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 הדי� השרעי בית : על בריקדת הפטריארכליותעולה

  אישה בהליכי גירושי�� בוררתמינוי להתנגדותוו

  מאת

*עידו שחר
  

 זה מבקש להסביר את הסיבות להתנגדות� הנחרצת של בתי הדי� השרעיי� מאמר

המאמר מראה  ).נזאע ושקאק" ( וסכסו�ריב"בישראל למינוי בוררת אישה בתיקי 

ת שממלאי� הבוררי� בהליכי ריב וסכסו� נושאת בחובה כי הפונקציה התפקידי

מהמאפייני� . א: השואב משני מקורות, משקל אידיאולוגי פטריארכלי ניכר

פטריארכליות ' תכונות'המתבססי� על , התרבותיי� של פעולת הבוררי�

�המתקיי� במרחב המשפחתי, מההקשר המבני של פעולת הבוררי�. ב; מובהקות

 – זה נתפס כאותנטי יותר ומפולש פחות מהמרחב הציבורי ומרחבהיות . הפרטי

מעוררי� , וערעור הערכי� הפטריארכליי� העומדי� בבסיסו, התערבות בו

�הוא שהביא להתייצבותו החד, שילוב� של שני מרכיבי� אלו. התנגדות עזה

משמעית של בית הדי� השרעי לערעורי� כנגד מת� אפשרות למינוי נשי� לתפקיד 

  .ת בתיקי ריב וסכסו� הנדוני� בבתי הדי� השרעיי� בישראלשל בוררו

  מבוא  .א

מסכסו� בי� בני זוג בטייבה לפסיקה עקרונית של : השתלשלות הענייני�  . ב

  �"בג

   הסברי� אפשריי�שלושה  . ג

  סיכו�  . ד

  

 
אוניברסיטת , הפקולטה למדעי הרוח, החוג היסטוריה של המזרח התיכו�,  לפילוסופיהדוקטור   *

 פלי על הערותיה� רו�דולרוני שח� ול, לאיריס אגמו�,  להודות לעמליה סערברצוני. חיפה
אני אסיר תודה לעורכות כתב העת ולקוראי� , כמו כ�. המועילות על גרסה מוקדמת של מאמר זה

 . שהערותיה� סייעו מאוד בחידוד הטענות המובאות במאמר,האנונימיי�
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  מבוא. א

ו  החל1  הדי� השרעי העליו� לערעורי	בית 'נ פלונית �"בבג שלפני מת	 פסק הדי	 בחודשי�
מכרי� . �"בגהתלוי ועומד ב,  שמועות והערכות על אודות התיק הדרמטי הזהילהגיע לאוזני

 הזכירו את המקרה –וחלק� משקיפי� חיצוניי� לו ,  חלק� מתו� השדה השרעי–וידידי� 
 על מסלול התנגשות נורמטיבי �"בגוציינו כי הוא מאיי� להציב את בית הדי	 השרעי ואת 

. �"בגארו את השתלשלות הענייני� המשפטית וניסו לנחש כיצד יפסוק בני שיחי תי. ומשפטי
, מלנפק פסק די	 עקרוני וחד) שוב( יימנע �"בגהעריכו כי , יש להודות על האמת, רוב� ככול�

  2.ויעדי� מוצא פרוצדורלי או פורמליסטי כזה או אחר
אליו הצטרפו  , והאמי� שכתבה השופטת עדנה ארבליפסק הדי	 המהפכנ. ה� טעו, ובכ	

נכנס לעובי הקורה ואינו מהסס לגעת בסוגיות , עמיתיה השופטי� מרי� נאור ונע� סולברג
 הדי	 המהותי בבתי ואופיו של, עקרוניות כגו	 מידת כפיפותו של בית הדי	 הדתי לחוק האזרחי

בחר לדו	 בסוגיה הזו בלא , כמו בית הדי	 השרעי לערעורי� לפניו, �"בג. הדי	 הדתיי�
 שמהווה נדב� חשוב נוס� במאמ� המתמש� , עקרונידי	 פסק, כאמור, והתוצאה היא, פי�מעק

  .�ולהגדיר להסדיר את היחסי� שבי	 הדי	 הדתי לחוק האזרחי
 ,מה היה בו, נשאלת השאלה,  המדוברהדי	 פסק לבחינת המשמעויות העקרוניות של מעבר

 –ית הדי	 השרעי לערעורי�  וה	 ב�" ה	 בג–שחיל� מהערכאות המעורבות , במקרה הזה
המדובר כא	 בסוגיה הנראית על , לואחרי הכ? עמדות אידאולוגיות ובלתי מתפשרות שכאלו

 חלק ראו הסבר ב– " ושקאקנזאע"(הא� יכול מי מהצדדי� בתביעת ריב וסכסו� : פניה שולית
י�  מטעמו בהלי� משפטי המתקיבוררתלמנות ,  הנדונה בבית הדי	 השרעי,)של המאמר' ב

בוררי� הממוני� על ידי בתי הדי	 השרעיי� , ע� כל הכבוד הראוי? מחו� לכותלי בית הדי	
 –בתהליכי פתרו	 הסכסו� , וזמני בלבד, ה� בעלי תפקיד זוטר יחסית) מחכמי	, יר'ח�אהל אל(

בעוד עורכות די	 , והנה. קאדי� של די	 וטועני� שרעיי� או עורכי של זה מתרודאי זוטר יו
ובעוד שהסכמה למינוי קאדית בבתי הדי	 , שרעיות פועלות בבתי הדי	 מזה שני� רבותוטוענות 

 עי הדי	 השרבית נקט הרי שבמקרה הבוררות 3,השרעיי� בישראל הושגה כבר לפני כמה שני�
  .  עקרונידי	 פסקשלא להתחמק וניפק , כאמור, בחר �"בגג� . עמדה שוללת ובלתי מתפשרת

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

 ).הבוררת �"בג
) 2001 (857) 3(נהד "פ,  ביילי�יוסי ,השר לענייני דתות'  נעובייד �1008/01 " למשל בגראו  2

� להתערב ולבטל מינוי של קאדי לבית הדי� השרעי "בתיק זה התבקש בג. 6.5.2001שנית� ביו� 
על פני ,  חסר ניסיו� ורקע בתחו�,)גבר(לאחר שהוועדה למינוי קאדי� העדיפה מועמד , בירושלי�

בנימוק שההלי� , � נמנע מלהתערב בשיקולי הוועדה למינוי קאדי�"בג.  בעלת רקע עשירמועמדת
 .לא היה בלתי תקי�

 דווח על הסכמה עקרונית למינוי קאדית בי� בכירי� במערכת בתי הדי� 2013בשלהי שנת   3
שרת המשפטי� תחת כהונתה של , 2017באפריל . השרעיי� לבי� שרת המשפטי� דאז ציפי לבני
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במאמר זה אני אנסה . כפי שפסק אותיר לפרשני� אחרי� �"בג השאלה מדוע פסק את
 – ולו חלקי ופרשני –להתחקות אחר מניעיו של בית הדי	 השרעי לערעורי� ולספק מענה 

ממבט ראשו	 , ואכ	. להתעקשותו התמוהה לאסור על מינוי נשי� כבוררות בתיקי ריב וסכסו�
אשר השתמע ממנה , ל בית הדי	 עמדתו שתיאור אתהול� בהחלט " תמוה"דומה כי ש� התואר 

בחינת . צמצו� בסמכויותיה� של הקאדי� המכהני� וחיזוק מעמד הבוררי� על חשבונ�
 רק מחזקת את �"בגהנימוקי� שהשמיע בית הדי	 השרעי לערעורי� להצדקת עמדתו בפני ה

עולה ממנה כי נימוקיו של בית הדי	 סותרי� באופ	 ישיר ה	 פסיקות עקרוניות : התמיהה
וה	 את המגמות השיפוטיות שהוא עצמו הוביל בעשורי� , דמות שלו בסוגיות משיקותקו

 בעקבות עמדתו �"בג ע� כי ההתעמתות נראה, יתרה מזאת). ראו על כ� בפרק הבא(האחרוני� 
בסוגיית מינוי הבוררות סותרת באופ	 מובהק את האינטרס העמוק של בית הדי	 להפחית ככל 

 התערבות שעלולה לצמצ� עוד ועוד את ,תית בפעולתוהאפשר את ההתערבות המדינ
  .  הוא נהנהממנהשהאוטונומיה השיפוטית והארגונית 

אי� נית	 להסביר את נכונותו של בית :  למעלהצבתילשאלה הבסיסית שה, א� כ	,  חוזראני
 וכל – ולהסתכ	 בהתערבות בפסיקתו �"בג לנקוט עמדה מתריסה מול לערעורי�הדי	 השרעי 

, כ� אבקש לטעו	, התשובה לשאלה זו?  שולית וחסרת חשיבות באופ	 יחסיסוגיהוגע לזאת בנ
לא בלחצי� חיצוניי� וא� לא , מצויה לא בשיקולי� פוליטיי� או מוסדיי� כאלו או אחרי�

באופ	 ספציפי . אידאולוגי�התשובה מצויה במישור הערכי; בכשלי� בלוגיקה המשפטית שלו
אישה �ו של בית הדי	 השרעי לערעורי� לאסור על מינוי בוררתאני אטע	 כי התעקשות, יותר

. נבעה בראש ובראשונה ממחויבותו לערכי� הפטריארכליי� העומדי� בבסיס הלי� הבוררות
 משתתפי� בהש, )לס עאאלי'מג" (מועצה משפחתית" הכולל את הקמתה של –הלי� זה 

 "גרעי	" עיקר כלשהו או הרב מבטא במידה –בוררי� מטעמ� של הצדדי� המסוכסכי� � נציגי�
  . הנוגע לערכי היסוד של הסדר הפטריארכלי

היות שהיא פועלת ,  נתפסת כפרקטיקה רגישה במיוחד" המשפחתיתמועצה"ה,  על כ	יתר
 יתיבהקשר של הוו, כפי שאבקש לטעו	. פרטי המובהק�ומתקיימת בתו� המרחב המשפחתי

משפחתית נחווית או � הפרטיתרההספֶ , ומוסלמי במדינת ישראל של ימינ�המיעוט הפלסטיני
בעוד . שיש להתגייס כדי להג	 עליו, תומוסלמי� תונתפסת כמעוז האחרו	 של תרבות וזהות ערבי

� ופרקטיקות לארמותפרוצה ונשלטת ממילא בידי נו,  הציבורית נחווית כמפולשתרההספֶ 

  .  ונקייה יותר"אותנטית"הרי שהספרה הפרטית עודנה נתפסת כ, אסלאמיות�ערביות או לא
בעוד התערבות חיצונית בענייני המיעוט הערבי בישראל בהקשר של הספרה ,  לכ�בהתא�

הרי , ולפיכ� ג� איננה מעוררת התנגדות של ממש,  יותרכמקובלתהציבורית נתפסת 
,  הרבה יותרתשהתערבות חיצונית בספרה הפרטית של הפלסטיני� בישראל נחווית כפולשני

 
 ,ראו שרו� פולבר. טיב מונתה לקאדית'התממשה ההבטחה כאשר עורכת הדי� הנא ח, איילת שקד

 25.4.2017 האר�" הוועדה לבחירת קאדי� בחרה לראשונה קאדית אשה"קי חורי 'יאיר אטינגר וג
www.haaretz.co.il/news/law/1.4041725. 
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 הדי	 השרעי עלה על יתאבקש לטעו	 כי ב,  אחרותלי�יבמ. נגדות רבה יותרומעוררת לפיכ� הת
משו� שמינוי שכזה מאיי� לשנות את סדרי העול� , אישה�הבריקדות בסירובו למנות בוררת

ללא ) לכאורה לפחות(שנותר עד עתה , רגיש ואינטימי, הפטריארכליי� באותו אזור פרטי
  . התערבות חיצונית

למרות שוליותה לכאורה של הפונקציה התפקידית : הוא כדלקמ	 הטיעו	 במאמר לוז
 בחובה משקל אידאולוגי שאתהרי שפונקציה זו נו, שממלאי� הבוררי� בהליכי ריב וסכסו�

, טועני� שרעיי�(אשר אינו מצוי בהכרח בפונקציות תפקידיות חשובות יותר , פטריארכלי רב
נלווה אל תפקיד הבוררי� שואב ה	 המטע	 הפטריארכלי החריג ה). קאדי�, עורכי די	

 שממק� פעולה זו במרחב ,מהמאפייני� התרבותיי� של פעולת� וה	 מההקשר המבני
  ממנוומפולש היות שמרחב זה נתפס כאותנטי יותר מהמרחב הציבורי. הפרטי�המשפחתי

 מעוררי� התנגדות עזה ,וערעור הערכי� הפטריארכליי� העומדי� בבסיסו, התערבות בו, תפחו
  . הגברית של הבוררי�זהות� נת הדי	 השרעי לערעורי� להגבית התייצבמסיבה זו . יותר

אסקור תחילה בקצרה את השתלשלות הענייני� המשפטית בתיק ,  לבסס טיעו	 זהכדי
ניתוח הנימוקי� .  בית הדי	 השרעי להצדקת עמדתושהעלהתו� התמקדות בנימוקי� , המדובר

אישה את המגמות �ית הדי	 השרעי בסוגיית מינוי בוררתימחיש עד כמה סתרה פסיקתו של ב
 לשל� מוכ	 השרעיואילו מחירי� היה בית הדי	 , השיפוטיות שהוא הנהיג בשני� האחרונות

 הסברי� אפשריי� להבנת עמדתו של כמהאדו	 ב, לאחר מכ	. כדי להמשי� ולדבוק בעמדה זו
י� חיצוניי� שהופעלו עליו ומחויבות לחצ, חילופי גברי במוסד זה: בית הדי	 השרעי לערעורי�

 ההסבר השלישי הוא המשכנע ,כפי שאבקש להראות. כליי�אידאולוגית לערכי� פטריאר
 למק� את המקרה הנדו	 בהקשר רחב יותר של נסהא הסיכו� של המאמר פרקב. ביותר

ולגזור מסקנות באשר לתהליכי� המתרחשי� , הסוציולוגיה של בתי הדי	 השרעיי� בישראל
  . מוסדות הללו בשני� האחרונותב

  מסכסו� בי� בני זוג בטייבה : השתלשלות הענייני�. ב
  �"בגלפסיקה עקרונית של 

ובתחילת שנת , ה בני זוג תושבי טייבה הסתכסכו זה ע� ז. סיפור המעשה בקיצור נמר�להל	
האישה הגישה תביעת .  עזבה האישה את בית הנישואי	 ועברה להתגורר בבית אביה2009

ריב "הגיש הבעל תביעת , 2009בסו� אפריל ,  בבדדוב, מזונות בבית המשפט לענייני משפחה
 130 ריב וסכסו� מבוססת על סעי� תביעת 4.בבית הדי	 השרעי בטייבה)  ושקאקנזאע" (וסכסו�

 
 ).1.11.2010, תי הדי� השרעיי�פורס� באתר ב (317/2009) אזורי טייבה(תיק   4



   : על בריקדת הפטריארכליותעולה  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע
  אישה בהליכי גירושי�� בוררתמינוי להתנגדותו הדי� השרעי ובית  

85  

:  פיו יש לפעול במקרי� של סכסו� בי	 בני זוגעלש הקובע מנגנו	 5,מאני' המשפחה העותחוקל
הבוררי� יקשיבו לטענות הצדדי� וינסו לרדת לשורשי ; בורר מטעמו של כל צדהקאדי ימנה 

 נית	 לאש מגיעי� למסקנה ה� א�. תו� שאיפה ליישב את הסכסו� ולהגיע לשלו� בית, הסכסו�
 קשר הנישואי	 תו� מת	 פיצוי לצד  שלוה� מורשי� להמלי� על פירוק, להשיג שלו� בית

עליו לפצות את אשתו במלוא סכו� המוהר המובטח , �כלומר א� הבעל אש� בסכסו(הנפגע 
האישה תקבל רק , א� שניה� אשמי�; תשלו� המוהר יישלל ממנה, א� האישה אשמה; לה

   6).סכו� יחסי מהמוהר המובטח
�מאני נועד להרחיב במידת מה את האפשרויות הפתוחות ' בחוק המשפחה העות130 סעי

 לא היו ,לעומת זאת,  גברי�7.אי	 ה	 רוצות בובפני נשי� החפצות לצאת מקשר נישואי	 ש
צדדי � שכ	 בפניה� פתוחה תמיד האפשרות לגרש את נשותיה� באופ	 חד, אמורי� להשתמש בו

) כלומר ללא הסכמת האישה(צדדי � שבה הפ� הגירוש החד, בישראל,  ע� זאת8).גירושי טלאק(
 הפכה 9,)ת נזיקי	 אזרחיתוהיא א� עלולה לגרור תביע(לעבירה פלילית שדינה מאסר וקנס 

 
, מאנית' אשר נחקק לפני כמעט מאה שנה באימפריה העות,)1917( המשפחה המוסלמית חוק  5

החוק נוסח . מהווה עד היו� את הבסיס של הדי� המהותי הנוהג בבתי הדי� השרעיי� בישראל
 ולותהאסכוהוא שואב לפיכ� הלכות וסעיפי� מארבע , )יר'תח(באמצעות המתודה האקלקטית 

 –והוא נועד ,  ספציפי מבוסס על האסכולה המשפטית המאלכיתבאופ� לחוק 130סעי� . הסוניות
 להרחיב את העילות לפירוק הנישואי� מעבר לעילות המקובלות –כפי שהעירו פרשני� רבי� 

קיומו של סכסו� בי� בני זוג מהווה עילה לפירוק קשר , לפי סעי� זה. באסכולה החאנפית
לדיו� מאיר עיניי� בחוק המשפחה .  וזאת באמצעות מנגנו� הבוררות המתואר להל�,�הנישואי

 בית הדי� לנוכח" מאני'מעמדו של חוק המשפחה העות"מאני ראו מוסא אבו רמדא� 'העות
ליאת קוזמא  (49 תהליכי שינוי במעמד� של נשי	 מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכו�: השרעי
 ,Judith Tucker, Revisiting Reform: Women and the Ottoman Family Law; )2011, עורכת

1917, 1 ARAB STUD. J. 4 (1996) .�לדיו � של חוק המשפחה ובפרוצדורה 130 ספציפי יותר בסעי
 Moussa Abou Ramadan, Divorce Reform in the Shari'a Court of:  ראוקשל נזאע ושקא

Appeals in Israel (1992–2003), 13 ISLAMIC L. & SOC'Y 242 (2006). 
הסכמה בי� הבוררי� יכול הקאדי למנות בורר נוס� מטעמו או למנות שני בוררי� �במקרה של אי  6

 .  מרחיב עליה� את הדיבוראיני לפיכ� ו, אינ� נדונות במקרה זההסוגיות אל. חדשי�
 Darina Martykanova, Matching Sharia and: ראו. הדברי� נאמרו במפורש בדברי ההסבר לחוק  7

Governmentality: Muslim Marriage Legislation in the Late Ottoman Empire, in LAYERS OF 

POWER: SOCIETIES AND INSTITUTIONS IN EUROPE 153, 168–169 (Bermejo Saúl Martínez, 
Martykánová Darina & Samardzic Momir eds., 2010). see also: www.cliohres.net/ 

books4/1/09.pdf. 
 לסקירה תמציתית של סוגי הגירושי� השוני� ושל הכללי� המקובלי� באסכולות הסוניות השונות  8

 ).2001 ( המוסלמי בראייה השוואתיתהדי� ראו יעקב מירו� בנוגע אליה�
 .226' בעמ, ש�  9
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הפרוצדורה של נזאע ושקאק לכלי מקובל ג� בקרב גברי� החפצי� לפרק את קשר הנישואי	 
   10.בהסכמה

 באמצעות עור� ,האישה. שקאקההבעל הוא שהגיש את תביעת הנזאע ו, כאמור,  זהבמקרה
 אי	 ללבעשו, ב הוגשה שלא בתו� להיאש ביקשה לדחות את התביעה על הס� בטענה ,דינה

 בהתא� להלכה –הקאדי פסק , ואול�. ראיות של ממש לסכסו� שנפל לכאורה בי	 בני הזוג
 כי השתכנע בקיומו של סכסו� בי	 בני –שהנהיג בית הדי	 השרעי לערעורי� בשני� האחרונות 

 האישה עתרה לבית הדי	 השרעי לערעורי� כנגד 11.ולפיכ� אי	 צור� בראיות נוספות, הזוג
 דחה את העתירה בנימוק שלא נית	 לערער על רי�ל� בית הדי	 השרעי לערעואו, החלטה זו

   12.החלטה מקדמית מסוג זה
והקאדי הורה לצדדי� להעביר לו שמות בוררי� ,  הוחזר לבית הדי	 השרעי בטייבההתיק
 , לבקשתה, שתייצג אותההבוררת העבירה האישה את שמה של 17.1.2011 יו�ב. מטעמ�

 בוררתה פסק הקאדי של טייבה כי מינוי ,18.1.2011 יו�ב, ו� לאחר מכ	י. בהליכי הבוררות
כמו ג� לפי האסכולות  (130 מבוסס סעי� עליהש ,שכ	 לפי האסכולה המאלכית, אינו חוקי

 הבוררת את מינוי ואהקאדי פסל אפ. רק גברי� יכולי� לשמש כבוררי�, )החנבלית והשאפעית
  ימנהשא� לא כ	,  בתו� שלושה ימי�גבר�ו של בוררוהורה לאישה להעביר לבית הדי	 את שמ

  . בית הדי	 בורר מטעמו
 הגישה האישה באמצעות עור� דינה ערעור 23.1.2011 יו�ב,  ימי� לאחר מכ	כחמישה

 לבטל את פסיקתו של בית הדי	 ביקשה זה היא עורבער. נוס� לבית הדי	 השרעי לערעורי�
בית הדי	 השרעי לערעורי� ישב על . אישה�רת השוללת מינוי בור,השרעי המקומי בטייבה

המאשררת , ) הצדדי�תשהתקבלה בלא דיו	 בנוכחו(ולבסו� הוציא החלטה לאקונית , המדוכה
מאני מבוסס על ' בחוק המשפחה העות130היות שסעי� : את פסיקת בית הדי	 של טייבה

 על פי המקובל בעויקיראוי שכללי מינוי הבוררי� בתביעות נזאע ושקאק , האסכולה המאלכית
,  כי רק גברי� יוכלו לשמש כבוררי� כאמור המאלכית קובעתהאסכולהשמכיוו	 . באסכולה זו

  13. הדי	 לערעורי� דחה את העתירהיתב
 להחלטתו של בית הדי	 השרעי לערעורי� הורה קאדי בית הדי	 השרעי בטייבה בהתא�

 עמדה בלוח הזמני� החליט לאמש.  וקצב לה זמ	 לעשות זאתמהגבר מטע� לאישה למנות בורר

 
10  Yitzhak Reiter, Judge Reform: Facilitating Divorce by Shari'a Courts in Israel, 11 J. 

ISLAMIC L. & CULTURE 13 (2009) . 
 מיו� 2/97; 2.3.1999 מיו� 210/98: לערעורי� השרעישל בית הדי�  למשל פסקי די� אור  11

' בעמ, 5 ש"לעיל ה, Abou Ramadanלניתוח נימוקיו של בית הדי� בפסיקה זו ראו . 15.6.1997
259–263.  

 שנועד מלכתחילה לשפר את מצב� של נשי� שקאקהמ� הראוי להעיר כא� כי המנגנו� של הנזאע ו  12
למנגנו� המאפשר , ובאופ� אירוני, תורג� בסופו של דבר, )5ש "לעיל ה(במסגרת מוסד המשפחה 

 . פי הכללי� השרעיי� הדרת� של נשי� ממשאבי� כספיי� המגיעי� לה� לכאורה להמש� את
 .5.4.2011מיו� , 28/2011תיק   13
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 19.5.2011 ביו�, בתגובה להחלטה זו.  שני בוררי� מטעמולמנות הדי	 השרעי בטייבה בית
 ולבית הדי	 ייבה וביקשה שיוציא צו המורה לבית הדי	 השרעי האזורי בט�"בגעתרה האישה ל

זאע השרעי לערעורי� לנמק מדוע לא יתירו לה למנות בוררת כנציגה מטעמה בהלי� הנ
לא נית	 לה להשמיע את טענותיה (נימוקי העתירה נגעו ה	 בסוגיות פרוצדורליות . והשקאק

ומשו� שבתי הדי	 " למע	 הצדק("וה	 בסוגיות מהותיות , )בפני בית הדי	 השרעי לערעורי�
אישה מחוק �משהתעלמו בפסיקת� בעניי	 מינוי בוררת, מסמכות�, לטענתה, השרעיי� חרגו

סקירה מקיפה של הנימוקי� המועלי� בעתירה חורגת ). 1951–א"התשי, ישהשיווי זכויות הא
שהתבססו , די א� אציי	 כי העתירה העלתה שורה של טענות משפטיות. מתכליתו של מאמר זה

לה וה	 בפסיקה 'מאני ובמג'ה	 בחוק המשפחה העות, על דיו	 נרחב ה	 בחקיקה האזרחית
  . �"בגרלוונטית של 

 צו ביניי� המורה לבית הדי	 השרעי �"בגי של העתירה ניפק  העקרוניה אופילאור
 המפורטת לעתירה תגובהה.  את עמדתו המפורטת ביחס לטענות הצדדי�להציגלערעורי� 

את .  שעומדת במרכז מאמר זההיא ,שניתנה בידי בית הדי	 השרעי לערעורי�, 18.6.2012 מיו�
ואשררו אותה , ית הדי	 השרעי לערעורי�המשמש כיו� נשיא ב, התגובה ניסח הקאדי דאוד זיני

בתגובתו זו דבק בית הדי	 .  שישבו עמו בהרכב,חכי� סמארה וזיאד אלהואני�הקאדי� עבד אל
 קרי שחל איסור על מינוי – הקודמת הלאקונית בעמדה שביטא כבר בפסיקתו לערעורי� השרעי
   14: רגליי� ועיג	 עמדה זו בטיעו	 בעל שלוש–בוררת בתיקי נזאע ושקאק �אישה

מאני הקובע מינוי בוררי� בהלי� נזאע ושקאק מבוסס על ' המשפחה העותחוקל 130 סעי�  .א
 שהסלטא	הלכה " הקובע כי 15לה'מגל 1801על בסיס סעי� , ולפיכ�, ההלכה המאלכית

 . לאור הכללי� הנהוגי� באסכולה זו חובה ליישמו,"אימ� הופכת להלכה מחייבת
שכ	 הבוררי� ה� בעלי , חל איסור מוחלט על מינוי נשי� כבוררות,  האסכולה המאלכיתלפי  .ב

שרעית �מבחינה דתית, אי לכ�. סמכות דתית ומשפטית ותפקיד� שקול לתפקידו של קאדי
 � . מאני' של חוק המשפחה העות130חל איסור על מינוי בוררת לפי סעי

 פסיקותיה� של על ה בתחולתו של חוק שיווי זכויות האישמכיר אמנ� השרעי הדי	 בית  .ג
היות שהבוררי� , אול� קובע כי חוק זה אינו חל על מינוי בוררי�, בתי הדי	 השרעיי�

 שיווי זכויות חוקל) ג(7בית הדי	 מסתמ� כא	 על סעי� . שיפוטית�מהווי� פונקציה דתית
  :  הקובע כי16,)2000זהו סעי� שנוס� לחוק בתיקו	 חקיקה שעבר בשנת (האישה 

 
אמנ� כללה התייחסות לסוגיות )  עמודי�11�כ(תגובתו המפורטת של בית הדי� לערעורי�   14

, )ובקיצור הכרחי(אול� א� לחטוא בפשטנות מסוימת , כמו ג� הנמקות משפטיות נוספות, נוספות
  .הרי שלוז הטיעו� נבנה על שלוש הרגליי� הללו

חוק זה אמנ� בוטל ונמחק . 1876–1869נחקק בי� השני� , הקוד האזרחי העותומאני, לה'המג  15
על . אול� הוא ממשי� להיות תק� בבתי הדי� השרעיי� בישראל, 1984� מספר החוקי� הישראלי ב

בי� :  הדי� השרעיי	בתילה בבתי הדי� השרעיי� בישראל ראו איאד זחאלקה 'חשיבותה של המג
 ).2009 (2 ותהשיפוט לזה

 .168ח "ס, 2000–ס"התש, )2' תיקו� מס( שיווי זכויות האישה חוק  16
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ובכלל זה ,  לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי	 הדתי חוק זההוראות
  .על מינוי רבני� ובעלי תפקידי� שיפוטיי� בבתי די	 דתיי�

 כי בהתא� להוראותיה של האסכולה לערעורי� השרעי החרגה זו קבע בית הדי	 לאור
  . מינוי נשי� כבוררות בתיקי נזאע ושקאק אסור בתכלית, המאלכית

אול� הוא חייב את בית , מד בבסיס הטיעו	 הזה נראה אולי פשוט למדי הלוגי העוהמהל�
 עור� ללוגיקה השיפוטית שהוא עצמו אימ� למ	 שנות להפנותהדי	 השרעי לערעורי� 

אשר התבססה במידה רבה על היכולת לתמר	 בי	 הדעות של האסכולות השונות ועל , התשעי�
י#ר 'מאז שנות התשעי� היווה הַתחָ , למעשה. היכולת לבחור את הדעה שהתאימה ביותר לצרכיו

 הגישה האקלקטית המאפשרת לשלב הלכות השאובות מאסכולות שונות כדי להגיע לפתרו	 –
 וקבע הלכות חדשות שינויי� השרעי מרכזי שבאמצעותו הוביל בית הדי	 מנגנו	 – הטוב ביותר

  17.וליברליות
� את התפיסה המקובלת  להעדיבחר השרעילא די שבית הדי	 , במקרה זה, והנה

כיוו	 , הוא הסביר שאי	 לו בררה אלא לעשות זאת, של האסכולה המאלכית) והשמרנית(
טיעו	 זה מצמצ� במשתמע .  מאסכולה זולקוחמאני 'העותשהסעי� המדובר בחוק המשפחה 

שכ	 כעת נית	 ,  במקרי� נוספי� בעתידג� השרעיפרשני של בית הדי	 �את המרחב השיפוטי
את ההלכה המקובלת ) שלא לומר שחובה לבחור תמיד(ו	 כי יש להעדי� תמיד יהיה לטע

  . באסכולה שממנה שאובה הפרקטיקה המשפטית הנדונה
 לערעורי� ביחס להגדרת תפקיד�  השרעי פרסה מפתיעה אפילו יותר ביצע בית הדי	פניית

אינו חל על מינוי  שיווי זכויות האישה חוקשכדי לבסס את הטיעו	 , כפי שראינו. של הבוררי�
שיפוטי המקביל � בית הדי	 כי לבוררי� שמור תפקיד דתיקבע, בוררי� בתיקי נזאע ושקאק

קביעה זו עומדת בסתירה מוחלטת לא רק למגמה שאיפיינה את פסיקתו של . לתפקידו של קאדי
  מגמה של חיזוק מעמד הקאדי�– בשני העשורי� האחרוני� לערעורי� השרעיבית הדי	 

 אלא א� לפסיקותיו הספציפיות של – 18 על חשבו	 כל יתר השחקני� בשדה השרעיווביסוס
  השרעי זו כבר נדונה בעבר כמה פעמי� בבית הדי	סוגיה. בית הדי	 בסוגיית הבוררי�

ויותר ,  קבע בעברלערעורי� השרעיבית הדי	 . �"בגוא� התגלגלה לפתחו של , לערעורי�

 
 דברי" השריעה בישראל:  לזמ� המודרני בסביבה זרהתיסיגולו של משפט הלכ"אהר� ליש   17

שת של ראו ג� אמירה מפור. 15 ש"לעיל ה, זחאלקה; )2005 (13 טהאקדמיה הלאומית למדעי	 
לדיו� ביקורתי . 30.1.2001מיו� , 174/2000 תיק: בית הדי� השרעי לערעורי� בעניי� זה

 Moussa Abou Ramadan, The Transition From Tradition to Reform: Theבפרקטיקה זו ראו 
Shari'a Appeals Court Rulings on Child Custody (1992–2001), 26 FORDHAM INT’L L.J. 595, 

624–627 (2003). 
18  Moussa abou Ramadan, Notes on the Anomaly of the Shari'a Field in Israel, 15 ISLAMIC L. 

& SOC’Y 84 (2008).  
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 עמדתו הבלתי 19.ינ� מורשי� לפרק קשר נישואי	כי הבוררי� אינ� קאדי� וא, מפע� אחת
ולפיכ� קביעת� של הבוררי� ,  הקאדי מוסמ� לפרק קשר כזהרקשמשתמעת לשתי פני� הייתה 

 אשרר בפסיקתו עמדה זו ונת	 �"בג. העומדת לשיקול דעתו של הקאדי, היא בבחינת המלצה
   20.לה גושפנקה מלאה

מוכני� לפתע , נות אישה לתפקיד בוררתכדי להצדיק את הסירוב למ, במקרה זה, והנה
.  לכל דבר ועניי	שיפוטי לבוררי� תפקיד להעניק לערעורי� השרעיהקאדי� בבית הדי	 

 בעמדות שביטא בית הדי	 השרעי בותיהשופטת עדנה ארבל עמדה בפסק דינה על חוסר העק
פופי�  כהקובעת כי הבוררי�, ובחרה להעדי� את עמדתו הקודמת, לערעורי� בסוגיה זו

 בוררי� בתיקי נזאע מינויש שעמדה בבסיס פסיקתה של ארבל היאקביעה זו ,  למעשה21.לקאדי
, מכיוו	 שאי	 לה� תפקיד שיפוטי:  מוחרג מהכלל שקבע חוק שיווי זכויות האישהאינוושקאק 
  . ודי	 העתירה להתקבל התפקידוש אפליה לפי מי	 באיסורההרי שא
) שוב(הוא הוצג . ל לא מבוטנזק לערעורי� הדי	 השרעי  להערי� כי הפרשה גרמה לביתנית	

,  אול� חמור מכ�22,המעדי� לדבוק במנהגי� מיושני� ופטריארכליי�, כמוסד שמרני
זה . �"בג במקרה זה בסימ	 שאלה לאור התערבותו של הועמדה השיפוטית שלו האוטונומיה

בית הדי	 השרעי לערעורי�  של פרשנותו הדתית והפרוצדורלית את שפסל בלבד זולא , אחרו	ה
 הראוי להבהיר כא	 כי מ	. אלא א� נז� בו וביטל את פסק דינו,  הנוהג בבתי הדי	 השרעיי�לדי	

 זוהי א� 23, אינה פורמליתאמנ� נהני� בתי הדי	 השרעיי� בישראל ממנהש האוטונומיה
�  המוסדות המשפטיי� היחידיה� ללואוטונומיה בפועל המתבססת על כ� שבתי הדי	 ה

על כ� שה� נהני� מדרגות חופש שיפוטיות מרחיקות לכת ועל , ערביתבישראל המתנהלי� ב
 ובוודאי כזו – כל התערבות 24.כ� שהממסד הישראלי ממעט מאוד להתערב במתרחש בה�

 מצמצמת אפוא את המרחב –בנזיפה ובקביעת תקדי� מחייב , די	 פסקהכרוכה בביטול 
 בעלי הדי	 בקרביטימיות של בתי הדי	 השרעיי�  ומאיימת לפגוע בלגהאוטונומי הזה

  . המוסלמי�
,  השוללת מינוי נשי� כבוררות, של בית הדי	 השרעי לערעורי�פשרת הבלתי מתעמדתו

ומדוע היה , מדוע היה מוכ	 בית הדי	 לשל� את המחיר הזה. עלתה לו לפיכ� במחיר לא פשוט
   . בפרק הבאענות לנסהאעל כ� ? �"בג של דו בהתערבות מצמוכ	 להסתכ	

 
 . 216/00, 115/00, 139/99 די� ערעורי� סקיראו למשל פ  19
 ). 2001 (592) 2(ד נה"פ,  השרעי לערעורי	 בירושלי	הדי��בית'  נחמזה �9347/99 "בג  20
 .  של השופטת ארבלדינה לפסק 38' פס, 1 ש"לעיל ה, הבוררת� "בג  21
 .�" על פסיקת בגייא�ראו למשל את הדיווח באתר של הארגו� הפמיניסטי כ  22
טוע� כי בתי הדי� השרעיי� בישראל אינ� , המאמ� נקודת מבט פורמליסטית, אבו רמדא�, אכ�  23

 . 17 ש" הלעיל, Abou Ramadanראו .  שהיאומיהאוטונ כלנהני� מ
 Ido Shahar, Legal Reform, Interpretive Communities and the Quest for Legitimacy: Aראו   24

Contextual Analysis of a Legal Circular, in LAW, CUSTOM AND STATUTE IN THE MUSLIM 

WORLD: STUDIES IN HONOR OF AHARON LAYISH 199 (Ron Shaham ed., 2007). 
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   הסברי� אפשריי�שלושה. ג

� של בית הדי	 השרעי לערעורי� בנוגע למינוי אישה"תמוהה" לעמדתו ה הראשו�ההסבר

 לאחר רבוררת מתייחס לפוליטיקה הפנימית במוסד זה ולחילופי הגברי שהתרחשו בו זמ	 קצ
טב את השדה הסבר זה הועלה על ידי כמה מבני שיחי המכירי� הי. �"בגמת	 התשובה ל
 הקאדי –נשיאו הוותיק ורב ההשפעה של בית הדי	 לערעורי� , לטענת�. המשפטי השרעי

 אמנ� הודיע על פרישתו מהתפקיד חודשי� מעטי� לאחר מת	 התשובה –אחמד נאטור 
 אול� ההודעה באה בעקבות מאבק כוחות שהיו מעורבי� בו ה	 גורמי� מתו� 25,�"בגל

   26.יצוניי� לההמערכת השרעית וה	 גורמי� ח
 ביחס לערעורי� השרעי בעמדתו של בית הדי	 השינוייש לייחס את ,  מבט זומנקודת

 על ירושתו של הקאדי נאטור או לרצונ� של יורשי� לתחרות,  של הבוררי�תפקיד�ל
,  לקאדי נאטורבניגוד שהועלתה היא כי הטענה.  עצמ� מהנשיא הקוד� אתפוטנציאליי� לבדל

 מגדריות רבות בבתי הדי	 רפורמות עודדוש, �"בג ע�להגיע לעימותי�  שלא מאמ� עשהאשר 
 בחר לנקוט עמדות – הקאדי דאוד זיני – המועמד המוביל לרשת את מקומו 27,השרעיי�

 מול החקיקה הישראלית הליברלית וחוק שיווי זכויות אל לבטא התרסה ביקששמרניות ו
  . האישה

 הדיו	 אתהוא יורד לגופו של אד� ומצמצ� , תראשי:  משתי בחינותיי זה לוקה בעינהסבר
הוא אינו עומד , וא� חשוב יותר, שנית;  צרי�ומנטליי�לאינטרסי� פרטיי� ולשיקולי� אינסטר

 ה	 אלו שלפני מינויו –במבח	 המציאות כאשר בוחני� את פסיקותיו ועמדותיו של הקאדי זיני 
כשות� או , הקאדי זיני חתו�. י זהוה	 אלו שלאחר מינו, לנשיא בית הדי	 השרעי לערעורי�

 שהונהגו בבתי הדי	 השרעיי� בשני� י� מעטלא על חידושי פסיקה ליברליי�, ככותב ראשי
 כי הקאדי אינו שקבע, 76/07 את פסק הדי	 בערעור שכתב הואזיני , כ� למשל. האחרונות

מהאישה את א� אלו קבעו שיש לשלול , מחויב לקבל את החלטת הבוררי� בתיקי נזאע ושקאק
 , הקאדי זיניכי פורס� 2013 שנת בשלהי,  כפי שהוזכר כבר למעלה28.כל המוהר או את חלקו

 לבני ציפי דאזנפגשו ע� שרת המשפטי� , )מנהל בתי הדי	 השרעיי�(ביחד ע� הקאדי סמארה 
 לי�י במ29.והסכימו לפעול למינוי אישה כקאדית ראשונה בבתי הדי	 השרעיי� בישראל

 
 . 2012הקאדי נאטור הודיע על פרישתו בנובמבר   25
 .www.alarab.com/Print/461808 ,30.5.2012ערב מיו� � באתר אלהדיווחראו   26
27  Reiter ,76–61' בעמ, 17ש "לעיל ה, זחאלקה; 10 ש"לעיל ה . 
המעניקה לבוררי� מעמד , פסיקה זו עומדת כמוב� בסתירה משוועת לפסיקתו במקרה הנוכחי  28

 בעניי� 90/00' ס שות� בהרכב הקאדי� בערעור מהיההקאדי זיני א� . שווה למעמד� של הקאדי�
יל� תיקבע זכאות� של מעתה וא,  נקבע כי בניגוד למה שהיה מקובל בעברבוש, מזונות אישה

 . ולא מיו� מת� פסק הדי�, הנשי� למזונות מיו� הגשת הקובלנ
 .3 ש"ראו לעיל ה  29
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לא נראה שהוא עשה ,  הקאדי נאטור, ביקש הקאדי זיני לבדל את עצמו מקודמוג� א�, אחרות
   .זאת באמצעות נקיטת עמדות פטריארכליות שמרניות ובלתי מתפשרות

בוררת נוגע � בעניי	 מינוי אישהלערעורי� השרעי לעמדתו של בית הדי	 שני הסבר
) בלשו	 ביקורתית (הביעק או הבלתי )א� להשתמש בלשו	 נקייה( הגמישה למאפייני פסיקתו

משקיפי� לא מעטי� שניתחו את פסיקותיה� של בתי הדי	 , אכ	. של המוסד השיפוטי זה
 ועל חוסר ההשרעיי� בישראל לאור� השני� עמדו על אופיי� הגמיש והמסתגל של בתי די	 אל

הצביע כבר בראשית שנות השבעי� על , למשל, אהר	 ליש.  השיפוטי המאפיי	 אות�בותיהעק
הבדלי� ניכרי� במדיניות� השיפוטית של הקאדי� השוני� שכיהנו בדי	 והסביר אות� כנובעי� 

   30.מרקע שונה ומהשכלה שונה
ניתח את המדיניות השיפוטית , בשורה של מאמרי� מאירי עיניי�,  אבו רמדא	מוסא

ל  שבותיועמד על חוסר העק, שהנהיג בית הדי	 השרעי לערעורי� בשנות התשעי� והאלפיי�
 בחר בית הדי	 לתמר	 באופ	 אינסטרומנטלי בי	 האסכולות השרעיות תי�לע: מדיניות זו

 והחקיקה נדטוריתהחקיקה המ, מאנית'תו� שהוא מפנה ג� אל החקיקה העות, השונות
 בחר בית הדי	 להציג את עצמו כמי שמחויב  אחרותבהזדמנויות , זאתלעומת; הישראלית

 על הפער האינהרנטי שבי	 הרטוריקה ביעאבו רמדא	 הצ 31.לייש� א� ורק את הדי	 השרעי
כמו ג� על , האסלאמית הבלתי מתפשרת של בית הדי	 ובי	 המדיניות השיפוטית שלו בפועל

   32.שיטתית של מקורות החקיקה העומדי� לרשותו� והלאהביעק�פרשנותו הלא
של בתי " להגמיש והמסתג, אופיי� הדינמי" אני עצמי עסקתי לא מעט במה שכיניתי ג�

 מאמרי� ופרסומי� ניסיתי להסביר את הדינמיות השיפוטית כמהב. הדי	 השרעיי� בישראל
 " הנורמטיביפלורליז�"ה:  אחדי�שמפגיני� בתי הדי	 הללו כתוצאה של שילוב בי	 גורמי�

 ה� נהני� והעובדה ממנהש האוטונומיה השיפוטית מרחיקת הלכת 33, ה� פועלי�במסגרתוש

 
, )הער�(יחס למנהג הבדווי : הדוגמל , הצביע על הבדלי� ניכרי� בי� קאדי� שוני� בסוגיותליש  30

מאני שאינ� 'עיפי� בחוק המשפחה העותיישו� ואכיפה של חקיקה אזרחית ישראלית והפעלת ס
-AHARON LAYISH, WOMEN AND ISLAMIC LAW IN A NONראו .  מההלכה החנפיתי�שאוב

MUSLIM STSTE: A STUDY BASED ON THE DECISIONS OF THE SHARI'A COURTS IN ISRAEL 

(1975). 
 .17ש " הלעיל, Abou Ramadanראו במיוחד   31
32  Moussa Abou Ramadan, The Shari'a in Israel: Islamization, Israelization and the Invented 

Islamic Law, 5 UCLA J. ISLAMIC & NEAR E.L. 81 (2005). 
ו� בוא� שחקר את בתי הדי� השרעיי� ' האנתרופולוג גבעט"  נורמטיביפלורליז�"את המונח   33

הגמישות בפסיקותיה� של בתי הדי� הללו מושגת בזכות יכולת� , א�לטענתו של בו. באינדונזיה
, הדי� השרעי:  נורמטיביותרכות מעכמהשל הקאדי� לתמר� בי� הנמקות משפטיות השואבות מ

 JOHN R. BOWEN, ISLAM, LAWראו . לאומי��קודי� מנהגיי� שוני� וכ� הדי� הבי, חוק המדינה

AND EQUALITY IN INDONESIA: AN ANTHROPOLOGY OF PUBLIC REASONING (2003) . �נית
�בהחלט לתאר את הקאדי� בבתי הדי� השרעיי� בישראל כמי שפועלי� במציאות נורמטיבית

 .פלורליסטית דומה
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 –כי לחצי� מוסדיי� סותרי� , למשל, טענתי.  לחצי� מצד גורמי עניי	 שוני�שמופעלי� עליה�
מצד� של ,  גיסאומאיד�, מצד� של גורמי� שוני� במערכת המשפט הישראלי,  גיסאמחד

 הביאו –) המופתי של ירושלי� מטע� הרשות הפלסטינית, למשל(גורמי� שוני� בשדה השרעי 
 אחר הראיתי כיצד נאל� במאמר 34.הביעק�ניה כלא שנראית על פיתלאימו� מדיניות שיפוט

 ארגוני נשי� וארגוני חברה – יריבות "' שיחקהילות"בית הדי	 השרעי לערעורי� לתמר	 בי	 
 וכיצד תמרו	 זה מחייב אותו –  אחרצדמוהתנועה האסלאמית בישראל , חד אצדאזרחית מ

   35.לגלות יצירתיות וגמישות משפטית מקסימלית
 בעניי	 מינוי לערעורי� השרעינית	 לטעו	 כי עמדתו של בית הדי	 , נוני לחזור לעניא�
עולי� בקנה אחד ,  שעמדה זו חייבה ביחס להגדרת תפקיד� של הבוררי�והשינוי, בוררת� אישה

האפיזודה הנוכחית אינה אלא , מנקודת מבט זו. הביעק�ע� נטייתו משכבר הימי� לפסיקה לא
 הפסיקה התאמת  אתהמאפשרת, שיפוטית ונורמטיביתביטוי אחד מני רבי� של גמישות 

  . משתני� הצרכי� ולללחצי�
 זה דומה כי קשה במקרה א�, נכונה בוודאי" בותי העקסר של חובותהיעק" בדבר הטענה

כפי . נקטש עמדהה את הדי	 אשר הביאו אותו לנקוט ביתלזהות את הלחצי� שהופעלו על 
ולא הייתה לפיכ� ,  שולית יחסיתסוגיהבוררת היא � ה של מינוי אישסוגיהה,  כבר למעלהנטע	ש

.  לא של ארגוני נשי� ולא של גורמי� אסלאמיי�–כל מעורבות של גורמי� חיצוניי� בתיק הזה 
התגלתה רק לאחר שהתיק ) מצד� של ארגוני חברה אזרחית(מעורבות כזו ,  של דבראמתול

 36. אליובנוגעניסח את עמדתו  הדי	 השרעי לערעורי� כבר בית ולאחר ש�"בגהגיע כבר ל
   . תקשורתיהד כל ג� לא היה למקרה �"בגעד לפרסו� פסק הדי	 המהפכני של , מכ�יתרה 

 הפעיל אשר –  או מחוצה לה השרעיתמערכתה מתו� –  כלשהו גור�לראות אפוא קשה
בוררת והביא אותו לפסוק באופ	 שנוגד לכאורה את �לח� על בית הדי	 בעניי	 מינוי אישה

 שמפגי	 בית הדי	 לערעורי� הוא שרירותי בותיהא� ייתכ	 אפוא כי חוסר העק. ינטרסי� שלוהא
אבל אני לפחות סבור שהסבר זה אינו , ייתכ	 שכ�? ואינו כפו� לרציונל כלשהו שנית	 לזיהוי

האפיזודה הזו צריכה ללמדנו שבמקרי� , לתפיסתי שלי.  הדי	 ואת החלטותיובית את מכבד
 הוא מוצא את עצמו פוסק תי�ושלע,  הנורמטיבית של בית הדי	ותל לגמישמסוימי� יש גבו

  .  יקרמחיר ממנו תגבה ג� א� זו אינה אהודה וג� א� –פסיקה ערכית 

 
34  Ido Shahar, Legal Pluralism Incarnate: An Institutional Perspective on Courts of Law in 

Colonial and Post-Colonial Settings, 65 J. LEGAL PLURALISM & UNOFFICIAL L. 133 (2012). 
35  Shahar ,24 ש"לעיל ה . 
 לאומי�� המרכז לחקר קליטת המשפט הבי–קונקורד "ו"  ארגו� פמיניסטי– א�ייכ: "שני ארגוני�  36

 ". ידידי בית המשפט"הצטרפו לעתירה כ" בישראל
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 שאני רוצה להציע לעמדתו הבלתי מתפשרת של בית הדי	  השלישיההסבר,  אחרותלי�יבמ
 עומדתהיא ש) פטריארכליי�(המחויבות לערכי� : בוררת הוא הסבר ערכי�בעניי	 מינוי אישה

   37.מאחורי העמדה שביטא בית הדי	
שהופ� אותו לייצוג , "מועצה משפחתית" בהלי� הבוררות המנוהל על ידי ,מה יש בו, ובכ	

 ,ומה יש בו? לתפיסות ולפרקטיקות פטריארכליות, לערכי�, של� כל כ�, מובהק כל כ�
 לתפיסתו של בית הדי	 השרעי ,כ� נראה, המחייב, בתפקיד הבורר במועצה המשפחתית

הרשו לי לפתוח בתיאור קצר של סצנה הלקוחה דווקא ? את זהותו המגדרית הגברית, לערעורי�
�  האנתרופולוגית זיבא מירבידי מספר שני�שצול� לפני , "גירושי	 נוסח אירא	", מסרט תיעודי

 אחר ניסיונותיה של , בי	 היתר, מצלמת	 של השתיי� עוקבת38.חוסייני והבמאית קי� לונגניטו
 אמנ�הסרט . 36נהג מונית ב	 , לזכות בגירושי	 מבעלה בהמא	,  מטהר	16נערה בת , זיבא

 אול� ש� כמו – מירושלי� מטייבה או בהווייתה הרחוקה מאוד – באירא	 המהפכנית מצול�
מתקיימת פרוצדורה ,  האישה מבקשת להתגרש ולהותיר בידיה את המוהרבה�שבמקרי� , כא	
תפקיד� של הבוררי� . הכוללת מינוי בוררי� משני הצדדי�, שקאק ונזאע מאוד להלי� הדומ

א� , ואול�;  הוא לנסות ולפשר בי	 בני הזוג–כמו ש� ,  כא	–" מועצה משפחתית"הפועלי� ב
בסמכות� להמלי� על פירוק קשר הנישואי	 ועל הסדר כספי שיתלווה , פשרה אינה מתאפשרת

  . לגירושי	
" מועצה משפחתית"זוהי .  רוצה לתאר מתרחשת בבית הוריה של זיבא שאניהסצנה

נוכחי� בה נציגי שתי . שכונסה בניסיו	 למצוא פתרו	 לסכסו� המתמש� בי	 בני הזוג
 כמהשל בני הזוג ואפילו ) מצד האב(דודיה� , אביו של בהמא	 ואביה של זיבא: המשפחות

 
 רבות ותקשה למצוא דוגמא, ני והמסתגל של בתי הדי� השרעיי� בישראללאור אופיי� הפשר  37

� " בגע�אשר הביאו אות� להתנגשות ישירה , שבה� הקאדי� התעקשו לנקוט עמדות עקרוניות
דוגמה אחת לנושא שכזה היא שאלת כפיפותו של בית הדי� .  רשויות המדינה האזרחיותע�ו

שיוצר במשתמע מתח , חוק זה. 1962–ב"התשכ, תהשרעי לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסו
עומד בבסיס מחלוקת מתמשכת בי� בית הדי� השרעי , בי� הדי� השרעי ובי� החקיקה הישראלית

במספר רב של פסיקות קבע שוב ושוב בית הדי� לערעורי� כי בתי הדי� . �" בגלבי�לערעורי� 
של בית  די� סקיראו למשל פ (השרעיי� אינ� כפופי� לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

� מצדו פסק "בג). 279/2005, 55/2001, 127/1997, 135/1996, 63/1994 הדי� השרעי לערעורי�
, פורס� בנבו (פלוני'  נפלונית 8906/04 �" למשל בגראו. שוב ושוב כי ההפ� הוא הנכו�

פורס�  (רושלי	בית הדי� השרעי הגבוה לערעורי	 בי' נ פלונית 9740/05 �"בג; )20.7.2005
). 5.6.2006, פורס� בנבו(בית הדי� השרעי לערעורי	 '  נפלוני 1129/06 �"בג; )5.2.2006, בנבו

לדיו� מאיר עיניי� במאבק שנסב על אודות יישו� חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בבתי 
 Moussa Abou Ramadan, The Recent הדי� השרעיי� בישראל בתיקי משמורת ראו

Developments in Custody Law for Muslims in Israel: Gender and Religion, 8 JOURNAL OF 

WOMEN OF THE MIDDLE EAST AND THE ISLAMIC WORLD 274 (2010).  
38  DIVORCE: IRANIAN STYLE, a movie by Ziba Mir Hosseini & Kim Longinotto (1998) .�נית 

-You Tube :www.youtube.com/watch?v=qs9XSTt תרבאלצפות בסרט ע� כתוביות באנגלית 
DIE. 



  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  עידו שחר

94  

עצה המשפחתית על שטיחי� וכריות בדיווא	 רחב הידיי� ישובי� משתתפי המו. מאחיה�
,  אמה של זיבא–נשות המשפחה המארחת . ומדברי� בכובד ראש על הסכסו� בי	 בני הזוג

, ה	 נכנסות מדי פע� לדיווא	 כדי להגיש תה או דברי תקרובת.  אינ	 נוכחות בחדר–דודותיה 
המצלמה  (בסמו� יושבות אובזמ	 שאינ	 מגישות תקרובת ה	 עומדות . ויוצאות במהירות

  ). המציצות מאחורי דלת או קיר, מתעכבת מדי פע� על פניה	 המוסתרות למחצה
 לבני בסמו�יושבי� כל אחד , נוכחי� ג� ה� בחדר, בני הזוג המסוכסכי�,  ובהמא	זיבא
, שהמצלמה עוקבת אחריה	, ותגובותיו,  רוב הזמ	שותק,  יותרהמבוגר, בהמא	. משפחתו

, לעומת זאת, זיבא הצעירה. הסכמה או בניע ראש לשלילה בהנהו	 ל כללבדר�מסתכמות 
 טחו	י ובבשכנע מאופ	מרימה את קולה ומתבטאת ב, היא מרבה לדבר:  יותרורבלית הרבה

ג� אל מול , מ	 הסת�(הנבוכי� בעליל , שוב ושוב היא מושתקת על ידי בני משפחתה. עצמי רב
 מכריז כי היא אינה זכאית בהמא	ר כאש, בשלב כלשהו. מאורחה ונוהגה המוחצני�, )המצלמה

 יתומה שהוא , אנימה: "היא מתפרצת וזועקת, " לבוטוב" לעזור לה ממוכ	 הוא א� פיצוי כלל
 י כל זכויותיאת אקבל ש�נל� לבית הדי	 ו! אני אראה לו?  צרי� לעזור ליהוא? מצא ברחוב

ש� מה הזמינה אות�  לשואלו,  המבוגרלמשמע דברי� אלה נוז� בה בחומרה דוד%". במלוא	
הגברי� נפרדי� אלו מאלו ; הצדדי�ללא הסכמה בי	 , בסופו של דבר,  מסתיימתהמועצה. בכלל

   39.והסרט עובר לטפל במקרה אחר, בלחיצות ידיי� ובנשיקות על הלחי, בנימוס
 מהמועצות בוודאישונה " גירושי	 נוסח אירא	" המשפחתית המצולמת בסרט המועצה

 אול� האופי הפטריארכלי 40,ות במסגרת הליכי נזאע ושקאק בישראלהמשפחתיות המתקיימ
על כל , המועצה המשפחתית, כפי שעלה מהתיאור הזה. המובהק של הסיטואציה משות� לה	

ה� , יריביה�� ה� שמקבלי� את אורחיה�: מנוהלת ונשלטת באופ	 בלעדי על ידי גברי�, שלביה
כאשר ההתדיינות ) במחוות גבריות מדודות(וה� שנפרדי� מה� ' שיחת גברי�'שמנהלי� עמ� 

,  פרגוד או קיר,וילו	ומעבר ל, ה	 נמצאות ברקע: נפקדות באירוע�נשי� ה	 נוכחות. מסתיימת
שלוש במהל� ההתדיינות ה	 נכנסות �פעמיי�; כמוב	, לבושות בכיסוי ראש ובבגדי� צנועי�

וממהרות לצאת שוב מהחדר , מגישות תה ודברי תקרובת, לביקורי� קצרי� ושתוקי� בדיווא	
  . לאחר מכ	

 זמ	 ולוקחת חלק פעיל לאור� נמצאת בחדר, מושא הלי� הבוררות,  הנערה זיבארק
 פהג� פתחו	 ה, ע� זאת. היא נשאלת שאלות ומתבקשת להגיב להצעות שעולות. בהתדיינות

 שוב ושוב ולהבהיר " אותה במקומהלהעמיד"שכ	 הגברי� בני משפחתה דואגי� , שלה מוגבל

 
 . המקרה ישוב לטיפולו של הקאדי בבית הדי� השרעי,  הושגה הסכמהולאהיות   39
הוא שבישראל רוב רוב� של המועצות המשפחתיות מנוהלות על ידי בוררי� , למשל, הבדל אחד  40

הבדל .  הצדדי� שליה�ני משפחותולא על ידי ב, מקצועיי� הממוני� על ידי בתי הדי� השרעיי�
חשוב אחר הוא שלבוררי� באירא� אי� סמכות להורות על פירוק קשר הנישואי� א� אי� הסכמה 

 .על כ� בי� שני הצדדי�
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 ה דומה כי מאפייני� אל41. אצלה אלא אצל�תנמצא אינה  לקבל החלטותסמכותהלה ש
מאזורי� שוני� ומזמני� " מועצות משפחתיות" למדי בתיאורי� של בימופיעי� באופ	 עק

   42.שוני�
נראה כי . תפקיד חשוב ביותר שמור לגברי� מבוגרי�,  של המועצה המשפחתיתבמסגרתה

 על הציר המגדרי והגילי –זו מעוגנת בתפיסות תרבותיות המייחסות תכונות חיוביות פרקטיקה 
על הבורר לגל� בהתנהגותו ובתכונותיו מאפייני� גבריי� . 'עשו משהו בחיי�' לגברי� שכבר –

 כדי וחנותשאינו זקוק להתלהמות או לכ, הוא צרי� להיות אד� בעל יוקרה חברתית: חיוביי�
 במונחיה 43.בסבלנות וביכולת הקשבה, בתבונה, להיות ניח	 ביישוב דעת עליו; לבטא סמכות

לשמע כל התגרות " דמו אינו רותח "– )שכל" (=עקל"הבורר ניח	 ב, וד'של לילה אבו לוע
 הוא אינו מונע מרגש –!) כמו ג� בניגוד לנשי�(ובניגוד לה� , כדמ� של גברי� צעירי�

   44.ציונלי דעת רקולאלא משי, ")נפס"(

 
 זקוקות לגבר שידבר נשי�שדפוס זה עולה כמוב� בקנה אחד ע� התפיסה החברתית המקובלת   41

, ימה על חוזה נישואי� של אישה בתולהמלבד לצור� חת. בשמ� וישמור על האינטרסי� שלה�
אול� , )ואליו, בערבית(הדי� השרעי אמנ� אינו מחייב את הימצאותו של אפוטרופוס גברי כזה 

 כלל מישהו מבי� ר�בד, גברי" מלווה"נראה כי בסיטואציות חברתיות רבות נשי� מביאות עמ� 
. ה� גב וישמור על האינטרסי� שלה�שיספק ל, )או אפילו ב�, אח, דוד, סב, אב(קרוביה� האגנטיי� 

 אי�כי העובדה שנשי� אינ� משתתפות באופ� פיזי במועצה המשפחתית , ע� זאת, יש לציי�
.  שה� אינ� מעורבות מאוד בהלי� המשא ומת� ושאי� לה� תפקיד חשוב בהגעה להסכ�פירושה

שג� הוא (לחה מעורבות� של נשי� מאחורי הקלעי� בהלי� הסו, דורו� פלי,  שמראה למשלכפי
 – Doron Pely, Women in Sulhaראו . היא רבת חשיבות) מתקיי� לכאורה בי� גברי� בלבד

Excluded yet Influential: Examining Women's Formal and Informal Role in Traditional 
Dispute Resolution, within the Patriarchal Culture of Northern Israel's Arab Community, 

22 INT'L J. CONFLICT MANAGEMENT 89 (2011). 
�שנושא אופי אינטימי, לא נית� כמעט למצוא תיאורי� מפורטי� של ההלי� הזה, למרבה הצער  42

של מועצות משפחתיות ,  את התיאור המופיע אצל דיא� זינגרמ�הראו לדוגמ. משפחתי מובהק
 הירינמו� בפרבר ק�ת בנות המעמד הבינוניהמכונסות כדי לפתור סכסוכי נישואי� בקרב משפחו

 DIANE SINGERMAN, AVENUES OF PARTICIPATION: FAMILY, POLITICS AND: בשנות התשעי�

NETWORKS IN URBAN QUARTERS OF CAIRO 50–53 (1995). וליד ראו ג� את התיאור שמספק 
 Walid Iqbal, Dialogue: בסכסוכי גירושי� בסעודיה" בוררות המשפחתית"אקבאל של מאפייני ה

on the Practice of Law and Spiritual Values: Courts, Lawyering and ADR – Glimpses into 
the Islamic Tradition, 28 FORDHAM URB. L.J. 1035 (2001). 

אלא לתפיסה , אינני מתייחס כא� לדרישות הדתיות שהעלו האסכולות השונות באשר לבוררי�  43
באשר לעמדות ההלכתיות ביחס לשאלה מי יכול לשמש . קובלת של הפונקציה הזוהחברתית המ

 Mahdi Zaharaa & Nora A. Hak, Tahkim (Arbitration) in Islamic Law within theכבורר ראו 
Context of Family Law, 20 ARAB L.Q. 2 (2006).  

 LILA דריי� והגיליי� שלה� ראו ובהקשרי� המג"נפס" ו"עקל"לדיו� מאיר עיניי� במושגי� של   44

ABU LUGHOD, VEILED SENTIMENTS: HONOR AND POETRY IN A BEDOUIN SOCIETY 88–94 
 LAWRENCE ROSEN, THE ANTHROPOLOGY OF JUSTICE: LAW AS CULTURE INראו ג� . (1986)

ISLAMIC SOCIETY 12–13 (1989) . 
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 המועצה"המתקיימת במסגרתה של ,  שהפרקטיקה של הבוררותלסכ� אפוא ת	ני
 תפיסות תרבותיות – ובעת ובעונה אחת ג� מאששת ומייצרת –משקפת , "המשפחתית

המייחסות לגברי� בוגרי� את היכולות והתכונות הדרושות כדי להשיב את , פטריארכליות
 למנות הדרישה, של תפיסות כאלונקל לשער כי לאור	 . המשפחתי על כנו�הסדר החברתי

. ותעורר לפיכ� התנגדות קשה,  כמעט ככפירה בעיקרתיתפס שקאקאישה להלי� נזאע ו�בוררת
 ממוני� לתפקיד� בידי אמנ�  שהתנגדות זו עוד תועצ� לאור העובדה שהבוררי�לשער ג�נית	 

רטי פ�אול� כל פעולת� מתרחשת במרחב המשפחתי, )בית הדי	 השרעי(מוסד ציבורי 
  . האינטימי
 להניח מבליו,  להיכנס כא	 לדיו	 נרחב מדי במושגי� של מרחב פרטי ומרחב ציבורימבלי

 של מדינת בהקשר אני רוצה לטעו	 כי 45,כי ההבחנה בי	 שני המרחבי� הללו ברורה וחותכת
 התרבותי, הפוליטי, התקשורתי(המרחב הציבורי על מרכיביו השוני� , ישראל של ימינו

 כמרחב ,מוסלמית כמרחב זר� נחווה בהכרח על ידי בני קהילת המיעוט הפלסטינית)המשפטיו
. בעיצובו) או לפחות לא חלק מרכזי(במוב	 זה שה� אינ� לוקחי� חלק פעיל , שאינו שלה�
ה� , במקרה הרע; הפלסטיני� אזרחי ישראל נדחקי� לשולי המרחב הציבורי, במקרה הטוב

  . מודרי� ממנו כמעט לחלוטי	
את הנוכחות הפלסטינית במרחב הציבורי , מ	 הסת�,  תחושת הניכור המלווהמתלעו

 נחווי� –המקומי � ובמידה מצומצמת יותר המרחב הקהילתי–המרחב המשפחתי , הישראלי
 מרחב" ,פרטימרחב ,  כשמו כ	 הואפרטיהמרחב ה.  יותר"אותנטיי�"כמרחבי� אינטימיי� ו

מעצבי� בצלמ� , הפלסטיני� אזרחי ישראל,  שה�,יניה וול�'בפרפראזה על וירג, "משלה�
 , היא על פי רוב עקיפה ומתווכת,של סוכני מדינה שוני�, זהו מרחב שהמעורבות בו. ובדמות�

 של נורמות וערכי� �מוסלמית והמתנהל לאור� מרחב הדובר את השפה התרבותית הפלסטינית
  .מקובלי� בקרב ציבור זה

 לשובמ	 הראוי ,  של מהותנות מגדרית וסוציולוגית להימנע מגלישה למדרו	 החלקלקכדי
 כי ההבחנה שאני עור� כא	 בי	 שני המרחבי� הללו איננה הבחנה דיכוטומית חדה להדגישו

כפי שהראו כבר כמה וכמה , כ� למשל. ומובהקת ואיננה מתבססת על אפיוני� מהותניי�
ר את המרחב הציבורי לא יהיה זה נכו	 לתא, חוקרות פמיניסטיות של החברה הישראלית

 
 בעניי� ההבחנות והמאפייני� של –ירי כאחד  מושגי ואמפ–בשני� האחרונות מתנהל דיו� ער   45

מוקד הדיו� הוא בתהליכי שינוי המתרחשי� . תיכוניות�  בחברות מזרח,הציבורי והפרטי, המרחבי�
 ,Elizabeth Thompsonראו למשל . כמו ג� בסוגיות מגדריות, בקווי התיחו� בי� המרחבי� הללו

Public and Private in Middle Eastern Women's History, 15 J. WOMEN'S HIST. 52 (2003); 
Joan B. Landes, Further Thoughts on the Public/Private Distinction, 15 J. WOMEN’S HIST. 
28 (2003); Suad Joseph, The Public/Private – The Imagined Boundary in the Imagined 

Nation/State/Community: The Lebanese Case, 57 FEMINIST REV. 73 (1997) . ראו ג� את
 הפלסטינית בחברה מקומית ופוליטיקה מיגדר, מרחב"יונס �מאמרה המצוי� של תגריד יחיא

  ).2013,  הלפר� עורכתרוני (203פרספקטיבות מגדריות על מרחב ?  אני נמצאתהיכ�" בישראל
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 כפי שלא יהיה זה 46,המתאפיי	 בנורמות של שוויוניות מגדרית, "מודרני" כמרחב שראליהי
המתאפיי	 א� ורק בערכי� , "מסורתי"ישראלי כמרחב � נכו	 לתאר את המרחב הפרטי הפלסטיני

קוליי� יותר משנראה � שני המרחבי� הללו הנ� מגווני� ורב47.ארכליותופרקטיקות פטרי
  . ממדית אחת�ולא נית	 לאפיינ� באמצעות רדוקציה פשטנית לתכונה חד, בט ראשו	ממ

א� נית	 ללמוד משהו . המרחבי� הללו ג� אינ� סטטיי� ובלתי משתני�,  על כ	יתר
 עומד – אורהלכ,  המסורתי והפטריארכלי–הרי זה שג� המרחב הפרטי , מהמקרה הנדו	 כא	

נראה כי , יתרה מזאת. ו� פרקטיקות וערכי� חדשי�בפני לחצי� לא מבוטלי� לשינוי ולאימ
בוררת בתיק של נזאע ושקאק לא צמח מהממסד �הלח� למנות אישה: השינוי מתחיל מבפני�

 ,הלח� לכ� צמח מהשטח. וג� לא מארגוני חברה אזרחית כאלו או אחרי�, המשפטי הישראלי
 של הממסד דומצ בסירוב ונתקלה מבעלת די	 מוסלמית שביקשה למנות בוררת מטעמה

  .השרעי
 נוספת שעולה מהשתלשלות הענייני� נוגעת למאבקי הכוח המגדריי� המתנהלי� תובנה

מאבקי כוח אלו אינ� מתרחשי� בחלל ריק או . מוסלמי�במסגרת המרחב הפרטי הפלסטיני
ומשתרגי� או משתלבי� במרחבי פעולה אחרי� , ה� מתרחשי� בהקשר הישראלי. בבועה

התייצב מוסד מדינתי אחד , כפי שראינו, במקרה הזה. דינתיי� הפועלי� בה�ובגורמי הכוח המ
ובעל עוצמה ( אחר תי ואילו מוסד מדינ, לימינ� של נאמני הפטריארכליות– בית הדי	 השרעי –

 יש �"בג פסק הדי	 של את 48. התייצב לימינ� של סוכני השינוי המגדרי– �"בג –) רבה יותר
� לחדור לתחומו של המרחב הפרטי המסורתידומכוו	 מצ כניסיו	 לא, לפיכ�, לראות

שנורמות של ( של מוסד ליברלי הזדהותו שלאלא כפועל יוצא , פטריארכלי ולהשפיע עליו

 
 מסורת" השואבות מ,דיויס מראה כי נורמות פטריארכליות מובהקות�נירה יובל, כ� למשל  46

 Nira Yuval-Davis, The:  ומההלכה היהודית נקלטו ואוזרחו במרחב הציבורי הישראלי"ישראל
Bearers of the Collective: Women and Religious Legislation in Israel, 4 FEMINIST REV. 15 

(1980). 
תמורות מרחיקות הלכת העוסקי� בי� היתר ב, ראו למשל מחקרי� שפורסמו בשני� האחרונות  47

 תמונת מצב ומבט לעתיד:  ערביות בישראלנשי	: שארעו במבנה המשפחה הערבית בישראל
 NADERA; )2009, עורכי� גאנ� ואסעד לזרובי��הר� רחל, בקר�אבו אולה'ח, עזאיזה פייסל(

SHALHOUB-KEVORKIAN, PALESTINIAN FEMINIST WRITING: BETWEEN OPPRESSION AND 

RESISTANCE (2007) (IN ARABIC); HONAIDA GHANIM, ALI NOHAD, GHADA ABU JABIR-NEGIM 

ATTITUDES TOWARDS THE STATUS AND RIGHTS OF PALESTINIAN WOMEN IN ISRAEL (WAVO – 

WOMEN AGAINST VIOLENCE IN NAZARETH (2005) (IN ARABIC). 
ייצב דווקא לימינו של בית הדי�  הת– היוע� המשפטי לממשלה –מוסד מדינתי נוס� , אגב  48

עובדה . ונקט עמדה השוללת את ההתערבות באוטונומיה השיפוטית של בית הדי� השרעי, השרעי
ומתיישבת כמוב� ע� תפיסה תיאורטית , של מנגנוני המדינה"  הפני�ריבוי"זו ממחישה היטב את 

, כשדה פעולה הטרוגניאלא ,  לא כשחק� הפועל להשגת מטרות מוגדרות היטבהמדינההרואה את 
 Timothy P. Mitchell, The Limits ראו על כ�. נדות מנוגדות'ששחקני� שוני� מתחרי� בו על אג

of the State: Beyond Statist Approaches and their Critics, 85 AM. POL. SCI. REV. 77 (1991).  
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 ולוגיתאידא בעלי קרבה –ע� פועל� של גורמי� מסוימי� ) שוויוניות מגדרית ה	 נר לרגליו
  . מוסלמי� בתו� המרחב הפרטי הפלסטיני–אליו 

כי המרחב הפרטי והמרחב הציבורי אינ� מובחני� באופ	 חד זה , כאמור, לה זה עומכל
אני מבקש לטעו	 כי בעוד הכללי� והנורמות , וע� זאת.  ואינ� סטטיי�יי�תאינ� מונולי, מזה

 אזרחי הפלסטיני� ידי עלוחוקי המשחק הנוהגי� במרחב הציבורי בישראל עשויי� להיתפס 
הרי שחוקי המשחק , י� עליה� פעמי� רבות הר כגיגית הנכפוככאלו "חיצוניי�"כ ישראל

בעוד נית	 , בהתא� לכ�.  ומובני� יותר"פנימיי�" ה� תיהמשפח� ומאבקי הכוח במרחב הפרטי
 השלמה או אולי נמיכות רוח המכירה בכ� שהכוח במרחב הציבורי נמצא בידי מעי	למצוא 
 רבה יחסית של אוטונומיה הציפייה היא למידה, הרי שבכל האמור במרחב הפרטי, אחרי�

הבדל זה בציפיות הוא שמסביר את היחס השונה שהפגי	 בית הדי	 השרעי , להערכתי. ושליטה
בעוד במקרה . קאדית� בוררת וביחס לכוונה למנות אישה� לערעורי� ביחס לכוונה למנות אישה

בריקדות התעקש בית הדי	 למנוע את המינוי והיה מוכ	 לעלות על ) השולי לכאורה(הראשו	 
 עטהוא נכנע ללא קרב והרי� ידיי� כמ) המרכזי והחשוב יותר(הרי שבמקרה השני , לש� כ�
   49.למפרע
השילוב בי	 פונקציה תפקידית בעלת מטע	 פטריארכלי ייחודי ובי	 זירת ,  אחרותלי�יבמ

 –ה� שהפכו , המקבלת משנה חשיבות דווקא בהקשר הישראלי הייחודי, פעולה רגישה
בוררת �  אישה שלמינויה את סוגיית –� של הקאדי� בבית הדי	 השרעי לערעורי� מנקודת מבט

  .  שראוי לעלות על בריקדות עבורהסוגיהל

  סיכו�. ד

להפנות את ,  ולחוקרי תרבות בכלל, המנוח קליפורד גיר� המלי� לתלמידיוהאנתרופולוג
ת אשר אינ	 מובנות תשומת לב� האנליטית ואת האיזמל הפרשני שלה� לאות	 תופעות תרבותיו

, בלתי מוסברת ובלתי רציונלית בעליל, התרחשות שנראית לנו תמוהה,  גיר�של גישתול. לה�
 התרבותי גיו	י על הה–לרדת לפשרה , כמוב	,  בתנאי שנצליח–דווקא היא יכולה ללמדנו רבות 

ה  במאמר זה נקטתי לפיכ� גיש50. אנו חוקרי�אותהשהמנחה את התנהגות� של בני החברה 
וביקשתי לפענח את מה שנראה לכאורה כפסיקה תמוהה של בית הדי	 השרעי , גירציאנית כזו

 פסיקה השומטת את הקרקע מתחת למגמות שיפוטיות מרכזיות שבית הדי	 הזה –לערעורי� 

 
ראל אל מרחב השלטו� לטענה דומה ביחס להבדלי הגישות של פוליטיקאי� פלסטיני� ביש  49

 . 229' בעמ, 45 ש"לעיל ה, יונס�ואל מרחב השלטו� הארצי מאיד� ראו יחיא, המקומי מחד
 25, 15 של תרבויות פרשנות" לקראת תיאוריית תרבות פרשנית: תיאור גדוש"קליפורד גיר�   50

)1990.( 
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בעמדת התנגשות ישירה אל מול בית , שלא לטובתו, והמציבה אותו, הנהיג בשני� האחרונות
   .הדי	 הגבוה לצדק

אבל , צפויי� שהתגלו במקרה הנדו	� כבר למעלה את האלמנטי� המפתיעי� והלאינתיצי
 היא דבר �"בג כא	 בי	 בית הדי	 השרעי לרעהיחשוב להדגיש כי עצ� ההתנגשות החזיתית שא

בתי הדי	 ,  חדשות לבקרי��"בג כנגד ריס להתהמעזי�, בניגוד לבתי הדי	 הרבניי�. חריג למדי
שכ	 לאור ,  זו להבי	 את רתיעת�נית	.  רוב מעימותי� חזיתיי� כאלההשרעיי� נמנעי� על פי

 של גב פוליטי משמעותי התומ� בבתי הדי	 השרעיי� בזירה עדרויולאור ה(יחסי הכוח 
תוצאותיו של , כפי שראינו, ואכ	. תוצאות עימותי� שכאלו כמעט ידועות מראש, )יטיתהפול

: נקודת מבטו של בית הדי	 השרעי לערעורי�העימות החזיתי הזה לא היו משביעות רצו	 מ
וזה האחרו	 מיהר , התיק הוחזר לבית הדי	 השרעי בטייבה;  נז� בו וביטל את פסיקתו�"בג

   51." המשפחתיתמועצה"בוררת ל� ולמנות אישה�"בגלפעול כפי שהורה לו 
 חריג שאינו מעיד על לפיכ� הוא אישה� בעניי	 מינוי בוררתהבוררת� "בג של המקרה

 סוגיות שבמחלוקת לעקו�משתדלי� בתי הדי	 השרעיי� , ושלא במקרה, על פי רוב. הכלל
ה� נהני� מחופש ,  בכ�י�כל עוד ה� מצליח.  ע� המערכת האזרחיתשות מהתנגימנעולה

המאפשר לה� לחרוג במידה מסוימת מהגיו	 הפעולה של מערכת , פעולה שיפוטי רחב יחסית
�  סביב מינוי בוררתויכוחו של הבמקרה 52.מקובלות שלההמשפט הישראלית וא� מהתפיסות ה

 ועקרונית ולוגיתאידאדומה כי התעקשותו של בית הדי	 השרעי לערעורי� לנקוט עמדה , אישה
גרר בית הדי	 לערעורי� ,  זומדיניותבנוקטו .  לו לרוע�שעמדה " טקטיתטעות"הייתה בבחינת 

סביר להניח כי אילו .  עקרונידי	 פסקלנפק  אותו "הזמי	" למישור התדיינות זה ו�"בג אתג� 
כפי שעשה רק כמה שני� קוד� לכ	 בסיטואציה דומה  (" עוק�מסלול"בחר בית הדי	 ללכת ב

קרוב לוודאי , וא� בכל זאת היה מגיע; �"בג לא היה מגיע המקרה כלל לשולחנו של 53,)מאוד
  .  היה נמנע מלהתערב�"בגש

 
� בהרכב נרחב יותר של שופטי� " לבקש דיו� חוזר בבגג� ניסיו� של בית הדי� השרעי לערעורי�  51

 . לא צלח
ג� בניגוד , שיישמו בתי הדי� השרעיי�"  שיפוטית פרטיתמדיניות"לדיו� במקרי� שוני� של   52

 Ido Shahar, A Tale of Two Courts: How המוסדי של מערכת המשפט הישראלית ראו גיו�ילה
Organizational Ethnography Can Shed New Light on Legal Pluralism, 36 POLAR 114 

(2013). 
התבקש בית הדי� השרעי לערעורי� להכריע באותה הסוגיה ) 6/98ערעור  (1998 משנת יקבת  53

במקרה זה . אישה מטעמו�א� מותר לצד בתביעת נזאע ושקאק לדרוש למנות בוררת: עצמה
השאלה אינה א� מותר או אסור למנות וקבע כי , העדי� אז בית הדי� להתחמק מהכרעה עקרונית

בית הדי� לערעורי� , כצפוי. ומה� שיקוליו במינוי זה, אלא מיהו שמוסמ� למנות, אישה�בוררת
 המשפחה לחוק 130' ס. אלא בית הדי� השרעי האזורי, פסק כי לא הצדדי� ממני� בוררי�

אול� במקרה שהדבר ,  קובע קדימות למינוי בוררי� ממשפחות הצדדי� לסכסו�אמנ�מאני 'העות
א� קבע בית הדי� כי השמות שהציעו . על בית הדי� למנות בוררי� ניטרליי� מטעמו, אינו מסתייע

, או א� קבע כי יש מניעה כלשהי למינוי מי מהבוררי� שבחרו הצדדי�, הצדדי� אינ� מתאימי�
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 המקרה החריג הזה בשני הקשרי� רחבי� את מידלהע אפואכדאי ,  סיו� למאמרכאקורד
ההקשר של יחסי בתי הדי	 השרעיי� ע� מערכת המשפט : הקשורי� הדוקות זה לזה, יותר

והממומשות , המשתנות,  וההקשר של הנורמות המגדריות המאוששות,האזרחית הישראלית
ני ההקשרי� בש. בפסיקותיה� של בתי הדי	 השרעיי� ובאינטרקאציות המתקיימות בשעריה�

, ולוגיותאידאהללו מתאפיינת על פי רוב דינמיקת היחסי� לא בחידוד של עמדות עקרוניות ו
מקרי� כמו זה הנדו	 . אלא בטשטוש שלה	 ובקיומ� של פערי� ניכרי� בי	 רטוריקה לפרקטיקה

, יש לראות,  דווקא מתחדדות העמדות העקרוניות ומובאות לידי התנגשות חזיתיתבה�ש, כא	
) reference point (" ייחוסנקודת"ה� מספקי� מפע� לפע� מעי	 :  מבניתבפרספקטיבה, כ�לפי

 נית	 לצאת לשוב חזרה אל הדינמיקה הגמישה המאפיינת את בתי הדי	 ממנהש, חדשה
  . השרעיי�

 54 המצטרפות לעתי� לספר החוקי� הישראלי"מהפכניות" או הוראות חוק �"בג הכרעות
אלא לכל היותר פלטפורמה חדשה להמש� , סוק הקובע מסמרותאינ	 מהוות לפיכ� סו� פ

מיקוח בי	 נאמני הפטריארכיה למתנגדיה בתו� : המיקוח הכפול המתקיי� בבתי הדי	 השרעיי�
על מנגנוניה , מוסלמי� ובי	 המדינה�  ומיקוח בי	 אזרחי ישראל הפלסטיני�,החברה הפלסטינית

היא , שלמה בי	 שני מעגלי הכוח הללו�פה הלאוהחפי, דומה כי דווקא הכפילות הזו. השוני�
  . את הדינמיקה המתקיימת בבתי הדי	 השרעיי� למורכבת ומעניינת כל כ�שהופכת
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