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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



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

22  

 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
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  .www.metzilah.org.il/1140, )2012, רות גביזו� עורכת, ה"ארגו� מציל(
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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�
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