . בי� מינוי לתפקידי שררה ודיינות מכוח דיני המל� לבי� מינוי כזה מכוח הסנהדרי�
הכפופות לכללי� , נשענת על הכרת עול� ההלכה בשתי מערכות הנהגה ושפיטה שונות ומקבילות


ת� לומר כי מערכת הסנהדרי� היא מערכת הכפופה כל כולה למערכת בהכללה גסה ני. שוני�
לפי דיני הסנהדרי� לא נוכל להרשיע רוצח שרצח בפני עד , כ� למשל. משפט ההלכה האידאית


מערכת די� המל� היא , לעומת זאת. אחד בלבד או בלא שקדמה התראה כדי� למעשה הרצח
ו נית� יהיה להרשיע רוצח ג� לפי עדותו של במערכת ז. מערכת ריאלית של דיני שפיטה וענישה
לעניי� (וזאת כדי להביא לתיקו� החברה והסדר הציבורי , עד אחד וא� בלא שהייתה התראה כדי�


תוק� משפטי "הרב שאול ישראלי ,  למשלוהנשיא והכנסת רא, היקש בי� המל� לבי� הממשלה
 א כר� "התורה והמדינה"בצי מבחר מאמרי� מתו� ק:  התורה והמדינהבצומת"  בימינומלוכהה


 ל"� ז"על הלכות סנהדרי� להרמב:  ומשפטוק חספר הרב יהודה גרשוני ו ראכ�; )א"התשנ (116
המציג חלוקה בי� האיסור של ,  רביעיפרק, 70ש "לעיל ה,  ג� הרב יעקב לוינזו�ראו; )1986(יג 
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, כ� למשל.  לשאלת כהונת	 של נשי� בדיינותבמישרי	 מחכמי העת החדשה התייחסו חלק


 השוני� מדוע אישה הלכה המוכיח ממקורות ה,"מלכי בקודש"בחיבורו , הרב חיי� הירשנזו	


מינוי אישה לדיינות  שמדבריו משמע שמצדד להיתר ב, הרב יצחק ניסנבוי�107;כשרה לדו	


 משמע שנית	 למנות אישה מדבריו ג� ש, הרב יעקב לוינזו	108;ורמכוח קבלה של הציב


א� מגביל את האפשרות לתקנה זמנית בלבד ושולל מסגרת של (לדיינות מכוח קבלת הציבור 


 הסבור שאישה יכולה לדו	 מכוח קבלה , וכ	 הרב חיי� דוד הלוי109;)מינוי מכוח חוק קבוע


  110.כזו


 מעניינת לשאלת מינויה של אישה לבית הדי	 נית	 למצוא בדבריו של מי שהיה תייחסותה


 ניכר מתח בי	 השאלה א� יש נתיב הלכתי המאפשר בדבריו 111.זיאלוהרב ע, הראשו	 לציו	


לאחר עיונו במקורות ההלכתיי� . כהונת אישה בדיינות לבי	 השאלה א� הדבר ראוי ורצוי


 כי מכל מקו� תוכל זיאלומציי	 הרב ע, שאישה פסולה מלדו	 אשר מה� הוא מסיק ,השוני�


אול� הוא סבור , אישה לדו	 מכוח תקנה של קבלת הצדדי� וא� מכוח קבלת ראשי הקהל


 נימוק מתקיי� לאש זיאלו בפועל סבור הרב ע112.שתקנה כזו צריכה להתבסס על נימוק מיוחד


   113. וממילא אי	 לתק	 תקנה כזו,מיוחד שכזה


 
 ש� ג� מדברי הנודע מביא הוא שורא,  למשלכ�. פועלמינוי לבי� היתר הנהגתה של אישה ב


הצעתו של הרב גרשוני מבוססת על ). ביהודה שמא תיתכ� אישה שקיבלה את המלוכה בירושה
וממנה , המציע הבחנה כזו לעניי� מינוי גרי� לדיינות,  התומי�ספרדברי רבי יונת� אייבשי� בעל 


, הרב שאול ישראלי,  על ידי העור�שנכתבה 1 הער ג� הנוועיי. מקיש הרב גרשוני ג� לעניי� אישה
בעוד בעניי� (המסתייג מהיקש זה נוכח האפשרות שבאישה יש פסול דיינות מצד עצ� כשירותה 


 יישוב להיקש זה לפי השיטות מציע הוא כיצד בכל זאת וורא). יהגרי� הפסול מצד כוח הכפי
 .הסוברות שאי� פסול דיינות באישה


 . בסעי�, 40ש "יל הלע,  הירשנזו�הרב 107
 א� בשאלה בדבריו ג� את הדיו� והמחלוקת יר מזכשאכ�, 70ש "לעיל ה,  יצחק ניסנבוי�הרב 108


 .בהיתרומדבריו משמע שמצדד , אישה כשרה לדו�
 .השני בפרק, 70ש "לעיל ה,  יעקב לוינזו�הרב 109
 שבוודאי אי� בעיה שתדו� מכוח קבלה ושקבלת גדולי הסבור, 70ש "לעיל ה,  חיי� דוד הלויהרב 110


 ".אי� ל� קבלה גדולה מזאת"וכותב שלעניי� בחירות , הקהל מספיקה
 .סימ� ה,  משפטחוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו 111
דבלא זה למה נתק� , והכי מסתבר, כגו� דבורה קבלוה מפני שכינה או מפני נבואה ":וכותב, ש� 112


 ".?תקנה כזאת
,  עלבו� לכל אישהשהיא, אי� לתק� תקנה כזו שכ� בניגוד לפסילת עדות נשי�, וזיאל הרב עלדברי 113


 שהוא הבמ, לדעתו, ונשי� רבות אינ� ניחנות, הרי לתפקידי דיינות ממילא מתמני� רק יחידי סגולה
, זאת ועוד". או מרגשי רחמי� של העני, לא להתפעל מאיומי� של אלמות": "גבורת הלב"מכנה 
'  הליכות ביתהצופיה' אותה לדיי� הרי אנו מוציאי� אותה מתפקידה הטבעי של למנות: "לדעתו


, וכבודה של האשה במקומה מונח, ומעמידי� אותה בעבודה ציבורית, ינוכ�בטפול ילדיה וח
אבל בדבר התלוי במעלות מדעיות ותכונות , ה הבטחה שהבטיח הקדוש ברו� הוא לנשי�וגדול


ורק א� ביוצא מ� הכלל נמצא אשה חכמה . מוטב שישמור כל אחד את תפקידו הראוי לו, נפשיות
 ".ואמיצת לב כדבורה הנביאה נושיב אותה על כסא השופטי�
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שכיה	 כרבה הראשי האשכנזי , בת מעי	 זו עולה ג� מדברי הרב יצחק הרצוג מורכתמונה
 כותב הרב הרצוג שאי	 לחפש 114"תחוקה לישראל על פי התורה"בספרו . של מדינת ישראל


כיוו	 שלדעת הרב הרצוג . נתיבי� הלכתיי� למינוי דיי	 שלפי די	 תורה אינו ראוי לדו	 לכתחילה
: חריפה נשי� לדיינות בלשו	 מינויא מציג עמדה המסתייגת מהו, נשי� פסולות לדו	 לכתחילה


"�  ".ובודאי שאנו מחויבי� להתנגד לזה בכל תוק
 הרב הרצוג מכיר באילו� אפשרי למציאת פתח הלכתי להכשרת נשי� לתפקידי , זאתע�
  :באומרו, שיפוט


שבעלי הדיעה והדיבור רוב� בודאי יהיו ,  ג� כא	 ספק גדול א� ננצחואול�
וצריכי� אנו להיות מוכני� ליו� רעה ולעיי	 בזה כבר עכשיו , מינוי נשי�בעד 


  . למעשה נתנגד עד מקו� שידנו מגעתא� כי, להלכה


 נתיב טט ובסופו של דבר אכ	 משר, שכ� ממשי� הרב הרצוג לברר את כל צדדי הסוגיהכיוו	
   115.הלכתי אפשרי למינויה של אישה לתפקידי שיפוט מכוח קבלת הציבור


,  של חכמי זמננומדבריה� בכמה המאוזכר , אציי	 פתח נוס� למינוי נשי� לדיינותו�לבס
 כי מינוי� של שמעיה ואבטליו	 סוברי� אלה 117.�" והרשב116א" דברי הריבהנסמכי� על


לתפקידי דיינות התאפשר כיוו	 שנית	 למנות גרי� לתפקידי דיינות כאשר אי	 גדולי� כמות� 


 
 .44' בעמ, 71 ש" הלעיל 114
 דיונו תולה הרב הרצוג את איסור מינויה של אישה לדיינות ג� באיסור כהונתה בתפקידי בראשית 115


ומוסי� ואומר שא� שמצד פסלות אישה לדו� מועילה קבלה של הציבור , )�"כשיטת הרמב(שררה 
ע� ". מטע� שאישה פסולה לכל המשימות ולזה אי� קבלה מועילה"הרי ש, ככל קבלת דיי� פסול


� היא "בהמש� דבריו טוע� הרב הרצוג כי נוכח מחלוקת ראשוני� על שיטתו של הרמב, אתז
 צדדי� נוספי� להקל כדי לקבוע שיש אפשרות כמה שכ� מציב הרב הרצוג כיוו�ו, קנתונה בספ


:  הרב הרצוגכותב, ש�כ� למשל . הלכתית למנות נשי� לתפקידי דיינות מכוח קבלת הציבור
ובאנו לידי מחלוקת בי� [...]  משימות כל� נשי� לא הכל סוברי� דרשת נמצאנו למדי� שלעני"


 להקל רות יש לנו כמו שיבואר להל� דרכי� אחאבל[...] והוא בכלל ספיקא דדינא , �"לרמב' תוס
יש לכאורה לדו� שבמקו� כזה אפשר , שהיא מוכחת ומשמעות הירושלמי' ובצירו� שיטת התוס


שהיא , "דומיא דמל�" שררה שהיא בי�) ש�(צוג ג� מבחי� הרב הר". י קבלה"עלסמו� להקל 
. לעומת שררה המוגבלת בזמ� ושאיננה כלולה באיסור, מינוי שאיננו מוגבל בזמ� ושעובר בירושה


 � יש לתק� שמשרת שופט לא תהא אלא לזמ� ז"ולפי): "45–44' בעמ, ש�(הרב הרצוג מסיק מכ
, ש�(כמו כ� מבחי� הרב הרצוג [...]". ה כשירה ז תהא האיש"ואז עפי, ידוע חמש או שבע שני�


לבי� , העשוי להקי� את איסור השררה, "זה שממונה למנות דייני�"בי� מינוי על ידי ) 45' בעמ
 שיתמנו על ידי אותו השופטי�הוא מוסי� ואומר כי א� הציבור מפרש שכל . קבלה על ידי הציבור


 ייחשב המינוי –� א� יהיו פסולי� מדי� תורה בי� א� יהיו כשירי� ובי, פקיד מקובלי� עליה�
 הוא כיצד 49'  בעמוורא; ועל ידי כ� נית� יהיה למנות אישה לתפקידי דיינות, כקבלה א� הוא


 .הסכי� את סמכות האישה הממונה ג� על המיעוט שלא מבסס
 .א לפרשת משפטי�" לדברי הריבמפנהה, 105 ש"לעיל ה,  בקשי דורו�הרב בדברי עיינו 116
 .משנה י, פרק א, מג� אבות, �"רשב 117
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 מיטביותה מועמדותה ה	 כאשר, נשי� לבנוגעהקיש כ� ג� שיטות אלו מציעות ל. בישראל
   118.לתפקיד


  החדשה העת חכמי עמדת סיכו�


 ובכלל זה ג� שאלת כהונת	 של נשי� ,שאלת כהונת	 של נשי� בתפקידי� שררה שוני�
בדבריה� של חכמי זמננו מוצגות .  ג� בעת החדשה איננה שוקטת על השמרי�,בתפקידי דיינות


כמה . ולצד	 עמדות שוללות ואוסרות,  ולהכשיר כהונת	 של נשי�התירש לעמדות הסוברות שי
וכמה חכמי הלכה תמכו באפשרות מינוי	 של נשי� לתפקידי דיינות מכוח קבלת הצדדי� או 


בעוד בדבר זכות הבחירה של הנשי� נראה כי המציאות היא שהכריעה את הדיו	 . קבלת הציבור
מעט בכל המגזרי� הדתיי� נשי� אכ	 בוחרות וברבי� ועינינו הרואות כי בפועל כ, ההלכתי


 דיינות טר� י הרי שבעניי	 נשי� בתפקיד119,מהמגזרי� הללו ג� נבחרות לתפקידי� ציבוריי�
  .מצינו מציאות שכזו


  נשי� בתפקידי שיפוט : סיכו�. 4


הראיתי .  זה סקרתי את עמדתו של הדי	 העברי בשאלת כהונת	 של נשי� בתפקידי שיפוטבחלק
י לאור� כל ציר הזמ	 ההלכתי אנו מוצאי� עמדה המאפשרת כהונת	 של נשי� בתפקידי כ


כמו כ	 הדגשתי כי להלכה נפסק כדעה . שיפוט לכתחילה לצד עמדה השוללת אפשרות כזו
ע� זאת נראה כי ג� לעמדה השוללת כהונה .  של נשי� לתפקידי שיפוטרות	יהשוללת את כש


תי אפשרי שיכשיר כהונתה של אישה בתפקיד שיפוטי מכוח  נתיב הלכישהרי ש, כזו לכתחילה
  .הסכמת הצדדי� או הציבור


   בבית די� בהלי� הגירושי�הצור�. ד


,  ביאור עצ� קיומה של מחלוקת בדבר האפשרות שאישה תכה	 בתפקידי דיינות ככלללאחר


י הדי	 שומה עלינו לברר כמה נקודות נוספות הנוגעות לאפשרות כהונתה של אישה כיו� בבת


  .  הדי	 האישיבענייניהרבניי� של מדינת ישראל העוסקי� 


 
 ש� הסבר נוס� שמביא בש� הבעל חמדת נוועיי(עא ' בעמ, 105ש "לעיל ה,  דורו�בקשי הרב 118


 גרשוני ג� ראו; )שבמצב כזה אי� כא� מינוי אלא המינוי בא מכוח עצ� גדולתו בתורה, ישראל
 .עד' בעמ, 106 ש"לעיל ה, " הסנהדרי� ומשפט המלוכהדי�"


בכל ציבור שומרי תורה : "265 עמב, 92ש "לעיל ה, שקדיאל �"בג באלו� השופט דבריו של ראו 119
, על מחנותיה� ופלגיה�, יי�חרדי� כדתיי� לאומ, חסידי� כמתנגדי�, ללא יוצא מ� הכלל, ומצוות


מזה , ומעול� לא שמענו. לכל מוסדותיה וגופיה, נשי� משתתפות בכל הבחירות הנערכות במדינה
שפוסק איזה שהוא יזהיר את נשות ישראל השומרות תורה ומצוות לבל תלכנה , שני� מרובות


 ".ד הציבור נוהגבוא וראה כיצ: ושוב אי� איש מהרהר אחריו, זהו המנהג. תצבענה ביו� הקלפי
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 סמכות לקנות ביכולת� וכ	 ,בתי הדי	 הרבניי� דני� בעיקר בענייני נישואי	 וגירושי	, כידוע


  .  ומשמורת120מזונות האישה,  כמו רכוש בני הזוג,בענייני� שנכרכו כדי	 בתביעת הגירושי	


נוכל להסתמ� על אותו , דעה שהאישה פסולה מלדו	א� ל,  שלעניי	 דיני הממונותדומה


ושבגינו לא תהא בעיה בהקניית הסמכות , מנגנו	 המאפשר קבלת דיי	 פסול ואשר נדו	 לעיל


 זה יש להבחי	 בי	 בדיו	 ? של גירושי	הלי� לבנוגע א� הא� כ� ג� 121.והתוק� לפסיקותיה


  : שונותשאלות כמה


  ? של בית די	 בהלי� של נתינת גט יש צור� בקיומוהא�


  ? בעת הדיו	 בתביעת הגירושי	 והכרעתה יש צור� בבית די	הא�


  ? לצור� כפיית גט יש צור� בבית די	הא�


  . את עיוננו בשאלות השונות ונדו	 בכל אחת מה	 בנפרדנחלק


   בבית די� לש� מת� הגטהצור� .1


מעשה .  עלינו לדו	 היא שאלת הצור� בבית די	 לש� מת	 הגטבהש הראשונה השאלה


ממש כפי שקידושי	 יכולי� להיעשות . הגירושי	 הוא לכאורה כל כולו מעשה פרטי בי	 בני הזוג


כ� ג� , בהצנע ובאופ	 פרטי בנוכחות שני עדי� כשרי� א� ללא צור� בנוכחות בית די	 או רב


,  זוקק שטר גט לפי תנאיו וכלליושאמנ�, האישה בי	הגירושי	 הוא מעשה בי	 האיש ומעשה 


  . אורה בלא הכרח בקיומו של בית די	א� לכ


 מגיעי� עתמדוע לא תוכל ג� אישה לשבת על המדוכה בבית הדי	 הרבני ,  אכ	 כ�א�


  ?  על מנת להתגרשההצדדי� בפני


 
 כי כיו� שוררת מבוכה לעניי� השאלה א� אציי�.  השבת הוצאות לאישה בגי� מזונות הילדי�וכ� 120


, שרגאי'  נשרגאי 120/69ע "בר(נית� לכרו� בבית הדי� הרבני מזונות ילדי� בניגוד להלכת שרגאי 
. רות בעניי� זהא� נפנה לכמה מקו, לא כא� המקו� להרחיב בדיו�)). 1969 (171) 2(ד כג"פ


,  בנבופורס� (פלוני'  נפלונית �5933/14 "בגהשאלה התעוררה נוכח דברי השופט הנדל ב
 המשפט לענייני משפחה נתגלעו חילוקי דעות בשאלה א� חל שינוי בהלכה בבתי). 11.9.2014


 עמדה המתנגדת לטענת שינוי, כ� למשל. המונעת כריכת מזונות ילדי� בבית הדי� הרבני א� לאו
06�58090) ש"ב משפחה (ש"תמהמגמה מובאת בדברי השופט אלו� גביזו� � אלמוני�'  נפלוני  13


  ) יפו�א"ת משפחה(ש "תמוכ� בדברי השופט יחזקאל אליהו ב) 17.7.2015,  בנבופורס�(
25034�11�  ) 'חי משפחה(ש "תממאיד� ב). 2.12.2014,  בנבופורס� (פלוני'  נאלמונית 14


4191�07� אלה מירז סבורה שאכ� חל שינוי השופטת, )2.10.2013, לא פורס� (פלוני'  נפלונית 13
,  בנבופורס� (בית הדי� הרבני הגדול'  נפלונית �6929/10 "בגומתייחסת בדבריה ל(מגמה 


,  בנבופורס� (פלונית'  נפלוני 936295/1) גדול (תיק( הדי� הרבני ביתכ� ג� ). 20.3.2013
אי� ) 26.10.2015,  בנבופורס� (פלוני'  נפלונית �787/14 "בגב כי אציי�)). 21.11.2013


אלא פתרו� נקודתי לפי קביעה שמכל מקו� לא התקיימו , התייחסות ישירה לשאלת שינוי ההלכה
,  בנבופורס� (פלונית'  נפלוני 1048776/4) 'י חאזורי (תיקואכ� עיינו . מבחני הכריכה


 ".היושבי� על מדי� נבוכי� באי� הלכה ברורה, דת זמ� זובנקו,  או כ�כ�: "ש� נאמר) 25.11.2015
 . ואיל�79 ש"ה הסמו� לבטקסט הדיו� ראו 121
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 סימוכי	 ישלעמדה זו .  בענייני גיטי	 די	ת מחכמי ההלכה סוברי� שאכ	 אי	 צור� בבירבי�


 הפרק הראשו	 במשנת סנהדרי	 מונה תחומי ,כ� למשל.  התנאי� והאמוראי�במקורות מספר


 יש צור� בושדי	 שוני� ואת הרכב הדייני� הנדרש בה� מבלי למנות את הגט כאחד התחומי� 


:  שאגב דיו	 שואל בתמיהה,כ� משמע ג� מדברי הבבלי במסכת ערכי	; בהרכב של בית די	


רש דווקא בבית וכי מצאנו שכל המגרש מג,  כלומר122?"אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש"


  כ� למשל124. בדברי ראשוני� ואחרוני�ג�  ההנחה שבגט אי	 צור� בבית די	 עולה123!?די	


 כ� ג� 125,"אלא למוד בעלמא, כי סדור הגט אינו די	: " הכותב בפשטות,א" מדברי הרמעולה


בסדר הגט המובא בשולח	 ערו� ואשר בו ד	 רבי יוס� קארו ברב המסדר גיטי	 בלא להזכיר 


 בעינ	 לא בית די	 אל"ש: ז הכותב לעניי	 גט" וכ� ג� בדברי הרדב126יומו של בית די	צור� בק


  127."]... [ולא ביו�


, שיטה זו מובאת בדברי הרב יחזקאל לנדא. יש שיטה הלכתית המצדדת בצור� כזה, מנגד


 התולה אותה בשיטת בעל תרומת הדש	 והאור זרוע ובשיטת 128, ביהודהודע הוא הנאוהל


כאשר הופנתה אליו השאלה א� יש לערער , ביהודה מעיד על עצמו כי בתחילההנודע . י"רש


נראה היה הדבר בעיניו כה בלתי ,  של שלושה די	תעל תוקפו של גט שנית	 שלא בפני בי


 עיו	 במקורות הוא לאחר ,ואול�. מתקבל על הדעת עד שסבור היה שחלה טעות בדברי השואל


,  הדורשת בית די	 לסידור הגט,וק את הדי	 כשיטה זומעיד על עצמו כי השתכנע שאכ	 יש לפס


בדבריו מסתמ� הנודע .  מביא די	 זה כדרישה ברורה ומוחלטתכבר הואובתשובות אחרות 


המביא בש� רבי יצחק ב	 משה , בעל תרומת הדש	, ביהודה על דבריו של רבי ישראל איסרלי	


  :תרומת הדש	 וכ� דברי 129.בעל האור זרוע כי יש לפסול גט שנית	 בלילה


 
 .א"ע, ערכי� כג, בבלי 122
אשר לגישתו אכ� יש צור� בבית , סימ� קיד,  העזרב�א, תניינא מהדורא, ת נודע ביהודה" שוראו 123


 ת נקראי� בילא אכ� שבית די� של שלושה הדיוטות ומיישבהוא מבאר , כיוו� שכ�. די� לצור� גט
 .אבל מכל מקו� צרי� שלושה לצור� גט, די�


ת "שו, רבי מנח� מנדל שניאורסו�; " חת�עוד"ה "ד, סימ� לא, � אלשקר"ת מהר" למשל שוראו 124
, די חמד דעות הסוברות שאי� צור� בבית די� ג� בשעוד ורא; סימ� קסב,  העזרב�א, צמח צדק


 . אסעי�, סימ� א, מערכת גט
ולשיטת הנודע ביהודה יבאר שיש להבחי� בי� סידור . סעי� ד, סדר הגט,  העזרב�א, א"הגהות הרמ  125


 .הגט והנהגותיו לבי� נתינתו
 .סעי� עח, למשל. סדר הגט, אב� העזר,  ערו�שולח� 126
 .סימ� פד,  דחלק, ז"ת הרדב"שו 127
בסימ� זה הוא ד� באריכות בכל הראיות . סימ� קיד,  העזרב�א, ניינאת מהדורא, ת נודע ביהודה"שו 128


�עמדה זו מובאת בדבריו ג� בתשובות אחרות .  ליישב�מנסהו, לצדד בשיטה זו והקשיי� מאיד
 .סימ� קה, וכ� ש�,  קיחסימ�, ש�, ת נודע ביהודה"כמו בשו, לאחר מכ�


אלא , ו, בכורות ד, טנורא בפירוש המשנה בדבריו ג� את דברי רבי עובדיה מברמציי� הוא שראו 129
 שגה בכ� כיוו� שהוא פרש� ולא הברטנוראכדי לומר שייתכ� ש, שמביאו בתחילת דבריו דווקא


 יותר הוא כאמור משתכנע נוכח סמכות� ההלכתית של תרומת הדש� והאור זרוע מאוחרא� , וסקפ
 .ופוסק די� זה להלכה
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 ראיתי אחד מהגדולי� שפסל גט שנת	 לאחר שהתפללו קהל ערבית א� על וכ	


וכ	 כתב לי אחד מ	 הגדולי� בתשובה שגדול אחד רבו . פי שהיה עודנו יו� דיי


והטע� משו� דכתב בתשובת אור זרוע דאשה . פסל גט שנת	 לאחר ערבית


  130.שקבלה גיטה בלילה אינה מגורשת


  :  גדולהתמיהה עליה� תמהו הללו לדברי� מציע הסבר, הבית יוס�, בורו יוס� קארו בחירבי


 הטע� משו� דנתינת גט הוי די	 ואי	 דני	 בלילה ואיני יודע מה עני	 ושמעתי


  131.די	 לגט ושו� אחד מהפוסקי� לא חילק להקפיד בכ�


נו של ובודאי די: "בתחילת תשובתו מזדהה הנודע ביהודה ע� דברי הבית יוס� וכותב, כאמור


הכיצד ייתכ	 לטעו	 : א� מאיד� מצוי במבוכה עצומה, "שגט אינו עניי	 לדי	, הבית יוס� אמת


תו� , כ�! ?שגו בדבריה�, שניי� מגדולי פוסקי אשכנז, שבעל תרומת הדש	 והאור זרוע


כ� למשל מביא .  די	–  מביא הוא מקורות התומכי� בשיטה הרואה בגט132,הסתייגויות רבות


 המקישה בי	 די	 חליצה ודי	 גט ומסיקה כי הצור� 133,את שיטת האור זרועהנודע ביהודה 


נוכח השלכותיו על ענייני " די	"בבית די	 לעניי	 הגט נובע מכ� שאנו מגדירי� את ההלי� 


 הוא , שהנודע ביהודה מצביע על קשיי� שוני� בהיקש זה על פיא� 134.הממו	 שבי	 בני הזוג


עפר ואפר תחת כפות רגלי האור זרוע וצרי� אני לקבל אבל מה אעשה ואני : "מסכ� ואומר


י " זו מסיק הנודע ביהודה מדבריו של רששיטהב תמיכה נוספת 135."דמיו	 שלו ולבטל דעתי


 
 .סימ� רמח,  הדש�תרומת 130
 .ק ו"ס, סימ� קלו,  העזרב�א,  יוס�בית 131
 בדבריו נוועיי. למשל הסתייגותו מההיקש שעושה האור זרוע בי� חליצה וגט,  בתשובתו ש�נועיי  132


 .כל התפלפלויותיו על ראיות וקשיי� כנגד שיטה זו וכיצד מציע ליישב
 . פדסימ�, ת רבי אליהו מזרחי"שו, �" הראדברי בהמובאת האור זרוע שיטת 133
בדבר כשרותה של ) ב, יבמות יב, משנה בשמקורה(מביא מחלוקת תנאי� , א"ע, ות קדיבמ, בבלי 134


חליצה "בביאור המחלוקת מציע הבבלי כי שורשה הוא בשאלה א� . חליצה שנעשתה בלילה
וכיוו� שלפי ההלכה תחילת די� בדיני ממונות , "כגמר די� דמיא"או שמא " כתחילת די� דמיא


כ� למשל ). ב"ע, סנהדרי� לד, בבלי( נעשתה החליצה שבוזמ� תיתכ� חשיבות ל, נעשית ביו�
כי לדעה שחליצה היא תחילת די� הרי שהיא צריכה , "לנגעי�: "ה"ד, א"ע, יבמות קד, י"מבאר רש


בחליצה יש צד של , כלומר". חליצה די� הוא דגובה כתובתה"וזאת כיוו� ש, להיעשות דווקא ביו�
וא� בחליצה "מכא� מסיק האור זרוע . ה האישה את כתובתהשכ� לאחר החליצה גוב, דיני ממונות


אמר כ� כל שכ� בנתינת הגט שעל ידי הגט גובה כתובתה ובלאותיה ואי� הבעל יורשה ואינו אוכל 
, ת נודע ביהודה" ציטוט הדברי� בשוורא, "פירות בנכסי מילוג שלה ופטור מקבורתה ומפרקונה


� מבאר הנודע ביהודה את היעדר תחו� הגיטי� מרשימת וכ. סימ� קיד,  העזרב�א, תניינא מהדורא
 שזה כלול בדיני כיוו�המנויה בפרק א למסכת סנהדרי� ,  נדרש הרכב של בית די�שבה�הדיני� 
 .ממונות


, סדר הגט, אב� העזר,  ערו�לח� כיצד מנסה הנודע ביהודה ליישב מסקנה זו נוכח די� השוראו 135
אול� אומר כי . ר גט הנית� בלילה מצד סיווגו כדיני ממונותכי בדיעבד ובשעת הדחק כש,  פטסימ�
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הצור� בשלושה בחליצה ". החליצה והמיאוני	 בשלשה: " האומרת כי136על המשנה בסנהדרי	


שהינו די	 , � במיאו	 של קטנה כי ג137י מבאר"רש. איננו נתו	 במחלוקת ונלמד מפסוקי התורה


 דתקו	 רבנ	 כעי	 דאורייתא כל" וזאת כיוו	 ש, הדורשת שלושה138מביאה המשנה עמדה, דרבנ	


וא� במיאו	 שהוא מדרבנ	 בלבד נדרשי� , משמע שהמיאו	 הוא תקנת חכמי� כעי	 גט". תקו	


מסיק הנודע מכא	 .  הרי שנית	 להסיק בקל וחומר שג� בגט מ	 התורה נדרשי� שלושה,שלושה


  139."מוכח דגט צרי� שלשה"י "ביהודה שלדעת רש


 כל האמור מסיק הנודע ביהודה שהגט אכ	 זוקק שלושה ואי	 להקל נגד שיטת האור נוכח


ולכ	 נראה לעניות דעתי שאשה זו שמעלתו שואל עליה צריכה להתגרש : "י ומסכ�"זרוע ורש


ל האור זרוע זולת הבית יוס�  מאחר שלא מצינו שו� פוסק שחולק בפירוש ע]... [מחדש


  140. הוא חוזר בתשובות נוספות, שגט צרי� שלושה,על עמדה זו". רו�בשולח	 ע


, "חת� סופר"המכונה ה,  עמדתו של הנודע ביהודה יוצא בחריפות הרב משה סופרכנגד


 בתשובתו מביא החת� סופר הוכחות וראיות כנגד דברי הנודע 141."דבריו תמוהי�"הסבור ש


 את החת� סופר מסיי� 143. ומביא תירוצי� לסתירת הנמקותיו142סקי� שוני�ביהודה מפו


 
 אי� להקל נגד האור –לדעתו במצב בו הפג� בגט מצד כ� שנמצא אחד הדייני� קרוב או פסול 


 .י"זרוע ורש
 .ג, סנהדרי� א, משנה 136
 ".מיאוני�: "ה"ד, א"ע, סנהדרי� ב, י"רש 137
 .ב"ע, יבמות קז,  בבליורא. ולהלכה במיאו� די בשניי�.  מתקבלת להלכהשאיננה 138
 ש� שלהלכה מסתפקי� במיאו� ורא. סימ� קיד, אב� העזר, תניינא מהדורא,  ביהודהודעת נ"שו 139


 דבריו כי מ� המשנה עצמה אי� הכרח להסיק ווכ� רא, ל"א� בכל זאת מתר� את ההיסק הנ, בשניי�
� .י היסק זה אכ� הכרחי"אלא שלדעתו מדברי רש, כ


 .סימ� קיח וסימ� קה, � ביהודה שנודע 140
 .סימ� סו,  ג� דבריו ש�ראו; סימ� סה, ) העזר בב�א(חלק ד , ת חת� סופר"שו 141
שעדי חתימה כרתי בלא עדי , � לעניי� שיטת רבי אלעזר" על פירוש הרהסתמכותו את למשל ראו 142


ב וכ� כותב שבכל הפוסקי� שכתבו את סידור הגט לא מצאנו דרישה לבית די� אלא לר, מסירה
 . מסדר בלבד


ועיינו ,  ההיקש בי� חליצה למיאו� בלבד ולא לגטאתי ומסייג " ש� כיצד מבאר דברי רשעיינו 143
שכ� בעקבותיו חלות השלכות ,  מסווג כדיני ממונותשהגט ביהודה הנודעלעניי� נימוקו של 


י נימוק זה  החת� סופר ואומר כמסייג כיצד, ) גביית הכתובהדוגמת(ממוניות שונות בי� בני הזוג 
 ת יש הלי� של קיו� שטר בביאזש,  או בגט הנית� על ידי שליחייהנית� לטעו� רק בגט הנית� בכפ


הרי , כאשר הגט נית� לרצו� הצדדי�, ואול�). סימ� סו, ) העזר בב�א(חלק ד , ת חת� סופר"שו(די� 
. פני בית די�שיכלו לבחור לכתחילה להביא את ענייניה� הממוניי� בהסכמה בפני בורר ושלא ב


 הצדדי� יש צור� �אי� לטעו� שבגי� ההיבט הממוני שבגט הנית� ברצו, אומר החת� סופר, ממילא
 ג� ראוו; סימ� פב, חלק ד, ז"ת הרדב"שו(ז "החת� סופר ממשי� ומביא את דברי הרדב. בבית די�


: ה"ד, בע' עמ, סימ� קכג,  הלכות גיטי� גט פשוטספר ב� שלמה אב� חביב משה של הרב דיונו
הסבור , "ספר גט פשוט: "לעיל) �"התש, הוצאת מפעל אור המזרח" (הכלל העולה דדיני ממונות"


שיש להבחי� בי� חליצה שבה באמת מעשה בית הדי� הוא המביא לשינוי הסטטוס בי� בני הזוג 
מעשה הגט וספר "לבי� גיטי� שש� שינוי הסטטוס מתרחש על ידי , וממילא להשלכות הממוניות


 [...]".ואי� דבר אחר כורתה , תהכור
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את המנהג ". 'כל כ	 נראה לי פשוט בלי ספק דסידור גט מבעל ליד אשה לא בעי ג" ואומר דבריו


 סופר בשתי ת�מתר� הח,  הדי	ת שעל פיו הגט אכ	 מובא בפני בי144,הנוהג במקומות רבי�


  : ני�ירוצי� שו בשני ת, העוסקות בעניי	,תשובותיו


 בסימ	 סה מנמק החת� סופר שבסו� סידור הגט חוקרי� את הסופר והעדי� בתשובתו  .א


  145. ולכ� יש צור� בשלושה מ	 הדי	, חתימת� אתומקיימי�
לרבי משה " גט פשוט" שבסימ	 סו מפנה החת� סופר לסדר הגט המופיע בספר בתשובתו  .ב


תקנו חכמי הגמרא , בו חומר אשת איש ויש ד שדי	 הגט חמור מאולהיות": אב	 חביב


' ובזמ	 הזה נהגו ברוב בתי דיני ישראל לקב� ג, שיהיה אד� גדול ובקי ממונה אגיטי


 אומר החת� 146."ה שיהו חוקרי	 היטב ועל הפחות צרי� שלוש]... [תלמידי חכמי� או יותר


חיד מומחה וקל וחומר לעני	 גיטי	 בזמ	 הזה שנתמעטו הלבבות ורבו הדקדוקי� וי: "סופר


נוכח הדיני� הסבוכי� שבגט נוהגי� בפועל לערו� אותו בפני ,  א� כ�147."ליכא עתה


 כלומר נוכח המנהג ,"מחזי כדי	 הוה בכלל גזירות', בעי מומחה או ג" בגי	 כ� ש,שלושה


 ולכ	 גוזרי� בו גזירות נוספות מתחו� ,"די	"כלפי חו� נראה הגט כאילו הוא אכ	 , הנוהג


  . 'ילת קרובי� וכו למשל פס,הדי	


 א� ,"על כ	 להתיר לכתחילה בלי ג אי	 נראה לי: " תשובתו ואומראת מסכ� סופר החת�


  .ממשי� ואומר ש� כי בשעת הדחק יש מקו� להקל


   בבית די� לש� מת� גטהצור� סיכו�


  די	ת צור� בביאי	 אכ	 שלעיל כי מעיקר הדי	 ולמרבית הדעות ההלכתיות מהעיו	נית	 לראות 


 בדיינות ושהרכב שמש שאישה פסולה מלדעותה א� על,  אחרותבמילי�. הגטמת	 הלי� לצור�


  . בכ� כדי לפסול את הגט הנית	אי	 ,הכולל אישה איננו עולה כבית די	


 כדי להימנע משגיאות בתחו� סבו� וחמור , אכ	 פשט המנהג לסדר הגט בבית די	בפועל


  .ית בתחו� הגיטי	 תענה על חשש זה שאי	 מניעה שאישה בקיאה וידענדומה ,ואול�. זה


   הנחו� לדיו� בטענות הצדדי� בגירושי� ההרכב. 2


.  עלינו לדו	 היא שאלת ההרכב הנחו� לדיו	 בטענות הצדדי� בגירושי	בהש השנייה להאהש


אלא אחד הצדדי� מעוניי	 ,  כדי להתגרשבהסכמה הדי	 לביתפעמי� רבות בני הזוג אינ� פוני� 


 
 נהגו שבה� משמע שיש מקומות שמה�המצטט מקורות , סעי� א, סימ� א, מערכת גט,  חמדשדי 144


 .כמו למשל בתוניס, לתת את הגט על ידי יחיד
ומה (שא� תגיע האישה ע� מעשה בית די� , סימ� סה, )אב� העזר ב(חלק ד , ת חת� סופר" שועיינו  145


ולכ� יש צור� , אשת איש על סמ� כתב� של העדי� בלבד לא יתירו, ")י�פטור"שהוא מכנה 
 .בחתימת שלושה דייני� החותמי� לאחר חקירת העדי� והסופר


 .רצה' בעמ, סימ� א, "סדר הגט" ,143 ש"לעיל ה,  גט פשוטספר 146
 .144ש " הלעיל,  עוד כהנמקה הזו בשדי חמדראו 147
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 לבסס את כדי זה כנגד זה שונות טענות  בני הזוגמעלי� אזי. מסרב ראחהבגירושי	 בעוד 


 המלצה  בויששבמצבי� מעי	 אלו נדרשת הכרעת בית הדי	 א� אכ	 המצב הוא כזה . עמדת�


ממילא אנו .  לגרשכפייה יש בושחיוב לגרש או א� מצב ,  לגרשהומצו, של בית הדי	 לגרש


 המתחוללת המציאותהמברר את , ת דיו	 כזהמהו ההרכב הנחו� לש� עריכ: נדרשי� לשאלה


  ? זההרכב והא� תוכל אישה לכה	 ב, של חובת הצדדי� להתגרשהבי	 בני הזוג ומכריע בשאל


 נדונה 148,סדר הדי� בבית הדי� הרבניאליאב שוחטמ	 '  המקי� והמעמיק של פרופבספרו


. דרישות החוק בית הדי	 הנדרש ה	 מצד דרישות ההלכה וה	 מצד  שלובהרחבה שאלת הרכב


 יכול בית הדי	 לדו	 בהרכב חסר או בהרכב בה�ששוחטמ	 ג� את המצבי� ' בספרו בוח	 פרופ


לכתחילה קובעת ההלכה כי הרכבו של בית הדי	 בכל שאלה משפטית הדורשת הכרעה . מורחב


  : ערו�לח	 כ� בלשו	 השו149.בדיני ממונות הוא של שלושה דייני�


  150.אפילו הדיוטות, לשה נקראי� בית די	וכל ש.  בית די	 פחות משלשהאי	


  : יש צור� בקבלת עדותבה�ש חלה ג� במצבי� ,להרכב של שלושה,  זודרישה


  151.מומחי� יודעי� הלכות עדות כשר ופסול'  עדות צרי� גקבלת


, כ� למשל. רבי� מהדיוני� בי	 בני זוג בבית הדי	 הרבני ה� בעלי היבטי� ממוניי�, לענייננו


ג� לדיו	 הנוגע ,  של דברלאמיתו. חלוקת הרכוש וכדומה, ישה והילדי�דיו	 במזונות הא


 הנוגעי� לחיובי האיש �לעילות הגירושי	 יהיו בדר� כלל השלכות על היבטי� ממוניי� רבי


כיוו	 שבמרבית הנושאי� המצויי� בסמכותו של בית הדי	 הרבני . במזונות אשתו או כתובתה


ממילא נקודת המוצא ההלכתית היא שאכ	 יש צור� , די	נשמעות ג� עדויות או הודאות בעלי ה


  . בהרכב של שלושה


אי	 מניעה להרחיב את ,  וכ	 לפי תקנות הדיו	 של בתי הדי	 הרבניי�, הבחינה ההלכתיתמ	


ובניגוד לדרישות ,  אול� א� בית הדי	 ד	 בהרכב של פחות משלושה152, לשלושהלההרכב מע


 
 118–31 בית הדי� וסדריו: פרק ראשו�,  כר� א הדי� בבית הדי� הרבניסדר שוחטמ� אליאב 148


)2011.( 
 בנושאי הכלי� נו א� זוהי דרישה מהתורה או מדברי סופרי� והמחלוקת בעניי� זה עיילשאלה 149


, אורי� ותומי�; ש�, �"ש; ש�, ע"סמ: כ� למשל. א סעי�,  משפט סימ� גש�חו,  ערו�ולח�לש
 ).א, סנהדרי� ד, משנה( כי בדיני נפשות נדרש הרכב של עשרי� ושלושה אציי�. ש�


 .סימ� ג סעי� א, חוש� משפט,  ערו�שולח� 150
 .כא סעי�סימ� כח , ש� 151
ו� בבתי הדי� הרבניי� לתקנות הדי) 5(ד� ו) 4(ד' ק תנוועיי. 34' עמב, 148 ש" הלעיל,  שוחטמ�ראו 152


, 68ח "ס, 1955–ו"התשט,  עמדת חוק הדייני�לעניי�; 2299פ "י, 2003–ג"התשנ, בישראל
 .29ש "ה, ש�, שוחטמ� ורא,  זובשאלה
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 פסק הדי	 לא כאשר ג�ש עמדתו של בית הדי	 היא 153.להכרעת�" די	"אי	 תוק� של , ההלכה


   154. דינו של הפסק להתבטל,נחת� על ידי שלושת חברי ההרכב


.  יכול בית הדי	 לדו	 בהרכב חסר ובד	 יחידבה�ש חריגי� שלושהיש ,  א� הדברי� הללועל


  : כ� מונה אות� שוחטמ	 בספרו


 כאשר הציבור או) 156יי� כיו�מוסד אשר מעשית איננו ק( 155 הוא מומחה לרבי�כשהיחיד  .א


אי	 לשבת , יצוי	 כי הנחיית חכמי� היא שככל הנית	( 157קיבל עליו דיי� שידו� כד� יחידי


 158). יחידי וראוי שיצר� עמו אחרי�כד	
 ענייני� :ענייני� שלא על ריב וענייני� מנהליי�,  שאי� בה� משו� חריצת די�ענייני�  .ב


וממילא ,  אינ� זוקקי� משא ומת	 בי	 הדייני�שבה� ההכרעה איננה בבחינת חריצת די	


, בקשה להוצאת צו ירושה, בבקשה לסעד זמני, כ� למשל. נית	 לדו	 בה� בהרכב יחיד


 ענייני� אלו מנויי� 159.וכדומה) כשאי	 צור� בדיו	 משפטי( הסכ� בי	 הצדדי� אישור


 160. מכוחווקנו והתקנות שת1955–ו"בפרוטרוט בחוק הדייני� התשט
  המפורשת של בעלי הדי	 פותחת א� היא את הדר�הסכמת�:  בעלי הדי�הסכמת  .ג


  א� כ	לאא( והיתר יסור ה	 בענייני ממו	 וה	 בענייני א161להתדיינות ופסיקה של ד	 יחיד


  :וכ� לשונ	 של תקנות הדייני�, )162דרישת הדי	 היא שיקויי� דווקא הרכב של שלושה


 
כשנדונה שאלה הלכתית , למשל. 42' בעמ,  ש�ועל יוצאי הדופ� והחריגי� רא. 41' עמב, �ש 153


 .או מסירת הצהרת האישה במשטרה לבית הדי�, עדותטהורה ולא הלי� של קבלת טענות וגביית 
 .42' בעמ, ש� 154
כפי שכתב אותה רב שרירא , מביא את הגדרתו של המומחה לרבי�, סימ� ג, חוש� משפט, הטור 155


): א� לא מצאתי אות� במקור�, דברי רב שרירא גאו� מצוטטי� במקורות הלכתיי� שוני�(גאו� 
 ופקיע במשנה ובתלמוד ופקיע נמי בשיקול הדעת  מומחה היינו דחשיב כרב נחמ� בדורויחיד"


 כגו� האי הוי מומחה ותומעיי� בדיני� כמה שני� ומנסי� ליה זימני� סגיאי� ולא הוו ביה טע
 ". לרבי�


סימ� , חוש� משפט,  ערו�שולח�המובאת למשל ב,  שלא לדו� כד� יחידההלכתית הנחיה את הראו 156
: האומר, סעי� ב, ש�, א"הרמ עיינו דברי כ�; "י�מצות חכמי� שיושיב עמו אחר: "ג סעי� ג


 לעיל,  שוחטמ�וורא". ובזמ� הזה אי� דני� די� מומחה לרבי� שידו� יחידי בעל כרחו של אד�"
 יוכל שבה�שדעת רבי� מהפוסקי� היא שג� מומחה לרבי� מוגבל בענייני� , 45' בעמ, 148ש "ה


 .לדו� כיחיד
,  שוחטמ�ו רא על התנאי� לתקפותה של קבלה שכזו.ב סעי�סימ� ג ,  משפטש�חו,  ערו�ולח�ש 157


 .48–47' בעמ, 148ש " הלעיל
 .יא הלכה, בפרק , סנהדרי�,  תורהמשנה 158
 .52–49' בעמ, 148ש " הלעיל,  שוחטמ�ראו 159
 התיקו� וכ�, 5267ת "ק, 1990–�"התש, )ענייני� שנית� לדו� בה� בדיי� אחד(ני�  הדייתקנות 160


 שנית� לדו� בה� בדיי� בענייני�תקנות הדייני� : "להל� (5442ת "ק, 1992לתקנות הללו בשנת 
 ").אחד


ש " הלעיל עוד את המקורות המובאי� בשוחטמ� ורא. ב סעי�סימ� ג ,  משפטש�חו,  ערו�שולח� 161
 .60' בעמ,  ש�ורא' מועדה וכו, ולעניי� אופ� נתינת הסכמה זו. 129 הערה, 57' בעמ, 148


 .57' בעמ,  ש�ו בחליצה או גיור ראלמשל 162
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  –  אחד	יי שבעלי הדי	 הסכימו עליו שיידו	 בדעני	) 3(


 שבעלי הדי	 הסכימו עליו שידו	 בדיי	 אחד ובית הדי	 אישר שהעני	 עני	) א(


  163.להיות נדו	 בדיי	 אחד, לפי די	 תורה, ראוי


� על ידי שלושה דייני� תיחת� יאשהלרוב נוהג בית הדי	 ,  כשההחלטה ניתנה על ידי ד	 יחידא


  164. שנפסקא� שאי	 בידיה� לסתור את הדי	, לאחר עיו	 בפרוטוקול


 נית	 לדו	 ירושי	וג נישואי	חשוב לברר תחילה א� ג� בענייני ,  הדיו	 מושא עיוננולצור�


 אישה הייתה בוש  מצבשללאחר מכ	 אבח	 את ההשלכות ; בד	 יחיד מכוח הסכמת הצדדי�


 בית הדי	 פוסק שיש שבו דומה שאי	 קושי במצב .חלק מהרכב שד	 מכוח הסכמת הצדדי�


 בית הדי	 מכריע כי חובה על כאשרוהשאלה מתעוררת דווקא , להתגרשהמלצה או מצווה 


  .הצדדי� להתגרש


 עמדה יש,  גיסאמחד.  שוני�קולות  נית	 למצוא בבתי הדי	 חיוב בגטפסיקת לעניי	


 165. שבגינה ראוי לדו	 בהרכב מלא,בחומרת הנושא,  למשל,המסתייגת מד	 יחיד ומנמקת זאת


 כ� 166. יחיד ידו	 בחיוב הגטשדיי	 י� המצדדי� באפשרותיש פסקי די	 רבני,  גיסאמאיד�


תביעות גירושי	 נית	 לקיי� דיו	 בהרכב חסר כאשר הצדדי� : "למשל כתב הדיי	 ב	 שמעו	


 בפסק 167." וכבר כתבו בזה הפוסקי� שאפשר לדו	 בדיי	 אחד בהסכמת הצדדי�]... [מסכימי�


 שאלת ד	 יחיד  שלההדיי	 איזרר בבירור הארי� 2005די	 שנית	 בבית הדי	 הרבני הגדול בשנת 


 
 .160 ש"לעיל ה,  שנית� לדו� בה� בדיי� אחדבענייני�לתקנות הדייני� ) א(3' ס 163
 .61' בעמ, 148ש " הלעיל, שוחטמ� 164
21�7206) גדול( תיק ראו 165� /www.daat.ac.il/daat) 6.11.2006,  פורס�לא (פלונית'  נפלוני 1


psk/psk.asp?id=219 . לדעת : " פסיקה של בית הדי� הגדול לעניי� חיוב גטמובאתבפסק די� זה
 ".נושא שידו� בו דיי� יחידד הגדול אי� הדבר ראוי לחומר ה"ביה


: ש� כותב הרב דיכובסקי, )ה"התשנ (51ר יט "פד, .י.ב' א נ.ב 946/ה"תשנ למשל ערעור ורא  166
וכ� ג� הרב ב� שמעו� , "מבחינה הלכתית אי� כל מניעה לדיו� בהרכב חסר ג� בתביעת גירושי�"


 בפסק פורס� (וניפל'  נפלונית 212396/2) פתח תקוה(תיק ; 167 ש" הסמו� להבטקסטהמובא 
21�7206) גדול( תיק ראו; )13/5/2010, די�� ת עמדות שונות של ביהמציי�, 165ש "לעיל ה, 1


: כ� למשל נאמר בפסק דינו של הדיי� איזרר). הללומבלי לאזכר את מספרי התיקי� (הדי� הגדול 
 לפסוק חיוב גט שאי�ג בתיק זה "בניס� תשס' ד הגדול בהרכב שונה ברובו ופסק בה"ד� בזה ביה"


) ברובו(ד בהרכבו הנוכחי "בפסק די� בתיק אלחדד ד� בזה ביה. פ הסכמת הצדדי�"בהרכב חסר ע
ד האזורי "יהג� ב[...] והחליט שיש מקו� לדעה שאפשר לדו� ביחיד בחיוב גט אבל לא בכפיה 


ד הגדול בדבר מת� תוק� להחלטה של חיוב גט בהרכב חסר בהסכמת "ביהמצטט פסקי די� של 
ויש הרכבי� שפסקו ,  הדברי� משמע שיש מי שסבור שאי� לחייב גט בהרכב חסרמכל". הצדדי�


לעניי� העמדה שחיוב גט אינו יכול .  גטבכפיית לעשות כ� א� סייגו שאי� לדו� בהרכב יחיד ית�שנ
 .ק ה"ס, סימ� מד, ת ביכורי אשר"ג� שו נועיי, להיות נדו� בד� יחיד


 אמרי,  מאיר אוירב�הרב ש� ג� סימוכי� שמביא מדברי ראו, 166 ש"לעיל ה, 946/ה"שנ תערעור 167
 .סימ� יג, דיני דייני�, בינה
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 לעניי	 עדות קבלתשב גישמד הוא 169 לאחר עיו	 מפורט בפוסקי�168.על צדדיה ההלכתיי�


 אשר ,עצ� הבירור א� האישה נתקדשה או נתגרשה יש לדמות דיני גיטי	 וקידושי	 לדיני נפשות


י	 והכרעה בשאלת א� אי	 ללמוד מכ� ג� לעניי	 גמר ד, בה� יש צור� בבית די	 של שלושה


הרב איזרר ". חיוב גט זו שאלה של זכות וחובה ונדו	 כמו זכות ממו	: " לדבריושכ	,  הגטחיוב


וכי ) 170ואולי א� לכו� אותו( הגט שלמסיק כי יחיד מומחה יכול לדו	 ולהורות על חיובו 


לא דיני חיוב גט ל: " קיבלו עליה� דיי	 יחיד לעניי	 חיוב הגטבושסמכות זו חלה ג� על מצב 


 קבלתו 171כפיה אלא לעני	 הוראת הדי	 הוא בודאי דיני ממונות ומועיל יחיד מומחה ומעילה


א� : "" המשפטלב"כ� משמע ג� מדברי הרב זלמ	 נחמיה גולדברג בספרו ". של דיי	 יחיד


 ]... [ד"נראה שאי	 צור� בבי,  כגו	 בגיטי	 או דיני ממזרות וכדומה172בשאלות של אב	 העזר


  173."ד בדיני� אלו"א� לגבי קבלת העדות ודאי שיש צור� בבי,  די	לגבי הפסק


נראה שיש הסכמה שאי	 ,  שג� לשיטות המסתייגות מסמכותו של ד	 יחיד לחייב גטציי	א


  174.קושי באכיפת ההשלכות הממוניות הנובעות מחיוב בגט שנית	 בהרכב יחיד


 לדו	 בד	 יחיד איננה כוללת  סמכותו זו של בית הדי	 הרבני,�" לציי	 שלפי פסיקת בגחשוב


,  זאת כיוו	 שסמכויותיו של בית הדי	 מוגבלות,ג� את סמכותו לדו	 בהרכב של שני דייני�


  : א� ורק למה שנקבע מפורשות בהסדר החקיקתי, בהתא� לעקרו	 החוקיות


בי	 ,  וההכרעה בבית הדי	 הרבני בהרכב שני דייני� בלבד איננו מוכרהדיו	


הוא חורג חריגה . פיו�	 בתקנות הדייני� שהותקנו עלובי, בחוק הדייני�


מטע� . מהותית מההסדר החקיקתי המסדיר את סוגיית הרכב בית הדי	 הרבני


דיו	 והכרעה בבית הדי	 הרבני בהרכב שני דייני� נגוע בפג� מהותי היורד , זה


 
24�034268656) גדול (ערעור 168�'  לפרופותודתי) (30.1.2005,  פורס�לא ( מ. א' נ. א. ו. א 1


 ).שוחטמ� שאפשר לי לעיי� בפסק הדי� שהיה ברשותו
, הגהת הטור, כנסת הגדולה; טז–סימ� טו, � אלשקר"מהר;  יבסימ�, א"רמת ה"שו הפניותיו לראו 169


 .ק ט"ס, סימ� ה
21�7206) גדול( מאיד� תיק ראו 170�אלחדד ד� בזה פסק די� בתיק : "ש� נאמר, 165 ש"לעיל ה, 1


והחליט שיש מקו� לדעה שאפשר לדו� ביחיד בחיוב גט אבל לא ) ברובו(ד בהרכבו הנוכחי "ביה
 ". בכפיה


171 � . במקורכ
 .המופיעי� בחלק אב� העזר של הטור והשולח� ערו�,  המשפחהי מתחו� דינכלומר 172
 ש� שמסייג ראו). �"תשה(קנ –קמט' עמ, שיעור טז,  אלק ח המשפטלב זלמ� נחמיה גולדברג הרב 173


 די� בגי� חידושי� והיתרי� ייחודיי� בבית שיש צור� לומר הואומר שבשאלות של עגונה יש סבר
 .בדיניה


24�034268656) גדול( למשל ערעור ראו 174� זה באחד מגלגוליו בשנת בתיק. 168 ש"לעיל ה, 1
ק הבורר בדבר חיוב גט אינו תק� כיוו� שנית� בדיי� ח נקבע בבית הדי� הרבני הגדול שפס"תשנ
ה מארי� "בגלגולו של התיק בשנת תשס. א� מכל מקו� פסק הבורר בענייני הממו� תקפי�, יחיד


 נית� אכ� לא נית� לדו� בחיוב הגט בד� יחיד ומסיק שאמנ� א�בית הדי� הגדול את הדיו� בשאלה 
 . לעילנועיי. לעשות כ�
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, ומביא לבטלות� של ההליכי�, לשורש הסמכות הפונקציונלית של בית הדי	


אי	 נפקות ,  עקרו	 החוקיותבמסגרת ]... [ במסגרת�שניתנהכרעה לרבות ה


אלא ,  של ערכאה שיפוטיתונליתלהסכמת הצדדי� בעני	 הנוגע לסמכות פונקצי


  175. נת	 תוק� ומשקל להסכמה כזוצמוא� ובמידה שהחוק ע


 המחוקק מפורשות לערכאות שיפוט מעניק  החוקי� הישראלי יש כמה סעיפי חוק שבה�ספרב


 בענייני� מסוימי� את האפשרות לקיי� דיו	 או להשלי� דיו	 ולית	 הכרעה בהרכב של שונות


 שאיננו בנמצא לעניי	 בית ,א� אפשרות כזו מחייבת כאמור הסדר חקיקתי מפורש, שניי�


  176.הדי	


.  עד כה הבאתי את הדיו	 בשאלת ההרכב הנחו� לבירור טענות הצדדי� בגירושי	בעיוננו


� דיני הממונות וגביית ההודאות נדרש לכתחילה הרכב בית די	 של הראיתי כי אמנ� בתחו


וכי , א� ג� הראיתי כי יש אפשרות של דיו	 שנער� בהרכב חסר מכוח הסכמת הצדדי�, שלושה


 בד	 בגירושי� הצדדי� טענותבמספר פסקי די	 של בית הדי	 הרבני נאמר שאי	 מניעה מלדו	 ב


  .יחיד


 הרכב הדייני� בתיק בושויי� להשפיע על ניתוח מצב  כיצד הדברי� הללו עש אבח	להל	


, לדעות שאישה כשרה לכה	 בדיינות לכתחילה: הגירושי	 כולל אישה מכוח הסכמת הצדדי�


 אי	 לכאורה כל מניעה – וא� לדעות שאישה כשרה לכה	 בדיינות מכוח הסכמת הצדדי�


לדעות ,  לעומת זאת.בהנחה שאכ	 ניתנה הסכמה כזו,  מהרכב בית הדי	חלק תהיהשאישה 


 יש להמשי� ולדו	 בדבר השפעותיו של 177,שאישה פסולה מלשבת בדי	 א� בהסכמת הצדדי�


 כי כש� הסבורי� יש 178.בשאלה זו קיימת מחלוקת הלכתית. דיי	 פסול על כלל ההרכב


  סבורי�אחרי� 179;כ� הוא ג� לעניי	 הדייני�,  עד פסול פוסלת את כלל העדי�של הימצאותוש


 
 ).16.7.2009,  בנבופורס� ( הרבני אזורי תל אביבי�בית הד'  נלוי �1555/05 "בג 175
 .לחוק הקאדי�) א(א6' ס; 70ח "ס, 1969–ט"התשכ, לחוק בית הדי� לעבודה) א(18' ס, למשל  176
 . פסולה לדיינות בגי� איסור שררהשאישהלמשל לפי העמדה   177
בדבריו (ע "� במחלוקת וצ שדי� זה נתודבריו אתהמסכ� , ק כח"ס, סימ� מו, תומי�,  למשלראו 178


 ו עוד הבאת השיטות השונות בשאלה זורא).  ש�נועיי. ד"� וראב"תולה זאת כמחלוקת רי
 247 כב תחומי�" בית די� שנמצא אחד מה� קרוב או פסול"במאמרו של הרב זלמ� דרוק 


. הלכה ד, הוריות פרק ג, התולי� את המחלוקת בירושלמי,  המקורות שמביאו ראוכ�, )ב"התשס(
שמשמע שפוסל את סנהדרי� כולה דווקא בדיני , " דאמרומא�: "ה"ד, ש�,  ג� פני משהנועיי


 מסקנתו של הרב דרוק שדווקא בדיני נפשות דיי� אחד קרוב או פסול פוסל את וורא, נפשות
 .השאר


179 �שיטת ; " בטל–ד פסול "כיוו� שמקצת הב: "הכותב, סימ� ו, חלק ו, א"ת הרשב" משמע משוכ
וכ� דעת המחנה אפרי� ; הלכה ה, פרק טז, הלכות עדות, המובאת בדברי המשנה למל�, ש"מהרח


�"ת מהרש" עוד בשונוועיי.  ג� מקורות שמביא ש� להקשות על שיטה זווא� רא. המובאת ש� ,
 פסילת הדייני� כול� או –מפלפל ומביא טענות לשני הצדדי� , בסו� הסימ�, ש�, סימ� סז, חלק א


א� שבאותו עניי� נוטה (ומשמע שנוטה בדבריו לפסילת� , די� תותרי� כבידווקא הכשרת הנ
 שנראה שיש להבחי� בי� מצב של פסלות מצד אציי�). למסקנה זו לתקנת האישה הנדונה בתשובה
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 מוכרח דגבי דייני� לא אמרינ	 נמצא אחד מה� קרוב אלא: " את הכלל לעניי	 דייני�שאי	 לומר


  : וכ� כותב בעל קצות החוש	180."או פסול דנתבטלו הדייני� הכשרי�


 יש בה� פסול כל �ד נראה דהיכא דהדייני� פוסקי� איזה די	 אפילו א"ולענ


  181.ד של שלשה לא נתבטל די	 הכשרי�"שנשאר ע� הכשרי� ב


 כפי , חסרהרכבלשיטה זו נית	 יהיה מכל מקו� להכשיר את הכרעת ההרכב מכוח , הלכאור


 ומכל מקו� חלקי הפסק 182,)בהנחה שהחוק אכ	 יבסס אפשרות תקפה כזו (שכבר הובא לעיל


  183.הנוגעי� לממו	 בוודאי יהיו תקפי�


  בגירושי� הצדדי� בטענות לדיו� הנחו� ההרכב סיכו�


 כי הסכמת הצדדי� יכולה לבסס ראינו, נות הצדדי� בגירושי	 ההרכב הנחו� לדיו	 בטעבשאלת


לעניי	 חיוב .  לכתחילה נדרש הרכב של בית די	בה�ש של ד	 יחיד ג� בתחומי� רותויאת כש


 עולה קיומה מה�ש די	 פסקי כמה על תי א� הצבע,גט ראינו עמדות שונות בבתי הדי	 הרבניי�


 מכוח הסכמת ,לת הגט בהרכב של ד	 יחידשל גישה שעל פיה נית	 לדו	 ולהכריע א� בשא


א� ,  אישה מלכה	 בדיינותהפוסלות דעות פי העל נראה שא� ,נוכח כל האמור. הצדדי�


יש צדדי� רבי� לטעו	 לכשרות , הצדדי� יקבלו על עצמ� כי אישה תהא חלק מההרכב


 סר שכ	 מכל מקו� נית	 להכשיר	 כהחלטות שניתנו בהרכב ח184,החלטותיו במישור ההלכתי


 
שאזי הפסול למעשה , פסלות מדי� קרוב,  כלומר–עצ� הדיי� לבי� פסלות מצד צירופו לדיי� אחר 


 . ולכאורה יש לפסול את שניה�דבק בשני הדייני� הקרובי�
� שא� נותר "המוכיח מדברי הרי, ק כח"ס, סימ� מו,  ג� תומי�ראו; ק ז"ס, סימ� לו,  החוש�קצות 180


א� מאיד� מביא ראיה ,  נפסל ההרכב כולולא – די� לאחר פסילת הדיי� הפסול תהרכב כשר של בי
יבמות , ש" ג� בחידושי הרשורא. ע"ד ומסכ� שדי� זה נותר במחלוקת וצ"לדעה הנוגדת מהראב


 ".ש"ור"ה "ד, ב"קד ע
 נדרשת מבית הדי� נתינת עדות לעניי� שבוא� מסייג שבמקו� . ק ז"ס, סימ� לו,  החוש�קצות 181


 .כפי שעדי� שנמצא אחד מה� קרוב או פסול יהיו פסולי�, אזי אכ� פסולי�, הפסק
יהא עלינו , ותרי� תמימי דעי� שני חברי ההרכב הנשבו נראה שזה יועיל דווקא במצב אמנ� 182


במצב זה נראה שלדעות המסתייגות .  ה� חלוקי� בדעותיה�שבולהמשי� ולדו� מה יהא במצב 
 .וצרי� עיו� נוס�,  לעילכאמורא� לכאורה זוהי עמדת מיעוט , אי� תוק� לפסק


; ב, רי� גסנהד,  משנהורא.  הצדדי� לדעת כול� לקבל עליה� דיי� פסול� בדיני ממונות יכולישכ� 183
. א"ע, סנהדרי� כד, בבלי;  ג� המשנה ש�ורא,  המחלוקת א� יכול לחזור בו מקבלתו או לאעל


 קסח עמוד,  כר� ג תלמודיתאנציקלופדיה" בית די�" בהרחבה נוובכל שאלת גבולות די� זה עיי
� .ואיל


ה להתעורר עלול,  נדונה תביעת הגירושי� בפני הרכב של שלושה וביניה� אישהשבו במצב אמנ� 184
� כבלתי " קבע בגשאותומצב , הטענה שלפי המוצע כא� משמע שההרכב מנה רק שני דייני�


הרי שבעיניו יש כא� , � הרכב הכולל אישה איננו מנוע מלדו�"אלא שא� לדידו של בג, חוקתי
וממילא טענות כנגד חוקיותו של ההרכב ה� טענות שאינ� הלכתיות ואינ� , הרכב של שלושה


 .תוקפו ההלכתי של הדיו� והגט הנית� מכוחונוגעות ל
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)�יש מי שיחלוק ויאמר כי נוכח , אכ	. )בהנחה שהמחוקק אכ	 יכשיר הרכב שכזה ויית	 לו תוק


ובצירו� ,  א� לא מכוח קבלת הצדדי�,העמדה הסוברת כי לא נית	 להכשיר את האישה לדיינות


 נראה ,אול�ו. לא יהא כל תוק� להכרעת ההרכב,  את ההרכב כולווסלתהדעה שפסלות דיי	 פ


ומכל מקו� ,  אמירה שכזו ניצבות במשקל ניכר העמדות החולקות שהובאו לעיל שמולכאמור


  . יהא תוק� לפסק בהיבטיו הממוניי�


  הצור� בבית די� לש� כפיית גט. 3


 עלינו לדו	 היא א� הפעלת לחצי� והטלת סנקציות העולות כדי כפיית בהש השלישית השאלה


 לשאלה א� יש ג�  נדרשי�עצמנו אתמצא ממילא נ, א� אכ	 כ�. הגט דורשת הרכב של בית די	


,  ולחצי� שהורתה עליה� אישהסנקציות שלמקו� להטיל ספק בתוקפו של גט שנית	 כתוצאה 


  .המכהנת כדיינת, או הרכב הכולל אישה


 ולח� כפייה בקצרה לשאלה כיצד ייתכ	 שתייחסא, ולצור� המש� הדיו	, �דבריה בפתח


 ביאא 185. זו נשתברו כבר קולמוסי� רבי�בשאלה. אישמניבי� גט כשר שצרי� להינת	 ברצו	 ה


  .את עיקרי הדברי� הנחוצי� לדיו	


:  בבבלי בבא בתרא מצביע על הסברה לקביעת תוקפו של גט מעושה בכלל וא� בגויי�עיו	


 הלח� החיצוני מגבש את גמירות הדעת כלומר 186,"אגב אונסיה גמר ומקנה:  הואסברא"


 הוא שהגט 188ע� נוס� המוצע בסוגיית בבא בתרא ט187.הנחוצה כדי להכשיר את הגט


המעושה מניב גירושי	 תקפי� בגי	 רצונו הכללי והפנימי של כל אד� מישראל לפעול לפי כללי 


  :�" מסביר הרמבוכ� 189".דמצוה לשמוע דברי חכמי�: "ההלכה


 שאי	 אומרי	 אנוס אלא למי שנלח� ]... [ לא בטל גט זה שהרי הוא אנוסולמה


 ר דבר שאינו מחוייב מ	 התורה לעשותו כגו	 מי שהוכה עד שמכונדחק לעשות


או נת	 אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד 


שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אי	 זה אנוס 


לפיכ� זה שאינו רוצה לגרש מאחר . ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה


ה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מ	 שהוא רוצ


 
–ו"התשל (153ד – ג העבריפט המששנתו�" כפיית גט להלכה ולמעשה" זרח ורהפטיג למשל ראו 185


 ).ז"התשל
 .א"ע, מח 186
אי� הוא ,  מבאר שכיוו� שאשתו שונאתוא�ש"  נמי נימאהת�: "ה"ד, א"בבא בתרא מח ע, �"רשב 187


 .מפסיד דבר מנתינת הגט
 .א"ע, מח 188
� בדברי "התולה את טע� הרמב, הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  ג� בדברי המגיד משנהראו. ש� 189


 .הבבלי ש�
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העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיו	 שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר 


  190.גרש לרצונו


 כפיית גט עולה מ	 הבבלי במסכת סנהדרי	 ודברי הראשוני� כי לכתחילה יש צור� בבית לעניי	


 על היות� של הדייני� כפייהסמ� כוח הנ,  וע� ביטול הסמיכה191,די	 של מומחי� וסמוכי�


 הטע� לכ� שמתאפשרת כפיית הגט מכוח שליחות זו הוא שכיחות� 192.שליחי דורות ראשוני�


 למנוע נוס� הוא הצור� טע� 193; תקנה ואשר בה� נדרשת כפיית גטי�של המצבי� הדורש


י והוו להו	  לא מנסב	 לגבר– דאי לא"ש  כיוו	זאת ו,כפייה בית הדי	 חסר כוח של בושמצב 


 את בנות ישראל מכבלי  שיאפשר לשחררכפייה כלומר בלא כוח 194,"בנות ישראל עגונות


  . ה	 תיוותרנה עגונות,הבעל הסרב	


  : במסכת גיטי	 עוסקת בזיקה שבי	 הגו� השיפוטי הכופה את הגט לבי	 כשרותוהמשנה


� ובגוי� חובטי	 אותו ואומרי;  פסול– ובגוי�;  כשר– בישראל 195 מעושהגט


   196. וכשר– לו עשה מה שישראל אומרי� ל�


 המשנה משמע כי יש חשיבות לשאלה מיהו הגו� השיפוטי אשר הפעיל את הלח� לתת את מ	


 כי המשנה גישהמדע� זאת .  איננו מניב גט כשר– שהופעל על ידי בית די	 של גויי� לח�. הגט


יד� הארוכה של בית דינ�  בית דינ� של הגויי� מצהיר על עצמו כמוציא לפועל וכבושבמצב 


 
 .הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  תורהמשנה 190
 .  בית די� שהוסמכו על ידי שרשרת של דייני� שהוסמכו מימי משה רבנוכלומר 191
 ;"ת לפניה� ולא לפני הדיוטו–' ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�': "ב"ע, גיטי� פח, בבלי 192


 ".והא דדרשינ�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, א"חידושי הרשב; "לפניה�: "ה"ד,  ש�תוספות
שהגרושי� דינ� מצויי� תמיד ה� וראוי� ": "ובוודאי דכל: "ה"ד, א"ע, סנהדרי� כג, �" הרמבחידושי 193


 ג� חידושי ורא, ואול�; ק א"ס, סימ� א,  ג� נתיבות המשפטראו; "לתקנה בכל מקו� משו� חינה
 גיטי� וקידושי� יש מקו� ג� לטעו� שלענייני, "ובעי שמעת מינה: "ה"ד, ב"ע, יבמות מו, �"הרמב


כלומר איזו שהיא הסכמה , "כל המקדש אדעתא דרבנ� מקדש"שהסמכות נשענת על הכלל ש
 .מכללא לסמכות א� כשאינ� מומחי� וסמוכי�


 .ש�, �"רמבוכ� חידושי ה. ש�, א" הרשבחידושי 194
 כפיית שבוהמבהיר שאי� הכוונה דווקא למצב , ב"ע, גיטי� פח, ה הבחירבית,  המאירידברי ועיינו 195


כמו אונס ממו� שמעקלי� את רכושו ,  אחראונס ידי עלאלא ג� , הכאה פיזית על ידי תההגט נעש
 הדיו� וי� זה ראלעני.  כי לא לכל הדעות אונס ממו� נחשב ככפיית גטאציי�. או מטילי� עליו קנס


 .229 ש"ה הצמוד לבטקסטלהל� 
ראו מאיר שמחה הכה� " (וכשר" מכתבי היד לא מופיעה המלה שבחלק ציי�א. ח, גיטי� ט, משנה 196


, בבא בתרא מח,  למשל ג� הנוסח בבליוראו, )ו"התשכ (מסכת גיטי�:  סופרי�דקדוקיפלדבלו� 
: ילי�כי יש המפרשי� את המ, " מעושה בישראלגט: "ה"ד,  תוספות ש�נוייובעקבות כ� ע, א"ע
 של אותו –כפירוש של הרישא "  לו עשה מה שישראל אומרי� ל�רי�ובגויי� חובטי� אותו ואומ"


וכיוו� שכ� מפרש רבנו " ואי� נראה: "הכותב,  תוספות ש�ורא.  הגט בגויי� הוא פסולשבומצב 
וכ� משמע , ושכ� מפורש בהלכות גדולות,  הגטרותב של כש מתארת את המציפאיצחק שהס


 . ומהירושלמיספתאמהתו
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הרי שהגט , "עשה מה שישראל אומרי� ל�: "וא� אומרי� כ	 לסרב	, של ישראל ופסיקתו


  :	" כ� בלשונו של הר197.כשר


ובעובדי כוכבי� פעמי� שכשר א� אומרי� לו עשה מה שחכמי ישראל , כלומר


שעל ידי זה לא היה העובד כוכבי� אלא כמקל ורצועה לבית די	 , אומרי� ל�


ואי	 מדקדקי	 בשליח שהוא חובט א� הוא , ל ישראל שלוחו של בית די	ש


  198.ישראל או עובד כוכבי�


 הופעלה כפייה החשש שהאי נית	 היה להניח שהסיבה לפסלות גט מעושה בגויי� הלכאורה


 בי	 קיומה של קשר יש,  לעילכאמור.  לפי ההלכהכפייה אי	 עילת בוש כלומר במצב ,שלא כדי	


 בדיו	 ,אול�ו 199.י	 הנחת גיבוש הרצו	 המכשיר את נתינת הגט מכוח כפייתועילה תקפה לב


  : האמוראי� סביב משנה זו אנו עדי� לדברי� הבאי�


 –שלא כדי	 ,  כשר–כדי	 , גט המעושה בישראל:  רב נחמ	 אמר שמואלאמר


אפילו ריח  – שלא כדי	,  פסול ופוסל–כדי	 , ובעובדי כוכבי�; פסול ופוסל


  200.הגט אי	 בו


  :  שני פרמטרי� לבחו	יש  כשרותו של הגט והשלכותיולעניי	ש האמור לעיל משמע מ	


 הדרישות ההלכתיות המצדיקות את עצ� הפעלת  שלקיומ	  הראשו	 הוא שאלתהפרמטר


  .כפייהה


ישראל או :  על הסרב	כפייה זהותו של הגו� השיפוטי המפעיל את ה השני הואהפרמטר


  . גויי�


 הגט נית	 בבית די	 של גויי� לפי הפרמטרי� בוש שא� במצב  נמצאנו למדי�,ראשית


  .וא� גט כזה יהיה פסול, אי	 בכ� כדי לקבוע את כשרותו,  כפייתואת המצדיקי�ההלכתיי� 


 שתי  יש של שני הפרמטרי� המצויני� לעילעדר�י אנו רואי� כי לקיומ� או ה,שנית


 נוגעת לקביעה א� הגט פעל את הראשונה: השלכות משמעותיות שאינ	 צועדות תמיד יד ביד


 פוסל ואילו השנייה נוגעת לקביעה א� הגט שנית	, פעולתו והתיר את האישה להינשא לאחר


  .  אישה גרושהככל ה	ואותה מלהינשא לכ


 
המבאר שתחילה סבר רבנו ת� כי למעשה מדובר , ב"ע, גיטי� פח, ש" למשל בתוספות ראראו 197


 אומרי� לו עשה מה שישראל שבו פסול אפילו במצב –במחלוקת וכי לדעה כי בגויי� פסול 
�פרשנות זו היא המובאת . ו ורואה פה שלושה מצבי� מוסכמי�ולאחר מכ� חזר ב, אומרי� ל


 .בדברי מרבית הראשוני� והאחרוני�
: ה"ד, ב"ע, גיטי� פח,  ג� תוספותראו".  כוכבי�ובעובדי: "ה"ד, א" מט עגיטי�, �"� על הרי"ר 198


 ". חובטי�יי�ובגו: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, א"חידושי הריטב; "ובגויי�"
 מגבשת רצו� תק� לגט מתבססת ג� על ההנחה שאד� יה שכפיההנחה, 189 ש"הליד ,  שראינוכפי 199


 .חפ� לקיי� את מצוות חכמי�
 .ב"ע, גיטי� פח, בבלי 200
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 ,וא� הגט פסול, ה	ו לכלהינשאמ  פוסל אותההוא,  שא� הגט כשרלהניח היה נית	 לכאורה


 באופ	 מפתיע אנו עדי� בבבלי ,אול�ו. ת בעלה לאחר מוה	והרי שהיא כשרה להינשא לכ


 היא  גיסא כלומר מחד,"פסול ופוסל" אפשרות של גט ישש, לדברי רב נחמ	 מפיו של שמואל


 היא פסולה מלהינשא  גיסאומאיד�, נותרת במעמד של אישה פנויה ואיננה מותרת להינשא


  ? הכיצד. לכה	 כאילו היא אכ	 גרושה


 201, תקפהכפייהכלומר בלא עילת ,  כדי� בישראלשלאת	  הגמרא משמע שגט שנימדברי


 כלומר נחזה כלפי חו� ,"ריח גט" משו� שיש בו , ופוסלפסול הוא בגויי� כדי�או שנית	 


 ה	ו לכג�  איננה גרושה ותוכל להינשאהאישה, בגויי�  כדי�שלאבעוד כאשר נית	 גט  (202כגט


  ").ואפילו ריח גט אי	 ב"כיוו	 ש


 מעיקר הדי	 א� בשאלות קושי בהבנת התוצאה שלעיל ונער� דיו	  הגמרא משתמעמדיו	


בדברי .  שלה� כדי להניב גט כשרכפייהוא� מעיקר הדי	 יש בכוח ה" גויי� בני עשויי נינהו"ה


 ששני התירוצי� לב שי� לראוי. האמוראי� מובאי� שני תירוצי� לתוצאת הביניי� המתמיהה


, הלכתיי�� ה מגזרת חכמי� שביסודה טעמי� מטנשעני� על ההנחה שהתוצאה האמורה נובעת


  :ואיננה תוצאה של עיקר הדי	


   כשר–  הנית� בגויי� כדי�גט


  : הראשו	 הוא תירוצו של רב משרשיאהתירו�


? ומה טע� אמרו פסול. דבר תורה גט מעושה בגויי� כשר:  רב משרשיאאמר


  .עלהשלא תהא כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה בגוי ומפקעת עצמה מיד ב


הסיבה לקיומו . מעיקר הדי	 גט מעושה שנית	 לפי כללי ההלכה הוא אכ	 כשר,  אחרותבמילי�


 היא גזרת חכמי� כפייהשל פרמטר שני הבוח	 את זהותו של הגו� השיפוטי המפעיל את ה


 נשי� פונות לבתי די	 של גויי� כדי בושגזרה שמטרתה למנוע מצב  – הלכתית�הטשסיבתה מ


 אתהגמרא מסבירה חשש זה כשהיא נוקטת .  שלה� על בעליה	כפייההשיפעילו את כוח 


 , משתמע לכאורה חשש ליחסי קרבה בלתי הולמי�ממנהשלשו	 , "תולה עצמה בגוי "לשו	ה


 
 ".כדי�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י"רש 201
בכל זאת ו,  מה שאמנ� אינו תק� מדאורייתאדברהכוונה היא ל" ריח גט" ננקטת לשו� של כאשר 202


 את התחושה של הדבר ויש נות� הדבר עצמו אול� אינו ריחוזאת כש� ש,  כגט�הוא נחזה כלפי חו
, בבלי: עיי� למשל(ל " לגרושה אנו רואי� במקורות חזוה� לעניי� איסור כ.לו זיקה וקשר אליו


מותרת ג� כאשר נת� לה גט ואמר לה את , כיוו� שכ�. שאנו מחמירי� ג� בריח גט) א"יבמות נב ע
 מלהינשאהרי שיש בו ריח גט הפוסלה , א� שמדאורייתא הגט אינו תק�, לכול� חו� מפלוני


 . מדרבנ�לכוה�
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 יתר על כ	 אולי מ	 הלשו	 203.שהמניע לה� הוא רצו	 האישה שיכפו את בעלה לגרשה


גיטי	 ,  כלומר204, כדי	שלאתני� עולה ג� חשש מריבוי גיטי	 הני" מפקעת עצמה מיד בעלה"


� מסכ� את מעמדו של גט זה " הרמב205.שבה� לא מתקיי� ג� הפרמטר ההלכתי הראשו	


 206, מ	 התורה בגי	 הנחת הרצו	 הפנימי של כל אד� לגרש לפי כללי ההלכהתק� כי הגט ופוסק


  :א� פסול בגי	 גזרת חכמי�


 הרי זה גט כתוב והדי� נות� שיהואיל הגוי� מעצמ	 אנסוהו עד שכתב וא�


   207.פסול


 208. למת	 גט שלא על פי הפרמטרי� ההלכתיי�כפייה יש בוש במצב מוב	כ זה איננו קיי� טע�


  : הלח� משנה, למשל,כ� כותב


� דשלא כדי	 דידהו הוא שה� יודעי� שעושי	 שלא כדי	 ומכל " עכודשאני


	 אותו מקו� כופי	 וכ	 הישראל שכופי	 אותו לא גמר ומגרש כיו	 שיודע שכופי


  209.שלא כדי	


 
 ורא, "ובאה עליו בעקיפי�": " עצמהתולה: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י" שזו כוונתו של רשונראה 203


עד שיכריח , ו לו ולזנות עמלהחני�": " עצמה ביד גויותולה"ה "ד, א"ע,  מחתראבבא ב, �"רשב
 ". את בעלה לגרשה


שהגזרה אכ� נובעת מחשש לריבוי , " תורהדבר: "ה"ד, א"ע, בבא בתרא מח,  למשל תוספותראו 204
 . בגויי� ג� שלא כדי�יהמקרי כפי


 205  �הוא מסביר את החשש , "איתמר עלה: "ה"ד, א"ע,  בתרא מחבבא, א" למשל בחידושי הרשב
 .יהתפנה לגוי ג� כשאי� עילת כפי, כלומר" מפקעת עצמה שלא כדי� מיד בעלה"ש


 .190 ש"לה הסמו� בטקסט עיינו 206
משמע שתק� " גט פסול"� בלשו� של " נוקט הרמבכאשר. הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  תורהמשנה 207


 ).הלכה ב, פרק י, ש�(מ� התורה אלא שיש בו פסול מדרבנ� 
כיו� דשלא , רוצה אני'  על גב דאמא�": "אמר רב: "ה"ד, ב"ע,  גיטי� פח,ד"הרי למשל פסקי ורא  208


 דיוק לשו� ורא, מאיד�; "כדי� עישו אותו ואי� מצוה לשמוע דבריה� לא גמר ויהיב בכל לב
 הדי� נות� שכופי� אותו לגרש וטעו יהלא ה: "הלכה כ, פרק ב, גירושי�, � במשנה תורה"הרמב


הואיל וישראל אנסוהו , דיוטות ואנסוהו עד שגירש הרי זה גט פסולבית די� של ישראל או שהיו ה
די במוטיבציה של האד� למלא אחר מצוות בית ,  לכאורה שבמצב של טעותמשמע". יגמור ויגרש


 שלא על ייהמה שאי� כ� במצב בו הכפ, הדי� כדי לגבש את הרצו� הפנימי הנדרש לתת תוק� לגט
, הלכה כ, פרק ב, גירושי�, שנה לח� מוראו; די� של גויי�פי הפרמטרי� ההלכתיי� נעשית בבית 


 כי במצב של טעות ג� האד� המגרש טועה לחשוב שכופי� אותו כדי� ולכ� מגבש את גישהמד
אכ� , בטעותא� א� בית די� ביודעי� מורי� על גט מעושה שלא כדי� שלא , הרצו� הפנימי הנדרש


� לשו� המשנה מניחה שככלל בית די� " הרמבממשי� הלח� משנה ומבאר שלשיטת. אי� לו תוק�
 המש� דברי ורא, ואול�.  מבחינה בי� המצבי� הללואינהולכ� , כופי� שלא כדי� רק משו� טעות


� שכ� לפי דברי הבבלי משמע שגט שלא כדי� בישראל "המקשה על דברי הרמב, הלח� משנה
, א"ע,  בתרא מחבבא, הבבלי � פסק לפי סוגיית" ש� שמציע שהרמבנוועיי. חסר תוק� מ� התורה


 יש אונס וקבלת שבוהרי זה דומה למצב ,  לשמוע דברי חכמי�והשכיוו� שיש אונס וכ� מצו
 .  ש� עוד דבריו הארוכי�נוועיי.  תק�המקח בותמורה במקח ש
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  כשראינו –  הנית� בגויי� כדי�גט


 מעיקר הדי	 גט הנית	 מכשיר ה, השני בדברי הגמרא שולל את שיטת רב משרשיאהתירו�


 גט הנית	 בבית די	 של גויי� הוא , לפי שיטה זו210."בדותא היא: "במלי� חריפות, בגויי� כדי	


 שנפסקה כפייה גו� הוצאה לפועל של רק הנ� הגויי�  א� כ	אלאוזאת (גט פסול מעיקר הדי	 


 מדוע לדברי רב נחמ	 מפי שמואל זהו גט ,א� כ�: ממילא יש לשאול). בבית די	 של ישראל


  :ולכ� משיבי�? ה	והפוסל את האישה מלהינשא לכ


"�  ".שלא כדי	 בכדי	 ישראל לא מיחל�, כדי	 בכדי	 דישראל מיחל


גזרה  – הלכתית�ה הנובעת מסיבה מט הטע� נעו� בגזרת חכמי�, לפי התירו� השניג�


 בהתא�חכמי� גזרו שגט מעושה הנית	 ,  אחרותבמילי�. החוששת לטעות בעיני הציבור הרחב


 כדי שלא יטעה הציבור ה	ולפרמטרי� ההלכתיי� על ידי גויי� יפסול את האישה מלהינשא לכ


 יכולה אזי, שראל לפי הפרמטרי� ההלכתיי� על ידי יכפייהב הגט נית	 בושלחשוב שג� במצב 


 הגט נית	 על ידי גויי� מבלי שהוא מקיי� א� את כאשר,  לעומת זאת211.ה	והאישה להינשא לכ


   212. וממילא גט כזה א� איננו פוסל את האישה,אי	 מקו� לחשש כזה, הפרמטרי� ההלכתיי�


מדוע אי	 לטעו	 כי ? מדוע גט שנכפה על ידי גויי� איננו תק�?  הסברה ביסוד שיטה זומהי


הלח� החיצוני גיבש את הרצו	 הפנימי הנדרש למת	 תוק� לגט בלא כל קשר לזהות� של 


  ?הכופי�


 
 .הלכה כ, פרק ב, גירושי�, לח� משנה  209
 עקרונית כוח של לגויי� שי לשיטתושכ� לכאורה א� ,  בעקבות קושיה על שיטת רב משרשיאזאת 210


 וה�מדוע כאשר כפו אותו שלא כדי� אי� הוא פוסל את האישה מלהינשא לכ, כפיית גט שיהא כשר
המשיב , ש�, שנה בדברי הלח� מנוועיי?  לגט שנית� שלא כדי� בישראלבדומה וטמשו� ריח ג


 וזאת,  שלא כדי�יהילקושיה זו ומבחי� בי� רצו� סרב� הגט לקיי� רצו� בית די� של ישראל ג� בכפ
 . לבית די� של גויי�בניגוד


ואתי למימר ישראל נמי : "מבאר את חשש הבלבול כ�, "כדי�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י"רש 211
לכאורה משמע שהחשש הוא שיטילו ספק ". וההוא גיטא מעליא הוא,  לא פסיל–שעישוהו כדי� 


שאלה א� הוא פוסל אלא א� א� הוא ושמא יטילו ספק לא רק ב, כללי בהשלכותיו של גט מעושה
 היאהרי הלכה ידועה ומפורסמת ? מדוע יטעו לחשוב כ�:  זה מעורר תמיההטיעו�. עצמו פסול


 ופוסל: "ה"ד, �"בדפי הרי, א"ע, גיטי� מט, �"אכ� הר.  אפשרות לכפות גט בתנאי� מסוימי�ישש
,  לרצונוירשה בעלה גשבו  הוא רק במצבוה� שיטעו לחשוב שאיסור גרושה לכמבאר, "מ� הכהונה


 . א� לא כאשר כפו אותו לגרשה
כי לכאורה נית� היה לחשוש שהציבור לא יבחי� , " כדי�שלא: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י" רשמבאר 212


הרי גט שלא כדי� בישראל פוסל את האישה .  שלא כדי� בגויי�לגטבי� גט שלא כדי� בישראל 
 שנית� שלא גט לבאשרדוע לא קבעו כי כ� יהא ג� מ, א� כ�.  משו� ריח הגטוה� לכשאמלהינ


ואי� גוזרי� ,  בגט לא כשר היא גזרהוה� שעצ� פסילת האישה מלהינשא לכומבאר? כדי� בגויי�
 .גזרה לגזרה
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הבבלי מביא דיוק מ	 הפסוק .  הטע� לדעה הפוסלת גט שכזהלכאורה הסוגיה טמו	 בהמש�


טע� ".  ולא לפני גויי�– לפניה�" כי 213,"ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�: "שמות ספרב


 קושר ג�ד " הרי214.גט שנית	 כדי	 בגויי� בדברי רבי� מחכמי ההלכהזה מובא כטע� הפוסל 


  : הרצו	 הפנימיגיבוש לבי	בי	 טע� זה 


דרחמנא אמר , כדי	'  היכא דגוי� אנסי ליה דאי	 מצוה לשמוע דבריה� אפיאבל


  215.א� על גב דאמר רוצה אני לא גמר ויהיב בכל לב" לפניה� ולא לפני גוי�"


 הגט גיבוש רצו	 פנימי לתת את אי	 ג� ממילא ,ת הדי	 בפני גויי� שיש איסור להביא אכיוו	


  .א� שלפי הפרמטרי� ההלכתיי� אכ	 יש מקו� לכפיית הגט, לפי מצוות�


   בי� השיטותהכרעה


: לשו	 הגמרא היא פסקנית.  הגמרא בגיטי	 משמע ששיטתו של רב משרשיא נדחיתמדיו	


 כשיטה שיש כרע לכאורה הו216."ויי נינהודודאי לאו בני עש: "י"ובלשו	 רש, "בדותא היא"


 ולא רק לשאלה א� ,חשיבות רבה ג� לזהותו והרכבו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט


  .כפייהלפי הפרמטרי� ההלכתיי� המצדיקי� " כדי	"זהו גט שנית	 


 217. שתמונה פסקנית זו משתנה כשאנו מעייני� בדיו	 הגמרא בבבלי בבא בתראאלא


 הבבלי כי הטע� נעו� בסברה מסיק , תוקפו של מקח שנעשה באונססיבתבגמרא במהל� דיו	 ה


 כלומר הלח� החיצוני מגבש את גמירות הדעת הנחוצה ,"אגב אונסיה גמר ומקנה "שלפיה


 תוק� לגט מעושה שנית	  אפואהמקשה מדוע אי	 – כנגד רב יהודה.  של המקחוקפולת


שהלח� החיצוני גיבש את גמירות הדעת הנחוצה שהרי ג� כא	 נית	 לומר , בכפיית� של גויי�


 שמעיקר הדי	 הגט אכ	 תק� ג� ,מביא הבבלי את שיטתו של רב משרשיא – לתוקפו של הגט


  .במצב זה וגזרת חכמי� היא הקובעת שיהא פסול


� " הרמבבדברי . משמע מכא	 ששיטת רב משרשיא איננה שיטה דחויה כלל ועיקרלכאורה


 גט לפי הפרמטרי� ההלכתיי� נית	 כאשרטת רב משרשיא וקובע ש כשיפוסק הואאכ	 נראה ש


 תמה ,בעל הכס� משנה,  רבי יוס� קארו218. הגט פסול א� לא בטל,בכפיית בית די	 של גויי�


�היא לשו	 חד" בדותא היא" לדידו לשו	 הבבלי במסכת גיטי	 ;� תמיהה גדולה"על הרמב


 
 .1 כא שמות 213
: ה"ד, ב"ע,  פחיטי�ג, ד"פסקי רי; " כוכבי�ובעובדי: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח,  למשל תוספותראו 214


, ב"ע, גיטי� פח, ש"תוספות רא; " מעושהגט: "ה"ד, ב"ע, גיטי� מח, א" הרשבחידושי; "אמר רב"
 .ט–ק ז"ס, קלדסימ� ,  העזרב�א, בית יוס�; " חובטי�ובגויי�: "ה"ד


אות ,  דהלכה, פרק ט, גיטי�, ז" כדברי� הללו ג� בפסקי ריאראו; ש�, 214 ש" הלעיל, ד"רי פסקי 215
 .ב"פח ע, גיטי�, ח" בחידושי הגרו רא כ�.טז


 ". היאבדותא: "ה"ד, ב"גיטי� פח ע, י"רש 216
 .א"ע, בבא בתרא מח, בבלי 217
 .הלכה כ, פרק ב, גירושי�, רה תומשנה 218
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 והוא חוזר על קושייתו ג� 219,יקר הדי	 אינו כשר מעהגטש ויש לסמו� עליה בקביעה משמעית


 שגט מעושה בגויי� פסול מעיקר משמע אכ	 מדברי רוב פוסקי� 220". יוס�הבית"בחיבורו 


 , את דיו	 הבבלי בבא בתרא ה� מתרצי� כשיטה המובאת לפי סברת המקשה בלבד221.הדי	


  222. א� לא כעדות לכ� שהבבלי מצדד בשיטתו,כפייהשאכ	 סבור שלגויי� כוח 


 לגו� השיפוטי הכופה ת שלעיל נחו� לענייננו כדי לבחו	 א� מעיקר הדי	 יש חשיבוהדיו	


יהא תק� ,  חברה ג� אישהבושאו על ידי הרכב ,  וממילא א� גט שנכפה על ידי אישה,את הגט


  .לדעות שאישה איננה כשירה לכה	 כדיינת


 חשיבות אי� מעיקר הדי	, �" להלכה בדברי הרמבפסקתהנ,  לראות כי לדעה האחתנוכחנו


 היא לפי הפרמטרי� הי כל עוד הכפילזהותו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט


  אתנהיפסלותו של הגט היא רק מגזרת חכמי� שנשי� לא תתל. ההלכתיי� המצדיקי� אותה


 מכהנת אישה בוש גזרה שלפי הגיונה איננה ישימה כלל לבית די	 של ישראל ,עצמ	 בגויי�


  .הייהודי


 קיימתאכ	 " לפניה� ולא לפני גויי�" האיסור של נוכחש הרי, אחרתה כתיתל ההלדעה


 מעיקר הדי	 על משפיעה זהותו. חשיבות לזהותו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט


 ג� ,אול�ו.  הגטאת גיבוש הרצו	 הפנימי למלא אחר הוראותיו של אותו גו� שיפוטי ולתת


בבית די	 ,  ניתנת לפי הפרמטרי� ההלכתיי�כפייהת ה הוראבושאיסור זה איננו ישי� למצב 


 רצו	 לטעו	 שלא גובש לולא נראה שמתקיי� כל רציונ, יינתרבני שבהרכבו חברה ג� אישה ד


  223.תק� למת	 הגט


 מטיל בית הדי	 אות	ש ג� את השאלה א� הסנקציות בח	א,  בכפיית הגטהעיו	 להשלמת


מכי	 אותו עד שיאמר " דוגמת , לח� פיזי ממשאו שמא רק הפעלת, כלל עולות כדי כפיית הגט


  . כפייה עולה כדי ,"רוצה אני


עולה כי בידי בית הדי	 אפשרות ,  אנו סוקרי� את המקורות ההלכתיי� השוני�כאשר


 כלומר מ	 , מ	 הקל אל הכבדביאא אות�ש,  על סרב	 הגט�להפעלת כמה אמצעי לח� עיקריי


 
 דבריו שאפילו א� יש צד לטעו� שצרי� לחשוש לאמור ורא. הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  משנהכס� 219


 יה היותר יש לדו� א� האישה ספק מגורשת כאשר הכפיהרי לכל, א"ע,  בתרא מחבאב, בבבלי
לכאורה א� . � שגט זה פסול מדרבנ� בלבד"א� מכל מקו� אי� לפסוק כלשו� הרמב, כדי� בישראל


 ".וצרי� עיו�: " במילי�דבריו אתאכ� הכס� משנה חות� .  לא תצא– בגט זה לאחר ישאתכבר נ
 .ט–ק ז"ס, סימ� קלד,  העזרב�א,  יוס�בית 220
, בית שמואל; סעי� ח, קלדסימ� , אב� העזר,  ערו�לח�שו; קלד סימ�,  העזרב�א,  למשל טוראור 221


 .אות טז, הלכה ד, פרק ט, גיטי�, ז" ריאפסקי; ק יג"ס, סימ� קלד,  העזראב�
, גיטי� פח, ש" תוספות ראוכ� רא; " תורהדבר: "ה"ד, א"ע, בבא בתרא מח,  למשל תוספותראו 222


 ". תהאשלא: "ה"ד, ב"ע
  גברי�משלושה מי שיטע� כי גיבוש הרצו� מתקיי� רק בגו� שיפוטי המורכב יהיה שייתכ� 223


וכי עיקר הרציונל , אול� דומני שטיעו� זה דחוק מעט,  בית די� לכל הדעות ההלכתיותוהמהווה
 . ההלכתית הנדרשתיה תלוי בשאלה א� מתקיימת עילת הכפיהרצו�להניח שקוי� גיבוש 
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לזה החמור והקרוב , "מכי	 אותו"רת במקורות כ המתוא,האמצעי הרחוק ביותר מכפיית הגט


  224. לעילזכרביותר לכפיית הגט הנ


 ," בדברי�כפייה"חברתי היא ל� הקלה הכוונה בלח� מוסריבדרגתו :חברתי� מוסרילח�


  מעשי ומרחיק לכתביטוי ג� מצוא לח� מוסרי זה יכול ל225."שמותר לקרותו עבריינא"כלומר 


 בתשובת רבנו ת� לשאלה שנשאל, כ� למשל. מסרב	 הגט של קריאה להתרחקות חברתית יותר


סבור רבנו ת� שלא נית	 ,  אודות אישה שמאסה בבעלה בעל המו� ומבקשת לכפותו לגרשהעל


  :א� כותב, לעשות כ	


 א� כל רבותינו שוי	 בדבר תגזרו באלה חמורה על כל איש ואשה מזרע בית א�


ישא ולית	 עמו להאריחו שלא יהו רשאי	 לדבר עמו ל, ישראל הנלוי� אליכ�


ועוד יוסיפו חומר ברצונ� על כל . ולהאכילו ולהשקותו וללוותו ולבקרו בחלותו


.  עליוכפיה אי� שבזה, א� לא יגרש ויתיר אותו האיש את הילדה הזאת, אד�


, א� אני נתפרד מעליו, והוא לא ילקה בגופו מתו� נידוי זה, שא� ירצה מקיי�


וא� יעבור שוגג לא תחול על , נו ישמור אותהוכל שיהא זכור בגזרת� וגזרת


כי טוב להניח אותה בעיגונה , וא� כ� יעשו רבותינו נראה דר� הישרה. השוגג


   226. הנארעותהמאורעותי "שכבר פשט האיסור ע, מלהוציא לעז על בניה


 הסרב	 וגופו מביאה לכ� שנית	 להפעילו ג� כנגד במישרי	 שלח� זה איננו מופעל העובדה


 די	כלי זה אכ	 ננקט בכמה הזדמנויות על ידי בתי ה.  הלכתיתכפייה אי	 עילת בה�ש במצבי�


  227.הרבניי�


 של 	קיו� פסקי די( חוק בתי די	 רבניי� 1995 זו של הרחקות רבנו ת� חוקק בשנת ברוח


 אות	ש לבית הדי	 ארגז כלי� רחב של הגבלות שונות המקנה 1995,228–ה"התשנ, )גירושי	


 וא� , או קבלת גט גט הורה על מת	בושוזאת בכל מצב , על סרבני הגט להטיל וסמ�הוא מ


  . או חיובכפייהמבלי שהורה בפסק דינו על 


 
 .175–161' בעמ, 185 ש"לעיל ה,  ורהפטיגשל מבוססת על מאמרו יהעי הכפי של אמצסקירת� 224
 ". וית� כתובהיוציא: "ה"ד, א"ע, כתובות ע, תוספות 225
על הרחקות רבנו ת� עיינו ג� במאמרו המקי� והמעמיק ; סימ� כד, )חלק התשובות( הישר ספר  226


 ). ד"התשנ–ב"התשנ (65יט –יח המשפט העברי שנתו�" ת� רבנו ותהרחק"של אברה� בארי 
ת צי� "מובא בשו, )ה"א סיוו� תשמ"כ, לא פורס� (237/�"דתש) גדול(ערעור ,  למשלראו 227


 נטע ג� ורא; )סימ� כג,  העזראב�, חלק ז, ת יביע אומר"שוהובא ג� ב (נא סימ�, חלק יז, אליעזר
 /Ynet 28.9.2008www.ynet.co.il" בריקסמ�חר� על הסרב� ישראל : בית הדי� הרבני"סלע 


articles/0,7340,L-3603221,00.html . בית הדי� הרבני הגדול '  נפלוני 5185/13 �"בגכמו כ� ראו
הד� בסמכות בית הדי� הרבני להמלי� על נקיטת הרחקות ) 28.2.2017, פורס� בנבו (בירושלי�


 .רבנו ת� נגד סרב� גט
 .139ח "ס  228
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 למשל כמו,  ההגבלה מאפשרי� מניעת שורה של שירותי� המוענקי� לאזרחי המדינהצווי


לה רוב צווי ההגב. יציאה מ	 האר� ועוד, פתיחת חשבו	 בנק,  החזקת רישיו	 נהיגה של	מניעת


 לאותה מניעת מאוד דומי�אלא ,  ישירה כנגד גופו של הסרב	 או ממונופעולה בגדרהללו אינ� 


 צולאשר כמוב	 יוצרת על הסרב	 לח� עקי� להיענות , טובה המתוארת בהרחקות רבנו ת�


  . ולקיימושנית	 נגדו בבית הדי	


 הפוסל את ונסא הינו א� לח� ממוני  בשאלה בי	 הפוסקי� השוני� יש מחלוקת: כספילח�


נראה שהפעלת לח� ממוני ,  ע� זאת229. לא הייתה עילה הלכתית לכפותובה�שהגט במצבי� 


, הכוונה היא. היאיננו מעורר קושי כזה ואיננו עולה כדי כפי"  בדר� ברירהכפייה"מ	 הסוג של 


 היא גרה בנפרד א�וזאת א� ( את האיש בתשלו� מזונות לאישה מחייבי� בוש למצב ,למשל


 נית	 להגדיר מצבי� של 230.דייאו כאשר מחייבי� אותו לפרוע את כתובתה באופ	 מי) ממנו


 אלא , החיוב הכספי מוטל על האיש ממילא מכוח הדי	בה�שכמצבי� "  בדר� ברירהיהיכפ"


שבית הדי	 מדגיש בפניו שבידיו הברירה והבחירה להסיר מעליו את החיוב א� יית	 את 


  231.הגט


.  החזק ביותרהיפני על סרב	 הגט היא ללא ספק אמצעי הכפי הפעלת לח� גו: גופנילח�


 נראה שכבר 233."כופי	 אותו עד שיאמר רוצה אני" ו232"חובטי	 אותו: "בלשו	 המשנה


 על גופו של סרב	 הגט ג� את עונש כפייהבתקופת התלמוד נהוג היה להפעיל כאמצעי 


 בימינו כלל המאסרש בכ�מסתפק ,  למשל, כי הרב עובדיה יוס�ציי	א ע� זאת 234.המאסר


  :עולה כדי כפיית גט


, אלא בישיבה בבית הסוהר,  שכ	 בכפיה שבזמ	 הזה שאינה כפיה בשוטי�ומכל


  235.ואי	 כל דמיו	 בי	 בית הסוהר של זמנינו לבית הסוהר שבזמני� הקודמי�


 
 .164' בעמ, 185ש "לעיל ה, ורהפטיג אצל נועיי, ההלכתיות החולקות בדעות לעיו� 229
, חלק ד, ת צי� אליעזר"שו; " דאחריניאונסא: "ה"ד, סימ� א, חלק א, �"התשבת " שולמשל ורא  230


 .סימ� כא
� "הדיו� בבג מחד גיסא את ורא,  במצב של סרבנותמוגדלי� שאלת האפשרות לפסוק מזונות על 231


מזונות "ש� מכנה אות� השופט זילברג , )1955 (1543 ט ד"פ, פ"ר ההוצל"יו'  נרוזנצווייג 54/55
 אצל המובאי� המקורות את ראו גיסא מאיד�; אשר לדידו ודאי ייחשבו ככפיית גט, "הפחדה


. יות המאפשרות הטלת מזונות מוגדלי� דעות הלכתהמביא, 166' בעמ, 185ש "לעיל ה, ורהפטיג
גורס כי כפיית גט היא רק , סימ� א,  אחלק,  העזרב�א, ת היכל יצחק"שו, הרב הרצוג, כ� למשל


אבל לא סכו� שאינו , סכו� עצו� המהרס אותו[...] מטילי� עליו דבר שאי� בכחו לסבול "כאשר 
 ".פוגע בו מידה חמורה


 .ח, גיטי� ט, משנה 232
 .ו, � הערכי, משנה 233
234 � בית: "ה"ד, י ש�"ומפרש רש, "בית אסורי� דישראל"מוזכר , א"ע, פסחי� צא, בבלי, כ


 ". לכופו להוציא אישה פסולהכגו�": "האסורי�
 .סימ� כ,  העזרב�א, חלק ג, ת יביע אומר"שו 235
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 המאסר מוטל על סרב	 הגט מכוח הפרת צו בית הדי	 בושיש מי שמציע כי במצב ,  ועודזאת


  :  למשל כותב הרב שילה רפאל�כ. ייתכ	 שכלל אי	 לראות בכ� כפיית גט, נוזיויוב


ד עקב אי "אלא בשל בזיו	 ביה,  אי מת	 גטללגב לבית סוהר אינה ההכנסה


אלא שא� ית	 גט אנו פוטרי� אותו מישיבה בבית הכלא . מסירת המסמכי�


  236. לו על בזיו	 בית הדי	�ומשאר קנסות ומוחלי


 להניב גט תק� תתעורר רק כאשר בית הדי	 יהראה ששאלת יכולתה של כפי הסקירה שלעיל נמ	


 יהוא� בעניי	 זה יש הסוברי� שאי	 לראות בכ� כפי, מפעיל אמצעי לח� פיזיי� דוגמת מאסר


  . הנדונה בתלמודיהדוגמת הכפי


  גט כפיית לש� די� בבית הצור� סיכו�


ראינו כי מעיקר הדי	 . הרכבובית גט ו זה עיינתי ודנתי בעצ� שאלת הצור� בבית די	 לכפיבחלק


 וממילא נדרשנו לשאלה א� לדעות שאישה ,יהייש צור� בבית די	 כדי להפעיל כוח של כפ


 חברה בוש שהורה עליה הרכב כפייהאיננה יכולה לכה	 כדיינת יהא תוק� לגט שנית	 עקב 


  .אישה


י ההלכה בבית די	  שתי דעות הלכתיות לעניי	 תוקפו של גט שכפייתו נעשתה לפי כלליש


ופסול מצד גזרת חכמי� ,  הגט תק� מעיקרו,�"הנפסקת לדעת הרמב, לדעה האחת. של גויי�


הנפסקת למרבית , לדעה האחרת. שאיננה ישימה למצב של אישה דיינת בבית די	 רבני


אול� ,  וזאת משו� שיש איסור לבוא לדיו	 בפני גויי�,גט כזה איננו כשר מעיקר הדי	, הפוסקי�


 שלל נוכחבמיוחד (אה שג� טע� זה איננו ישי� למצב של אישה יהודייה המכהנת כדיינת נר


נראה כי , כיוו	 שכ�). העמדות המאפשרות את כהונתה מכוח קבלת הציבור או קבלת הצדדי�


 הי נעשתה הכפיבוששריר ועומד ג� במצב ,  גט כפוי תק�בה�שהרציונל הקובע את המצבי� 


  . חברה אישהבושבהרכב 


, יהירוב רוב	 של הסנקציות המופעלות כנגד סרבני הגט אינ	 מוגדרות כלל ככפ,  ועודאתז


נראה לומר שהבעיה ,  בהרכב כאמורהיולפיכ� א� א� נטיל ספק בתוקפו של גט שנית	 בכפי


).  ממשהי זוהי אכ	 כפיא� בשאלה ספקוא� כא	 יש (תתעורר רק במצב של הטלת עונש מאסר 


 כי נשי� בתפקידי דיינות עקה זו נית	 יהיה לחשוב על פתרו	 הקובא� לעמדה דחו, לכאורה


  .יימנעו מלשבת בהרכב עת מוטל על הסרב	 צו מאסר


  


 
ת " ג� שוורא; )ו"תשנה (רב  שילהמשכ�" גטמאסר על בזיו� בית הדי� אינו כפיה ל" רפאל שילה 236


 .סימ� צו, חלק ו, ישכיל עבדי
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  כהונת נשי� בבית הדי� הרבני כיו�. ה


   נשי� בבית הדי� הרבני כיו�של כהונת� בשאלת ההלכתי המצע סיכו�. 1


, נשי� בבתי הדי	 הרבניי� כיו� מנת להמשי� ולבחו	 את עמדת ההלכה לעניי	 כהונת	 של על


 לבדוק א� מצע ואנסה, מרד למא� מעיוננו עד כה בחלקי� ג ושעלהאסכ� את המצע ההלכתי 


  . נתיב הלכתי המאפשר מינוי נשי� לתפקידי דיינותי�זה מִק 


 העמדה נבחנה זה חלקב ? נשי� יכולות לשמש בתפקידי שיפוטהא�: שאלה פתח בעיוננו


בדמותה של דבורה הנביאה מצאנו .  נשי� בתפקידי� שיפוטיי� ככללההלכתית הנוגעת לכהונת


 במקורות התנאי� ,אול�ו. לכאורה תקדי� מקראי של אישה המכהנת על כס השיפוט


 חריג כזו היא בבחינת מציאותש עולה האפשרות מה	ש  אחדותוהאמוראי� ראינו התייחסויות


 בתלמוד הירושלמי מצאנו עמדה שרק הדגשנוע� זאת .  אישה מלכה	 בדיינותהפוסל לכלל


 לא , דוגמת התלמוד הבבלי,בעוד במקורות האחרי�, מפורשת הפוסלת את האישה מלדו	


 וממילא נותר כר נרחב לעמדות פרשנות שונות של ,הוצגה עמדה פסקנית ומפורשת בשאלה זו


. לכא	בדברי הראשוני� מצינו דעות לכא	 ו, אכ	. חכמי ההלכה והפוסקי� בדורות שלאחר מכ	


יש מ	 הראשוני� המביאי� בדבריה� דעה המאפשרת לאישה לשמש בדיינות תו� שה� מעלי� 


כ� ( הנראי� לכאורה כפוסלי� דיינות בנשי� מקורות ע� ומיישבי� אותה  להיתראפשרות


בעל ספר ; ש"הרא; א"הריטב; א" בדברי התוספות וראשוני� אחרי� כמו הרשב237,למשל


 אות� ראשוני� ,אול�ו .) המצדדת בהיתר אישה לדו	 מובאת העמדה238,	"החינו� והר


 בפסילת והמצדדתמביאי� א� את העמדה הנוגדת , בהכשרההמביאי� את העמדה המצדדת 


 יש אול�, בדר� כלל מובאות שתי העמדות זו לצד זו מבלי להכריע ביניה	 . האישה מלדו	


 האור 239,�" הרמבשללמ(ראשוני� הנוקטי� בבירור עמדה הפוסלת אישה מתפקידי דיינות 


עמדות פוסלות אלו ). 244	" והר243	" הרמב242,ל" המהרש241,ש"ראה תוספות 240,זרוע


.  ליישוב הקושי והסתירה למול התקדי� המקראי של דבורה הנביאהדרכי� כמהמציעות 


 
237


 .ואיל� לעיל 51 ש"ה הסמו� לבטקסט ההפניות השונות המובאות ראו 
 ". אחרדבר: "ה"ד, ב"ע,  מטגיטי�, �"� על הרי"הר  238
 .ה–ד הלכות, אפרק , מלכי�,  תורהמשנה  239
 .א"טו ע, סימ� צג, פסקי בבא קמא, חלק ג, אור זרוע  240
241 � ".לפניה�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, ש" משתמע ג� מדברי התוספות ראוכ
 ".עבדיה: "ה"ד, פרק ד, יבמות, י� של שלמה  242
 ".שבועת: "ה"ד, א"ע, שבועות ל, �"חידושי הרמב  243
 ".וליתא"המביא את הדעה להיתר וכותב , ב"ע, מטגיטי� , �"� על הרי"הר  244







  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  אלו
	תהילה בארי


212  


 עי	מ של דבורה לדו	 נבעה מכוח קבלתה על ידי הציבור כסמכותהשלענייננו חשובה ההצעה 


  245.פוסלותשל קבלה עשוי להכשיר אישה לתפקידי הדיינות א� לדעות ה כלומר מנגנו	 ,בוררת


כ� .  מעיקר הדי	לדו	מ הפוסקי� הוכרעה ההלכה לפי הדעה הפוסלת את האישה בספרות


,  החולקותעמדותוכ� בפסקנות ומבלי להביא את ה, 	"הר, ש"הרא, �"כאמור בדברי הרמב


  . ונושאי הכלי� ערו�לח	השו, בדברי הטור


 אפשרות מינוי	 של נשי� בדיינות בפרט ותפקידי שררה בכלל  שלהשאלה כ� ש עלעמדנו


ראינו כי ג� .  כאשר נדונה הענקת הזכות לנשי� לבחור ולהיבחר,שבה והתעוררה בעת החדשה


כאלו הסוברות שיש להתיר ולהכשיר : בדבריה� של חכמי זמננו מוצגות עמדות מנוגדות


לצד	 של עמדות שוללות , 	 נעשית מכוח קבלת הציבור ובמיוחד כאשר כהונת,כהונת	 של נשי�


  .ואוסרות


בכל הצמתי� ההלכתיי� ראינו עמדות :  האמור לעיל מצטיירת תמונה הלכתית מורכבתמכל


 הראשוני� מטי� בדבריה� לאסור וכ� ג� בספרות מרבית א�, המצדדות באפשרות מינוי שכזה


ג� למרבית הדעות , יוכל להכשיר הציבור לתנראה שמנגנו	 של קב, ע� זאת. הפוסקי�


 ולדעות אחרות ,לפחות בתחו� דיני ממונות(את מינויה של אישה לתפקיד שיפוטי , האוסרות


  ).א� ביתר התחומי� – שהוצגו


 שמא שאלה הנדונה זה חלקב.  את עיוננו בשאלת הצור� בבית די� בהלי� הגירושי�המשכנו


תוכלנה נשי� להיות , געת לנושאי הדי	 האישי סמכותו העניינית של בית הדי	 הרבני הנוחנוכ


וענייני מזונות ורכוש (בתי הדי	 הרבניי� עוסקי� בעיקר בתיקי גירושי	 . חלק מהרכב הדייני�


 יש לבחו	 א� אכ	 על פי ההלכה נדרש הרכב של בית די	 לצור� ,כיוו	 שכ�). הנכרכי� בה�


  : זה נבחנו השאלות הבאותבהקשר .תביעת הגירושי	


  ?הלי� של נתינת גט יש צור� בקיומו של בית די	 בהא�


  ? בעת הדיו	 בתביעת הגירושי	 והכרעתה יש צור� בבית די	הא�


  ?די	 לצור� כפיית גט יש צור� בבית הא�


א� .  די	ת נתינת הגט ראינו שמעיקר הדי	 ולמרבית הדעות ההלכתיות אי	 צור� בביבשאלת  .א


אי	 בכ�  –  הכולל אישה איננו עולה כבית די	א� לדעות שאישה פסולה מלדו	 ושהרכב, כ�


 פשט המנהג לסדר את הגט בבית די	 של שלושה אמנ�בפועל .  את הגט הנית	פסולכדי ל


 שאישה בקיאה וידענית בתחו� ראהא� נ, כדי להימנע משגיאות בתחו� סבו� וחמור זה


 .הגיטי	 תענה ג� על הצור� הזה
ו מנוהל בהסכמה וכרו� בדיו	 בטענות הצדדי�  הגירושי	 איננתביעת של ההלי� כאשר  .ב


 הדיו	, הודאות בעלי די	 וכדומה, שמיעת עדויות, לגירושי	 עצמ� ובהשלכות הממוניות


כבר עמדנו על האפשרות ההלכתית .  לכאורה להתקיי� בהרכב בית די	 של שלושהצרי�


 
ממנגנו� של קבלה לפי השיטה הרואה במינוי אישה לדיינות  כי הרב הרצוג הסתייג אציי�ע� זאת   245


 דיו� בנועיי. אול� ג� הוא הציג בדבריו נתיב הלכתי להתיר כהונת נשי� בדיינות, איסור שררה
 . לעיל114 ש"ה הצמוד לשבטקסט
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לעניי	 ). ולחלק מהדעות א� בתחומי� אחרי�( דיי	 פסול בתחו� דיני הממונות לתלקב


הרי שלצדדי� יש אפשרות לקבל עליה� בהסכמה ג� הרכב בית די	 , בירור	 של עילות הגט


, הצעתי שג� לדעה הסוברת שאי	 האישה יכולה לדו	, כיוו	 שכ�. שאיננו הרכב של שלושה


לא נית	 יהיה לטעו	 כנגד הכרעות בית הדי	 שניתנו בהרכב הכולל אישה נוכח אפשרות בית 


במסגרת דיו	 זה ). ובהנחה שאפשרות כזו תוכשר על ידי המחוקק(הרכב חסר הדי	 לדו	 ב


דומה . נדרשנו ג� לשאלת השפעותיו של דיי	 פסול על כלל ההרכב וראינו דעות חלוקות


 שיינתנו טות של החלירות	שנוכח המשקל המצטבר של הדעות המצדדות באפשרות כש


דעות , ישה לדו	 לכתחילהדעות המצדדות באפשרות הא(בהרכב המונה ג� אישה 


 הרכב חסר מכוח קבלת הכשרתהמצדדות באפשרות האישה לדו	 מכוח קבלת הצדדי� ו


יש מקו� לטעו	 שהוצב בסיס הלכתי משמעותי להכשרת הדיו	 בטענות הצדדי� , )הצדדי�


 .ג� על ידי אישה המכהנת בהרכב
 שבוי הרכב בית די	  נבדקה ג� שאלת תקפותו של הלי� כפיית גט שייעשה על ידלבסו�  .ג


 לש� כ� פנינו לבחו	 א� זהותו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט. חברה ג� אישה


. כפייה להלכתיותאו שמא נודעת חשיבות רק לקיומ	 של עילות , משליכה על תוקפו


ייתכ	 שלדעות שאישה פסולה מלכה	 , א� יש חשיבות לזהותו של הגו� השיפוטי, לכאורה


שאלה זו נדונה בסוגיות המשנה .  בהוראתה בלתי תק�כפייהגט שנית	 בבדיינות יהא 


בסופו של העיו	 מצינו שלדעה ". גט מעושה בגויי�"והתלמוד הבוחנות את תוקפו של 


 של הגו� תו חשיבות לזהואי�מעיקר הדי	 , �"הנפסקת להלכה בדברי הרמב, האחת


פרמטרי� ההלכתיי� המצדיקי�  היא לפי הכפייה כל עוד ההשיפוטי הקובע את כפיית הגט


 פסלות הגט היא מצד גזרת חכמי� שאיננה ישימה לכאורה על אישה ,לשיטה זו. אותה


 חשיבות לזהותו של הגו� קיימת אכ	 אחרתלדעה ההלכתית ה. שתכה	 כדיינת בבית הדי	


והגו� , "לפניה� ולא לפני גויי�" נוכח האיסור של השיפוטי הקובע את כפיית הגט


 ג� ,אול�ו. שפיע על גיבוש הרצו	 הפנימי למלא אחר הוראותיו ולתת את הגטהשיפוטי מ


לשיטה זו הצבעתי על האפשרות שהטעמי� לפגיעה בתוקפו של הגט אינ� קיימי� לעניי	 


 רוב	 של הסנקציות המופעלות כנגד סרבני הגט שרוב הדגשתי ,יתר על כ	. אישה דיינת


 נראה שיש בסיס אית	 לטענה שבמצב , האמורכחנו .כפייהבבתי הדי	 אינ	 מוגדרות כלל כ


בבית די	 רבני שבהרכבו חברה ג� ,  ניתנת לפי הפרמטרי� ההלכתיי�כפייה ההוראת בוש


דומה שג� לדעות שאישה פסולה מלכה	 בדיינות יש לטעו	 . הגט יהא תק�,  דיינתשהאי


�וא� (ש מאסר  הטלת עונבעתומכל מקו� טענה כנגד תקפותו עשויה לעלות רק , שהגט תק


 כדי בושציינתי כי נית	 לחשוב על מצב ).  ממשכפייה זוהי אכ	 א� בשאלה ספקכא	 יש 


נשי� בתפקידי דיינות יימנעו מלשבת בהרכב עת מוטל על הסרב	 צו , לצאת ידי כל הדעות


  .הגבלה מסוג זה


נשי� נוכל לנסות ולבחו	 א� יש נתיב הלכתי לכהונת	 של ,  כשמצע הלכתי זה בידינו,עתה


  .בבתי הדי	 הרבניי� כיו�
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   הלכתי אפשרי לכהונת� של נשי� בבתי הדי� הרבניי�נתיב. 2


  : ההלכתי העלה שתי זוויות חשובות לדיו	המצע


נוכחנו בעובדת קיומ	 של דעות :  המאפשרות מציאות של אישה המכהנת בדיינותדעות  .1


בר� בעול� . יינותדהלכתיות המכשירות לכתחילה ומעיקר הדי	 את האישה לתפקידי 


שהרי למול העמדה המכשירה קיימת עמדה נוגדת , לא די בעובדה זו בפני עצמה, ההלכתי


ועל פיה נשי� פסולות לכתחילה לתפקידי , שא� נפסקה להלכה למרבית הפוסקי�, ופוסלת


למרבית העמדות השוללות יש אפשרות שאישה תכה	 בדיינות מכוח , ע� זאת. דיינות


  . הסכמת הציבורהסכמת הצדדי� או


לחלק (או א� ,  הדבר שא� הצדדי� יסכימו לכהונתה של אישה בהרכב בית הדי	פירוש  


 יש בסיס הלכתי לטעו	 –תהיה הסכמה וקבלה ציבורית של כהונה שכזו ) מהדעות


  .שכהונתה מקיימת את הפרמטרי� הנדרשי� על פי ההלכה


 הזווית: � בהרכב של בית די	 הנדוני� בבית הדי	 הרבני אינ� מקימי� צורהנושאי�  .2


היא הצבעה על בסיס הלכתי לטענה שבתביעות גירושי	 ,  לדיו	 זה יותרוהמחודשת, השנייה


זווית זו מציעה התמודדות . כלל אי	 צור� בהרכב של בית די	, הנדונות בבית הדי	 הרבני


	 כ�  כ� וביבי	ש ידי הטענה על זאת,  אישה מלכה	 בדיינות הפוסלותחדשה ע� הדעות


  .ינוהל על ידי דיי	) או לכל הפחות חלק ניכר של ההלי�(מצד ההלכה אי	 הכרח שההלי� 


 הכרעות שניתנו ירהרי שנית	 להכש, א� לסוברי� שיש צור� בהרכב בית די	,  ועודזאת  


  . ישבה אישה מכוח היותו הרכב חסר ותק� בהסכמת הצדדי�בושבהרכב 


 אחת בפני עצמה על האפשרות של כהונת נשי� המצביעות כל,  שלשתי זוויות הדיו	דומה


בדבר אפשרות ,  שלעניות דעתי ראויה לדיו	,ביחד ה	 מעלות טענה. משקל מצטבר, בדיינות


  .מינוי	 של נשי�


.  לציי	 שדר� זו של צירו� צדדי� להיתר איננה דרכו האופיינית של העול� ההלכתיחשוב


שוש לכל חומרה ולהתרחק מהאיסור במרבית הנושאי� נטיית� של פוסקי ההלכה היא לח


ואי	 ה� נוטי� להוסי� דעה מקלה על גבי דעה מקלה כדי להגיע לתוצאה , ההלכתי האפשרי


 , הנושא שנדו	 טומ	 בחובו מצוקה אנושית גדולהבה�שיוצאי דופ	 ה� המקרי� . מבוקשת


ו	  דומה שהרצו	 להביא לשווי247. או מצוקת� של הממזרי�246דוגמת מצוקת	 של העגונות


איננו עונה באותו אופ	 על מצוקה אנושית , מוצדק וראוי ככל שיהיה, מגדרי בתו� בתי הדי	


 
246 �) א"ע, יבמות פח, בבלי" (�משו� עיגונא אקילו בה רבנ"יש עיקרו� הלכתי הקובע כי ,  למשלכ


 כשיש שיטות א� ומבוססות על שיטות הלכתיות מקלות סתמ�ובגינו מקובל כי יש מקו� לה
מכיו� דאיכא עגונא דאתתא דנפיק מיניה חורבה אי� : "לו, �"ת הרא"כ� למשל שו. מחמירות יותר


א א� יראה בית די� אל[...] ראוי להניח כל התנאי� והגאוני� המקילי� בזה ללכת אחרי המחמירי� 
 ".דברי היחיד ויסמו� עליו כגו� בשעת הדחק


עיו� מחודש ביסודות ההלכתיי� לטיהור ממזרי� נוכח "תהילה בארי אלו� , במאמרי עיינו 247
 ).ע"התש–ט"התשס (45, 43,  כו המשפט העברישנתו�" התקדמות הרפואה
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,  עקרו	 השוויו	 של� א� אי	 די בחשיבות ולתהותיש מקו� להתלבט, עדיי	. דוגמת אלו


  של�וא� תחושת, תדמיתו של בית הדי	 בעיני כלל החברה הישראלית, אינטרס הציבור


  .כדי להצדיק מהל� הלכתי שכזה)  המתדיינותיקרובע(די	 המתדייני� בפני בית ה


 רבה יהשה, הרב ישראל הלוי בארי,  סבישל את דבריו ג� אוסי� נוס� להתלבטות זו כנדב�


המדרש "בספרו .  של נשי� בתפקידי דיינותהייחודית תרומת	 על מצביעה, של נס ציונה


  : "כנסתי"ה "ד,  בפרשה) וילנא(מביא הרב בארי את מדרש קהלת רבה " הכהלכ


  .  דייני	 זכרי� ודיינות נקבותשדות שדה ו]...[ לי שרי� ושרות עשיתי


  :  מדרש זה כותב הרב באריעל


 זה מ	 החכמה למנות דיינות נקבות שישפטו בדברי� שאי	 צרי� איש דוקא ג�


ובהערותיו ". או שיקבלו עליה� את דינותה ואולי בסכסוכי משפחה כנהוג היו�


של גברי� ושל , ב שמא המדרש מדבר על הרכב כפול של דייני�ש� הוא כות


ד רגיל וכ	 הוסי� שיתברר בפני דיינות " מתברר בפני ביהאותו די	 הי: "נשי�


נקבות שאולי יש בה	 בינה יתירה וגישה מיוחדת ואחר כ� שוקלי	 זה מול זו 


  248.ע"וצ.  הדי	 בדקדוק ושיקול מיוחדואז היה מתברר


הכרעה כזו נתונה .  ניסיו	 לפסיקת הלכה משו�הדגיש שאי	 בכל האמור למותר לציי	 וללא


 הסמכות לפסוק ולהחליט א� אכ	 קיי� בסיס להכשרת כהונת	 של נשי� שלה�, לגדולי התורה


 חשיבה שטר� זוויות כמה שהוצעו כא	 נית דומ,מכל מקו�. בבתי הדי	 מ	 הבחינה ההלכתית


  .שיר את הדיו	נדונו בהקשרה של סוגיה זו ועשויות להע


   דיינות לתפקידי נשי� מינוי בשאלת� "בג עקרונות יישו�. ו
  הרבניי� הדי� בבתי


אנסה להקיש ,  לבתי הדי	 הרבניי�נשי�  הצגת עמדתו של הדי	 העברי בשאלת מינוי	 שללאחר


� כלפי בתי הדי	 " שינקוט בגריתלעמדה אפש,  שסקרנו בתחילת דברינו,פלונית� "בי	 בג


  . תהיה עתירה למינוי	 של נשי� לתפקידי דיינותאכ	 �א ,הרבניי�


  :פלונית� " אלו עקרונותיו המנחי� של בג249, שראינוכפי


 השוויו	 חל על בתי הדי	 הדתיי� ה	 מכוח חוק שיווי זכויות האישה וה	 מכוח היותו עקרו	  .א


 .עקרו	 יסוד של השיטה המשפטית כולה


 
 על כ� נתונה לרב תודתיו, יל הוסבה תשומת לבי לדבריו המובאי� לעזהמאמר  בעת כתיבתו של  248


 .ר לוי יצחק קופר"ד
 .30 ש"בטקסט הצמוד לה, פלונית� "בג הסוקר את בפרק 249
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דתי לאמ� מבי	 הדעות ההלכתיות השונות את  עקרו	 השוויו	 מחויב בית הדי	 הנוכח  .ב


 .הדעה ההלכתית המתאימה לעקרו	 השוויו	
 לתת פרשנות ואילו לחריגיו יש,  חוק שיווי זכויות האישה יש לפרש בפרשנות רחבהאת  .ג


  . מצמצמת


  : לחוק קובע5 סעי� . תחילה את תחולת סייגיו של חוק שיווי זכויות האישהבח	א


  .וע בדיני איסור והיתר לנישואי	 ולגירושי	אי	 חוק זה בא לפג. 5


 לחוק שיווי זכויות 5 המופיע בסעי� הסייג את, פלונית� " פרשנותו המצמצמת של בגלפי


 הדי	 בתוכ� החלת שוויו	 מגדרי תביא לפגיעה בושהאישה יש לפרש כסייג המתייחס למצב 


 בעלי הסמכות לייש�  החלי� עלהדיני� ולא על ,הדתי עצמו המסדיר את ענייני הגירושי	


  .  את הדיני� הללוולהוציא לפועל


לא נראה שכהונתה של אישה בהרכב בית הדי	 תשפיע על ,  פי הסקירה שנערכה לעילעל


במרבית חלקיו כלל אי	 צור� בהרכב של בית די	 או , במיוחד כיוו	 שכאמור, תוכ	 הדי	 הדתי


 היושבת� כפיית גט על ידי אישה א� שהוצג בסיס הלכתי לכ� שג. נית	 להסתפק בהרכב חסר


גט מעושה "ציינתי ג� את האפשרות שיהא מי שיטע	 שהגט יהיה , על כס הדיינות תהא כשרה


נית	 אולי להציע שבהלי� המסוי� , וכדי לצאת ידי חובת כל הדעות, נוכח האמור". שלא כדי	


  .של כפיית הגט יישב הרכב של גברי� בלבד


  :לחוק הקובע) ג(7ות האישה הוא סעי�  נוס� של חוק שיווי זכויסייג


ובכלל , הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי	 הדתי) ג(7


  .זה על מינוי רבני� ובעלי תפקידי� שיפוטיי� בבתי די	 דתיי�


 איננו תפקיד שיפוטי לפי לשו	 130 הוכרע כי מינויי� של הבוררי� לפי סעי� פלונית� "בבג


�תפקיד " ולכ	 א� אינו , בדרישות למיומנות וידע בדי	 הדתי השרעימתאפיי	 איננווא� , הסעי


 פני הדברי� כאשר אנו דני� במינוי נשי� ה� אלה לא ,אול�ו. רישא) ג(7לפי סעי� " דתי


 ,יכא	 בוודאי מדובר בתפקיד שיפוטי וכ	 בתפקיד דת. לתפקידי דיינות בבתי הדי	 הרבניי�


ואיננו מחייב את בית ,  חל7 נראה שסייג סעי� , שכ�	כיוו.  העבריהדורש מיומנות וידע בדי	


  .הדי	 להוראות חוק שיווי זכויות האישה


 הדי	 כפופי� לעקרו	 תי דייקה השופטת ארבל ואמרה שלדעתה בפלונית� "בבג,  זאתע�


 ושמכוח כ� עליה� להעדי� ולבכר עמדות ,השוויו	 מכל מקו� מכוח היותו עקרו	 יסוד


  : זהקרו	יהמתיישבות ע� עהלכתיות 


 שהיינו מגיעי� לאותה תוצאה ג� א� היינו מניחי� שחוק שיווי זכויות יתכ	


ככל הערכאות השיפוטיות , בתי הדי	 הדתיי�. האישה לא חל על המקרה דנ	


 ובה� לעיקרו	 השוויו	, כפופי� לעקרונות היסוד של השיטה, ורשויות השלטו	


ריכה להיעשות א� היא תו� התחשבות הפעלת הדי	 הדתי צ, לפיכ� ]...[


ככל שנית	 , ובעיקרו	 השוויו	 בפרט, בעקרונות היסוד של השיטה בכלל
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כבוד האד� וחירותו כי :  כ� קובע א� חוק יסוד]... [במגבלות הדי	 הדתי עצמו


" יסוד זה�כל רשות מרשויות השלטו	 חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק"


) � זו לטעמי היא כי א� קיימת אסכולה מקובלת  של קביעהההשלכה). 11סעי


 בית הדי� הדתי להעדיפה על לבדי� הדתי המתיישבת ע� עיקרו� השוויו� ע


  250.אסכולה אחרת בדי� הדתי שאינה מתיישבת ע� עיקרו� זה


� לטעו	 שקיומה "יוכל בג, לאור סקירת העמדות ההלכתיות בשאלת מינוי	 של נשי�, לכאורה


או קיומה של עמדה המאפשרת לנשי� לשבת על ,  לתפקידי דיינותשל עמדה המכשירה נשי�


 בית הדי	 את  לחייבעשויה, כס הדיינות במהל� דיוני� בהליכי גירושי	 כפי שפורט ובואר


  .  אות	 על פני העמדות השוללות והפוסלותהעדי�הרבני לבכר ול


� לבית הדי	 "בג הורהלעניי	 בית הדי	 השרעי :  לציי	 הסתייגות אחת חשובהיש,  זאתע�


 של בית הדי� השרעי תקדימיותו� שהוא מסתמ� על , חברתהמלהעדי� עמדה דתית אחת 


 לעומת 251. המצביעי� לכאורה על אימוצה של אסכולה המאפשרת מינוי נשי� כבוררות,עצמו


 , הוא מכשיר אישה לתפקידי דיינותבוש בית הדי	 הרבני אי	 בנמצא כל תקדי� לעניי	, זאת


ראה מעי	 זו כלפי בית הדי	 הרבני עשויה להתקבל כהוראה מרחיקת לכת וא� ככזו וממילא הו


א� א� : כא	 כמוב	 עולה שאלה נוספת וחשובה באותה מידה. המסיגה את גבולו של בית הדי	


� "שמא עדי� שבג? � ישתמש בה" שבגראוי הא�, הוקמה תשתית משפטית להוראה מעי	 זו


 את להכריע טונומיה של בתי הדי	 הדתיי� לסוגיה� השוני�ינקוט ריסו	 ולא יתערב כלל באו


  !? ולו ג� נוכח ער� השוויו	,תוכנו של הדי	 הדתי


 מסוג זה של שוויו	 מגדרי אמנ� אטיי� יותר ממקצב החיי� והערכי� החברתיי� שינויי�


. פי	 זעיר זעיר וטיפי	 טי, של דבר אנו אכ	 עדי� לתמורותופוא� דומני שבס, שמחו� לבתי הדי	


יש להתלבט ולשקול . הוראה כופה מבחו� עשויה להביא לתהלי� הפו� של הקצנה ואנטגוניז�


 , לשיח הפנימי שיפעל את פעולתו ויניב את תוצאותיולהניח מוטבשמא לטובת העניי	 עצמו 


  . זמ	 רב יותרהדבר יתאר�א� א� 


   ומסקנותסיכו�. ז


 של נשי� רות	יכש: דש בסוגיה עתיקה כקטליזטור לעיו	 מחופלונית� " זה שימש בגבמאמר


השאלה שיש לשאול איננה א� העמדה ההלכתית הנוהגת , �"לאור הבג. לתפקידי� שיפוטיי�


, אלא השאלה א� יש עמדה הלכתית בעלת משקל, בפועל היא שנשי� אינ	 מכהנות כדיינות


 
 ).ההדגשות הוספו (44' ספ, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 250
. � תקדימי� והתחומי� אליה� התייחסו� ששגה בהבנת אות" שבית הדי� השרעי טע� כנגד בגא� 251


 .29 ש"לעיל ה,  הדי� השרעי לערעורי�בית� "ראו דגנ
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י� בית  אנו נדרשי� לשאלה א� צרממילא ,א� אכ	 כ�. המצדדת באפשרות מינוי	 של נשי�


  .להעדיפה ולבכרה נוכח עקרו	 השוויו	, �"לפי עמדת בג, הדי	 הרבני


 תו� , לתפקידי שיפוטרותי כשנשי� שלפיה	 על קיומ	 של דעות הלכתיות הצבעתי


א� ,  זאתע�.  נפסק כדעה שנשי� אינ	 יכולות לכה	 בדיינות לכתחילהלהלכה  כיהדגשתיש


נית	 יהיה להכשיר	 מכוח ,  לדיינות לכתחילהרותילמרבית המחזיקי� בעמדה שנשי� אינ	 כש


  .קבלת הצדדי� או הציבור


.  מכ	 בחנתי א� כלל יש צור� בהרכב של בית די	 בנושאי� הנדוני� בבית הדי	 הרבנילאחר


 הרי שג� לדעות , נניח שאי	 צור� בהרכב בית די	שא� בכ�חשיבותה של בחינה זו היא 


יהא תוק� , השוללות את אפשרות כהונתה של אישה כדיינת ככלל וא� מכוח הסכמת הצדדי�


  . חברה אישהבושלהחלטות בית הדי	 שניתנו בהרכב 


 לצור� הלי�  די	תאי	 צור� בבי,  הדעות ההלכתיותית על כ� שמעיקר הדי	 ולמרבהצבעתי


אכ	 יש צור� בבית , הודאות וכדומה,  עדויותשמיעת,  בטענות הצדדי�דיו�לעניי	 .  הגטמת�


 די	 פסקי כמההצבעתי על .  ד	 יחידשל רותוי אול� הסכמת הצדדי� יכולה לבסס את כש,די	


הנוקטי� גישה שעל פיה נית	 לדו	 ולהכריע א� בשאלת חיוב הגט בהרכב של ד	 יחיד מכוח 


הרי שא� ,  מלכה	 בדיינות נראה שא� לדעות הפוסלות אישה,נוכח כל האמור. הסכמת הצדדי�


יש צדדי� רבי� לטעו	 לכשרות , הצדדי� יקבלו על עצמ� כי אישה תהא חלק מההרכב


 כיוו	 שמכל מקו� נית	 להכשיר	 כהחלטות שניתנו בהרכב 252,החלטותיו במישור ההלכתי


  . חסר


� מורה בית הדי	 על בה�ש בחנתי את האפשרות שאישה תשמש בדיינות ג� במצבי� ,לבסו


אול� , כפייה לכתחילה ומעיקר הדי	 אכ	 יש צור� בבית די	 כדי להפעיל כוח של . גטתכפיי


קיימות שתי דעות הלכתיות וחלוקות לעניי	 תוקפו של גט שכפייתו נעשתה לפי כללי ההלכה 


 הגט תק� מעיקרו ופסול רק מצד ,�"הנפסקת לדעת הרמב, לדעה האחת. בבית די	 של גויי�


הנפסקת , לדעה האחרת). ימה למצב של אישה דיינת בבית די	 רבנישאיננה יש(גזרת חכמי� 


 וזאת משו� שיש איסור לבוא לדיו	 בפני ,גט כזה איננו כשר מעיקר הדי	,  הפוסקי�למרבית


במיוחד (נראה שטע� זה א� הוא איננו ישי� למצב של אישה יהודייה המכהנת כדיינת . גויי�


, כיוו	 שכ�). כוח קבלת הציבור או קבלת הצדדי�נוכח שלל העמדות המאפשרות את כהונתה מ


 נעשתה כאשרשריר ועומד ג� ,  גט כפוי תק�בה�שנראה כי הרציונל הקובע את המצבי� 


 הסנקציות המופעלות כנגד סרבני הגט אינ	 שמרבית הדגשתי.  חברה אישהבוש בהרכב כפייהה


,  בהרכב כאמורכפייה	 בולכ	 א� א� נטיל ספק בתוקפו של גט שנית, כפייהמוגדרות כלל כ


 
עלולה להתעורר ,  נדונה תביעת הגירושי� בפני הרכב של שלושה וביניה� אישהכאשר אמנ� 252


� כבלתי "ע בג קבשאותומצב , הטענה שלפי המוצע כא� משמע שההרכב מנה רק שני דייני�
הרי שבעיניו יש כא� , � הרכב הכולל אישה איננו מנוע מלדו�"אלא שא� לדידו של בג, חוקתי


 ושאינ� תיותוממילא טענות כנגד חוקיותו של ההרכב ה� טענות שאינ� הלכ, הרכב של שלושה
 . הנית� מכוחוהגט שלנוגעות לתוקפו ההלכתי של הדיו� ו
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וא� כא	 יש להסתפק א� זוהי (נראה לומר שהבעיה תתעורר רק במצב של הטלת עונש מאסר 


א� לעמדה דחוקה זו נית	 יהיה לחשוב על פתרו	 הקובע כי נשי� , לכאורה).  ממשכפייהאכ	 


  .עת מוטל על הסרב	 צו הגבלה מסוג זה, בתפקידי דיינות יימנעו מלשבת בהרכב


דעות המכשירות כהונתה של אישה  –  זוויות הדיו	 ההלכתיות שהוצגושתיב שניתדומ


או לפחות בחלק� (והאפשרות שבהליכי הגירושי	 , כדיינת לכתחילה או מכוח קבלת הצדדי�


 במיוחד , לדיו	 ההלכתיהעשרה  משו�יש – כלל אי	 צור� בהרכב של בית די	) מהליכי� אלו


  . פלונית� "	 חשיבות מצד עמדתו של בגללא ספק נודעת לה. במשקל	 המצטבר


� דומה המופנה לבתי הדי	 הרבניי� והמורה לה� לאמ� " יגידו א� נהיה עדי� לבגימי�


נית	 לייחל ולקוות כי תמורות . עמדה הלכתית המאפשרת כהונת	 של נשי� על כס הדיינות


 כאמור נתיב  ואולי יימצא,הזמ	 והחברה יחלחלו וישפיעו על הנעשה בבתי הדי	 הרבניי�


בשאלות . הלכתי מוסכ� שיאפשר ג� לנשי� לקחת חלק פעיל בהלי� השיפוטי בבתי הדי	


  253." לזמ	 שיבוא ויכריעהדבר נניח" כדבריו של הרב ויינברג, הללו
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