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הואיל והעדה המוסלמית בארץ זקוקה לרשות משפטית
במה שנוגע לענייני המצב האישי ומן הדין למצוא תקנה
לכך ,סבורני כי הדרך הקלה ביותר היא להכריז על בחירות
לשופט שרעי עליון ע"י בני העדה המוסלמית אשר תינתן
לו הסמכות למנות שופטים ומופתים בישראל באישורו
של ראש ממשלת ישראל .ע"י כך נצא ידי חובה אליבא
דכל הדעות ,ולא נזדקק לדעות חכמי הפיקה המעוררות
שקלא וטריא בבעיה זו.
1
בכור שלום שטרית1949 ,
כללי השריעה האצילה מושלמים וכוללניים ומהווים
תשובה לכל תהייה או שאלה.
בית-הדין השרעי לערעורים ,ע (13.10.1994) 23/94

* מאמר זה הוא פרסום ראשון מתוך פרויקט מחקר מתהווה באנתרופולוגיה משפטית של
בתי -הדין השרעיים בישראל .הפרויקט הוא פרי עניין משותף של המחברים במרחבים
ציבוריים מעורבים ובתהליכים דיאלקטיים בין משפט ,עירוניות ומגדר בחברה הפלסטינית
בישראל .ד"ר מוסה אבו רמדאן ,מומחה למשפט מוסלמי ,משמש חוקר -אורח במכון
ללימודים אסלאמיים ) (Institute of Islamic Studiesבאוניברסיטת מק -גיל שבקנדה;
ד"ר דניאל מונטרסקו מלמד אנתרופולוגיה עירונית באוניברסיטה המרכז -אירופית
בבודפשט ) ,(CEUומשמש עמית -מחקר במכון האוניברסיטאי האירופי בפירנצה ).(EUI
אנו מודים למערכת משפט וממשל ולד"ר אילן סבן על עבודתם המקצועית וביקורתם
המועילה .תודה נוספת שלוחה לעמיתינו ד"ר עידו שחר ופרופ' אנדרה מזאווי על הערות
מאירות -עיניים .תגובות יתקבלו בברכה באמצעות הדוא"לmonterescud@ceu.hu; :
.abou_ramadan_moussa@hotmail.com
1
בכור שלום שטרית המועצה המוסלמית השרעית העליונה – עם הקדמה על התחיקה
בארץ-ישראל תחת שלטון טורקיה ובריטניה .(1949) 16
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מאמר זה בוחן את מעמדו המורכב של בית-הדין השרעי לערעורים
)הערכאה הגבוהה ביותר לדין השרעי( בשדה המשפט והחברה
בישראל בעקבות הרפורמות של אמצע שנות התשעים .המאמר
מנתח בכלים סוציולוגיים ומשפטיים את התמודדותו של השדה
השרעי עם המערכת המשפטית הליברלית במדינה ,מחד גיסא ,ועם
עקרונות השריעה הקלסית ,מאידך גיסא ,תוך שהוא מעצב את
יחסיו עם מרכיבי החברה האזרחית המוסלמית )הארגונים
הפמיניסטיים הערביים והתנועה האסלאמית( .בהשוואה למדינות
בעולם המוסלמי ,בית-הדין השרעי בישראל מתייחד בכפיפותו
למערכת המשפט המדינתית ,הפועלת בעקביות לצמצום הסמכות
השיפוטית המוקנית לו בענייני המעמד האישי מתוקף הדין
העותומאני והדין המנדטורי ,המעניקים סמכויות שיפוטיות רחבות
לקהילות דתיות .בנובמבר  2001אושר תיקון מס'  5לחוק בית-
2
המשפט לענייני משפחה ,אשר מאפשר לאזרחים מוסלמים לבחור
להישפט בבתי-הדין האזרחיים לענייני משפחה ,ומצמצם באופן
חסר תקדים את סמכותם הייחודית של בתי-הדין השרעיים לענייני
נישואים וגירושים בלבד .על רקע שינויים אלה ,בית-הדין השרעי
מנסה להתוות מחדש את גבולות הלגיטימציה ומרחב הפעולה שלו.
על-מנת לשמר את מעמדו בשדה המשפטי תוך מניעת ביקורת מצד
השחקנים האחרים בשדה ,אנו טוענים כי בית-הדין השרעי נוקט
אסטרטגיה דיאלקטית המשלבת ליברליזציה עם אסלאמיזציה .על-
ידי טשטוש סממני ה"ישראלי ּות" ,פסיקתו של בית-הדין השרעי
מהווה אתר לשילוב של שיח דתי מוסלמי ,שיח ליברלי )של שוויון
מגדרי וזכויות האדם( וכן שיח לאומי מוסווה .אסטרטגיה זו היא
הכלאה בין עקרונות משפטיים אסלאמיים וישראליים המייצרת דין
ישראלי בלבוש אסלאמי ,קרי ,עיגון הפסיקה – הישראלית ברוחה –
במקורות אסלאמיים ,תוך בלימת ביקורת מצד הזרמים האסלאמיים
השמרניים ,ריצוי התנועות הפמיניסטיות והימנעות מעימות חזיתי
עם בג"ץ .על-מנת לבחון תזה זו ,שאותה אנו מכנים "היברידיות
משפטית" ,מאמר זה מנתח את פסיקתו של בית-הדין השרעי
לערעורים ואת פרשנותו ל"עקרון טובת הילד" בסוגיה של החזקת
ילדים.

2

חוק בית המשפט לעניני משפחה )תיקון מס'  ,(5התשס"ב  ,2001-ס"ח ) 16להלן :תיקון
מס'  5לחוק בית-המשפט לענייני משפחה(.
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הקדמה :יישום עקרון ה"מושלמ ּו ת" של המשפט המוסלמי בישראל – בין אידיאולוגיה
לפרקטיקה .א .שריעה במדינה לא-אסלאמית :ההיגיון של שדה המשפט המוסלמי
בישראל .1 :בית-דין שרעי ללא שריעה ומשפט עדתי ללא עדה :האנומליה של השדה
השרעי הישראלי לאחר  .2 ;1948מושג "השדה החברתי" של בורדיה ויישום הדברים
בהקשר של בית-הדין השרעי;  .3בית-הדין השרעי בין הפטיש לסדן :בין בג"ץ לבין
ארגוני החברה האזרחית המוסלמית .ב .מקרה-בוחן :חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ועקרון טובת הילד בראי בית-הדין השרעי בישראל .1 :הדין השרעי
הקלסי בנושא של החזקת ילדים;  .2פסיקה לא-עקבית;  .3הרקע לקביעת אי-חלותו
של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות על בתי-הדין השרעיים;  .4אסלאמיזציה
של עקרון טובת הילד :פרשנות של כללי האסכולה החנפית .ג .סיכום ומסקנות:
היברידיות משפטית – פלורליזם משפטי ורב-תרבותיות.

הקדמה :יישום עקרון ה"מושלמ ּות" של המשפט המוסלמי בישראל – בין
אידיאולוגיה לפרקטיקה
מאמר זה בוחן את דרכי הפעולה של בית-הדין השרעי בישראל ביישום עקרון
"המושלמ ּו ת" של כללי השריעה .בית-הדין נוקט מהלך כפול בהתמודדו עם המתח
שבין האידיאולוגיה האוניוורסלית )השריעה( לבין המגבלות המיוחדות של המצב שבו
היא אמורה להתיישם )מיעוט במדינה "יהודית" ,שהיא בעלת תווים ליברליים
בהקשרים מסוימים( .המהלך הראשון של בית-הדין הוא התמדה עיקשת ברטוריקה
הטוענת לחלותו האוניוורסלית של הדין השרעי בכל ֶה קשר משפטי ,חברתי ואישי ,תוך
דחיית כל סממן של השפעה חילונית שכביכול חודרת אליו מבחוץ .ברמה הפורמלית,
קרי ברמת ההנמקה הגלויה ,זו התעלמות אסטרטגית מן ההקשר הפוליטי והחברתי שבו
מתנהלים דיני המעמד האישי של המוסלמים בישראל .כך ,למשל ,בית-הדין השרעי
לערעורים מכריז על אי-חלותו של החוק האזרחי הפוזיטיבי על המוסלמים" :יש להעיר
כי לחוק האזרחי ,שעליו הסתמך בית-הדין ,אין שום קשר למשפט החל על בתי-הדין
השרעיים ,מכיוון שהוא אינו חל על המוסלמים .זאת ,משום שחל איסור על בית-הדין
השרעי לפסוק בהתאם לחוקים שאינם נשאבים מהמשפט המוסלמי .בית-הדין מחויב
לפסוק רק על-פי כללי השריעה 3".כנגד זה עולה מהלך שני ,הנגזר מהפן המעשי של
הדין השרעי ,אשר קורא ליישם את השריעה בכל ֶה קשר חברתי – גם במצב שבו

3

ע  .(29.12.1997) 191/97ראו גם ע  ,106 ,100 (19.4.1995) 106/94לגבי החוק לתיקון דיני
המשפחה )מזונות( ,התשי"ט  ,1959-וכן ע  ;195 ,193 (19.7.1995) 59/95ע 37/95
).234 ,232 (30.7.1995
435

מוסה אבו רמדאן ,דניאל מונטרסקו

משפט וממשל יא תשס"ח

המוסלמים הם מיעוט )פקה אל-אקליאת( – 4תוך רגיש ּו ת לתכתיבי הזמן והמרחב .אכן,
בהמשך נראה כיצד בפרשנותו למשפט המוסלמי הקלסי ,ובמלאכת יישומו לבעיות
השעה של האוכלוסייה המוסלמית בישראל ,בית-הדין השרעי לערעורים משלב אותה
אידיאולוגיה הצהרתית ,המציגה חזות אוטונומית של דין מוסלמי החף מכל השפעה
אזרחית-פוזיטיבית חיצונית ,עם פרקטיקה משפטית אשר מתמודדת באופן מעשי עם
5
השפעותיו של ההקשר הכלל-חברתי המקומי ומאמצת חלקים ממנו.
מאמר זה בוחן לפיכך את מעמדו המורכב של בית-הדין השרעי לערעורים בשדה
המשפט והחברה בישראל ,ומנתח את התמודדותו הבו-זמנית עם המערכת המשפטית
הליברלית-בעיקרה אשר חלה באופן חלקי בתחום דיני המשפחה ,מחד גיסא ,ועם
עקרונות השריעה הקלסית ,מאידך גיסא .בית-הדין מגיב בשדה זה על התרחשויות
ולחצים המגיעים הן מהחברה הרחבה ,החיצונית ,והן מתוך הקהילה פנימה .בתוך
הקהילה פנימה הוא חשוף ללחציהם הנוגדים של הארגונים הפמיניסטיים הערביים
והתנועה האסלאמית .ברמת ההתרחשויות אירעה התרחשות חשובה מאוד בנובמבר
 .2001בעקבות יוזמה של ארגונים פמיניסטיים ערביים ,אושר תיקון מס'  5לחוק בית-
המשפט לענייני משפחה ,אשר מאפשר לאזרחים מוסלמים לבחור אם להישפט בבתי-
הדין השרעיים או בבתי-הדין האזרחיים לענייני משפחה ,ומצמצם לפיכך באופן חסר
תקדים את סמכותם הייחודית הקודמת של בתי-הדין השרעיים 6.הדין הישראלי תוחם
עתה את הסמכות הייחודית של בתי-הדין לענייני נישואים וגירושים בלבד .בתוך השדה
4

5

6

יוסף אלקרדאווי פי פקה אל-אקליאת אל-מסלמה :חיאת אלמסלמין ווסט אל-מגתמעאת
אל-אחרא )על דיני המיעוטים המוסלמיים :חיי המוסלמים בקרב חברות אחרות( )קהיר,
דאר אלשרוק.(2001 ,
אנו מבחינים בין המשפט המוסלמי הקלסי )כלומר ,הספרות ההלכתית עד למאה התשע-
עשרה( לבין המשפט המוסלמי העכשווי .חשוב להבהיר כי אין אנו טוענים שהמשפט
המוסלמי סותר באופן אינהרנטי את זכויות האדם והערכים הליברליים ,שכן יש גישות
שונות לגבי פרשנות של סוגיות שונות שהמשפט המוסלמי מכריע בהן .הטענה להתנגשות
בין העקרונות של זכויות האדם הליברליות לבין המשפט המוסלמי נכונה רק למשפט
המוסלמי הקלסי .כפי שנראה להלן ,בית -הדין השרעי העכשווי צריך ליישב בין התנאים
הפוליטיים המודרניים שבהם הוא פועל לבין העקרונות ההלכתיים הקלסיים שהוא נסמך
עליהם ומפרש אותם .לדיון בסוגיית זהותו של המשפט המוסלמי והדינמיקה שחלה בו ,וכן
לגישות השונות בנוגע ליחס ש בין השריעה לזכויות האדם ,ראוoussa Abou Ramadan, :
Notes on the Shari'a: Human Rights, Democracy and the European
Court of Human Rights, 40 ISR. L. REV. 156 (2007); Moussa Abou Ramadan,
The Misperception of the European Court of Human Rights on the Immutability
).of Shari'a, l23 NORD. J. HUM. RTS. 375, 375–390 (2005

להשפעתם של הארגונים הפמיניסטיים על החקיקה בכנסת ועל הפסיקה השרעית ראו:
Moussa Abou Ramadan, Islamic Legal Reform: Shari'a Court of Appeals and
Maintenance for Muslim Wives in Israel, 4 HAWWA: JOURNAL OF THE WOMEN OF
).THE MIDDLE EAST AND THE ISLAMIC WORLD 29 (2006
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המסועף הזה ,בית-הדין מנסה להתוות מחדש את גבולות הלגיטימציה ומרחב הפעולה
שלו .אנו טוענים שבית-הדין השרעי נוקט אסטרטגיה דיאלקטית המשלבת ליברליזציה
עם אסלאמיזציה .אסטרטגיה זו מטשטשת את סממני ה"ישראלי ּות" ,ומשלבת שיח דתי
מוסלמי ,שיח ליברלי )של שוויון מגדרי וזכויות האדם( ושיח לאומי מוסווה .בפועל
אסטרטגיה זו מכליאה בין עקרונות משפטיים אסלאמיים וישראליים ,ומייצרת דין
ישראלי בלבוש אסלאמי .במילים אחרות ,פסיקת בית-הדין מעגנת נורמות ישראליות
שהן ליברליות ברוחן בתוך מקורות אסלאמיים ,תוך בלימת ביקורת מצד הזרמים
האסלאמיים השמרניים ,ריצוי התנועות הפמיניסטיות והימנעות מעימות חזיתי עם
בג"ץ.
על-מנת לבחון תזה זו ,מאמר זה מנתח את פסיקתו של בית-הדין השרעי
לערעורים )הערכאה הגבוהה ביותר לדין השרעי בישראל( ואת פרשנותו ל"עקרון טובת
הילד" בסוגיה של החזקת ילדים 7.כאן – להבדיל מענייני גירושים ונישואים ,אשר
כפופים לכאורה לדין הדתי בלבד ונתונים עדיין לסמכותו הייחודית של בית-הדין – יש
דין חילוני ישראלי אשר מסדיר את "עקרון טובת הילד" וחל על כל בתי-הדין הדתיים,
ובכלל זה על בתי-הדין השרעיים .זהו סעיף  25לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
התשכ"ב 8,1962-אשר קובע ,בין היתר ,את "חזקת הגיל הרך" .וזה נוסחו של הסעיף:
"לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף  ,24או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא
בוצע ,רשאי בית המשפט לקבוע את הענינים האמורים בסעיף  24כפי שייראה לו
לטובת הקטין ,ובלבד שילדים עד גיל  6יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות
אחרת" )ההדגשה הוספה( .העניינים האמורים בסעיף  24הם האפוטרופסות על הקטין,
ההחזקה בקטין וזכויות ההורה שאינו מחזיק .יתר על כן ,תחום החזקת הילדים הופקע
בתיקון הנזכר משנת  2001מסמכותו הייחודית של בית-הדין השרעי ,והוא נתון עתה
לסמכות מקבילה שלו ושל בית-המשפט האזרחי .מצב-דברים זה – של כפיפות לדין
חיצוני ושל שותפות כפויה עם ערכאת שיפוט אחרת בכל הנוגע לסמכות השיפוט –
מציב אתגר של ממש לפני בית-הדין.

7

8

המשפט המוסלמי מבחין בין אפוטרופסות )ולאיה( לבין החזקת ילדים )חדאנה( .בדין
המוסלמי האפוטרופוס הוא קרוב-משפחה אגנטי הפועל בשמם של קטינים ומוגבלים
שהינם נטולי כשרות לבצע פעולות משפטיות כגון מכר ,מתנה או נישואים .החדאנה היא
בעיקר החזקת הילד באופן פיזי ,האכלתו ושמירה עליו .בדין המוסלמי הקלסי משמורת
משותפת אינה נתפסת כאפשרית היות שחיי הילד נחלקים לתקופה שבמהלכה הוא צריך
להיות בחזקת נשים ולתקופה אחרת שבה הוא אמור להימצא בקרב גברים .בהווה בתי-
הדין השרעיים אינם מוציאים מכלל אפשרות משמורת משותפת )ראו ,למשל ,לאחרונה
ע  .((10.9.2007) 31/2007מאמר זה מתמקד אך בסוגיה של החזקת הילדים.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב  ,1962-ס"ח ) 120להלן :חוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות(.
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באופן כללי ,על-מנת לשמור על ייחודו המוסדי ועל הלגיטימיות התרבותית שלו,
בית-הדין השרעי מנסה לטשטש את כפיפותו למדינת-ישראל ,ומעצב אוטונומיה
פיקטיבית באמצעות תיאור שלמ ּו ת השריעה ואי-היזקקותו למשפט הישראלי .בשלב
הראשון הצהיר בית-הדין השרעי לערעורים על אי-חלותו של הדין הישראלי על בתי-
הדין השרעיים ,ובכלל זה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,המסדיר כאמור את
העניינים הנוגעים במשמורת הילד ובמעמד הקטין .בשלב השני ,ומתוך הסתמכות
עקרונית על מושלמותה וחלותה הבלתי-מוגבלת של השריעה ,יצר בית-הדין
קונסטרוקציה משפטית חדשנית שמתוכה הגדיר את עקרון טובת הילד תוך בריאה יש-
מאין של הלימה מלאה אך פיקטיבית בין עקרונות המשפט האזרחי )המתמקד בפרט
בעל הזכויות ובהורים שיש ביניהם לכאורה שוויון זכויות( לבין ההלכה האסלאמית מן
האסכולה החנפית )הנסמכת על הבנה פטריארכאלית של מוסד המשפחה( 9.תהליך
פרשני זה מושתת על אסלאמיזציה )קרי ,עיגונו במסורת המשפטית האסלאמית( של
עיקרון משפטי מערבי .חיוניותו של מהלך זה לבית-הדין השרעי נעוצה בכך שמחד
גיסא הוא בולם ביקורת ודה-לגיטימציה מצד התנועה האסלאמית ,ומאידך גיסא הוא
מאפשר לבית-הדין השרעי להמשיך לתפקד בתוך מערכת ישראלית ,תחת עינו הפקוחה
של בג"ץ ,אשר ללא מהלך זה עלול לבטל את פסיקתו.
חלקו הראשון של המאמר ממקם את בית-הדין השרעי לערעורים בשדה המשפט
והחברה בישראל .לאחר סקירה היסטורית של התפתחות האנומליות של השדה השרעי
בישראל למן שנת  ,1948אנו ממשיגים את מעמדו המורכב של בית-הדין השרעי כבית-
דין "עדתי" ללא "עדה" ,הנמצא בין הפטיש הישראלי לסדן ההלכתי-האסלאמי .את
מיצובו של בית-הדין אנו מתארים ,בעקבות הסוציולוג בורדיה ,כשדה חברתי המתעצב
ביחס לבג"ץ ,לתנועה האסלאמית ולארגונים פמיניסטיים .חלק זה גם דן במעמדו של
בית-הדין השרעי בהשוואה לבית -הדין הרבני .חלקו השני של המאמר מנתח מקרי-
בוחן המדגימים כיצד בפרשנותו ל"עקרון טובת הילד" בית-הדין השרעי נוקט
אסטרטגיה של אסלאמיזציה של נורמות ליברליות שמקורן במערכת המשפט
הישראלית .החלק השלישי והמסכם מציע המשגה תיאורטית של הפרקטיקה הפרשנית
שפגשנו בחלקים הקודמים ,ובוחן את השלכותיה של פרקטיקה זו לגבי עתידו של בית-
הדין השרעי ולגבי היקף האוטונומיה הניתנת לקהילות דתיות בישראל בכלל .המאמר
נחתם בבחינת הקשר שבין רב-תרבותיות ,שינוי היסטורי ופלורליזם משפטי.

9

המשפט הסוני המוסלמי נחלק לארבע אסכולות – חנפית ,מאלכית ,שאפעית וחנבלית –
הנבדלות ביניהן במתודולוגיה ,בחלק מהמערכת המושגית ובמשפט המהותי .בישראל,
מכוח המשכיות המורשת המשפטית העותומאנית ,ובהעדר הוראה חוקית המורה אחרת,
בתי-הדין השרעיים מחויבים לאסכולה החנפית )ראו ס'  1801למג'לה(.
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א .שריעה במדינה לא-אסלאמית :ההיגיון של שדה המשפט המוסלמי
בישראל
 .1בית-דין שרעי ללא שריעה ומשפט עדתי ללא עדה :האנומליה של השדה השרעי
הישראלי לאחר 1948
לשדה השרעי הישראלי יש מאפיינים ייחודיים המבחינים אותו הן מן השדה הדתי
המתואר בהלכה המוסלמית הקלסית והן מהפרקטיקה שהייתה נהוגה באימפריה
העותומאנית .הוא מובחן גם מן ההלכה המקובלת בחלק מן המדינות המוסלמיות
המנסות להחיל את השריעה על רוב תחומי החיים )כגון ערב הסעודית( ,מהשדות
הדתיים במדינות מוסלמיות המחילות את הדין הדתי בענייני המעמד האישי בעיקר
)כגון מצרים וירדן( ,וכן מהמצב במדינות אירופיות שקיים בהן מיעוט מהגר מוסלמי
)כגון צרפת( .כפי שיפורט להלן ,שדה זה ייחודי אף ביחס לשאר המיעוטים הדתיים
בישראל ובהשוואה לבית-הדין הרבני.
בתקופה העותומאנית הוגדרו "קהילות" )מילת( או "עדות" )טאא'יפה( על בסיס
דתי ,ויוחדו למיעוטים נוצריים ויהודיים ,שלהם הוענקה אוטונומיה משפטית ודתית
רחבה 10.המוסלמים היוו את הרוב המכריע של אוכלוסיית האזור ,ועל-כן שיטת המילת
לא כללה אותם כמיעוט ,אלא כחלק ממנגנון השלטון .שיח הקהילות והזכויות
המשפטיות שאותן קהילות מיעוט היו זכאיות להן לא נגעו ברוב המוסלמי ,אשר ממילא
לא הוגדר כ"עדה" 11.כינון המנדט הבריטי ,לאחר קריסת האימפריה העותומאנית ,יצר
בפלסטין מצב – לראשונה למן מסעות הצלב – שבו רוב מוסלמי נשלט על-ידי משטר
לא-מוסלמי .הבריטים ,עם זאת ,לא ביקשו לבטל את שיטת האוטונומיה הקהילתית
העותומאנית .על-מנת להסדיר את יחסי הממשל הקולוניאלי עם האוכלוסייה

10

11

לדיון במבנה המשפטי של שיטת המילת העותומאנית ראוANTON O. ISSA, LES :
MINORITÉS CHRÉTIENNES DE PALESTINE À TRAVERS LES SIÈCLES: ÉTUDE
;)HISTORICO-JURIDIQUE ET DÉVELOPPEMENT MODERNE INTERNATIONAL (1976
GEORGES BATEH, STATUT PERSONNEL: INTRODUCTION À L'ÉTUDE DE LA
CONDITION JURIDIQUE DES CHRÉTIENS DE PALESTINE SOUS LA DOMINATION
OTTOMANE 1517–1917 (1963); CHRISTIANS AND JEWS IN THE OTTOMAN EMPIRE:
THE FUNCTIONING OF A PLURAL SOCIETY (Benjamin Braude & Bernard Lewis
).eds., 1982

לדיון מקיף בתנאי ההכרה ב"עדה דתית" ראו בג"ץ  6168/92האגודה ההומניסטית
החילונית בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נא).(1997) 289 (4
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המוסלמית ,הקימו הבריטים בשנת  1921את "המועצה המוסלמית העליונה" ,והסמיכו
12
אותה לקבוע מינויים לבתי-הדין השרעיים ולנהל את ענייני ההקדש המוסלמי )וקף(.
הקמת מדינת-ישראל והפיכת המוסלמים למיעוט הביאו לידי קריסת המערכת
המשפטית הקהילתית .המנהיגים הדתיים – ובכלל זה העולמא )חכמי-הדת( ,המופתים
)הפוסקים( ,הקאדים )הדיינים( ורוב חברי המועצה המוסלמית העליונה – גורשו או
ברחו ,והתיישבו במדינות ערב .במקומם מינתה מדינת-ישראל ארבעה קאדים בעלי
השכלה הלכתית גבוהה מאוניברסיטת אל-אזהר ,אשר הופקדו על ניהול ענייני המעמד
האישי 13.בשנת  1965מינתה המדינה חמישה ועדי נאמנים שהיו אמורים לנהל את נכסי
ההקדש אשר הופקעו מידי הקהילות המוסלמיות לאחר  ,1948בהוראת חוק נכסי
נפקדים ,ואשר חלקם הקטן הושב להן 14.ברוב המקרים כשלו ועדי הנאמנים בניהול
נכסי ההקדש וביצירת מנהיג ּות מקומית ודתית ,וחלקם הגדול נתפסים כלא-מייצגים
15
את האינטרס הקיבוצי של האוכלוסייה המוסלמית.
מהמערכת המורכבת והמבוזרת של הממשל העותומאני הדתי ומן המועצה
האסלאמית המנדטורית נותרו כיום בישראל רק ועדי הנאמנים ובתי-הדין השרעיים.
בית-הדין השרעי לערעורים מנסה למלא חלל זה ,ולהשלים בכך את החוסר המערכתי
במנהיג ּו ת דתית ייצוגית .מוסד זה חשוב הן משום שעל-פי השריעה מי שאינו מוסלמי
אינו יכול לפסוק בעניינים דתיים פנימיים ,והן בשל העדר ארגון עדתי לכלל הקהילה
המוסלמית .בעיה ארגונית זו אינה מאפיינת את המיעוטים הדתיים האחרים בישראל
)הנוצרים על שלל עדותיהם והדרוזים( ,שכן לאלה יש גופים קהילתיים ייצוגיים
המגבים מבחינה חברתית ופוליטית את בתי-הדין הדתיים 16.העדר מערך ארגוני של
12

) .2 NORMAN BENTWICH, LEGISLATION OF PALESTINE 1918–1925 399 (1926על
המועצה המוסלמית השרעית העליונה ראוURI M. KUPFERSCHMIDT, THE SUPREME :
).MUSLIM COUNCIL: ISLAM UNDER THE BRITISH MANDATE FOR PALESTINE (1987

13

Yitzhak Reiter, Qādīs and the Implementation of Islamic Law in Present Day
Israel, in ISLAMIC LAW: THEORY AND PRACTICE 205 (Robert Gleave & Eugenia
).Karmeli eds., 1997

15

MICHAEL DUMPER, ISLAM

14

16

במקום המועצה המוסלמית העליונה ,שהייתה לה סמכות כלל -ארצית ,הוקמו ועדי
הנאמנים עם סמכויות מקומיות .הגבלת סמכותם של ועדי הנאמנים לאזורים מסוימים
הפחיתה כמובן את כוחם ,וגם החלישה אפשרות של היווצרות סולידריות כלל -קהילתית
שתגבה את פעולתם.
MUSLIM RELIGIOUS ENDOWMENTS AND
) .THE JEWISH STATE 50–62 (1994יעקב

AND ISRAEL:

סלמה ,מנהל אגף עדות לא-יהודיות ,מודה
שחלו אי -סדרים ,אולם מתעקש לייחס אותם לעבר .ראו פרוטוקול מס'  400מישיבת ועדת
הפנים ואיכות הסביבה ) 7במרס  .(2005יש לציין שבשל דימוי שלילי זה ,אין מוסלמי ביפו,
למשל ,המסכים להתמנות כחבר בוועד הנאמנים.
ראוי להבהיר כי קיומו של ארגון עדתי ,והשיח על גיבוי מוסדי ,אין פירושם העדר מאבקים
פנים -עדתיים .ראו ,למשל ,את מצב -הדברים בהקשרן של העדה הדרוזית והעדה היוונית
האורתודוקסית.
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ייצוג עדתי מוסלמי ,וסירובה של המדינה לקבל את סמכותם של המופתי של ירושלים
ושל התנועה האסלאמית כמייצגים את האוכלוסייה המוסלמית בישראל ,מחדדים
נקודה זו .סירוב זה חיזק את הלגיטימיות של בית-הדין השרעי לערעורים ,אשר מנסה
לבצר את מעמדו וטוען למעמד של נציג יחיד של האוכלוסייה המוסלמית בתוך המנגנון
השלטוני הישראלי וכלפיו 17.כלומר ,נוסף על תפקידו השיפוטי כמי שאמון על הסדרת
סכסוכים בין מתדיינים ,בית-הדין השרעי לערעורים מנסה למלא תפקיד פוליטי ייצוגי.
על מורכבות זו יש להוסיף את הגדרת מדינת-ישראל כמדינה יהודית ואת הקונפליקט
הפוליטי האלים עם העם הפלסטיני.
על רקע לחצים אלה ,בית-הדין השרעי לערעורים נאבק על ביסוס מעמדו כמוסד
לגיטימי במסגרת המדינה היהודית ,מחד גיסא ,ועל הלגיטימיות החברתית שלו אל מול
הביקורת הנשמעת מצד גורמים רדיקליים ,מאידך גיסא .בית-הדין השרעי הוא המקרה
היחיד של מוסד משפטי שבו המוסלמים ,כקבוצת מיעוט ,מתנהלים תחת שלטון של רוב
יהודי .על רקע התפרקות האימפריה העותומאנית ,ועל רקע קורות  1948ואי-ההסדרה
של מיסוד עדתי-מוסלמי )העדר ייצוג מוסלמי-קהילתי אוטונומי( לאחר כינונה של
ישראל ,ניתן לתמצת את הדברים ולומר כי בית-הדין השרעי נותר כמייצג משפט
"עדתי" אך ללא מערך ארגוני של "עדה" )מערך שיעניק לו לגיטימציה פוליטית ובסיס
חברתי(.
הכרת היחסים שבין בית-הדין השרעי לבין רשויות המדינה האחרות חיונית אם כן
להבנת ההקשר הרחב שבו בית-הדין מתפקד .מבלי לנקוט עמדה נורמטיבית ,ברי כי
המדינה בחרה לכונן בית-דין שרעי לא מתוך כוונה ליישם עקרונות ליברליים ורב-
תרבותיים ,אלא כתוצאה מהסטטוס-קוו ששרר עם הקמת המדינה ,מתוך זיקה לאיזון
העדין בין דת ומדינה בתוך החברה היהודית ,ומתוך שאיפה להמעיט כל השפעה
חיצונית על המוסלמים בישראל .כפי שטען שר המיעוטים בכור שלום שטרית ,בקטע
שצוטט בפתח המאמר" ,הדרך הקלה ביותר היא להכריז על בחירות לשופט שרעי עליון
17

טענה זו מתבססת על הצהרות חוזרות ונשנות של הדמויות המרכזיות בשדה השרעי
בישראל .ראו ,למשל ,את דיוניה של ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת על תיקון מס' 5
לחוק בית -המשפט לענייני משפחה שנערכו בנוכחות הקאדי נאטור ואחרים .ב -ע 96/95
) (31.10.1995וב -ע  (21.12.1995) 122/95קבע בית -הדין השרעי לערעורים כי סמכותו
ניתנה לו מכוח ה"חברה" )מג'תמע( ,וכי ההסכמה )אג'מאע( של הקאדים מהווה מקור
משפטי מחייב .הדבר עולה גם בנושא של נכסי ההקדש )וקפ( ,המסמל את הזיקה בין
הבעלות של המוסלמים על הקרקעות לבין הלאומי ּו ת .למשל ,חוזר משפטי מס'  1משנת
 ,1994החתום על -ידי כלל הקאדים המכהנים ,מכריז כי הקאדים הם בעלי האפוטרופסות
הכללית )ולאיה עאמה( על ההקדשים ,ואוסר באיסור חמור לסחור בנכסי ההקדש ללא
אישור של הקאדים .ראו www.justice.gov.il/MOJHeb/BatiDinHashreim/Maagrei
 .Meida/Minsharimלביקורת התנועה האסלאמית ראוALISA R. PELED, DEBATING ISLAM :
THE DEVELOPMENT OF POLICY TOWARD ISLAMIC INSTITUTIONS
).IN ISRAEL (2001

IN THE JEWISH STATE:
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ע"י בני העדה המוסלמית אשר תינתן לו הסמכות למנות שופטים ומופתים בישראל
באישורו של ראש ממשלת ישראל .ע"י כך נצא ידי חובה אליבא דכל הדעות ,ולא נזדקק
לדעות חכמי הפיקה המעוררות שקלא וטריא בבעיה זו" 18.הקמה וקואופטציה של
בית-דין שרעי ישראלי נועדה לפיכך לנתק מבחינה משפטית את הקהילה המוסלמית
מחכמי-ההלכה החיצוניים למדינה 19.הימנעות המדינה מפירוק של בתי-הדין הדתיים
על-מנת לא לערער את הסטטוס-קוו ,מחד גיסא ,וסירובה לאפשר גיבוי ייצוגי-קהילתי
לבתי-הדין השרעיים ,מאידך גיסא ,תורמים – כך נרצה לטעון – למצב האנומלי שבית-
הדין השרעי שרוי בו כיום .אומנם ,גם לבתי-הדין הרבניים והכנסייתיים אין אוטונומיה
מלאה ,אולם פעולתם מגובה על-ידי מנגנון קהילתי וארגון דתי הנתפסים כלגיטימיים
בעיני רוב הציבור .כפי שנראה בהמשך ,אנומליה זו נעוצה ,בין היתר ,במורכבות של
המפגש התרבותי בין נורמות חיצוניות ליברליות לבין נורמות פטריארכליות ,כמו-גם
במפגש הפנימי בין הקהילה המוסלמית בישראל לבין דיני השריעה.
השדה המשפטי השרעי בישראל מובחן גם מן המערכות הנהוגות ברחבי העולם
המוסלמי והערבי ,שם ארבעה שחקני-מפתח מסורתיים מתחרים על פרשנות הטקסט
הדתי ויישומו :המופתים ,הקאדים ,הסולטאן והעולמא .במרוקו ,למשל ,נהפך המלך
לשחקן מרכזי ,וענייני השריעה מופקדים בסמכותו הבלעדית מתוקף היותו אמיר
אלמואמינין )האחראי על המאמינים( 20.מתוך כך ,בתי-המשפט במרוקו מכירים במלך
21
כבעל סמכות לקבוע את האורתודוקסייה ולהגדיר מי הם הסוטים מאורתודוקסייה זו.
לעולמא במערכת המרוקאית יש תפקיד שולי ,שמתחזק בעיקר במצבי משבר 22.בשדה
המשפטי המצרי ,הפרלמנט עומד אל מול שיח' אלאזהר ,אשר מספק בדרך-כלל
לגיטימציה למדיניות הממשלתית )למשל ,בתיקון בעניין זכות האישה לפירוק חד-צדדי
של הנישואים( 23,אך מתעמת לעיתים עם השלטון כדי לא לאבד כליל את הלגיטימיות
18
19

20
21
22
23

לעיל ה"ש .1
קואופטציה מתבטאת בדרך -כלל במינוי של מנהיגים או פעילים בעלי פוטנציאל חתרני אל
שורות הארגון שנגדו הם פועלים .על -ידי כך שמפתים אותם להצטרף ולקבל תפקיד רשמי
בארגון )על הכוח וההטבות הנלווים אליו( ,מנטרלים את השפעתם ה"מזיקה" .במקרה דנן
אנו מצביעים על קואופטציה מוסדית של בית -הדין השרעי בתוך המערכת המשפטית של
מדינת-ישראל.
Alain Roussillon, Réformer la Moudawana: Statut et Conditions des Marocaines,
).179 MAGHREB-MACHREK 79, 97 (2004
).MOHAMED TOZY, MONARCHIE ET ISLAM POLITIQUE AU MAROC 96 (1999
שם ,בעמ' “S'il existe toujours des oulémas du pouvoir, il est difficile de :104
”.négliger le pouvoir des oulémas...

בשנת  2000נחקק במצרים חוק אשר מאפשר בין היתר לאישה נשואה לפרק את הנישואים
בהליך הקרוי "ח'ולע" )התרה( .מכוח הליך זה בית -המשפט ממנה בוררים ,המנסים לפייס
בין בני -הזוג ,ואם ניסיון זה אינו צולח ,האישה מתבקשת לוותר על המוהר שהיא זכאית
לו ,ובתמורה בית -המשפט מכריז על פירוק הנישואים .בעוד שבהלכה הקלסית ובחקיקה
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הדתית 24.בערב הסעודית – מדינה שאין בה פרלמנט חילוני האחראי לחקיקה – שמרו
חכמי-ההלכה )העולמא( יחסית על מנגנון הכוח שלהם ,אולם גם שם התערב המלך
בהסדרים מסוימים באמצעות הגדרת פעולותיו המשפטיות כצווים ותקנות 25.למרות
השינויים המבניים ברוב המדינות המוסלמיות – ובמיוחד עם חיל ּו ן מערכת החינוך,
עליית חשיבותו של החינוך המשפטי האזרחי וירידת מעמדם של העולמא – אין בשדות
אלה סמכות בלעדית לשחקן יחיד הגמוני לפרש את הטקסט הדתי.
בנקודה זו מעניין להשוות בין בית-הדין השרעי לבין בתי-הדין הרבניים .בעוד
הקאדים נהנים מבלעדיות ,מתוקף מעמדם כפרשני השריעה היחידים במערכת המשפט
ומ דרג עם מוסדות דתיים,
הישראלית ,הדיינים בבתי-הדין הרבניים מקיימים יחסי תלות ִ
פוליטיים ומשפטיים אחרים )מלבד בג"ץ( .חשובים בעיקר יחסי-הגומלין בין בתי-הדין
הרבניים לבין הרבנות הראשית לישראל )מכוח חוק הרבנות הראשית לישראל,
התש"ם 26,(1980-אשר אמונה על מגוון של פעילויות דתיות ,כגון מתן תשובות וחוות-
דעת בענייני הלכה ,פעולות לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוות ,הפעלת מערכת
הכשרות ,ומתן כשירות לרב לכהן כרב עיר וכרב רושם נישואים )סעיף  .(2לענייננו,
הרבנות הראשית מפקחת גם על מינוי דיינים לפי חוק הדיינים ,התשט"ו 27.1955-שני
הרבנים הראשיים לישראל ,הממלאים את התפקיד ברוטציה ,עומדים בראש מועצת
הרבנות הראשית ובראש בית-הדין הרבני הגדול )סעיף  8לחוק הדיינים( ,וחברים
בוועדת המינויים של הדיינים )סעיף  .(6אם כן ,בתי-הדין הרבניים פועלים יחדיו
במסגרת מערכת דתית וממסדית ,קרי הרבנות הראשית ,אשר אמונה גם על הפיקוח
עליהם ועל הקשר עם רשויות המדינה .גם אם קיים דמיון מסוים בדפוסי היחסים בין
בתי-הדין הדתיים )הרבני והשרעי( לבין בג"ץ ,נמצא שבתי-הדין הרבניים משולבים
במ דרג מוסדר של מוסדות דתיים ועדתיים ,חלקם פורמליים ,ואילו בתי-הדין השרעיים
ִ

המצרית הקודמת לתיקון זה נדרשה האישה להוכיח עילה לפירוק הנישואים – כגון אי -
תשלום מזונות ,נזק ,אין -אונות וכדומה – לפי חוק זה אין היא צריכה לספק עילה כלשהי,
ודי בהבעת רצונה להתיר את הנישואים .הליך אינו נמשך יותר משלושה חודשים .לפרטים
נוספים ראוNathalie Bernard-Maugiron, Normes et Pratiques en Matière de :
24

Statut Personnel: La Loi sur le “Khul” en Égypte, 182 MAGHREB-MACHREK 77,
).84 (2005
Tamir Moustafa, Conflict and Cooperation Between the State and Religious
).Institutions in Contemporary Egypt, 32 INT'L J. MIDDLE EAST STUD. 3 (2000

26

מוחמד אל עטאונה "שריעה ופוליטיקה בערב הסעודית :סיאסה שרעיה כמכניזם לייצוב
השלטון והחברה" ג'מאעה ח .(2001) 54
חוק הרבנות הראשית לישראל ,התש"ם ,1980-ס"ח .90
חוק הדיינים ,התשט"ו ,1955-ס"ח .179

25

27
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תלושים מעוגן קהילתי מקביל ,ומשמשים נציג מוסדי יחיד של פרשנות ההלכה
28
האסלאמית בישראל.
 .2מושג "השדה החברתי" של בורדיה ויישום הדברים בהקשר של בית-הדין השרעי
סוגיית מעמדם ודרכי פעולתם של שחקנים מוסדיים הנתונים בלחצים פוליטיים
ותרבותיים נידונה בהרחבה בסוציולוגיה של המשפט .כך ,למשל ,בספרות הסוציולוגית
המשיג פייר בורדיה את המושג "שדה חברתי" כאתר של מאבק בין שחקנים המתחרים
ביניהם על סוגים שונים של הון – כלכלי ,תרבותי ואנושי 29.נוסף על ההון הכלכלי,
טוען בורדיה ,שחקנים חברתיים צוברים הון תרבותי באמצעות השכלה פורמלית או
חינוך לא-פורמלי .להון התרבותי נוסף מימד סמלי ,המתמצה בידע ,מוניטין ומשאבים,
אשר יוצרים בידול )דיפרנציאציה( בין שחקנים חברתיים ומיתרגמים לניע ּו ת חברתית,
למעמד ולייחוס .בין השדות החברתיים השונים )משפטי ,חינוכי ,דתי וכולי( ניתן להמיר
סוגי הון על-פי שער החליפין הקבוע בשדה נתון .כך ,למשל ,ניתן להמיר הון חברתי
)הטמון ברשתות חברתיות( והון סמלי )של כבוד ומעמד( בהון פוליטי או כלכלי.
לדוגמה ,בשדה הפוליטי פועלים לא רק פוליטיקאים ,אלא גם עיתונאים ובעלי השפעה
אחרים ,אשר משפיעים על מבנהו של שדה זה .בשדה הדתי מעורבים שחקנים
האחראים לפרשנות )ולעיתים למניפולציה( של כתבי-קודש ,מחד גיסא ,ושחקנים
חילונים בעלי השפעה ,מאידך גיסא .כוחו העיקרי של השדה מתבטא בחוסר ההכרה של
רוב האוכלוסייה בכך שהשדה עורך חלוקה שרירותית של כוח ומשאבים .סוד עוצמתו
של השדה טמון אם כן ביראת-הכבוד כלפי מי ששולט בכוחו ,ובכך שרוב האוכלוסייה
28
29

על היחס בין בג"ץ לבין בתי -הדין הרבניים ראו רות הלפרין-קדרי "פלורליזם משפטי
בישראל :בג"ץ ובתי הדין הרבניים – בעקבות בבלי ולב" עיוני משפט כ .(1997) 683
אנו משתמשים במושג זה כפי שנטבע על -ידי הסוציולוג פייר בורדיה .כתביו של בורדיה
רבים ,וכך גם המחקרים שנעשו על עבודתו .נסתפק באזכור מקצת מן הספרות .לתיאור
השדה הדתי ראוPierre Bourdieu, Une Interprétation de la Théorie de la Religion :
Selon Max Weber, 12 ARCHIVES EUROPÉENNES DE SOCIOLOGIE 3 (1971); Pierre
Bourdieu, Genèse et Structure du Champ Religieux, 12 REVUE FRANÇAISE DE
SOCIOLOGIE 295 (1971); Pierre Bourdieu, Espace Social et Genèse des
) .“Classes”, 52 ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 3 (1984לשדה
המשפטי ראוPierre Bourdieu, The Force of Law: Toward a Sociology of the :
) .Juridical Field, 38 HASTINGS L.J. 805 (1987על בורדיה ומשנתו באורח כללי יותר
ראוPATRICE BONNEWITZ, PREMIÈRES LEÇONS SUR LA SOCIOLOGIE DE PIERRE :
–BOURDIEU (1997); PIERRE ANSART, LES SOCIOLOGIES CONTEMPORAINES 167
179 (1990); DAVID SWARTZ, CULTURE AND POWER: THE SOCIOLOGY OF PIERRE
BOURDIEU (1997); AN INTRODUCTION TO THE WORK OF PIERRE BOURDIEU: THE
PRACTICE OF THEORY (Richard Harker, Cheleen Mahar & Chris Wilkes eds.,
) .1990ליישום מושגו של בורדיה על השדה השרעי בישראל ראוMoussa Abou :
& Ramadan, Notes on the Anomaly of the Shari'a Field in Israel, 15 ISLAMIC L.
).SOC'Y 84 (2008
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לא תבין את מנגנון השליטה ולכן תקבלו כמובן מאליו .אליבא דבורדיה ,שני מרכיבים
יסודיים צריכים להתקיים בשדה נתון :תחרות )בין שחקנים על סוגים שונים של הון
מובחנו ת )של השדה המסוים משדות אחרים( .מובחנותו של השדה חוצצת בין
ּ
ומעמד( ו
אלה המשתייכים לשדה לבין אלה שנמצאים מחוץ לו ואשר כוחם בשדה מופחת על-כן
מאוד .מובחנ ּו ת הינה תוצר של האוטונומיה של השדה הספציפי לעומת שדות אחרים.
ההון הייחודי לשדה הדתי ,למשל ,עשוי להיות נטול ערך ממשי בשדה אחר .מכל מקום,
ככל שהשדה סגור יותר בפני הקהל הרחב ,כן הוא אוטונומי ומובחן יותר.
השדה השרעי בישראל מציג מאפיינים ייחודיים בהשוואה לשדות דתיים מוסלמיים
במדינות מוסלמיות שבהן מתקיים שיפוט שרעי ,ואף בהשוואה לשדות הדתיים של
העדות הדתיות השונות בישראל עצמה .בשדה הדתי המוסלמי במדינות אחרות 30,ואף
בשדה הדתי הפלסטיני 31,אין בתי-הדין השרעיים עומדים לבדם ,אלא בתחרות מתמדת
עם עולמא ,מופתים וכן ארגון עדתי .באופן מסורתי הסמכות המרכזית האמונה על ייצור
המשפט המוסלמי הם העולמא ,ולצידם המופתים המופקדים על פרשנותם של ספרי
ההלכה .במקרים מורכבים הקאדי נועץ עם המופתי ,ובמקרים רבים הצדדים המתדיינים
עצמם מגייסים סמכויות דתיות אחרות כדי לתמוך בגרסתם 32.מחברי ספרי ההלכה –
העולמא – בכירים מן הקאדים ,אולם מרכזיותם של הקאדים בישראל מכתיבה כללים
שונים לשדה המשפטי 33.השדה המשפטי הישראלי חסר את העולמא ואת המופתים,
ועל-כן מהווה  ,judge-made lawלעומת המשפט המוסלמי הקלסי ,המוגדר כjurist -
34
.law
כדי לבסס את מעמדו ,קבע בית הדין השרעי לערעורים כי הלכותיו מהוות תקדים
משפטי מחייב 35,וזאת במהלך המנוגד למשפט המוסלמי הקלסי 36.לא זו בלבד שאין
30

31

32
33
34

35

MALIKA ZEGHAL, GARDIENS DE L'ISLAM, LES OULÉMAS D'AL AZHAR DANS
L'EGYPTE CONTEMPORAINE (1996); Léon Buskens, Recent Debates on Family
Law Reform in Morocco: Islamic Law as Politics in an Emerging Public
).Sphere, 10 ISLAMIC L. & SOC'Y 70 (2003
Lynn Welchman, In the Interim: Civil Society, the Shari'a Judiciary and
& Palestinian Personal Status Law in the Transitional Period, 10 ISLAMIC L.
).SOC'Y 34 (2003
JUDITH E. TUCKER, IN THE HOUSE OF THE LAW: GENDER AND ISLAMIC LAW IN
).OTTOMAN SYRIA AND PALESTINE (1998
WAEL B. HALLAQ, AUTHORITY, CONTINUITY AND CHANGE IN ISLAMIC LAW
).(2001
JOSEPH SCHACHT, AN INTRODUCTION TO ISLAMIC LAW 210 (1964); Herbert J.
Liebesny, Comparative Legal History: Its Role in the Analysis of Islamic and
;)Modern Near Eastern Legal Institutions, 20 AM. J. COMP. L. 38 (1972
).BERNARD G. WEISS, THE SPIRIT OF ISLAMIC LAW 113 (1998

לאחר היסוס מסוים )ע  ((23.7.1996) 41/96קבע בית -הדין השרעי לערעורים את עקרון
התקדים המחייב )ע  .((15.5.1997) 39/97אהרון ליש סיגולו של משפט הלכתי לזמן
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שחקנים אחרים בשדה השרעי ,הקאדים של בית-הדין לערעורים גם נוטלים לידיהם את
החירות לחוקק למעשה חקיקה אסלאמית על-ידי אימוץ חוזרים משפטיים האמורים
לחייב את הקאדים 37.נוסף על כך ,הקאדים שולטים בכל בתי-הדין השרעיים ,ובעיקר
בבית-הדין לערעורים ,בהליך מינוים של שחקנים שונים בשדה )כגון טוענים שרעיים(,
ויש להם מונופול על התיווך בין לשכת עורכי-הדין לבין ההשכלה השרעית בישראל.
מאפייניו הייחודיים של השדה המשפטי-הדתי מתחדדים ביתר שאת בהתחשב
בעובדה שאיש מן הקאדים המכהנים כיום במדינת-ישראל לא רכש השכלה שרעית
פורמלית במוסד הלכתי אסלאמי ,בעוד שרובם רכשו השכלה משפטית חילונית
מאוניברסיטות בישראל .מצב-דברים זה בעייתי מאוד מנקודת-ראות הלכתית שרעית.
אבן עאבדין – חכם חנפי אשר כיהן כמופתי של דמשק ונפטר בשנת  – 1836נדרש
למצב-דברים מעין זה .באחת האגרות שחיבר הוא מתייחס למקרה של אדם "שעיין
בספרי המשפט )פקה( לבדו ונתן פסקי-הלכה )פתוות(" .לאחר סקירה של הספרות
בנושא הסיק אבן עאבדין כי הדבר אסור בתכלית האיסור ,שכן אדם שלא הוכשר
בחוכמת ההלכה כמוהו כבור ועם הארץ שאינו מוסמך למלאכת "התיווך בין הקהל לבין
האל" 38.על-מנת לפסוק הלכות תקפות ,חייב אדם "ללמוד את הידע ממורים בני-
סמכא" .היצמדות לכתובים וקריאה ישירה ללא השכלה שרעית פורמלית נתפסת,
מנקודת-ראות דתית קלסית ,כמעשה של חיל ּו ן אשר מפחית מן הסמכות הדתית ופוגע
39
במונופול שלה על הפרשנות הדתית.

36

37

38
39

המודרני בסביבה זרה :השריעה בישראל )דברי האקדמיה הישראלית למדעים ,כרך תשיעי,
חוברת .(2005 ,2
עקרון התקדים המחייב אינו חל במשפט המוסלמי הקלסי .החלטות שיפוטיות אינן מהוות
מקור משפטי .בכל החלטה על הקאדי לפרש מחדש את ההלכה על -מנת לאתר את הכלל
החל על המקרה הספציפי העומד לפניו .ניסוח הכללים המשפטיים נעשה על -ידי חכמי-
ההלכה )עולמא( בחיבוריהם השונים .ראוMoussa Abou Ramadan, Judicial Activism :
of the Shari'ah Appeals Court in Israel (1994–2001): Rise and Crisis, 27
).FORDHAM INT'L L.J. 254, 273–274 (2003

ראו את ארבעת החוזרים שאומצו בנושאי ֶה קדשים ,ירושה ,מזונות ובוררות ,ובתי -הדין
השרעיים – מנשרים מש פטיים משרד המשפטיםwww.justice.gov.il/MOJHeb ,
 ./BatiDinHashreim/MaagreiMeida/Minsharimראו גם ליש ,לעיל ה"ש  ,35בעמ' ;26-23
Ido Shahar, Legal Reform, Interpretive Communities and the Quest for
Legitimacy: A 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

אבן עאבדין )מת " (1836/1252רסם אלמופתי" )סמכויות המופתי( מג'מועת אלרסאא'ל
)קובץ האגרות( ) 9ללא תאריך וללא מקום פרסום(.
ראו אותו רעיון אצל החכם המאלכי מחמד עליש )מת 1 GILBERT :(1882/1299
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בתמצית ,שלושת מאפייניו הייחודיים של השדה השרעי בישראל – העדרם של

בעלי-התפקידים המקובלים במסורת האסלאמית כבני-סמכא )בעיקר המופתים
והעולמא( ,טשטוש מובחנותם המקצועית-ההלכתית של הקאדים ,וכפיפותו של בית-
הדין למדינת-ישראל ולדין האזרחי – מציבים את בית-הדין השרעי בעמדה בעייתית
ומורכבת הן אל מול העולם המוסלמי והן אל מול התנועות האסלאמיות בישראל.
נוסיף כבר עתה כי אף-על-פי שבית-הדין השרעי מתפקד כשחקן מונופוליסטי
בשדה השרעי הישראלי ,הוא אינו מוגן מהשפעות חיצוניות לשדה השרעי מצד גורמים
בשדה המשפטי ,בשדה הפוליטי ובשדה הדתי .לכך נתייחס עתה.
 .3בית-הדין השרעי בין הפטיש לסדן :בין בג"ץ לבין ארגוני החברה האזרחית
המוסלמית
מושג השדה של בורדיה מסייע לנו להבין כי את מעמדו ואת התפתחות מעמדו של
בית-הדין השרעי יש להבין על רקע תמרונו בין שדות כוח שונים .השחקן המרכזי
המשפיע על בתי-הדין השרעיים בישראל הוא בית-המשפט הגבוה לצדק .הפנייה
לבג"ץ נעשתה בשנים האחרונות נפוצה ומקובלת ביותר בקרב הערבים בישראל .בג"ץ
מהווה כיום אחד המנגנונים היעילים ביותר שבאמצעותם ניתן לרסן את הרוב מלהגביל
את זכויות המיעוט – בין שמדובר בהגנה על המיעוט הערבי מפני קהילת הרוב היהודית
ובין שמדובר בהגנה על "המיעוט שבתוך המיעוט" )נשים מוסלמיות ,למשל(.
בג"ץ אכן ממלא תפקיד חשוב במאבק על השוויון בין המיעוט הפלסטיני בישראל
לבין הרוב היהודי 40,למרות הפערים הברורים שקיימים עדיין 41.לצד זה ניכר כאמור
שימוש בבג"ץ במאבקים פנים-קהילתיים בקרב האוכלוסייה הערבית .בהקשר של
העדה הנוצרית האורתודוקסית ,למשל ,התבקש בג"ץ לפסוק בעניין מאבקה של קהילת
המאמינים הערבית עם בעלי ההשפעה היוונים בפטריארכייה המתנגדים לשיתוף בני
הקהילה הערבים בניהול נכסי הכנסייה 42.בהקשר של העדה הדרוזית התבקש בג"ץ

40
41
42

SIÈCLE (1798–1882) 154–155 (Paris, Institut Français d'Archéologie Orientale
).du Caire, 1982

ראו ,לאחרונה ,בג"ץ  11163/03ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש
ממשלת ישראל )טרם פורסם.(27.2.2006 ,
אילן סבן "בית המשפט העליון והמיעוט הערבי -פלסטיני :תמונה )ותחזית( לא בשחור-
לבן" משפט וממשל ח .(2005) 23
Itamar Katz & Ruth Kark, The Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem and
Its Congregation: Dissent over Real Estate, 37 INT'L J. MIDDLE EAST STUD. 509
) .(2005ראו ע"א )מחוזי ת"א(  1658/93הפטריארך היווני אורתודוכסי של ירושלים נ'

ווקילה )לא פורסם ;(9.11.1999 ,ע"א  272/81הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית נ' עירית
רמלה ,פ"ד לו) ;(1982) 670 (3רע"א  649/01מועצת העדה האורתודוכסית בנצרת נ'
הפטריארך היווני אורתודוכסי ירושלים )לא פורסם ;(1.7.2001 ,רע"א  3088/00זייתון נ'
הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית ,פ"ד נו) ;(2002) 444 (6בג"ץ  7249/01לויפר נ'
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לפעול להכנסת סדרים דמוקרטיים בארגון ה ִמ דרגי האליטיסטי של העדה 43.תהליכים
פנימיים מקבילים מתרחשים גם בתוך העדה המוסלמית ,ומתבטאים בפנייה גוברת של
מוסלמים לבג"ץ תוך ערעור על פסיקתם של בתי-הדין השרעיים 44.על רקע מגמה זו
פיתח בית-הדין השרעי לערעורים רגיש ּו ת עליונה למהלכיו ולהתערבותו הפוטנציאלית
של בג"ץ .כל זה ,בשילוב השכלתם המשפטית החילונית של כל הקאדים בישראל ,הופך
45
את בג"ץ לאחד השחקנים המרכזיים בהשפעתם על השדה השרעי.
נוסף על בג"ץ ,בית-הדין השרעי מושפע גם מלחציהם של ארגוני החברה האזרחית,
ובעיקר מפעילותם של ארגונים פמיניסטיים והתנועה האסלאמית .הנסיונות לקדם את
זכויות האישה המוסלמית בישראל התחזקו לאחר הקמת ועד הפעולה לשוויון בענייני

43

44

45

הפטריארכיה היוונית-אורתודוכסית )לא פורסם .(21.11.2001 ,בג"ץ  6322/01לויפר נ'
הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית )לא פורסם ;(12.9.2001 ,רע"א  2032/00נסייר נ'
הפטריארך היווני אורתודוכסי )לא פורסם ;(6.8.2000 ,בש"א )מחוזי נצ'( 2530/00
הפטריארך היווני אורתודוכסי של ירושלים נ' מועצת העדה האורתודוכסית בנצרת )טרם
פורסם ;(20.6.2004 ,ע"א )מחוזי חי'(  4569/97הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית של
ירושלים נ' ועד הנוצרים האורתודוכסי )לא פורסם ;(11.5.2000 ,ת"א )מחוזי נצ'( 509/93
ורור נ' הפטריארך היווני האורתודוכסי ,פ"מ התשנ"ד).(1994) 53 (3
Hillel Frisch, State Ethnicization and the Crisis of Leadership Succession
) .among Israel's Druze, 20 ETHNIC AND RACIAL STUDIES 580 (1997ראו בג"ץ

 7351/95נבואני נ' השר לענייני דתות ,פ"ד נ) .(1996) 89 (4בענייני המעמד האישי ראו
את פסק-הדין החשוב שניתן בבג"ץ  9611/00בדר )מרעי( נ' מרעי )טרם פורסם,(4.4.2004 ,
אשר מצמצם את סמכויותיהם של בתי -הדין הדתיים הדרוזיים .ראו גם ,לאחרונה ,בג"ץ
 2829/03פלונית נ' בית הדין הדרוזי לערעורים בעכו )טרם פורסם ,(16.1.2006 ,שבו ביטל
בג"ץ פסק-דין של בית-הדין הדתי הדרוזי לערעורים בעניין גירושים חד-צדדיים.
ראו ,למשל ,בג"ץ  9347/99חמזה נ' בית-הדין השרעי לערעורים בירושלים ,פ"ד נה)(2
 ,(2001) 592וכן בג"ץ  11230/05מואסי נ' בית הדין השרעי לערעורים בירושלים )טרם
פורסם) (7.3.2007 ,אשר סבים סביב פרשנותו של ס'  130לחוק המשפחה העותומאני,
העוסק בבוררות בהליך גירושים( .כמו -כן ניתן למצוא פניות לא -מעטות נגד הוועדה
למינוי קאדים :בג"ץ  891/01עובייד נ' השר לענייני דתות ,פ"ד נה) ;(2001) 857 (3בג"ץ
 7193/97עבד נ' השר לענייני דתות ויושב-ראש ועדת מינויי קאדים ,פ"ד נב)365 (5
) .(1998כן נרשמו פניות נגד בית -הדין השרעי לערעורים כאשר זה נתפס כפועל בניגוד
לרצונה של המדינה – למשל ,כאשר חרג על-פי תפיסתה מסמכותו בעניין ההקדשים
המוסלמיים )בג"ץ  6452/96האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' בית-הדין השרעי לערעורים,
פ"ד נה) ((2001) 363 (4או כאשר נתן צו עיכוב יציאה מן הארץ שתוצאתו הייתה מניעת צו
גירוש )בג"ץ  9385/04היועץ המשפטי לממשלה נ' בית הדין השרעי לערעורים )טרם
פורסם .((4.8.2005 ,פסקי -דין רבים אחרים ניתנו בשנתיים האחרונות בעניין משמורת .ראו
בג"ץ  8906/04פלונית נ' פלוני )טרם פורסם ;(20.7.2005 ,בג"ץ  9740/05פלונית נ' בית
הדין השרעי לערעורים )טרם פורסם ;(5.2.2006 ,בג"ץ  1129/06פלוני נ' בית הדין השרעי
לערעורים )טרם פורסם ;(5.6.2006 ,בג"ץ  2578/03פחמאוי נ' פחמאוי )טרם פורסם,
.(8.5.2006
 ,Reiterלעיל ה"ש  .13ראו גם ליש ,לעיל ה"ש  ,35בעמ' .40 ,36 ,34 ,15-12
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אישות ,המורכב מקואליציה של ארגוני זכויות אדם וארגונים פמיניסטיים .התארגנות זו
הטביעה את רישומה כאשר קידמה בשנת  2001את תיקון מס'  5לחוק בית-המשפט
לענייני משפחה ,אשר חולל שינוי היסטורי בסמכותם של בתי-הדין השרעיים.
נרחיב מעט בעניין זה :בשנת  1995נוסד ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות מתוך
קואליציה של ארגונים פמיניסטיים ,ארגוני זכויות אדם ,עובדים ועובדות סוציאליים,
עורכי-דין ועורכות-דין וכן ארגונים נוספים" :עמותת נשים נגד אלימות"" ,אגודת
זכויות האזרח"" ,הארגון הערבי לזכויות האדם"" ,שדולת הנשים בישראל"" ,מרכז
הילד" בנצרת" ,אישה לאישה" בחיפה ,הארגון הפמיניסטי "כיאן" וארגון "אלסיוואר".
מטרתו העיקרית של ועד הפעולה היא מניעת הפלייתן של נשים ערביות בענייני מעמד
אישי על רקע מעמדן החברתי הנחות בחברה הערבית .מטרה זו מושגת ,בין היתר ,על-
ידי חתירה למטרה משנית ,שהיא הענקת אפשרות בחירה לנשים בין התדיינות בבתי-
הדין הדתיים לבין התדיינות בבתי-המשפט האזרחיים לענייני משפחה 46.בית-הדין
השרעי לערעורים ניסה למנוע בעוד מועד יוזמה צפויה זו לגרוע מסמכויותיו .כפי
47
שהובהר מפורשות על-ידי בית-הדין בחוזר משפטי )מרסום( אחר ,המתייחס למזונות,
הוא ביקש להקדים תרופה למכה על-ידי הגדלת גובה המזונות הנקבעים לאישה בבתי-
48
הדין.
אל מול הביקורת הפרוגרסיבית הנשמעת על פסיקותיהם של בתי הדין השרעיים
מפי הארגונים הפמיניסטיים ,מושמעת ביקורת הפוכה עליהם מצד התנועה האסלאמית.
תופעה זו הינה חלק ממגמה כללית בעולם המוסלמי של התעוררות זרמים
פונדמנטליסטיים של האסלאם הפוליטי מבית-מדרשו של הוגה-הדעות המצרי סייד
קוטוב ) .(1966-1906בישראל היתוספה על מגמה כללית זו גם ביקורת בעלת אופי
מקומי .התנועה האסלאמית ביקרה את הממסד הדתי השרעי בשל שיתוף-פעולה שלו
עם השלטונות הישראליים בדמות פתוות של קאדים אשר הכשירו מכירת בתי-קברות
מוסלמיים ליזמים פרטיים 49.התנועה האסלאמית ניסתה להציב הנהגה וארגון עדתי
46

47
48
49

ניתן להסיק זאת מניירות -עמדה קצרים שפרסם ועד הפעולה באוגוסט ) 1999עותק שמור
בידי המחברים( בשלושה עניינים :חוק יחסי ממון בין בני זוג ,התשל"ג) 1973-עו"ד מהא
ח'ורי חזאן(; דיני הנישואים של המוסלמים והנוצרים )עו"ד ג'השאן(; והחזקת ילדים )עו"ד
נאהד שחאדה( .ראו גםHoda Rouhana, Practices in the Shari'a Court of Appeal in :
Israel; Gendered Reading of Arbitration Decisions, Dossier 25 WOMEN LIVING
UNDER MUSLIM LAW (2003), available at www.wluml.org/english/pubs/rtf/dossiers
./dossier25/D25-05-sharia-court.rtf
 Mraseem 2מש רד המשפטיםwww.justice.gov.il/NR/rdonlyres/1A2E05D7-6731- ,
.4804-B28A-D52B6350CD13/0/MRASEEM02.pdf
 ,Abou Ramadanלעיל ה"ש .6

ד ּו גמות לפתוות כאלה ניתן למצוא במסגרת בג"ץ  52/06חברת אלאקסא לפיתוח נכסי
ההקדש המוסלמי בע"מ נ' ) Swc Museum Corp.תלוי ועומד( .בעשור האחרון ניכרת גם
מגמה הפוכה של התגייסות של קאדים נגד מכירת נכסי ֶהקדש .ראו  Mraseem 1משרד
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חלופיים לבתי-הדין השרעיים וכן לוועדי הנאמנים אשר הוקמו כזכור מכוח חוק נכסי
50
נפקדים כדי לנהל חלק מנכסי ההקדש המוסלמים.
על רקע התפלגות התנועה האסלאמית בשנים האחרונות ,נשמעים בקרבה גם
קולות של תמיכה בבתי-הדין השרעיים .הפלג הראשון ,המכונה בשיח הציבורי בישראל
"הפלג המתון" או "הפלג הדרומי" ,משתתף בבחירות לכנסת ומשמש מקור עיקרי
לתמיכה בבתי-הדין השרעיים בישראל .הפלג השני של התנועה האסלאמית ,הקרוי
"הפלג הרדיקלי" או "הפלג הצפוני" ,מסרב להשתתף בבחירות לכנסת ולהכיר
בלגיטימיות של המדינה ,ובכלל זה של המערכת הדתית המוסלמית הממסדית ,וחבריו
נמנעים על-כן מלפנות תדיר למערכת המשפטית הישראלית .לנוכח מאסרו בעבר של
מנהיג התנועה ,השיח' ראא'ד צלאח ,חברי פלג זה חשים נרדפים ונמצאים בעמדה
שאותה הם תופסים כמגננה והישרדות.
למרות חילוקי-דעות אלה ,התנועה האסלאמית עושה מדי פעם שימוש בבתי-הדין
השרעיים לצרכים מעשיים ,בעיקר על-מנת לתווך בינם לבין השלטון .כך ,למשל ,הוציא
הקאדי עסלייה צו המורה לשירות בתי-הסוהר לאפשר לשיח' ראא'ד צלאח לנכוח
בנישואי בתו בבית-הדין השרעי בטייבה .דוגמה נוספת היא הגשת חוות -דעת של
הקאדי נאטור לבית-המשפט העליון על-מנת להביע תמיכה בבקשתו של השיח' צלאח
להשתחרר ממאסרו באופן זמני לצורך העלייה-לרגל למכה בעומרה 51.במקרה זה היה
אפשר לבקש מבית-המשפט העליון כי יאשר קבלת חוות-דעת מסמכות מחוץ לגבולות
ישראל אשר רמתה הדתית גבוהה יותר מזו של הקאדי נאטור ,אולם נראה כי הסתמכות
על חוות-דעת זרה היתה מקשה על המבקש ,שכן קיים קושי נורמטיבי-פוליטי בהכנסת
חוות-דעת זרה אל תוך השדה המשפטי הישראלי .במקרה זה שימש הקאדי נאטור
כמתווך בין ראש התנועה האסלאמית לבין בית-המשפט העליון בישראל .תפקידו של
נאטור כמתווך נתפס בעיני בית-המשפט העליון כלגיטימי ,בהיותו חלק מהשדה הדתי
המוסלמי ובמקביל גם חלק מהמנגנון המדינתי ,אף שבסופו של דבר לא התקבלה
חוות-דעתו של נאטור ולא אושרה הנסיעה.
בית-הדין השרעי לערעורים עושה בשנים האחרונות מאמצים ניכרים כדי להבחין
את עצמו מהדור הקודם של הקאדים ,ומנסה להתקרב לתנועה האסלאמית על-ידי
שימוש בשיח המשלב מרכיבים פונדמנטליסטיים וליברליים .עם זאת ,הוא נתון גם
בלחצים מקבילים מהכיוון המנוגד – זה של בג"ץ והארגונים הפמיניסטיים .ניגוד זה
גורם לשינוי בפסיקתו בתקופות שונות ,כפונקציה של הלחצים המופעלים עליו.
בעקבות המינוי הקבוע בשנת  1994של שלושה קאדים חדשים לבית-הדין השרעי

50
51

המשפטיםwww.justice.gov.il/NR/rdonlyres/0D2C4D3E-85AC-442E-A1BA-3840E4F ,
.F6F42/0/MRASEEM01.pdf
 ,DUMPERלעיל ה"ש  ,PELED ;15לעיל ה"ש .17

בג"ץ  4706/02שיח' ראיד סלאח נ' שר הפנים ,פ"ד נו).(2002) 695 (5
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לערעורים )אחמד נאטור ,פארוק זועבי וזכי מדלג'( הסתמנה מגמה חדשה בכיוון מעין -
מגשר ,מעין "דרך שלישית" :הכנסת רפורמות מסוימות המקדמות מעט את השוויון בין
המינים ,אולם מבלי לגרוע עמוקות מאי-השוויון הקיים במערכת הפטריארכאלית
המוסלמית הקלסית .הבה נראה את הדברים באופן קונקרטי יותר.

ב .מקרה-בוחן :חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ועקרון טובת הילד
בראי בית-הדין השרעי בישראל
 .1הדין השרעי הקלסי בנושא של החזקת ילדים
האסכולה החנפית קובעת כללים מפורטים להסדרת הנושא של החזקת ילדים
)חדאנה( 52.כללים אלה מכתיבים מי הם בעלי הזכות החזקה יותר על הילד ומהו גיל
המשמורת .סקירת המקורות הקלסיים וההלכה הנהוגה ברחבי העולם האסלאמי מעלה
כי ההטיה הפטריארכאלית המשותפת לכולם סותרת את עקרונות המשפט האזרחי
הנהוג בישראל .בית-הדין השרעי חייב להתמודד עם סתירה זו כדי למנוע את התערבות
בג"ץ.
על-פי הדין הדתי הקלסי ,התנאים ל"חדאנה" )החזקת ילדים( משלבים נימוקים
חברתיים-כלכליים ודתיים .מבחינה דתית ,לא תינתן לאישה זכאות להחזקת ילדיה אם
היא מורתדה ,כלומר ,אם היא עזבה את האסלאם לטובת דת אחרת )על כך היא גם
הא ם מוגדרת פאסיקה )חוטאת כלפי
תיענש על-פי הדין הקלסי במאסר( .כך גם אם ֵ
ההלכה והמוסר( 53.לעומת זאת ,הד'ימית )נוצרייה או יהודייה( דינה כדין המוסלמית,
שכן השיקול לזכאותה הוא טובת הקטין ,והיא הרי לא עזבה את האסלאם או ביצעה
55
חטא אחר 54.מבחינה חברתית ,הזכאית לחדאנה צריכה להיות חופשייה ,ולא שפחה.
האם צריכה להיות בגירה ,ולהוכיח כי עומד לרשותה די זמן לטפל בילדים ,שכן אפילו
ֵ
אם תבלה את זמנה בתפילות ,יילקחו ממנה ילדיה 56.כמו-כן ,אישה הנישאת לגבר זר
הש ִניים.
)שאינו ממשפחת האב( אינה זכאית להחזקת ילדיה לאחר נישואיה ְ
52

53
54
55
56

ראוMahdi Zahraa & Normi A. Malek, The Concept of Custody in Islamic Law, :
13 ARAB L.Q. 155 (1998); 3 LINANT DE BELLEFONDS, TRAITÉ DE DROIT
) .MUSULMAN COMPARÉ 152–176 (1973להצגת החקיקה הירדנית ופרשנותה לאור

ספרי ההלכה ראו מחמוד עלי אלסרטאווי שרח קאנון אלאחוואל אלשחסיה )פרשנות חוק
המעמד האישי( ) 591-559עמאן ,דאר אלפקר.(1997 ,
עלא אל -דין אלכסאני בדאיע אלסנאיע פי תרתיב אלשראיע )נפלאות המעשים בארגון
החוקים( כרך ) 62 ,4ביירות ,דאר אלפקר.(1996 ,
שם.
שם.
אבן עאבדין חאשית רד אלמוחתאר )הערות לתשובות לנבוך( כרך ) 611 ,3ביירות ,דאר
אלפקר.(2000 ,
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הא ם עדיפה ככלל על האב בהחזקת הילדים ,שכן אימהות
עם זאת ,באופן עקרוניֵ ,

הן "רחומות ,חנונות וסבלניות יותר ,ובעלות יתרון טבעי בטיפול בילדים" )אשפק
מה
הא ם אינה ממלאת אחר התנאים הללו ,הילד עובר לא ּ
ווארפק ואקדר ואצבר( 57.אם ֵ
הא ם ,ולאחר-מכן לידי אמו של האב .קיימת רשימה מפורטת של אנשים הזכאים
של ֵ
להחזיק בילדים .רשימה זו מונה שורה ארוכה של נשים שזכאיות להחזיק בילדים.
במקרה שאף לא אחת מקרובות-המשפחה ברשימה ממלאת את התנאים הקבועים בדין
החנפי ,הזכאות עוברת לשורה של גברים מתאימים 58.כללים אלה אינם ניטרליים כמובן
מבחינה מגדרית ,ומשקפים תפיסה פטריארכלית ברורה ,המייעדת זכויות ותפקידים
59
מובחנים לנשים ולגברים.
ברי כי טובת הילד המוגדרת בדין החנפי אינה עולה בקנה אחד עם תפיסתו בדין
הישראלי .בעוד האסכולה ההלכתית החנפית מגדירה כללים קבועים מראש ,שאינם
תלויים באינטרס של הילד הספציפי ,בתפיסה הישראלית אין קובעים כללים כאלה
מראש ,אלא יש רק חזקה אחת – חזקת הגיל הרך ,הנותנת עדיפות לאם 60.יתר על כן,
הכלל המנחה הבכיר בענייני החזקת ילדים במשפט הישראלי מתבסס באופן חד-
משמעי על עקרון טובת הילד – טובתו של הילד המסוים שעניינו עומד על הפרק .בית-
המשפט העליון קובע כי "אמת המידה המנחה בעת דיון בענייני משמורת ילדים היא
טובת הילדים .אמת מידה זו אמורה להנחות הן את ההורים )סעיפים  15ו 17-לחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות( והן את בית המשפט )סעיף  25לחוק( בקבלם
61
החלטות הנוגעות לילדים".
57
58
59

60

61

זילעי תביין אל-חקאיק )הבהרת העובדות( כרך ) 292 ,3ביירות ,דאר אלכתב אל-עלמיה,
.(2000
שם ,בעמ' .294-293
ראו פיתוח של רעיון זה בהמשך המאמר ,בסוגיית גיל הילדים ונישואי אישה עם גבר זר.
רליו ת מגדרית בנוגע לזכאות
בארצות -הברית ,למשל ,קיימת במישור הנורמטיבי ניט ּ
להחזקת ילדים .עם זאת ,אין פירוש הדבר שהפסיקה אכן מיישמת את הניטרלי ּו ת הזאת.
ראוSusan B. Jacobs, The Hidden Gender Bias Behind “The Best Interest of the :
).Child” Standard in Custody Decisions, 13 GA. ST. U. L. REV. 845 (1997
ראו עניין פלוני נ' בית הדין השרעי לערעורים ,לעיל ה"ש  ,44פס'  6לפסק -דינה של
השופטת א' פרוקצ'יה" :סוגיית המשמורת טעונה הכרעה בהתאם לטובתם של הקטינים
וטובתם בלבד .על פי סעיף  25לחוק הכשרות המשפטית החל על בית הדין ,אין ,לכאורה,
מקום לחזקת משמורת שאינה מתיישבת עם החזקה האמורה באותה הוראה ,לפיה ילדים
עד גיל  6יהיו אצל אימם .מעבר לגיל  ,6יש ,איפוא ,לבחון את טובת הילדים בלא הישענות
על חזקה כלשהי ,אלא ראוי לבסס את ההכרעה על יסוד מערך נתונים כולל המוצג בפני
בית הדין ,ולהסיק מתוכו מהי חלופת המשמורת שתיטיב ביותר עם הקטינים .במסגרת
בחינה זו ,יש ליתן משקל ראוי לתסקירי אנשי המקצוע המחווים דעתם על יסוד מפגש עם
הילדים והמשפחה ,ועל בסיס נסיון מקצועי מצטבר".
רע"א  4575/00פלונית נ' אלמוני ,פ"ד נה) .(2001) 330 ,321 (2ס'  25לחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות קובע כי באין הסכם בין ההורים" ,או שבאו לידי הסכם אך
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למען ההגינות ראוי להוסיף כי למרות התפיסה המגדרית השמרנית ,הדין החנפי בא
דווקא לרכך את שלטון האב יחסית לנוהג הבסיסי של חברות פטריארכאליות .בעוד
בדין הרומי מוכרת שליטה מוחלטת של האב בגופו ובקניינו של הילד ),(patria potestas
בדין החנפי העדיפות הראשונית ניתנת לנשים ממשפחתה של ה ֵאם 62.עם זאת ,כאמור,
הילד אינו נתפס כסובייקט ניטרלי בעל זכויות אוניוורסליות ,שכן לילדים בחברה
המוסלמית יש תפקידים חברתיים המוגדרים בקפידה על-פי גיל ,מגדר והשתייכות
משפחתית .כאן מצוי אם כן מסלול ההתנגשות בין הדין השרעי לבין הדין הישראלי.
 .2פסיקה לא-עקבית
את ההתנגשות ואת אופן ההתמודדות עימה ניתן להמחיש באמצעות שתי הד ּו גמות
הבאות .במקרה הראשון הגיש אב מוסלמי תביעת אפוטרופסות לבית-הדין השרעי
הא ם שעל-פי הדין הישראלי צריך להחיל בעניין זה את חוק
ביפו .בתגובה טענה ֵ
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .בית הדין השרעי התעלם מהדין הישראלי ופסק
את האפוטרופסות באופן בלעדי לאב ,וזאת בהתאם לכללי השריעה בדבר אישה
שנישאה לגבר זר 63.האישה הגישה ערעור לבית-הדין השרעי לערעורים ,ושם חזרה על
טענתה כי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות חל על בתי-הדין השרעיים .המשיב
טען כי החלת חוק זה מבטלת רבים מכללי השריעה ,ובית-הדין השרעי לערעורים אכן
דחה את טענת ה ֵאם .בית-הדין קבע כי הוולאיה )האפוטרופסות( עומדת לזכות האב על
בסיס קונסנזוס רחב של חכמי-ההלכה בנושא .בית-הדין השרעי קבע גם כי חוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אינו חל על בתי-הדין השרעיים ,משום שסעיף 79

62

63

ההסכם לא בוצע ,רשאי בית המשפט לקבוע את העניינים האמורים בסעיף  24כפי שייראה
לו לטובת הקטין ,ובלבד שילדים עד גיל  6יהיו אצל אמם אם אין חשיבות מיוחדות להורות
אחרת" .ס'  29קובע כי במקרה ש"הוגבלה אפוטרופסותו של אחד ההורים ,רשאי בית
המשפט ,בנוסף על ההורים ,למנות לקטין אפוטרופוס לעניינים שיקבע".
Danaya C. Wright, De Manneville v. De Manneville: Rethinking the Birth of
Custody Law Under Patriarchy, 17 L. & HIST. REV. 247, 263 (1999): “Under
Roman law fathers had absolute rights to their children, their labor and
property, including the right of life and death. By the later years of the Roman
Empire they could not kill their children but only upon their own death did their
children move out from paternal control. They could put their wives and
children out into any form of labor and collect their wages, sell them three times
in the open market, and determine their child's marital partners. Roman law
recognized no rights or claims on the part of the mother to her children, even if
a father died intestate leaving no guardian. He could not even appoint her their
guardian. The father's rights to custody of his children were so absolute that 'no
amount of cruelty, neglect of duty, or immorality on his part, affected in the
”'.slightest degree his claim to the custody of his children

תיק ) 297/2004יפו( ).(1.9.2004
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לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לא בא ,לטענתו ,אלא להוסיף על
סמכויותיהם של בתי-הדין הדתיים ,ולכן הוא רשאי להמשיך להחיל את הלכת השריעה.
נוסף על כך קבע בית-הדין השרעי לערעורים כי חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות אינו מופנה אליו מפורשות ,ולכן אין הוא מחויב ליישמו ,וכן שהשריעה
מהווה שיטה שיפוטית שלמה וכוללת אשר אינה נזקקת לחיזוק מצד חקיקה פוזיטיבית
64
מדינתית.
במקרה זה לא בית הדין השרעי של הערכאה הראשונה ולא בית הדין השרעי
לערעורים התייחסו לעקרון טובת הילד ,ואף לא נערכה בדיקה על-ידי עובדים
הא ם .בית-הדין פסק באופן אוטומטי אך ורק
סוציאליים לגבי כשירותם של האב או ֵ
על-פי חוקי קדרי פאשה 65,מבלי להביא בחשבון את עובדות המקרה שהובאו לפניו.
הא ם ,ובעבר אף העניק
בית-הדין השרעי לא הטיל בפסיקתו שום דופי בכשירותה של ֵ
לה זכאות להחזיק בילדים.
הא ם לבג"ץ בטענה כי יש להחיל במקרה זה את חוק
בעקבות הפסיקה עתרה ֵ
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וכן את חוק שיווי זכויות האישה  66.פרקליטת
המדינה הגישה את הסכמתה להחלתו של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,אך
בינתיים הכריז האב לפני בית-הדין השרעי ביפו כי הוא אינו מתנגד לאפוטרופסות
משותפת .אף שנמנע מהצהרה כי הוא פועל על-פי החוק החילוני ,פסק בית-הדין
השרעי ביפו ,על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותֶ ,ה סדר בין ההורים
67
לאפוטרופסות משותפת.
הדוגמה השנייה עוסקת באישה מוסלמית אשר התאלמנה מבעלה המוסלמי .לאחר
פטירת האב היא המשיכה להתגורר בבית משפחתו ,ולאחר כמה שנים החליטה להינשא
שנית .לאחר גלגולים שונים קבע בית-הדין השרעי בטייבה כי הילדה תיוותר בחזקת
דוד ּה  .בית-הדין השרעי לערעורים אישר בערעור את החלטתו של בית-הדין השרעי
בטייבה 68.הפעם נימק בית-הדין השרעי לערעורים את החלטתו בהדגישו את עקרון
טובת הילד ,שלדבריו מתיישב עם עקרונות ההלכה האסלאמית" :החכמים המוסלמים
הרבו לעסוק בתיאור טובת הילד .טועה מי שחושב כי הדין השרעי האציל בא להזיק
לקטין .בית-הדין קובע כי אם יתברר שטובת הקטינה להימצא אצל אמה ,הוא יפסוק
64
65

66
67
68

ע .(29.11.2004) 282/2004
הקוד של קדרי פאשה הוא קובץ של דיני משפחה על -פי הדין החנפי שניסחה ועדה
בראשות חכם -ההלכה קדרי פאשה בסוף המאה התשע-עשרה במצרים .מטרת הקובץ
הייתה לערוך קודיפיקציה של המשפט המוסלמי בענייני המעמד האישי .בשנת 1875
סיימה הוועדה את עבודתה והציגה את הקוד לפני המלך המצרי .אולם מחשש שמא ייתפס
הקוד כהתערבות במשפט האלוהי ,סירב המלך לאמצו .בישראל ,לעומת זאת ,הקאדים
מיישמים את הקוד ורואים בו מקור מרכזי המייצג את האסכולה החנפית.
חוק שיווי זכויות האשה ,התשי"א ,1951-ס"ח ) 248להלן :חוק שיווי זכויות האישה(.
פסק-דין מבית-הדין השרעי ביפו מס' .(22.9.2005) 149/2005
ע .(24.4.2005) 81/2005
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69

בהתאם לכך ,ואם יראה שטובתה להישאר אצל דודה ואשתו ,יפסוק בהתאם לכך".
בית-הדין קבע כי לשם הכרעה בדבר טובת הילד יש להיעזר בעובדים סוציאליים ,שעל
חוות-דעתם יתבסס .לגופו של עניין ,ואף שלא הטיל דופי באם עצמה ,השתכנע בית-
דה  .יש לציין כי בית-הדין עשה כאן מהלך מרחיק-
הדין כי טובת הילדה להיות אצל דו ּ
לכת .בחלק האופרטיבי של פסק-הדין הוא בחר לא להזכיר את ההלכה הקלסית ,ואף
לא את החידוש ההלכתי שלו עצמו ,אשר רואה את הכללים שנקבעו על-ידי החכמים
כחזקות 70.זו דוגמה נוספת לדרך שבה הפנים בית-הדין את עקרונות המשפט החילוני
מבלי להצהיר על כך.
בין שני המקרים קיים מתח מהותי ,המצביע על מהלכיו הסותרים של בית הדין
השרעי לערעורים .בעוד שבמקרה הראשון הפעיל בית-הדין רק שיקולים של שריעה
קלסית והתבסס עליהם באופן אוטומטי מבלי לבדוק את נסיבות המקרה שלפניו,
בפסק-הדין השני ,מלבד האמרה הכללית ש"החכמים המוסלמים הרבו לעסוק בטובת
הילד" ,נמנע בית-הדין מפנייה לכללי השריעה בדבר נישואי האישה לגבר זר לאחר
התאלמנותה ,כמו-גם מאזכור החידוש ההלכתי והפרשני שערך ,ופשוט ייחס בעניין זה
)"עקרון טובת הילד"( התאמה בין הדין השרעי לבין הדין האזרחי-הישראלי .בשני
המקרים הייתה השפעתו של בג"ץ מכרעת :במקרה הראשון שינה בית-הדין השרעי
ביפו את החלטתו לאחר שהוגשה עתירה לבג"ץ ,ובמקרה השני נערך ההליך בצל
פיקוחו והתערבותו האפשרית של בג"ץ.
שני מקרים אלה מצביעים על הדינמיות ואף ה"אלסטיות" של הדין המיושם בבית -
הדין השרעי לערעורים .הנה אותו הרכב יכול לקבל החלטה והיפוכה – פעם בעקבות
השריעה הקלסית ופעם בעקבות המשפט הישראלי .ננקוט שני מהלכים על-מנת לבסס
את הטענה כי "אלסטיות" זו נובעת ממעמדו המורכב של בית-הדין השרעי בשדה
המשפטי והחברתי ,אשר מובילו לפרשנות חדשנית של ההלכה השרעית ולנקיטת
אסטרטגיה שאנו מכנים "אסלאמיזציה תוך קואופטציה" .תחילה נבחן את הרקע
לקביעת אי-חלותו של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות על בית-הדין השרעי,
ולאחר-מכן נבחן את פרטיה של סוגיית האפוטרופסות )ולאיה( והחזקת הילדים
)חדאנה( בהלכה החנפית הקלסית.
 .3הרקע לקביעת אי-חלותו של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות על בתי-הדין
השרעיים
בית-המשפט העליון קבע לא-אחת כי ביקורתו על בתי-הדין הדתיים מכוח סעיף 15
לחוק-יסוד :השפיטה אינה מהווה ביקורת שיפוטית כאילו היה ערכאת ערעור ,וכי בג"ץ

69
70

שם.
לפירוט בנוגע לנקודה זו ראו בהמשך.
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יתערב רק כאשר מופיעה חריגה מסמכות או פגיעה בכללי הצדק הטבעי 71.בהקשר זה
נשאלה השאלה אם התעלמות מהוראות דין המופנות מפורשות לבית-דין דתי דינה
כדין חריגה מסמכות או שמא יש להתייחס אליה כאל טעות בדין .חשיבותו של סיווג זה
נובעת מהעובדה שאם מדובר בפסק-דין שבו חרג בית-הדין מסמכותו ,ייחשב פסק-
הדין כבטל מעיקרו ,ואילו אם מדובר בפסק-דין אשר טעה ביישום הדין ,אזי הוא רק
"ניתן לביטול".
באופן ספציפי יותר נשאלת השאלה אם על בתי הדין הדתיים להחיל את חוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .פרופ' מנשה שאוה סבור שחוק זה חל על בתי-
הדין הדתיים 72.הוא מביא ד ּו גמות של חוקים המופנים מפורשות לבתי-הדין הדתיים,
ומזכיר בכלל זה את סעיף  7לחוק שיווי זכויות האישה ואת סעיף  79לחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות 73.אריאל רוזן-צבי קובע אף הוא כי חוק הכשרות המשפטית
74
והאפוטרופסות מהווה "...הסדר טריטוריאלי ,המחייב כל ערכאת שיפוט בישראל",
ועימו מסכימים גם השופט בדימוס יצחק אנגלרד ופרופ' אליאב שוחטמן 75.פרופ' פנחס
שיפמן מציג עמדה מסויגת יותר ,וגורס "כי סעיף  25של החוק חל על בית הדין הדתי
רק במובן זה ,שעקרונית ,גם בית דין דתי מוסמך ,בנסיבות המפורטות בסעיף ,לפסוק
לגבי ההחזקה בקטין והאפוטרופסות עליו ,אך אין להסיק מאותו סעיף שום מסקנה
לגבי הדין המטריאלי אותו חייב להחיל בית הדין הדתי .כיוון שכך ,נשמט בזה היסוד
לטענה שהמחוקק ,בקבלו את הנחת הדין העברי לגבי ילדים מתחת לגיל שש ,מנע
מכללא אף מבית הדין הדתי לנהוג על פי ההלכה לגבי ילדים מעל גיל שש .אמנם ,לגבי
החובה להעדיף את טובת הילד בענייני אפוטרופסות על פני כל שיקול אחר ,משתמע
הדבר כבר מחוק שיווי זכויות האישה ,תשי"א ,1951-המפנה בפירוש אף לבית הדין
הדתי" 76.מכך עולה כי המומחים בדיני משפחה ,מלבד פנחס שיפמן ,סבורים שחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות חל על בתי-הדין הדתיים .שיפמן מסתייג אומנם
71
72
73
74
75

76

ראו למשל ,לאחרונה ,עניין פלונית נ' בית הדין הדרוזי לערעורים בעכו ,לעיל ה"ש  ,43פס'
 46לפסק-דינו של השופט ס' ג'ובראן.
מנשה שאוה "האם סטייה או התעלמות של בית דין דתי מהוראת חוק חילונית ,המופנית
אליו במיוחד ,כמוה כ'חריגה מסמכות'?" הפרקליט כח .(1973) 299
שם ,בעמ'  ,305ה"ש .26
אריאל רוזן-צבי דיני המשפחה בישראל – בין קודש לחול .(1990) 303
יצחק אנגלרד "מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי" משפטים ד  ,45 ,31ה"ש 68
) ;(1972אליאב שוחטמן "דיון בהרכב חסר ופסיקה לקויה בשאלת טובת הילד בבית הדין
הרבני – עילה להתערבות בג"ץ?" משפטים טו  ,312 ,287ה"ש " :(1985) 103סעיף 25
לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב  ,1962-המחייב את בתי המשפט לדון
אך ורק על-פי טובת הילד ,ושעל-פי סעיף  79לחוק חל גם על בתי-הדין הדתיים".
פנחס שיפמן "'טובת הילד' בבית הדין הרבני" מש פטים ה  .(1974) 425 ,421על חילוקי -
הדעות בדין העברי לגבי טיב הכללים בסוגיה של החזקת ילדים ראו אליאב שוחטמן
"למהותם של כללי ההלכה בסוגיית החזקת הילדים" שנתון המשפט העברי ה ) 285מנחם
אלון עורך ,תשל"ח(.
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מדעה זו ,אולם אין הוא מתעלם מחובת החלתו של עקרון טובת הילד מכוח חוק שיווי
זכויות האישה.
פסיקת בית המשפט העליון קבעה באופן חד משמעי כי חוק זה חל על בתי הדין
הדתיים ,ובכלל זה על בית-הדין השרעי 77.המחלוקת שנותרה בעינה בין שופטי בית-
המשפט העליון )בשאלה אם סטייה מהוראת חוק המכוונת מפורשות לבית-דין דתי היא
חריגה מסמכות או טעות בדין( אינה משנה את העובדה שפסק-דין המנוגד להוראת
חוק ייחשב כניתן לביטול .גם אם זהו ניסוח לקוי של סעיף  78לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,הפסיקה קבעה פרשנות המבהירה את עניין חלותו של החוק על בתי-
הדין הדתיים .יתר על כן ,גם אילו הסכמנו כי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
אינו חל מכוח עצמו על בתי-הדין הדתיים ,חוק שיווי זכויות האישה מורה מפורשות
להחילו גם על בתי-הדין הדתיים ,ובכלל זה על בתי-הדין השרעיים.
והנה ,בעוד שעד ראשית שנות התשעים נהג בית-הדין השרעי לערעורים ליישם את
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ללא בעייתיות מיוחדת 78,למן אותה תקופה
הוא שינה את עמדתו .בשורה ארוכה של פסיקות מתחילת שנות התשעים הוא קבע כי
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אינו חל על בתי-הדין השרעיים .את הפסיקה
הזו אי-אפשר להבין אלא על רקע הביקורת שנשמעה מצד התנועה האסלאמית.
77

78

בג"ץ  5182/93לוי נ' בית הדין הרבני האזורי ,רחובות ,פ"ד מח) ;(1994) 7 ,1 (3בג"ץ
 5227/97דויד נ' בית הדין הרבני הגדול ,פ"ד נה) ;(1998) 459 ,453 (1בג"ץ 1842/92
בלויגרונד נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים ,פ"ד מו)" :(1992) 440 ,423 (3מן העניין
לציין כי חלק ניכר מאותן עתירות אשר בהן נתבקש בית המשפט הגבוה לצדק להתערב
בהחלטותיהם של בתי דין דתיים ,עניינן היה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
)להלן – חוק הכשרות( ,והוא בעניין טובתו של קטין .בהתאם להוראות סעיף  25לחוק
הכשרות אמור בית משפט לקבוע בהחזקתו של קטין 'כפי שייראה לו לטובת הקטין' –
לאמור ,טובת הקטין היא השיקול המכריע והיא האמורה להדריך את בית המשפט
בהכרעתו – וסעיף  79לחוק הכשרות מוסיף וקובע ,כי ציוויו של סעיף  25מפנה עצמו לא
אך אל בית המשפט אלא אף אל בתי דין דתיים בתחום סמכותם .הוראת סעיף  25מכוונת
עצמה אפוא במישרין אל בתי הדין הדתיים; לשון אחר :בתי הדין הדתיים חייבים ואמורים
לפסוק על פיה – וטובתו של קטין היא שתכריע .התערבותו של בית המשפט הגבוה לצדק
נדרשת אפוא – והיא תבוא – במקום שבית דין דתי לא פסק כמצווה עליו – על פי טובתו
של הקטין – אלא על פי שיקולים שאינם בהכרח טובתו של הקטין ".ראוי עם זאת לציין
חריג לעמדה זו ,המופיע בפסיקה של השופט אלון ,אשר הכרעתו קרובה לעמדתו של פנחס
שיפמן .ראו בד"מ  1/81נגר נ' נגר ,פ"ד לח) .(1984) 395 ,365 (1מכל מקום ,לענייננו
בהווה ,ובאופן ספציפי יותר בהקשרם של בתי -הדין השרעיים ,שני פסקי -דין שניתנו
לאחרונה מתייחסים מפורשות להחלתו של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות על
בתי -הדין השרעיים :עניין פלונית נ' פלוני ,לעיל ה"ש  ,44וכן עניין פלוני נ' בית הדין
השרעי לערעורים ,לעיל ה"ש .44
להסתמכות על ס'  25לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ראו ע (13.9.1992) 27/92
 .49לאזכור של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ראו ע ;(12.7.1993) 29/93
ע  ;50 (28.6.1988) 6/88ע  ;(28.6.1988) 16/88ע .123 (10.1.1989) 43/88
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ביקורת זו הובילה את בית-הדין השרעי לערעורים לאסלאמיזציה לא-מוצהרת של
הוראות הדין הישראליות שהופנו אליו ,וזאת על-מנת להדגיש את מובחנותו
התרבותית והמוסדית ,את האוטונומיה שלו.
בשנת  1994התחיל בית-הדין השרעי לערעורים להורות לבתי הדין השרעיים
האזוריים לא להחיל בפסיקתם את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .ראו את
הדוגמה הבאה" :בית-הדין מעיר כי בית-הדין השרעי נשען על סעיף  25בחוק
הפוזיטיבי ,ו]הנה[ בית-הדין השרעי יכול לפסוק רק על-פי כללי השריעה ,שכן לא
למותר לציין שכללי השריעה האצילה מושלמים וכוללניים ,ומהווים תשובה לכל תהייה
או שאלה 79".בית-הדין לערעורים הוסיף לפיכך כי החלת חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות – שאינו חל על בתי-הדין השרעיים אליבא דקביעתו – נעשית )ככל
שהיא נעשית( ב"התנדבות" ובניגוד להכרעתו  80.אי-הישענות על חוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות החלה להוות מרכיב חשוב בעיצוב הזהות הדתית-
המוסלמית בישראל .על-כן ,כאשר בית-הדין השרעי לערעורים מאזכר את סעיף 25
לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,הוא מציין מפורשות כי הוראה זו אינה "חלה
81
עלינו ,אנו המוסלמים".
הדגשת אי-חלותה של חקיקה חילונית מהווה חלק ממערך כללי של הדגשת טוהרת
האסלאמיות ,הטוענת להמשכיות משפטית והלכתית .בית-הדין השרעי מקפיד למן
שנות התשעים להדגיש את הרצף ההיסטורי של המשפט המוסלמי למרות חילופי
משטרים שונים שהתרחשו מאז קרסה האימפריה העותומאנית .אידיאולוגיה משפטית
82
זו מציגה את כללי השריעה מתוך קו ליניארי של עיקרון קבוע ובלתי-משתנה.

79
80
81
82

ע  .69 (13.10.1994) 23/94על כך שהשריעה שלמה ומושלמת ראו גם ע (31.3.1995) 48/94
 ;74ע  ;(18.7.1999) 93/99ע .(29.4.2001) 55/2001
ע .(27.10.1997) 7/97
ע .(25.4.2004) 277/2003
ע  ,106/94לעיל ה"ש  ,3בעמ' " :102הכללים השרעיים חלים על בתי -הדין השרעיים
בישראל ובגדה המערבית ועל חלקים אחרים מהעולם הערבי למן ימי השלטון העותומאני.
כללים אלה אוחדו בחוקים – כגון המג'לה ,הפרוצדורה השרעית וחוק המשפחה – והם
הכללים המיושמים על -ידי בתי-הדין השרעיים למן השלטון העותומאני משנת .1917
הדבר נמשך בזמן המנדט הבריטי בנוגע לענייני המעמד האישי] .בתקופה זו[ לא הוסף ולא
נגרע דבר .כל שעשה המחוקק המנדטורי היה לשים מסגרת חקיקתית בדבר המלך
במועצתו ,ואני מזכיר במיוחד את סעיף  52המוזכר לעיל .כמו -כן אושר סעיף  1מפקודת
סדרי שלטון ומשפט משנת ] 1949צריך להיות  – 1948מ' א' ר' ו -ד' מ'[ ,מכיוון שהיה קיים
בכללים השרעיים בנוגע לבתי -הדין השרעיים .כך המשיכו בתי-הדין השרעיים לפעול על-
פי כללי השריעה ולשפוט על-פי השריעה האסלאמית האצילה".
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שיפוט אסלאמי במדינה "יהודית ודמוקרטית"

בית-הדין השרעי לערעורים מנמק את אי-חלותו של חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות בשני נימוקים :האחד משפטי והאחר דתי 83.ראשית ,אליבא דבית-הדין
לערעורים ,בתי-הדין הדתיים מחויבים להחיל את הדין החילוני רק כאשר זה מופנה
אליהם מפורשות .רוצה לומר ,בתי-הדין הדתיים יחילו את דינם הדתי כל עוד לא תהיה
הוראת חוק המורה אחרת .הנימוק האחר נשען על הפרשנות ההלכתית שנתן בית-הדין
שלפיה השריעה היא שיטה משפטית שלמה ומושלמת שאינה תלויה בשיטה המשפטית
הישראלית או בשום שיטה משפטית אחרת  84.בית-הדין מצטרף בכך לשיח
הפונדמנטליסטי בעניין שלמ ּו ת השריעה ,ובתוך כך מרכך את ביקורתה של התנועה
האסלאמית על בתי-הדין השרעיים בישראל .אולם בפרשנות זו בית-הדין מתעלם
לכאורה מהחקיקה הישראלית ומכוחות האכיפה של המדינה .שילובם של שני נימוקים
אלה צפוי לכאורה להביא לידי התערבות בלתי-פוסקת של בג"ץ בהחלטות מג ּו ונות של
בית-הדין השרעי לערעורים .אלא שלכך מצא בית-הדין פתרון מעשי :אסלאמיזציה של
עקרון טובת הילד ברוח המשפט הישראלי.
בית-הדין השרעי פועל בשנים האחרונות בדרך של קריאה ופרשנות מחודשת של
ההלכה החנפית הקלסית ,ומוצא את עקרון טובת הילד כמופנם לכאורה בהלכה זו .יתר
על כן ,הוא ממתן את ההטיה הפטריארכאלית במשפט המוסלמי באמצעות הסתמכות
על חו ֹו ת-דעת של מומחים ממונים )לרוב עובדים סוציאליים( .אם התוצאה הסופית
היא לטובתו של הקטין ,אזי למרות ההצהרות על אי-הכפיפות לחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות ועל הדבקות בעקרונות השריעה )שחלקם מנוגדים לדין
החילוני ,כגון אי-הכפפת שיקול-דעתם של הקאדים לאינטרס של טובת הילד כשיקול
מכריע ובלעדי ,או ההפליה בדין השרעי בין האב לאם( ,בית-המשפט העליון לא יתערב
בהכרעה זו ,שהרי אין היא מתנגשת מעשית בהלכה המשפטית שיצאה מתחת ידו של
בית-המשפט  85.מכאן יוצא שבית-הדין השרעי לערעורים יכול להמשיך ברמה
ההצהרתית להציג שיח שרעי אולם בפועל להתנהג במידה רבה כבית-משפט אזרחי.
פעולתו זו של בית-הדין מבוססת בתמצית על שני מהלכים) :א( קביעה כי "טובת
הילד" הקונקרטי היא בעצם הציר המחייב גם בדין השרעי; )ב( הסתמכותו על דוחות
של עובדים סוציאליים המבקשים לברר מהי "טובת הילד" ,תוך שהוא שומר לעצמו את
83

84
85

ראו ע " :(18.7.1999) 93/99ברצונו של בית -הדין להעיר תחילה לבית-הדין דלמטה ,ודרכו
לכל בתי -הדין של הערכאה הראשונה ,לגבי הצורך באי-הישענות על חוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות ,שהצביע עליו בית -הדין דלמטה ,משתי סיבות עיקריות:
ראשית ,חוק זה אינו חל על המוסלמים ,כי הוא אינו מופנה ישירות לבתי -הדין; ושנית ,וזה
העיקר ,השריעה האצילה הינה שיטה שיפוטית מושלמת ושלמה ,ואינה זקוקה לחקיקה
פוזיטיבית לצורך חיזוקה ".פסק-דין זה צוטט לאחרונה ב-ע .(29.11.2004) 282/2004
ע .(31.5.1999) 91/99
בג"ץ יכול בהחלט להתערב לשם קביעה עקרונית ,אך ההלימה בין הסעד שנתן בית -הדין
לבין הסעד שבג"ץ היה מגיע אליו מחלישה את הסבירות שיעשה זאת.
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הזכות לא לקבל את דעתו של העובד הסוציאלי 86.הבה נראה מקרוב את הנקודה
הראשונה.
 .4אסלאמיזציה של עקרון טובת הילד :פרשנות של כללי האסכולה החנפית
על-מנת להתאים את עצמו לפסיקה המקובלת בדין הישראלי ,קבע בית-הדין השרעי
לערעורים ,בשורה ארוכה של פסקי-דין ,כי בענייני החזקת ילדים העיקרון המחייב הוא
טובת הילד" :האסל )המקור( בחדאנה הוא טובת הקטין" 87.ההכרה בעקרון טובת הילד
אינה מאפיינת רק את תקופת הרפורמות שלאחר  ,1994אלא נעשתה גם לפני כן ,אולם
החידוש הוא בדרך ההנמקה .בתקופה הקודמת הייתה הישענות ישירה על חוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות ,הן כדי להדגיש את "טובת הילד" והן כדי להדגיש שילוב
של טיעונים שרעיים ואזרחיים )בית-הדין נשען באותה עת הן על ספרו של קדרי פאשה
והן על חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות( .והנה ,בתקופה שלאחר  1994בית -
הדין השרעי פועל בדרך אחרת :הוא דוחה את תחולתו של חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,אך טוען במקביל כי עקרון טובת הילד הוא עקרון-העל בדין השרעי
בנושא של החזקת ילדים .בית-הדין מוסיף כי חכמי-ההלכה הקפידו לשמור על טובת
הקטין בחזקות השונות שקבעו ,אולם הם לא התכוונו ליצור חזקות נוקשות ,אלא כאלה
הניתנות לסתירה .אכן ,אם יתברר כי טובת הילד אינה הולמת חזקה כזו או אחרת ,כי-
אז עליה לסגת .עם זאת ,חזקות אלה מעבירות את נטל הראיה אל מי שרוצה כי בית-
הדין יפסוק בניגוד אליהן ,ובדרך זו שימר למעשה בית-הדין לא-מעט מכוחן.
כך ,למשל ,בענייני משמורת קבעו החכמים כי ה ֵאם הביולוגית עדיפה כל עוד הילד
אינו מוותר מרצונו על אמו ,וכל עוד היא ממלאת אחר התנאים הקבועים" :זוהי חזקה
של הפוקהאא' ,אף שזו חזקה הניתנת לסתירה .כלומר ,מי שרוצה לפעול בניגוד לחזקה
זו ,עליו להוכיח ההפך מזאת בראיות 88".דבר דומה נפסק לגבי גילו של הקטין )סוגיה
89
שתוצג מייד( ,והוא הדין כאשר האישה נישאת לגבר זר בנישואים ְש ִנ יים.
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87
88
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ע  .46 (5.7.1994) 42/93בית-הדין קבע ש"העיקרון בנושא של החזקת ילדים ,ובכל דבר
הנגזר מנושא זה ,הוא אינטרס הקטינים ,ובית -הדין פוסק בהתאם לאינטרס זה .לא נסתיר
שכאשר בתי -הדין השרעיים באים לשקול את האינטרס הזה ,הם מטילים לרוב את הבדיקה
של אינטרס הקטין על עובד סוציאלי כדי שיבדוק את המצב המשפחתי .זאת ,כי הם רואים
בו עין מעיניו של הצדק בשטח) "...ע  .((14.12.2004) 278/2004עם זאת ,סמכויותיו של
העובד הסוציאלי אינן בלתי -מוגבלות .ראו ע  ;(2.3.2005) 325/2004ע 39/2005
) ;(21.3.2005וכן ע  ,(20.6.2005) 138/2005המצטט גם את ע .(1.9.2002) 206/2002
ע  ;(9.2.1993) 58/92ע  ;(1.12.1994) 48/94ע  ;(23.3.2003) 53/2003ע 268/2003
) ;(18.8.2004ע  ;(14.12.2004) 278/2004ע .(20.6.2005) 138/2005
ע  .368 (7.11.1995) 93/95ראו גם ע  ;(17.4.1996) 31/96ע  ;(7.5.1996) 30/96ע 37/97
) ;(25.3.1997ע  ;(22.11.1998) 244/98ע  ;(20.9.2001) 181/2001ע ;(4.5.2005) 122/2005
ע  ;(23.3.2003) 53/2003ע  ;(31.1.2005) 272/2004ע .(21.3.2005) 39/2005
ראו פירוט בהמשך.
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דרך הנמקה זו דומה מאוד לזו שהציע פנחס שיפמן בדונו במתח שבין הדין העברי
לבין הדין האזרחי .מחד גיסא ,עקרון טובת הילד מחייב שלא טובתו של הילד המופשט
היא שתקבע ,אלא טובתו של הילד העומד לפני בית-הדין .קביעת כללים נוקשים
מראש יש בה כדי לפגוע בגמישותו של מושג טובת הילד ,אשר מעצם טבעו נבחן לגבי
כל ילד לגופו .על-כן ההתנגשות בין הדין העברי לבין עיקרון זה הייתה בלתי-נמנעת
אילו דובר בכללים נוקשים שאי-אפשר לשנותם או לפעול בכיוון אחר .אולם שיפמן
מוסיף שאת המשפט העברי יש להבין כמציב הנחות שניתן לסותרן 90.זוהי דוגמה
מובהקת להשפעת החינוך המשפטי הישראלי על פסיקתם של הקאדים השרעיים
בישראל .השפעה זו מתחזקת לנוכח העובדה שבאותו מאמר של פנחס שיפמן הוא
היחיד מבין החוקרים בתחום שעמדתו נוחה לבית-הדין ,באשר הוא מתנגד כאמור
91
להחלה ישירה של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בבתי-הדין הדתיים.
)א( גיל המשמורת בדין החנפי ובפסיקת בית-הדין השרעי
לאחר ויכוח ארוך ומפותל 92בהלכה החנפית נקבע כי בנים עד גיל שבע ובנות עד גיל
הא ם .דעה זו נהפכה לדעה הרווחת והקובעת ,והיא אשר
תשע יימסרו למשמורת בידי ֵ
אומצה גם בקוד של קדרי פאשה .והנה בית הדין השרעי לערעורים ערער על קביעה
קנונית זו ,בהציגו אותה כחזקה הניתנת לסתירה .השימוש בטכניקת החזקות הוא
חדשני וייחודי לבית-הדין השרעי בישראל ,ואינו נשען על התפתחויות דומות במדינות
מוסלמיות אחרות .יש אומנם מדינות ערביות המעניקות חשיבות מרובה לעקרון טובת
הילד ,אך לא כעיקרון בלעדי .בירדן ,למשל ,סעיף  166לתיקון מס'  61לחוק המעמד
האישי מורה כי אין למחזיקה רשות לצאת עם הילד אל מחוץ לממלכה אלא ברשות
האפוטרופוס .סעיף  157מורה שכאשר הזכאים להחזקה הינם באותה דרגת זכאות,
יבחר הקאדי את הטוב מביניהם למוחזק .ועוד ,סעיף  164מתיר למחזיק בילד לנסוע
בתוך הממלכה הירדנית כל עוד הדבר אינו פוגע באינטרס של הילד .החוק הירדני מכיר
90
91

92

שיפמן ,לעיל ה"ש  ,76בעמ' .427-426
במשפט הישראלי נהוגה גם חזקת הגיל הרך כמו בארצות -הברית ,שם התחלפו בחלק
מהמקומות חזקות שונות במשך הזמן :חזקת הגיל הרך ,חזקת ההעדפה למטפל הראשון
בילד ,ולאחרונה – חזקת החזקה המשותפת .קיימת הנחה ששלוש חזקות אלה פועלות
לטובת הקטין .ראוMargaret M. Barry, The District of Columbia's Joint Custody :
Presumption: Misplaced Blame and Simplistic Solutions, 46 CATHOLIC U. L.
).REV. 767 (1997

אל -סמרקנדי )מת  (983/375פתאווי אלנוואזל )פסקי-הלכה( ) 221ביירות ,דאר אלכתב
אל -עלמיה ;(2004 ,קדרי )מת  (1036/428מח'תסר קדרי )תמצית קדרי( ) 174ביירות ,דאר
ׂ( כרך 187-182 ,5
אלכתב אל -עלמיה ;(1997 ,סרחסי )מת  (1090/483אל-מבסוט )ה ּפ ר ּו ש
)ביירות ,דאר אל -פקר ;(2000 ,אל מרגינאני )מת  (1197/593אלהדאיה )ההדרכה( כרך ,2
) 326ביירות ,דאר אל ארקם בן אבי אל -ארקם ,ללא תאריך(; שייח'זאדא )מת  (1667מג'מע
אלאנהור פי שרח מולתקא אלאבחור )מפגש הנהרות בפרשנות של מפגש הימים( כרך ,1
) 482ביירות ,דאר אלכתב אלעלמיה.(1998 ,
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אם כן בעקרון טובת הילד אולם רק במקרים ספציפיים מאוד .הן הספרות המשפטית
אשר עסקה בפרשנות של החוק הירדני בנוגע להחזקת ילדים והן הפסיקה בירדן בעניין
93
זה לא שמו דגש מיוחד בעקרון טובת הילד.
סעיפים  62עד  72לקוד האלג'ירי למשפחה משנת  1984דן בנושא של החזקת
ילדים 94.סעיף  ,64המונה את רשימת הזכאים להחזיק בילד ,מציין כי יש לדאוג לטובת
הילד; סעיף  65קובע כי בשוקלו לסיים את תקופת החדאנה ,יביא השופט בחשבון את
טובת הילד; סעיף  66מאפשר למחזיק לוותר על זכותו ,אך רק כל עוד אין הדבר פוגע
בטובת המוחזק; וסעיף  67קובע כי בבואו לשלול את זכאות החדאנה ממי שאינו ממלא
אחר התנאים החוקיים ,יביא בית-המשפט בחשבון את טובת הילד .ברם ,אף שרוב
סעיפיו של החוק האלג'ירי מתנים את הדין של החזקת הילד בטובתו ,אין מדובר
בעקרון-על ,שכן אין הוראה כללית בדבר טובת הילד .יתר על כן ,סעיף  66מורה שאם
האישה תינשא לגבר שיוכל להינשא לקטין ,היא תאבד את זכאותה לחדאנה .החוק
95
האלג'ירי אף לא הביא בחשבון את החריגים שהמשפט המוסלמי מכיר בהם.
המדינה אשר הרחיקה לכת יותר מכל המדינות בעולם הערבי בנוגע לטובת הילד
היא מרוקו ,אשר חוללה רפורמות מרכזיות בשנת  ,2004וחוקקה חוק חדש המסדיר את
ענייני "המשפחה המוסלמית" .סעיף  186לחוק זה מחזק את עקרון טובת הילד ומכפיף
96
אליו החלטות רבות בנוגע להחזקת ילדים.

93

94
95

96

Lynn Welchman, The Development of Islamic Family Law in the Legal System
) ;of Jordan, 37 INT'L & COMP. L.Q. 868, 877–878, 885–886 (1988עומר סלימאן

עבדאללה אלאשקר אלואח אלואצ'ח פי קאנון אל אחוואל אלשח'סיה אלארדני )הברור
בפרשנות של חוק המעמד האישי הירדני( ) 302-291עמאן ,דאר אלנפאס .(1997 ,בפסיקה
הירדנית טובת הילד הינה שיקול חשוב כאשר הקאדי פוסק בעניין החזקת ילדים ,אולם אין
מדובר בשיקול מרכזי .ראו את ההתייחסות לטובת הילד בפסיקה הירדנית משנת  1951עד
שנת  1999אצל אחמד מוחמד עלי דאווד אל קראראת אל-אסתא'נאפיה פי אל אחואל
אלשח'סיה )החלטות הערעור בענייני המעמד האישי( חלק ,509 ,504 ,501 ,497 ,495 ,15 ,1
) 585 ,581 ,580 ,579 ,578 ,577 ,573 ,570 ,565 ,532 ,524 ,523 ,520 ,512עמאן ,מכתאבת
אלסקפה.(1999 ,
לגבי קוד זה ראוLeila Hamdan, Les Difficultés de Codification du Droit de la :
).Famille Algérien, 37 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1001 (1985
אעראב בלקאסם "מסקתאת אל חק בלחדאנה פי קאנון אל אסרה אל ג'זאא'רי ואל -פקה
אל -אסלאמי אל-מקארן" )איבוד הזכות להחזקת הילד בחוק המשפחה האלג'ירי והמשפט
המוסלמי המשווה(XXXII(1) REVUE ALGERIENNE DES SCIENCES JURIDIQUES, ,
).ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES 139–150 (1994
Alain Roussillon, Réformer la Moudawana: Statut et Conditions des Marocaines,
179 MAGHREB-MACHREK 79 (2004); Jean P. Bras, La Réforme du Code de la
Famille au Maroc et en Algérie: Quelles Avancées pour la Démocratie? 37
).CRITIQUE INTERNATIONALE 93 (2007
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בישראל ,עוד לפני הכנסת הרפורמות בבית-הדין השרעי לערעורים בשנת ,1994
החל בית-הדין לחרוג באופן שיטתי מן המסורת ההלכתית ,וקבע שגיל המשמורת הינו
עניין של אג'תהאד ,קרי פרשנות אישית וספציפית של הפוסק לגופו של עניין,
שמשמעה הוא כי הכללים המקובלים בעניין אינם מוחלטים ומחייבים .למשל ,במקרה
שנידון בשנת  1988פסק בית-הדין בעניין משמורת של נער בן חמש -עשרה אשר נמצא
בחזקת אמו שמונה שנים מאז עבר את גיל החדאנה:
בית-הדין השרעי לערעורים גורס ,כפי שנפסק בפסקי-דין בעבר ,שגיל
החדאנה אינו מבוסס על קביעת אסמכתה דתית בחדית' מבוסס או
בקוראן ,שכן קביעת הגיל נעשתה על-ידי פרשנות של חכמי-ההלכה,
ועל-כן המדינות המוסלמיות חלוקות בעניין הקביעה של גיל החדאנה.
ואילו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות משנת  1962קבע
שהאפוטרופסות על הקטינים מוקנית להוריהם באופן שווה ,בהתאם
לסעיף  14לחוק זה ,ועוד הגדיר את עניין המשמורת וקביעת מקום
97
המגורים .גם אנו סוברים שהמטרה המנחה היא טובת הקטין.
בעוד שלגבי עניינים המעוגנים באופן חד-משמעי בקוראן או בחדית' בר-סמכא יש
קונסנזוס )אג'מאע( ולפיכך אין מקום לפרשנות אישית )אג'תהאד( ,כאן בית-הדין
מבקש להצביע על מצב-דברים שונה .בנוגע לגיל המשמורת השתמש בית-הדין בכלל
המוכר באוסול אלפקה )ספרות מקורות ההלכה והמשפט המהותי( כדי לפתוח נתיב
לפרשנות חדשנית לאחד מכללי הדת שנקבעו באסכולה החנפית .זהו מאפיין חשוב של
הגישה הרפורמית באסלאם ,הקוראת לפתיחת שערי האג'תהאד ,שעליהם נטען כי הם
98
ננעלו במאה העשירית.
זה היה מהלכו של בית הדין עד לרפורמה שנקט .בשנת  1994השתנו טיעוניו
והשתכללו במידת-מה .במקום לטעון שהכללים שהכתיבו החכמים החנפים הינם בגדר
אג'תהאד ,וכי ככאלה ניתן לקבל אחרים במקומם ,הוא קבע עתה שהכללים שנקבעו
על-ידי החכמים הינם בגדר חזקות שניתן לסטות מהן כאשר יוכח כי טובת הקטינים
מחייבת זאת .כך ,כאשר הילד עובר את גיל החדאנה ,יהיה האב זכאי )ואולי חייב( לקחת
97
98

ע  .30 (22.2.1988) 64/87לחזרה על דברים אלה ראו ע  ;55 (28.6.1988) 16/88ע 72/80
).251 (30.1.1990
על הגישה הרפורמית ראוM.A. ZAKI BADAWI, THE REFORMERS OF EGYPT (1978); :
TARIQ RAMADAN, AUX SOURCES DU RENOUVEAU MUSULMAN (1998); WAEL B.
HALLAQ, A HISTORY OF ISLAMIC LEGAL THEORIES: AN INTRODUCTION TO SUNNI
USUL AL-FIQH (1997); Aharon Layish, The Contribution of the Modernists to
) .the Secularization of Islamic Law, 14 MIDDLE EASTERN STUD. 263 (1978יש
הטוענים ,כאמור ,כי שערים אלה מעולם לא נסגרוWael B. Hallaq, Was the Gate of :
).Ijtihad Closed? 16 INT'L J. MIDDLE EAST STUD. 3 (1984
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את הילד ,כפי שמקובל באסכולה החנפית .על-פי בית -הדין השרעי ,זכותו וטובתו של
הקטין היא להימצא בחזקת אביו ,כל עוד אין ראיה המוכיחה אחרת 99.זו אם כן חזקה
100
שרעית המשתלבת בעקרון טובת הילד.
בפסק-דין מאוחר יותר קבע בית הדין השרעי כי לאחר שהילד עובר את גיל
המעבר ,שני הצדדים )שני ההורים( שקולים ,והוא יפסוק את החזקה בהתאם לטובת
הילד 101.בשני מקרים נוספים פסק השופט זכי מדלג' כי נערות בנות חמש-עשרה
ושמונה-עשרה ,בהתאמה ,סיימו את תקופת החדאנה ,ומדובר בדאם )הצטרפות
לאב( 102.הקאדי זועבי מסכים ,ומוסיף כי צריך להבחין בין חדאנה )החזקת ילדים( לבין
ולאיה )אפוטרופסות( .לאחר תקופת החדאנה ,שנקבעה לבת עד גיל תשע ולבן עד גיל
שבע ,לא ידובר עוד על חדאנה .זוהי קביעה של האסכולה החנפית שבתי-הדין
השרעיים מחויבים אליה מכוח סעיף  1801למג'לה ,הקובע כי בית-הדין אינו יכול
להאריך תקופה זו ,שהרי בכך הוא ירוקן את הכללים השרעיים מתוכנם 103.הקאדי זועבי
קבע כי אם בית-הדין אינו יכול להשאיר את הילדים אצל אמם מעבר לתקופה הקבועה
בהלכה ,אזי אין מדובר בחדאנה ,אלא בוולאיה ,שכן החדאנה מסתיימת בגילאים
אלה 104.במילים אחרות ,מעל לגיל שנקבע על-ידי חכמי-הדת החנפים ,הבן או הבת
יכולים להישאר אצל אמם ,אולם זו צריכה להוכיח טעם שיצדיק פעולה בניגוד לחזקה
105
השרעית ,שלפיה משמורת הילדים צריכה לעבור בגיל זה אל האב.
סוגיה אחרת שבית-הדין השרעי לערעורים נדרש אליה היא מעורבותו של הקטין
בהכרעה בין הוריו .בעניין זה בית-הדין אינו עקבי בגישתו .בפסק-דין אחד הוא קובע כי
עליו לשאול את הקטין לרצונו על-מנת לברר את טובתו האישית 106,והנה בפסק-דין
אחר הוא מצטט את אבן עאבדין ,שלפיו אין שואלים את דעת הקטין אלא לאחר
107
הב גיר ּות.
ּ

99
100
101
102

103
104
105
106
107

ע .(14.6.1994) 28/94
ראו גם ע .(29.9.2003) 169/2003
ע .(7.5.1996) 30/96
במשפט המוסלמי החנפי חיי הילד נחלקים לשתי תקופות :תקופת החדאנה )לגבי בנים עד
גיל שבע ולגבי בנות עד גיל תשע( ,שבה הילד או הילדה נמצאים בחזקתה של ה ֵא ם או של
אישה אחרת מתוך רשימה ארוכה של נשים זכאיות; ותקופת הדאם ,שבה הילד או הילדה
מצטרפים אל האב או לקבוצת הגברים המוגדרת בקוד של קדרי פאשה.
ע .(23.6.1998) 70/98
ע .(12.5.1998) 12/5/1998
ע  ,244/98ע  ,248/98ע  ,17/2000ע  ,259/2000ע  ;(25.4.2004) 277/2003ע 169/2003
).(29.9.2003
ע .(9.2.1993) 58/92
ע  .(1.11.1995) 88/95בפסק -דין שלישי הציג בית -הדין את הגישות השונות לעניין הבעת
רצונו של הילד בבחירת אחד ההורים ,וקבע שרצונו של הקטין מהווה אחד השיקולים .ראו
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כפי שראינו ,פסיקת בית-הדין השרעי לערעורים אינה חד-משמעית בסוגיה זו.
בעוד האסכולה השאפעית מדגישה את עצמאותו של הילד ,האסכולה החנפית מגדירה
את טובתו כפי שהיא רואה אותה 108.השאלה שעימה נאלץ בית-הדין השרעי להתמודד
היא מה מידת האוטונומיה ששיטה משפטית יכולה להעניק לקטין ,ובאיזו מידה חירות
זו צריכה להיות כפופה ל"טובתו של הקטין".
בעניין זה בית-הדין השרעי חורג מעבר לטכניקת התח'יור ,קרי ,בחירת דעה מקרב
109
אסכולות הלכתיות אשר שונות מזו המקובלת במקום מושבו )האסכולה החנפית(.
כאן ,לאחר שהוא מנתח את שתי הגישות מן האסכולות השונות ,הוא אינו בוחר באחת
מהן ,אלא יוצר סינתזה מקורית:
אל מול חילוקי-דעות אלה אנו מעדיפים לנקוט עמדת-ביניים ,ונאמר
כך :הילד שתינתן לו הזכות לבחור בין הוריו הוא זה אשר הגיע לגיל
ההבחנה ומבחין בין טוב לבין טוב יותר ובין טוב לרע .גם אם הדבר בגדר
עיקרון בלבד ,לא תובא דעתו בחשבון אלא אם כן היא מתאימה
לאינטרס שלו .משמעות הדבר היא שדעתו לא תאומץ לבדה ,אלא כאחד
110
הרכיבים בעיצוב טובת הילד.
בתמצית ,במקרה זה הניע השיקול של טובת הילד את בית-הדין לראות את כללי הדת
של האסכולה החנפית כחזקות הניתנות לסתירה מקום שהאינטרס של טובת הילד אינו
בר-יישום בגדרן .זוהי סינתזה פרשנית מקורית החורגת כאמור מעקרון התח'יור.
סינתזה זו יוצרת התאמה של הדין השרעי )או השרעי-לכאורה( הנאכף בבית-הדין עם
הדין הישראלי ,הפעם בעניין ההיוועצות עם הקטין בבחירת ההורה המשמורן .שאלת
111
רצונו של הקטין אכן מהווה גם בדין האזרחי שיקול חשוב אבל לא יחיד.
)ב( נישואים ְש ִנ יים לגבר זר בדין החנפי ובפסיקת בית-הדין השרעי
הא ם בשנית.
סוגיה מרכזית נוספת עוסקת בתנאים להחזקת הילד לאחר נישואי ֵ

108

109
110
111

ע  ;(29.9.2003) 169/2003וכן ע  ,(11.9.2002) 164/2002מאוזכר ב -ע 138/2005
).(20.6.2005
באסכולה השאפעית ,לאחר שהילד כבר אינו נתפס כזקוק לאמו ,שואלים את דעתו .הם
נשענים על חדית' של הנביא שבו שאל הנביא את הילד לאן ירצה לעבור .גם אם בחר הילד
צד מסוים ,הוא יוכל לחזור בו ולשנות את דעתו .אצל החנפים אין התאמה בין רצונו של
הילד לבין טובתו .החנפים אינם כובלים את עצמם בחדית' זה ,וטוענים כי מדובר במקרה
ספציפי היות שהנביא התפלל לטובת הילד ולכן ידע הילד לבחור מבלי לטעות .הענקת
זכות הבחירה לילד תגרום לכך שהילד יבחר את הצד הפחות -נוקשה מבין שני ההורים,
והדבר עלול להיות בניגוד לטובתו.
ליש ,לעיל ה"ש  ,35בעמ' .28-27
ע  ,(11.9.2002) 164/2002מאוזכר ב-ע .(20.6.2005) 138/2005
בע"מ  10480/05פלונית נ' פלוני )טרם פורסם.(5.12.2005 ,
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החכמים מארבע האסכולות הסוניות )החנפית ,המאלכית 112,השאפעית 113והחנבלית(114
המ ְתנה את זכאות האישה להחזקת הילד בהיותה לא-נשואה ,וזאת על-
דוגלים בעמדה ַ
פי החדית' של הנביא אשר אמר "את עדיפה עליו כל עוד לא תינשאי" .האסכולה
המאלכית אף מקשה וקובעת שגם אם תתגרש האישה מבעלה ,המשמורת לא תחזור
אליה 115.הסבר לכלל זה ניתן למצוא אצל חכמי-ההלכה החנפים ,הטוענים כי במצב זה
יסבול הילד מיחס מפלה ונוקשה מצד הגבר הזר ,מחד גיסא ,ומקנאת האב הביולוגי ,שלא
יעמוד בחובת תשלום המזונות ,מאידך גיסא 116.על איסור זה חזרו החכמים החנפים
בעקביות למן התקופה הקלסית .דבריהם נשמעים כמוחלטים .עם זאת ,חריג חשוב לכך
ניתן למצוא אצל אחרון גדולי הפוסקים החנפים אבן עאבדין )מת :(1836
אם ֵ
הא ם אוכלת לבדה עם בנה ,זכאותה להחזקת הילד נשמרת ,כי אין
לזר דרך להשפיע עליה או על בנה .זאת ,בניגוד למקרה שבו היא נתמכת
על-ידי זר או נשואה לו ,שהרי איבוד זכאותה להחזקת הילד בא כדי
להפחית את הנזק לקטין .על המופתי לשמור על טובת הילד .ייתכן שיש
לילד קרוב-משפחה עוין ,וזה ירצה לקחת את הקטין כדי להזיק לו או
ליטול ממזונותיו וכדומה .ייתכן גם שלקרוב-המשפחה יש אישה
שעלולה להזיק לילד פי כמה יותר מכפי שיזיק לו בעל אמו הזר .ייתכן
גם שלקרוב-המשפחה יש בת ,ושהוא פוחד מפתנה )פיתוי והשחתה(
אם תתגורר עם בנים .אם המופתי או הקאדי יודעים זאת ,אין להם זכות
117
האם ,כי עניין החדאנה סב סביב טובת הילד...
לבטל את זכאותה של ֵ
בעוד שאבן עאבדין התייחס לסוגיה הצרה של נישואים לגבר זר ,בית-הדין השרעי
118
לערעורים החיל את תיאוריית החזקות על כל הכללים הנוגעים בהחזקת ילדים.
112
113

114
115
116
117
118

אל -חרשי )מת  (1101חאשית אל-חרשי )הערות אלחרשי( כרך ) 245 ,5ביירות ,דאר
אלכתב אל-עלמיה.(1997 ,
אלנוואווי )מת  (676ראודת אל-טאליבין )גן התלמידים( כרך ) 507-506 ,6ביירות ,דאר
אלכתב אל -עלמיה ;(2000 ,אלבגרמי )מת  (1221אלבגרמי עלא אל-חטיב )פרשנות של
אלבגרמי עלא אל-חטיב( ) 522-501אל מכתבה אלטאוופיקיה ,ללא תאריך(.
אבן קדמה )מת  (1223/620אל -מגני )המעשיר( כרך ) 258-257 ,11קהיר ,דאר אל -חדית,
.(2004
אל-חרשי ,לעיל ה"ש  ,112בעמ' .253-252
אלכסאני ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  ;62אלמרגינאני אלהידיה )ההדרכה( כרך ) 325 ,2ביירות,
דאר אלארקם בן אבי אלארקם ,ללא תאריך(.
אבן עאבדין ,לעיל ה"ש  ,56בעמ' .621
ניתן לראות בקטע זה של אבן עאבדין כי אכן מדובר בטובתו של הילד המתאימה לדין
הישראלי .אולם אבן עאבדין דבק ברשימת הנשים שזכאיות להחזקת ילדים .החכם אבן
עבגם אוחז בדעה כי ֵא ם נוצרייה יכולה להחזיק בילד ּה כל עוד אין היא משפיעה על אמונתו
של הקטין המוסלמי .יש לשים לב כי זו פרשנות חדשה ,ואיננו טוענים כאן שהיא אינה
"אסלאמית" .הקוד של קדרי פאשה – שמהווה קודיפיקציה של דיני המעמד האישי על -פי
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במקרה לעיל נקט בית-הדין השרעי לערעורים פרשנות מקורית וגמישה 119,בבוחנו
הא ם לגבר זר מנקודת מוצא הרואה את עקרון טובת הילד
את סוגיית נישואיה של ֵ
כעיקרון מרכזי .בית-הדין סקר את החקיקה במדינות ערב וכן חלק מהספרות ההלכתית,
וקבע ש"חכמי האומה מתבססים על חכמת אלחוכם" )הרציונל שעומד בבסיס הכלל
המשפטי( ,קרי ,שאין הם עומדים רק מאחורי המשמעות המילולית של הדברים ,אלא
בודקים את הטעם לגיוס הכלל ההלכתי .אם יוכח כי הכלל אינו מגונן על הילד ,הוא לא
ייושם.
120
עניין נישואיה של האישה לגבר זר עלה בפסק-דין מיום  .18.8.2004במקרה זה
והא ם נישאה לגבר זר .בית-הדין
חלק מהילדים עברו את גיל החדאנה ,האב נרצח ֵ
האם את משמורת הילדים .אבי האב ערער על החלטה
מה של ֵ
השרעי בטייבה פסק לא ּ
זו ,ובית-הדין השרעי לערעורים קבע שנישואי האישה לגבר זר אומנם גורמים בדרך -
כלל לאיבוד זכאות ה ֵא ם להחזקת הילדים ,אולם אין זה כלל מוחלט .בית-הדין ציטט
מדבריו של אבו זהרה )חכם-דת מצרי מהמאה העשרים( ,אשר נסמך על אבן עאבדין.
עוד נסמך בית-הדין על זוחילי )חכם-דת סורי עכשווי( ,אשר מצטט מקורות ראשוניים.
עניין נישואי האישה לגבר זר עלה שוב למבחן בהזדמנות אחרת ,הפעם לפני
121
בג"ץ:
בפנינו טענת העותרת כי בית-הדין השרעי לערעורים פעל על-פי
ההלכה המוסלמית הקובעת כי ככלל ,כאשר האם מתחתנת עם גבר זר,
עוברת המשמורת על ילדיה למשפחת האב המנוח .לטענת העותרת,
בית-הדין נמנע מלפסוק על-פי טובת הקטינה ולפיכך דין פסיקתו
להתבטל .אין ספק כי הכלל בדין הדתי לפיו אם שנישאת בשנית מאבדת
את זכויותיה כמשמורנית על ילדיה ,נוגד את חוק המדינה החל על
העניין ,והחוק הוא המחייב גם את בתי-הדין השרעיים .כפי שפורט
לעיל ,לשם מינוי אפוטרופוס נוסף על הקטין תוך גריעה מזכויותיה
ומחובותיה של האם כאפוטרופסית טבעית עליו ,יש צורך ב"סיבה
מיוחדת לכך לטובת הקטין" כאמור בהוראת-סעיף  30לחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות .נישואיה של אם לגבר אחר לאחר מות האב,

119

120
121

הדין החנפי ,ואשר משתמשים בו במצרים ,בירדן ,בשטחי הרשות הפלסטינית ובישראל –
מנסח את הכלל בנוגע לנישואי האישה לגבר זר בכיוון שמרני יותר.
ע  .(26.5.1998) 28/98יש לציין כי פסיקה מוקדמת של בית-הדין השרעי לערעורים
הפעילה באופן אוטומטי את איבוד זכאותה של ה ֵא ם כאשר היא נישאת לגבר זר ,מבלי
לבדוק אם איבוד זה מתיישב עם טובת הקטין .ראו ע .339 (28.11.1990) 46/90
ע .(18.8.2004) 268/2003
עניין פלונית נ' פלוני ,לעיל ה"ש  ,44פס'  12לפסק-דינה של השופטת ביניש )כתוארה
אז(.
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אין בהם כשלעצמם כדי להוות "סיבה מיוחדת" למינוי אפוטרופוס נוסף
כאמור.
עם זאת ,אם נשוב לנקודה שכבר הזכרנו ,בביקורתו של בית-המשפט העליון על בית-
הדין השרעי לערעורים הוא אינו בודק בדרך-כלל את הרמה ההצהרתית שנקט בית-
הדין ,אלא כיצד זה התנהג בפועל .אם התוצאה תואמת את טובתו של הקטין ,אזי יאשר
בג"ץ את פסק-הדין הדתי ולא יתערב בו ,אף אם הנמקתו דוחה את דין המדינה .הוספת
ניתוח ותיאור של הדין הדתי בפסק-דינו של בית-הדין הדתי אין בה כשלעצמה עילה
להתערבותו של בג"ץ .זו דרכו של בית-המשפט העליון כאשר הוא בוחן הלכות של
122
בתי-דין דתיים.

ג .סיכום ומסקנות :היברידיות משפטית – פלורליזם משפטי ורב-תרבותיות
מאמר זה מנתח את השינוי שחל בפסיקתו של בית-הדין השרעי לערעורים על רקע
שתי מגמות הפוכות :מחד גיסא ,קואופטציה ,אינטגרציה וכפיפות של בית-הדין השרעי
למערכת המשפטית הישראלית ,ומאידך גיסא ,אסלאמיזציה וניסיון לשמר מובחנ ּו ת
משפטית ,תרבותית ופוליטית .שתי מגמות אלה פועלות במקביל הן ברמה המוסדית והן
ערכ י ּו ת שיפוטית .מגמת הייחוד מנסה לענות על
ברמה הרעיונית ,ומייצרות בכך דוּ -
הביקורת הנוקבת הנשמעת מצד התנועה האסלאמית והממסד השרעי ,ואילו צילו של
בית-המשפט העליון ולחציהם של הארגונים הפמיניסטיים מתנתבים למגמות הפסיקה
המייצרות ליברליזציה ישראלית בלבוש אסלאמי .שתי מגמות אלה אינן בלתי-תלויות
– הן מקיימות ביניהן יחסים דיאלקטיים של הכלה וסתירה ,אשר יוצקים תוכן פרשני
חדשני בפסיקה השרעית החנפית המסורתית .החל באמצע שנות התשעים ,ובעקבות
הרפורמות בפסיקה של בית-הדין השרעי לערעורים ,יצרו הקאדים סינתזה חדשה בין
החוק הישראלי האזרחי לבין החוק השרעי הקלסי.
תופעה זו של דיאלקטיקה בין ישראליזציה לאסלאמיזציה )או לפלסטיניזציה(
123
נחקרה בקרב המיעוט הערבי בישראל בתחומים מג ּו ונים ,כגון התארגנות פוליטית,
דפוסי מגדר 124ומרחב עירוני 125.מטרתנו לתרום לתיאורה ולהנהרתה של דיאלקטיקה
122
123

124

הד מוקדם להלכה זו מופיע בבג"ץ  128/72נאצר נ' בית הדין הרבני הגדול לערעורים ,פ"ד
כו)) 409 ,403 (2השופט לנדוי() 410 ,השופט חיים כהן( ).(1972
סמי סמוחה אוטונומיה לערבים בישראל? ) ;(1999שלמה אבינרי "מיעוטים לאומיים
במדינות לאום דמוקרטיות" הערבים בפוליטיקה הישראלית :דילמות של זהות ) 17אלי
רכס עורך ;(1998 ,עזמי בשארה "הערבי הישראלי :עיונים בשיח פוליטי שסוע" השסע
היהודי-ערבי בישראל – מקראה )רות גביזון ודפנה הקר עורכות ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה.(2000 ,
דניאל מונטרסקו "זה ּו ת מתוך 'זר ּו ת' :הבניות תרבותיות של גברי ּו ת ערבית ביפו"
סוציולוגיה ישראלית ה.(2003) 121 ,
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זו בתחום השיפוט הדתי .שילוב זה של מגמות סותרות הוא מופע ספציפי של תופעה
רחבה יותר המוכרת בספרות הסוציולוגית כ"היברידיזציה" או הכלאה בין מאפיינים
חברתיים ותרבותיים של קבוצת רוב המכתיבה סדר-יום פוליטי וחברתי לבין קבוצות
מיעוט הנאבקות על ייחודיותן התרבותית .היברידיות זו – או "הדרכים שבהן צורות
תרבותיות מתנתקות מן הפרקטיקות הקיימות ומתרכבות עם צורות תרבותיות חדשות
של פרקטיקות חדשות" – 126מתגלמת גם בשיפוט השרעי של השנים האחרונות.
המסגרת התיאורטית הנפוצה העוסקת ביחסים שבין מערכות נורמטיביות שונות
הדרות בכפיפה מדינתית אחת מכונה "פלורליזם משפטי" 127.האנתרופולוג המשפטי
עידו שחר ,למשל ,טוען במחקרו על בתי-המשפט השרעיים בירושלים כי התושבים
הפלסטינים בירושלים יכולים לבחור בין לא-פחות מחמישה בתי-משפט – בית-
המשפט האזרחי הישראלי ,בית-הדין השרעי במערב ירושלים ,בית-הדין השרעי
הפלסטיני בפאתי ירושלים ,בית-הדין השרעי הירדני בהר הבית ּו ועדות הפיוס הלא-
פורמליות .בכפוף לטובת העניין ,המתדיינים מתייחסים למגוון העומד לבחירתם
כצרכנים היוצאים לקניות ,בתהליך שהוא מכנה ” 128. “Forum Shoppingכתרומה
נוספת לדיון זה בריבוי סדרים נורמטיביים במדינה המודרנית ,צמח המושג "היברידיות"
מתוך הספרות הפוסט-קולוניאלית המנתחת את המפגש הבין -תרבותי כקונפליקט
129
מתמשך בין כוחות לא-שוויוניים.
במקרה דנן המשפט השרעי מוגדר באופן פורמלי מתוך המסגרת המדינתית
הישראלית ,ונתון בשליטתה ובפיקוחה .ההיברידיות השרעית צמחה לא כתוצר של
בחירה חופשית ,אלא באופן בלתי-מתוכנן ופרגמטי מתוך "אזור המגע" שראשיתו
במשטר הקולוניאלי הבריטי ואחריתו במפנה הרדיקלי אשר נכפה על האוכלוסייה
המוסלמית בשנת  1948והפך אותה מרוב למיעוט  130.האסלאמיזציה של החוק
 125דניאל מונטרסקו "'עם הפנים לדרום'? ההגיונות הסותרים של ניהול המרחב העירוני ביפו,
 "2004-1985מחקרי תל-אביב-יפו :תהליכים חברתיים ומדיניות ציבורית כרך ג ) 141גילה
מנחם ודוד נחמיאס עורכים.(2005 ,

126
127
128

129

130

WILLIAM ROWE & VIVIAN SCHELLING, MEMORY AND MODERNITY: POPULAR
).CULTURE IN LATIN AMERICA 231 (1991
).Merry Sally Engle, Legal Pluralism, 22 L. & SOC'Y REV. 869 (1988
Ido Shahar, Practicing Islamic Law in a Legal Pluralistic Environment: The
Changing Face of a Muslim Court in Present Day Jerusalem (unpublished
)) doctoral dissertation, Ben-Gurion University, 2006עותק שמור בידי המחברים(.
BILL ASHCROFT, GARETH GRIFFITHS & HELEN TIFFIN, POST-COLONIAL STUDIES:
THE KEY CONCEPTS 118 (2000); HOMI K. BHABHA, THE LOCATION OF CULTURE
).(1994
Pratt Mary Louise, Arts of the Contact Zone, in NEGOTIATING ACADEMIC
LITERACIES: TEACHING AND LEARNING ACROSS LANGUAGES AND CULTURES 171
).(Vivian Zamel & Ruth Spack eds., 1998
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הישראלי החל על בתי-הדין השרעיים ,בדרך של ישראליזציה של החוק האסלאמי,
הינה אסטרטגיית הישרדות של מערכת משפטית חלשה ומשברית הנתונה בצבת
לחצים .הצבענו על מנופי הצבת :בית-מחוקקים ובג"ץ מלמעלה ,וארגוני החברה
האזרחית – ובכלל זה השילוב הקוטבי של ארגונים פמיניסטיים ותנועה אסלאמית –
מלמטה.
מאמר זה הראה כי הדינמיקה בין שלטון הרוב לבין המיעוט מתרחשת הלכה למעשה
בין כותלי בית-הדין הדתי ,אשר מתאים את עצמו לנסיבות היסטוריות משתנות על-
מנת לשמר מסורת פסיקה חנפית בת יותר מאלף שנה .תהליכי התפתחותו של הדין
השרעי שעליהם הצבענו מהווים בו-זמנית המשך ושינוי ביחס למגמות מוסדיות
"כפויות פחות" של התאמה ,שכלול ומודרניזציה המתועדות עוד מתקופת הרפורמות
131
באימפריה העותומאנית במאה התשע-עשרה.
נוסף על כפיפותו של בית-הדין השרעי למדינה ,יש לבחון את ההיברידיות
המשפטית שהוא מייצר ומיישם כמנגנון פיקוח עצמי ושליטה פנימית .בעקבות מישל
פוקו ניתן להבין את היצירתיות הפרשנית והשינוי המוסדי של בית-הדין כחלק
מ"טכנולוגיות של משמעת" ) 132,(disciplinary technologiesהמגדירות את בית-
הדין השרעי כשדה משפטי אסלאמי בתוך שדה ישראלי 133.במצב הנוכחי בית-הדין
השרעי כבר אינו זקוק לפיקוח ישיר מצד בג"ץ ,שכן הוא מיישם בעצמו ובעבור עצמו
את הנורמות המשפטיות והערכים הנדרשים ממנו .מאידך גיסא ,כאמור ,זו גם דרך
פעולה פרגמטית ודינמית המגדירה מחדש את גבולות המשפט המוסלמי בישראל.
אישורו של תיקון מס'  5לחוק בית-המשפט לענייני משפחה ,בשנת  ,2001מעלה
שאלות נוקבות לגבי הצדקת קיומם של בתי-הדין השרעיים בפרט ושל בתי-הדין
הדתיים בכלל .בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית אין מנוס מלבחון את השדה המשפטי
כמאבק בין תפיסות-עולם סותרות 134.בתפיסה זו ,הדינמיקה המשפטית אינה טכנית
בלבד ,אלא מעמתת שני דימויים של חברה :מצד אחד ,חברה ליברלית,
אינדיווידואליסטית ושוויונית; ומן הצד האחר ,חברה שמרנית ,קולקטיביסטית
ופטריארכאלית .במובן זה ,בהקשר של דיני המשפחה מדינת-ישראל אינה מתפקדת
כמדינה "יהודית" בעיקרה ,אלא כסוכנת של אידיאולוגיה ליברלית מערבית .כמו
מערכות משפט קהילתיות אחרות )כגון זו של הילידים האמריקאים בארצות-הברית
131
132
133
134

Iris Agmon, Recording Procedures and Legal Culture in the Late Ottoman
).Shari'a Court of Jaffa, 1865–1990, 11 ISLAMIC L. & SOC'Y (2004
MICHEL FOUCAULT, DISCIPLINE AND PUNISH: THE BIRTH OF THE PRISON (Alan
).Sheridan trans., 1979
& Ronen Shamir, Suspended in Space: Bedouins Under the Law of Israel, 30 L.
).SOC'Y REV. 231 (1996
CLIFFORD GEERTZ, LOCAL KNOWLEDGE: FURTHER ESSAYS IN INTERPRETIVE
).ANTHROPOLOGY 22 (1983
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ובקנדה( ומערכות דתיות מסורתיות )כגון ההלכה היהודית והמשפט העברי( ,גם
המשפט השרעי הקלסי מייצג תפיסת-עולם חלופית המאתגרת את הפרויקט
ה"מתרבת" ) (civilizing projectשל המדינה המודרנית ואת תפיסתה העצמית
כ"נאורה" .פרשנות תרבותית זו של המשפט בוחנת באופן ביקורתי את נסיונה של
המערכת הנורמטיבית המדינתית להציב תכתיבים למסגרות משפטיות חלשות ועתיקות
המסרבות להכיר בסמכותה העליונה .בראייה זו ,הרפורמות שהנהיג בית-הדין השרעי
למן שנות התשעים מעמידות אותו בתווך בין שני דימויי חברה ותפיסות-עולם אלה.
מתוך התמודדות פנימית עם ספרות-הליבה הקלסית )ה ,doxa-אליבא דבורדיה( –
אשר מגדירה כללי פרשנות מתוקף דתי ואלוהי ,ולא משפטי גרידא – בית-הדין השרעי
נמצא מאתגר ואף סותר עקרונות אלה הלכה למעשה .הפער בין הרטוריקה המהותנית
לבין הפרקטיקה המעשית של בית-הדין השרעי מכוננת משטר משפטי חדש ,שניתן
לכנותו "פטריארכליות ליברלית" .לא נבחן במסגרת זו עד כמה השתנה מעמדן של
נשים מוסלמיות בישראל בעקבות מהלכים אלה ,אולם ברי כי השיפוט השרעי בישראל
הינו שחקן פעיל – גם אם בעל-כורחו – בייצור יחסי מגדר חדשים.
דילמה תרבותית ופוליטית זו מתחדדת בהקשר הישראלי לנוכח העובדה
ההיסטורית שסמכויותיה של המערכת השרעית ,שהייתה הגמונית לפני קום המדינה,
כורסמו בשיטתיות על-ידי המדינה היהודית ,מתוך שיקולים שהם לאומיים בה-במידה
שהם ליברליים .מבלי לנקוט עמדה נורמטיבית נחרצת ,נראה כי אתגר הרב-תרבותיות
בישראל ויישומה המעשי – אם על-ידי הענקת אוטונומיה תרבותית ומשפטית מקיפה
למיעוט הערבי ,מחד גיסא ,ואם על-ידי ביטול של מכלול בתי-הדין הדתיים בשם
הפרדת דת ומדינה ,מאידך גיסא – עומד עדיין בפתחן של המדינה והחברה הישראליות.
מעמדו של בית-הדין השרעי לערעורים והתפתחות פסיקתו מצביעים לבסוף על
המאבק המתמשך בזירת הדין השרעי בין מגמת הריכוזיות המשפטית של המדינה לבין
שרידי המערכת העותומאנית הפלורליסטית 135.מאבק מתמשך זה חושף את הכוחות
השונים הפועלים בשדה המשפטי ,והוא אשר הוביל למהלך המפותל של בית-הדין
השרעי לערעורים.

135

הלפרין-קדרי ,לעיל ה"ש .28
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