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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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  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



  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע   אבו רמדא�מוסה

56  

 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 



  :  משפטית וליברליז� פטריארכליהיברידיות  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע
   כבוררת בבתי הדי� השרעיי�האישה

71  

   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 
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