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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 



 העורכי� דבר  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע

4 

 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
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