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 המיעוט החילוני

 **אביב גאון *,אמנון רובינשטיין

ההבחנה בין קבוצת הרוב לבין קבוצת מיעוט מתקיימת ביסודה כסממן 
ליחסי הכוחות בחברה. במרכזה של רשימה זו ניצבת הטענה כי על אף 
גודלה היחסי באוכלוסייה, אין לקבוצה החילונית השפעה תואמת על אורח 

דה של מדינת ישראל היה זה בעיקר בית החיים של חבריה. מיום היווס
המשפט העליון ששמר על מעמדה של הקבוצה החילונית וביקש לחזק את 
העקרונות הדמוקרטיים והליברליים של המדינה. ההנחה הרווחת היא כי 
לנוכח גודלה היחסי של קבוצת הרוב, יהיה ביכולתה לשמר את ההגמוניה 

י הנחה זו אינה נכונה בהכרח. במרחב הציבורי. אולם רשימה זו ַתראה כ
תרבותית אינה מוגבלת לקבוצות מיעוט, וצריכה -עמדתנו היא כי ההגנה הרב

להגן גם על תרבותו של הרוב. להגנה זו יכולות להיות משמעויות מעשיות 
רבות, הכוללות, למשל, הקניית אוטונומיה תרבותית חילונית בתחומים 

אית, תחבורה ציבורית בשבת וזכות מסוימים, זכות לקיים מערכת חינוך עצמ
 להינשא ולהתגרש בדרך חופשית מדת.

 
 

 מבוא

 בישראל ןחילּו פרק א:

 בעולם המערבי תרבות חילונית .1 

 חילונית זהות .2 

 תרבות חילונית בישראל .3 

 

 

______________ 

שר חינוך לשעבר, חתן פרס כנסת ו פרופסור, סופר, מרצה וחוקר במרכז הבינתחומי הרצליה, חבר *

. לעיון בכתביו ובפועלו של פרופ' רובינשטיין ראו בכתובת 2006ישראל לחקר המשפט לשנת 

www.amnonrubinstein.org/. 

 סטודנט לתואר שלישי, אוסגוד הול, אוניברסיטת יורק, טורונטו, קנדה. **

אשר תרם,  ,על התמיכה והסיוע הנדיב "הקרן הבינלאומית לחינוך –קרן אייסף "ודות ללהברצוננו  

דרור ולעידן פורטנוי לתודה מיוחדת שמורה  יישומם במאמר זה.לבין היתר, לפיתוח הרעיונות ו

פיזנטי, סטודנטים בבית ספר רדזינר למשפטים, על המחקר המשפטי המצוין בהכנת המאמר ועל 

 יקונים לגרסאות מוקדמות.הערות, הארות ות

http://www.amnonrubinstein.org/
http://www.amnonrubinstein.org/
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 תרבותית-ההגנה הרב פרק ב:

 ההגנה על המיעוט .1 

 ההגנה על הרוב .2 

 שראליב הגנה על מיעוט פוליטי .3 

 מעויות מעשיותמש פרק ג:

 חינוך .1 

 מדתחופש וחופש דת  .2 

 תחבורה ציבורית .3 

 המעמד האישי .4 

 אוטונומיה תרבותית חילונית :דפרק 

 סיכום

 מבוא

 זאת, 2בספר החוקים של מדינת ישראל. מוזכר פעם אחת בלבד 1הביטוי "חילוני"
ורבים מאזרחי  ,אלמקום של כבוד בשיח החברתי המתקיים בישריש אף שלביטוי 

______________ 

. רונית גדיש מבארת את המושג "חילוני"התייחסויות לביטוי כמה העברית פרסמה ללשון האקדמיה  1

ל  ל-, בִחּלֹוִניכך: "המילה  מן השורש חל"ל שעניינו  –דגושה, קשורה אל המילים ֹחל, ֻחִּלין, ִחּלֵּ

. הביטוי "הפך של איש דתשל "ת משמעוקיבלה המילה את ה'ההפך מן קודש'." בעברית החדשה 

, הופיע לראשונה –לציון אדם שאינו מקיים מצוות  ,קרי –במאמר זה לו ייחסים מאנו שבמשמעות 

"...הכרתי על  ,1910בשנת ברנר, כתב  ,למשל ,כך .בכתביו של הסופר יוסף חיים ברנר ככל הנראה,

)ראו י"ח ברנר "על חזיון  לוגית", ַאתיאיסטית, ַאתיאוחילוניתהלאומית החפשית בהווה, שכולה 

(. ראו ; ההדגשה הוספהbenyehuda.org/brenner/baaretz_059.html יהודה-פרויקט בן" 'שמד'ה

 .goo.gl/g23u26 (10.7.2017) אתר האקדמיה ללשון העבריתת" רונית גדיש "חילוני וחילוניּו

לאחרונה, במסגרת חקיקתו של חוק כניסתו של הביטוי "חילוני" לספר החוקים התרחשה ממש  2

הציבורית מופיעה הדרישה למנות למועצה ( לחוק 13)א()34בס' . כך, 2017-שירות אזרחי, התשע"ז

קרב האוכלוסייה החרדית, אחד מקרב אחד מ –המייעצת לשירות אזרחי "שלושה נציגי ציבור 

. גם בהסדרה זו החילוני )ההדגשה הוספה( "החילוניתהאוכלוסייה הדתית ואחד מקרב האוכלוסייה 

המלמד, לדעת המחברים, על שינוי מסוים בשיח  ,הוא מיעוט בקרב נציגי הציבור. זהו חידוש מעניין

הינו חילוני באופן  –מגילת העצמאות  –הישראלי. ראוי לציין כי המסמך החוקתי של מדינת ישראל 

האל מוזכר פעם אחת לפחות בכל חוקה  ,. לשם השוואהולּו פעם אחת מאזכר את האל וואינ ,מובהק

 ראופעמים. בכל החוקות הללו כמאתיים מאוזכר הוא בסך הכל ו רית,הבצות ( בארstateמדינתית )

Aleksandra Sandstrom, God or the Divine is Referenced in Every State Constitution, PEW 

RESEARCH CENTER (Aug. 17, 2017), www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/17/god-or-

the-divine-is-referenced-in-every-state-constitution/. 

http://benyehuda.org/brenner/baaretz_059.html
https://goo.gl/g23u26
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/17/god-or-the-divine-is-referenced-in-every-state-constitution/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/17/god-or-the-divine-is-referenced-in-every-state-constitution/
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 לביטוי "חילוני"של ממש אין הגדרה שהעובדה  3המדינה מגדירים עצמם חילונים.
 בין היתר משום שלאורך השנים בחר המחוקק ,תמוהה בספר החוקים בישראל

 מצא לנכוןו 4,לעסוק באופן מעמיק ומתמשך בתפרים העדינים שבין דת למדינה
 , לעומתו,בית המשפט העליון 5.הם אלילהקדיש פרקים שלמים בספר החוקים לתחומ

בפרשת . כך, תרבותיה-הערכי בביטוי "חילוני" במובנו עיסוקמלא גילה רתיעה מיוחדת 
 6,מוסדות "חילוניים"אל המדינה כמוסדות לבית המשפט העליון  התייחס טמרין

 "חילוניחוק "את חוק השבות כהעליון הגדיר בית המשפט  רופאיזןבפרשת ו
 7.במהותו

______________ 

עצמם חילונים. השוו לנתון העולמי שעלה במחקר את מאזרחיה הבוגרים של ישראל מגדירים  40% 3

 :עצמם דתייםאת ( מגדירים 63%עשרה )מכל שישה שלפיו  ,שערך מכון גאלופ לכבוד חג הפסחא

Losing Our Religion? Two Thirds of People Still Claim to Be Religious, GALLUP INT'L 

(Apr. 13, 2015), gallup-international.bg/en/Publications/2015/223-Losing-Our-Religion-

Two-Thirds-of-People-Still-Claim-to-Be-Religious. 

דיון רחב ומעמיק לאורך ההיסטוריה. ראו, לאחרונה, אמנון בזכתה  "מיהו יהודי"השאלה שמעניין  4

)עופר גרוסקופף ושי לביא  662 משפט, תרבות וספר –ספר נילי כהן רובינשטיין "מיהו יהודי" 

(. רובינשטיין סבור כי "ייחודיות הסיפור ההיסטורי של העם היהודי, ושל ישראל 2017עורכים, 

את המדינה להגדיר יהודי לעניין שבות באופן רחב, המתחשב  ]ת[מחייבכמדינת העם היהודי, 

בנסיבות הזמן וההיסטוריה של העם היהודי בעת החדשה, הגם שהגדרה זו לא תדבק במבחן 

. לבסוף רובינשטיין מציע כי "יהודי ייחשב 'גם אדם הקשור דרך קבע (679שם, בעמ' )ההלכתי" 

 .(680שם, בעמ' )ה יהודית קיימת'" ובתום לב לקהיל

תרבות היהדות החילונית: הגות עמרי קאופמן "הסטטוס המעשי של החילוניות במשפט הישראלי"  5

חוק שיפוט בתי דין רבניים  ,ראו, למשל (.2005)יעקב מלכין עורך,  319–317, 317 חדשה בישראל

י נישואין וגירושין של יהודים בישראל כי "ענינ 1 בס'הקובע  ,1953-)נישואין וגירושין(, התשי"ג

ודוק: אין היהודי בישראל  .אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים"

 ,בין היתר ,אוסראשר או בן זוגו, אלא הוא מוגבל על ידי הדין האישי, זוגו חופשי לבחור את בת 

 תערובת ונישואים של כהן לגרושה. נישואי

 –כגון חילוניים, -דינת ישראל, היא מדינת העם היהודי, הושתתה על יסודות ליברליים"...מ 6

טמרין נ'  630/70'חופש דת, מצפון, חינוך ותרבות'." ע"א  –ואף אלה מדברי מגילת העצמאות 

 היועץ 1364/04( ת"א(. ראו גם בר"ע )מחוזי 1972) 222, 197( 1כו)פ"ד , מדינת ישראל

(, שם 5.7.2006)פורסם בנבו,  לפסק דינו של השופט שנלר 14, פס' לוניתהמשפטי לממשלה נ' פ

קבוצה מבין הקבוצות במדינת ישראל: "יתר על כן, אל התייחס בית המשפט המחוזי לחילונים כ

לאחר חקיקת חוקי היסוד, ובכללם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אין להיזקק לאיסור הדתי, 

ים האחרים, תוך שינוי באיזונים השונים. כך גם, על המדינה לתת ומאידך יש ליתן משקל לשיקול

 פתרון כולל לכלל אזרחיה, מהפן הדמוקרטי, כולל אזרחים חילוניים, ואין להפלות יהודי

 חילוני."

 יפים בהקשר זה גם דבריו(. 1962) 2437, 2428טז פ"ד , הפנים-רופאיזן נ' שר 72/62בג"ץ  7

(, אשר מחזק את 1970) 491, 477( 2כג)פ"ד , ליט נ' שר הפניםש 58/68בג"ץ של השופט כהן ב

 ... מאוחדים בדעתםרופאיזן: "...כל השופטים שישבו לדין בפרשת רופאיזןפרשת הקביעה ב

כמשמעותו בפקודת  'לאומו'כמשמעותו בחוק השבות, או מהו  'יהודי'כי השאלה אם רופאיזן הוא 

חוק השבות חוק חילוני הוא,  :לכה הדתית היהודיתפי הה-מרשם התושבים, לא תוכל להיחתך על

http://gallup-international.bg/en/Publications/2015/223-Losing-Our-Religion-Two-Thirds-of-People-Still-Claim-to-Be-Religious
http://gallup-international.bg/en/Publications/2015/223-Losing-Our-Religion-Two-Thirds-of-People-Still-Claim-to-Be-Religious
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מגדיר את  ישראלי(ה-)או שמא היהודי יהודיה-ופן שבו הציבור הישראליהא
קבוצות הבהבדלים בין  כרוכהת רמת הדתיּו 8סובייקטיבי.מהותני והוא  "דתיותו"

השכלה, הכנסה, שמירת מצוות, כגון  ,בפרמטרים שוניםוכן שונות בחברה הישראלית ה
כלפי השאלה חוק השבות,  כלפיכלפי דמוקרטיה,  של חברי הקבוצה עמדותיהםוכן 

חילוני לחרדי יכולות  ביןשבמנעד  .הםבצא וכיו מעמד האישהכלפי  ,"מיהו יהודי"
-קבוצות הבאות: לא ידוע, לאלברשימה זו נתמקד בחלוקה  אך ,קבוצות רבותלהיכלל 

 9דתי, דתי וחרדי.-דתי, מסורתי-לא-מסורתי דתי חילוני,
, חשוב מנביע ביטוי זהשות המשפטית במשמע, כמו גם "העיסוק בביטוי "חילוני

סביר להניח שבעתיד  בישראל פוליטיה-נוכח המבנה החברתילראשית,  בחינות.מכמה 
מצד פלגות ותביעות מלחשופה שלא תהיה קואליציה לא יתאפשר להרכיב  נראה לעיןה
 מעמדה שלהערכה זו מחייבת בחינה מחודשת של  10.והחרדיות דתיותהמפלגות ה

מה שאנו מכנים נית בחברה הישראלית. שנית, לאורך השנים צומצם הקבוצה החילו
לידי ביטוי בשני  אהצמצום בבאופן מתמשך ועקבי. בישראל  "המרחב החילוני"

האוצר  ימשרד ם שפרסמונתוני תבחינתקציבי, במישור המהותי. התקציבי וה –מישורים 

______________ 

 ההדגשה." )ופקודת מרשם התושבים חוק חילוני היא, ואין להלכה דתית ולפרשנותם ולא כלום

 (הוספה.

לפיה הלאום מהווה את קבוצת ההזדהות הטבעית של הפרט, תוך דחיית האפשרות שהתפיסה  8

הוא ית המשפט העליון הצהיר כי הלאום קיימת זהות קולקטיבית אחרת, מתחזקת בישראל. בש

אומנם קבוצת ההזדהות של הפרט, אך לאום ישראלי נפרד ונבדל מן הלאום היהודי טרם התגבש 

לפיה האזרחות היא שהתפיסה עם קביעה זו של ברנדס סבורה כי השילוב -בישראל. תמר הוסטובסקי

דוגמת המיעוט הערבי, מקבוצת  בעיקרה סטטוס משפטי מדיר את מי שאינו משתייך ללאום היהודי,

ברנדס "נאמנות, אזרחות וסולידריות חברתית: שיח -ההתייחסות בישראל. ראו תמר הוסטובסקי

 ,31 על אזרחות, שוויון וחקיקה פוגענית – על תנאי אזרחותהנאמנות והלגיטימציה של האפליה" 

אורנן נ' משרד  8573/08 אע"השוו  .(2016לזר ויוסף ג'בארין עורכים, -)שרה אוסצקי 49, 33–32

 (.2.10.2013)פורסם בנבו,  הפנים

 אמונות, שמירת מסורת וערכים – דיוקן –יהודים ישראלים שוגרמן -רסאשר אריאן ואיילה קי 9

 /www.idi.org.il/media (2011)המכון הישראלי לדמוקרטיה,  2009 ,של יהודים בישראל

.pdfאצלנו קבוצות ל החלוקה(. אנו מודעים לשוני בין אבי חי חדו)להלן:  /5032המלא-אביחי-דוח

 וולסווגבישראל  ה"מיעוט" החילוניעל יש קושי אינהרנטי להצביע . אכן, דוח אבי חיבלבין החלוקה 

במנעד שבין החילוני לבין המסורתי. העובדה שחלקים גדולים מהציבור החילוני מקיימים מנהגים 

זהות "מסורתית". אנו בעינינו מנהג הצום ביום הכיפורים או ליל הסדר, אינם מגבשים כגון דתיים, 

חברי הקבוצה  םם עהנמני הגם אלשכך שייתכן בהחלט  ,לאומיים-מנהגים תרבותיים הבדעה כי אל

 בצורה כזו או אחרת. ההחילונית יבחרו לשמר מנהגים אל

היו פני הדברים בפוליטיקה הישראלית כבר לאורך  הבמקום אחר רובינשטיין מראה כי למעשה אל 10

עשורים רבים. על כן לא יהיה זה חסר יסוד להניח כי שינוי ההרכב הקואליציוני בעתיד יהיה קשה עד 

אופן כללי, השלטון המקומי, בשל שיטת הבחירות הנהוגה בו, פתוח יותר בלתי אפשרי. "ב

דתי בעוד שהממשלה חנוקה מבליעת לשונות מאזניים ונשלטת לא פעם על -להתחשבות ברוב הלא

-ליברליזם ורב – ביחד ולחוד: שבטי מדינת ישראלאמנון רובינשטיין  ."ליברלי-ידי מיעוט אנטי

 (.שבטי מדינת ישראלרובינשטיין  :להלן)( 2017) 153 תרבותיות בישראל

http://www.idi.org.il/media/5032/דוח-אביחי-המלא.pdf
http://www.idi.org.il/media/5032/דוח-אביחי-המלא.pdf
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-החרדי והציבור הדתיהציבור , דוגמת היוהחינוך מלמדת כי קבוצות שונות באוכלוסי

 שניםהמהותי, לאורך במישור ה 11בתחומי החינוך.נדיבים  מענקיםבזוכות  ,לאומיה
כמעט  אוטונומיהבהקבוצה החרדית זוכה  קת האוטונומיה של הציבור החילוני. כך,נשח

נשאלת השאלה  12.דתיים-םינכפים תכנים יהודיבעוד על הקבוצה החילונית  ,מוחלטת
שווה לכלל הקבוצות בחברה  רהנה נורמטיבית, לגזור גזֵּ , מבחיאפשר-אימדוע 

רשאים לבחור את התכנים  13ללימודי ליבה, אם ההורים החרדים, המסרבים .הישראלית
מצב אכן, ה ?דומה ןבאופהחילוני רשאי לנהוג  אין הציבור מדוע ,הלימודיים של ילדיהם

הקבוצה  גם בהמשך,במובנים רבים, כפי שנראה , שכן המתקיים בישראל הוא ייחודי
 . המצב הייחודי של הקבוצה החילונית בישראלקבוצת הרוב םהחילונית אינה נמנית ע

אינן מעורבות פוליטית כמו בהן הקבוצות הדתיות ש) אינו מאפיין מדינות דמוקרטיות
 דמוקרטי.-אורח חיים ליברלי שמירתומקשה  ,(בישראל

______________ 

תוקצבו "כלל ילדי ישראל" לבתי הספר היסודיים  2012כך, למשל, בתקציב משרד החינוך בשנת  11

לתלמיד,  ש"ח 13,620-הספר הרשמיים( ב )לפי הפרשנות המקובלת מדובר באלה הלומדים בבתי

. להרחבה ש"ח 14,013על סך של התקצוב נקבע ואילו בשתי הרשתות המסונפות למפלגות החרדיות 

 .158–155 , בעמ'10 לעיל ה"ש, שבטי מדינת ישראלרובינשטיין ראו 

 ניתוח הפרקים החדשים –ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינה יהודית נקודה הללי פינסון  12

האגודה ) ישראל: מדינה יהודית ודמוקרטית'בספר הלימוד למקצוע האזרחות 'להיות אזרחים ב

 (. ראו גם סקירה שערך הפורום החילוני של2013 ומרכז דיראסאת, אזרח בישראלהלזכויות 

 הפורום החילוני"הדתה בספרי הלימוד"  –ספרי הלימוד במערכת החינוך הממלכתית בישראל 

www.hiloni.org.il/books ראוי לסייג מעט את הדברים. חלק מהחומרים שנסקרו באתר כוללים .

נוכח העמדות לבעלי אופי דתי מובהק. המחברים סבורים כי  הולאו דווקא כאל ,תכנים מסורתיים

יש מקום לתכנים מהסוג הזה  –יד ינעמוד מ ןעליהש –המסורתיות החזקות בחברה הישראלית 

העת ן במסגרת מערכת החינוך הממלכתית. ראו גם כתבות מ חשיבותה של השבת(דוגמת )

אור קשתי "בהמות טהורות וסיור בבית המקדש: תכנים דתיים חלחלו לעשרות ספרי  :האחרונה

; www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4036501 20.4.2017 הארץלימוד ממלכתיים" 

אור קשתי "בנט אומר שאין הדתה; הכסף, הספרים וגם תוכנית הלימוד שהוא מתגאה בה מוכיחים 

 .www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4235956 7.7.2017 הארץאחרת" 

 .לימודי הליבה הם המכנה הלימודי המשותף המחייב את כל הלומדים במערכת החינוך הישראלית 13

על הערכים, התכנים ומיומנויות הלמידה שמערכת החינוך רואה כהכרחיים  תתוכנית זו מבוסס

משל, לתלמיד הישראלי. עם זאת, שיעור לימודי הליבה משתנה בין מוסדות החינוך השונים, כך, ל

-הספר החרדיים העל בתיואילו מתוכנית הליבה,  100%מוסדות חינוך רשמיים מחויבים ללמד 

, פס' רובינשטיין נ' הכנסת 3752/10בג"ץ  פי תוכנית הליבה. ראו יסודיים לבנים פטורים מלימוד על

ם אתי (. ראו גרובינשטיין ( )להלן: בג"ץ17.9.2014לפסק דינה של השופטת ארבל )פורסם בנבו,  1

 (2012מידע, המחקר והמרכז , )הכנסת לימודי ליבה במערכת החינוך החרדיתוייסבלאי 

fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ef546b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_ef546b58-

e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_10138.pdf.  קבע בית המשפט העליון  רובינשטייןבבג"ץ

ארבל והשופט )בדימ'( בהרכב מורחב, בדעת רוב של שבעה שופטים כנגד דעתם של השופטת 

של חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, ג'ובראן, כי אין עילה חוקתית המאפשרת את ביטולו 

גם בקרב הליבה מדינה לאכוף את לימודי יורה לבית המשפט העליון שואין מקום  ,2008-התשס"ח

 המוסדות החרדיים.

http://www.hiloni.org.il/books
http://www.hiloni.org.il/books
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4036501
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4235956
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ef546b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_ef546b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_10138.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ef546b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_ef546b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_10138.pdf
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 אשר באה לעולםתרבותית, -בהשאלה אם התפיסה הרניצבת במרכזה של רשימה זו 
המהווה, הלכה  מתוך הדמוקרטיה הליברלית, צריכה להעניק הגנה גם לקבוצת רוב

הציבור מראים כי המדגמים רוב שפי  לעאף כפי שנראה,  למעשה, מיעוט פוליטי.
מהווה  –חילוני ההציבור הקרוב לאורח החיים התרבותי ליתר דיוק או  –החילוני 
החילוני בישראל  .ממשי מבחינה מעשית אין לכך ביטוי פוליטי 14,רוב דמוגרפי)עדיין( 

המחקר  ואין מי שדואג לשימור תרבותו. ,בממשלהמשא ומתן הקואליציוני אינו מיוצג ב
השנים על ידינו במהלך  פוהעומד בבסיס רשימה זו מציג לא מעט נתונים ומידע שנאס

ל מגמות עומק בחברה האחרונות. חלק מהנתונים מעניינים במיוחד ומלמדים ע
השערות  ההפריככך, בחינה של הממצאים שנאספו במחקר שערכנו הישראלית. 
 תפיסות היסוד של החברה הישראלית.הקשורות ל

תרבות " הפרק הראשון יבחן את המושגסדר הדברים ברשימה זו הוא כדלהלן: 
לאפיין נסה ונ ,כפי שהתפתח לאורך ההיסטוריה. נתחקה אחר החילוני בישראל "חילונית

 הקבוצה החילוניתאת  – ונתונים נוספיםבאמצעות סקרי דעת קהל, נתונים סטטיסטיים  –
הצמיחה את הרעיון הפלורליסטי שתרבותית -. בפרק השני נציג את התפיסה הרבבמדינה

 שרירות הרוב. בהמשך הפרק נבחן אםפני המצדיק את ההגנה על זכויות המיעוט מ
 כך להעניק ובתוך ,ית קבוצת מיעוט במובנה הפוליטיניתן לראות בקבוצה החילונ

 יהיה לופין, וככל שלאלחתרבותית. -לה את מכלול הזכויות של ההגנה הרב
תרבותית מצדיקה -נטען כי התפיסה הרב ,לראות בקבוצה החילונית קבוצת מיעוטאפשר 

 משמעויות מעשיותיציג גם הגנה על זכויות תרבותיות של הרוב. הפרק השלישי 
 במסגרת הדיון על הקבוצה החילונית בתחומי הליבה. תתרבותי-ל ההגנה הרבש

 השיח עומדות במרכזהרשות נציע הסתכלות נוספת על חלק מהפהאחרון בפרק 
 בישראל.

______________ 

לשתי קטגוריות: , המחלק את הקבוצה החילונית 26, בעמ' 9, לעיל ה"ש דוח אבי חיראו, למשל,  14

-מכלל האוכלוסייה; והאחרת, חילונים לא אנטי 3%דתיים, שבה חברים -האחת, חילונים אנטי

מכלל האוכלוסייה. לנוכח החלוקה לקטגוריות המבוססות על היחס לדת,  43%דתיים, שבה חברים 

פסח,  מאלה שהעידו ש'חשוב' עד 'חשוב מאוד' לערוך סדר %62"רק  יכבחרו עורכי הסקר להבהיר 

מתוך מניע בהקשר זה הם פועלים כי ציינו  %40-בעוד קרוב ל ,העידו שהם סבורים כך מסיבה דתית"

 לעיל ה"ש, שבטי מדינת ישראלבספרו מעבר לכך, רובינשטיין, . 34שם, בעמ' חברתי או משפחתי. 

גולי האצ"ל באריתריאה מהשלטונות דרשו ת המדינה , מתאר כי בתקופת הקמ206, בעמ' 10

וכן דרשו הקמת בית כנסת וכן ספר תורה. מאיר שמגר,  ,ם אספקת אוכל כשר, רב ושוחטיהבריטי

אלא מתוך הבנה שחשוב  ...העיד כי "כל אלה עשינו לאו דווקא מתוך רגשות דתיים ,אחד הגולים

 )שם(. להבליט את הייחוד הלאומי שלנו"



 המיעוט החילוני טתשע" ,במשפט ועסקים כ

203 

 בישראל ןפרק א: חילּו

 בעולם המערבי. תרבות חילונית 1

 והיא 15,בעולם המערביההשקפה החילונית התפתחה עם שקיעת ההגמוניה הדתית 
לא יהיה זה חסר יסוד לתאר את  16מייצגת את חיי הרוח החדשים של החברה המודרנית.

 17.אמונה באלעל ה, כמעט נשען, באופן בלעדישכעולם  אבות אבותינועולמם של 
 19.םוהרציונליז 18משתי תפיסות מרכזיות: התפיסה ההומניסטית החילוניות הושפעה

מסמלת התפתחות מן המפנה ההומניסטי החילוניות המודרנית " ,יאיר צבןכפי שהסביר 
ועד למהפכה  17-השל הרנסנס דרך הרפורמציה, התגליות הגדולות של המאה 

 ה שלתהשפע ההישג הפוליטי של החילוניות בא לידי ביטוי בדחיקת 20".הצרפתית
 .עליו מושתתת המודרנית המדינהשיסוד הקרון תפיסת מקומה כעבהכנסייה ו

 במשטרים דמוקרטייםזכויותיו. בו פרטה רכיות בצממוקד ,במהותה ,החילוניות
ופיתוח  22לשלטון החוקנאמנות  21סובלנות דתית, היתר,בין  ,התרבות החילונית מקדמת

______________ 

15 CHARLES TAYLOR, A SECULAR AGE 372–375 (2007) טיילור( :)להלן: "So as well as an 

external counter-Enlightenment, nourished by the traditions that the Enlightenment 

relegated to the zone of illusion, there has grown an immanent counter-Enlightenment, 

which shares in, even sometimes intensifies this rejection of the past. But just as the secular 

Enlightenment humanism grew out of the earlier Christian, agape-inspired affirmation of 

ordinary life, so the immanent counter-Enlightenment grew out of its transcendent-inspired 

predecessor" . '75–73ראו גם שם, בעמ. 

 –תרבות היהדות החילונית תשתית הזהות היהודית חילונית"  –יאיר צבן "התרבות העברית החדשה  16

 (.2006)יעקב מלכין עורך,  297 הגות חדשה בישראל

 .39–32-ו 25, בעמ' 15 ה"שלעיל  ,טיילור 17

לאדם כיצור תבוני השואף להתפתחות עצמית. מעמד של בכורה סטית מעניקה יהתפיסה ההומנ 18

תפיסה זו מניחה כי המטרה הסופית של בני האדם היא להסב לעצמם אושר, להתפתח ולאפשר 

 CORLISS LAMONT, THE הנות מכל הטוב שלעולם יש להציע. להרחבה ראוילכולם ל

PHILOSOPHY OF HUMANISM 3–9 (8th ed. 1997). 

סיון האנושי יהמדגיש את התבונה האנושית, את הנ ליזם,לצד התפיסה ההומניסטית התפתח הרציונ 19

יש כי הוא אותו אדם שמניח  ליסטלחקר האמת. הרציונ יםהמשמש םהחקירה המדעית כאמצעיאת ו

שולל גם  ליסטאותו רציונ .אמיתות בלתי ניתנות לערעור אשר יכולות להיות מוצדקות על סמך ראיות

 David Henderson, Rationality and Rationalistטבעיים. להרחבה ראו -הסברים מיסטיים ועל

Approaches in the Social Sciences, in THE SAGE HANDBOOK OF SOCIAL SCIENCE 

METHODOLOGY 282 (William Outhwaite & Stephen P. Turner eds., 2007). 

 .300, בעמ' 16 לעיל ה"שצבן,  20

 יש לכבד.שויות הפרטים בחברה צבר זכתוך הדת היא רק רכיב אחד מלמעשה,  21

 .301–300, בעמ' 16 לעיל ה"שצבן,  22
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לשפר את חייו כאן ועכשיו.  הפרטן החילוניות תובעת מ 23ת.סטיוידואליותפיסה אינדי
 24"ון עולםתיק"ל, מהקבוצות הדתיות לא פחות ,עצמםאת החילונים מבקשים להקדיש 

תיות לשכבות המצוקה ולסביבה באמצעות מגוון רחב של תנועות חבר יםאגודהם  –
ראוי להבהיר:  25שיפור בעולמנו.למחויבות לשינוי ות וועמותות פרטיות המייצג

שונות.  תכליותומקדמת  ,דתית. היא נעה בציר מקביל-אינה אנטי כשלעצמה חילוניותה
הפרדה ומקדמת  ,לאדם חופש מוחלט מדתפשר מבקשת לאאשר תפיסה מונחת ביסודה 

 26.של מוסדות הדת מהמדינה
-בשלהי המאה השמונה ,ריתהבצות המהפכה הצרפתית ומלחמת העצמאות באר

הייתה חילוניות. הראשונה  לשמסורות שתי  התפתחותלבמידה רבה הובילו  ,עשרה
ובמידה  ,החילוניותאשר דחתה את הדת וקידמה את  ,צרפתיתההמסורת היעקובינית 

ה ובמוסדות ימאבק בעריצות, במונרכיבהתפתחות זו מוסברת . תדתיּו-רבה את האנטי
 ביקשה לקדם אוטונומיה פוליטית אשר ,הפרוטסטנטיתמסורת היא ההדת. השנייה 

 אדישותכלפי דת או  "ליותניטרשל "גישה מודרנית  האימצ ריתהבצות אר. וחופש מדת
 ענייןהוא  ריתהבצות באר בק בין דת למדינההמאמקרה מעניין הממחיש את  27לדת.

McCreary County.28  באותו עניין נבחנה החלטתם של שני מחוזות במדינת קנטקי
להציב פסל של עשרת הדיברות בכניסה לבית המשפט במחוז. שופט  ריתהבצות בארש

ל להסיר את הפס ההור ,כתב את דעת הרוב(, שSouter)טר ד סּויווייבית המשפט העליון ד
יטרליות בין הדתות נהמחויב לשמור על  ,הממשלמאת משום שהוא מהווה מסר דתי 

נוגד את ודבר זה  ,השונות. הצבת הפסל, כך קבע בית המשפט העליון, הדגישה מסר דתי

______________ 

 .302–300שם, בעמ'  23

ב(, אולם הוא השתרש ע"ד, י)ראו בבלי, בבא מציעא במסורת היהודית מקורו הביטוי "תיקון עולם"  24

ואף מאוזכר עשרות פעמים בפסיקת בתי המשפט. ודוק: הביטוי נטמע  ,חילוניתהבמסורת התרבותית 

 כך שגם מי שאינו דתי עושה בו שימוש. ,במסורת החילונית

. אין אנו יםחשוב םנאיהנושאים הללו חשוב להבהיר כי איננו טוענים כלל וכלל כי לקבוצות הדתיות  25

צדקה", "צדקה" בעולם הדתי. עם זאת, ראוי להבהיר בהקשר זה כי ה"חולקים על מקומה של ה

בעולם הדתי. ההבדל נעוץ שומקומה אינו נופל מזה  ,במובן התרבותי, קיימת גם בתרבות החילונית

ואילו  ,י אלוהיבמקור הנורמטיבי של שתי הגישות. הגישה הדתית מקיימת את ה"צדקה" כציווי רוחנ

דום הפרט וכבודו בחברה מייחסת לקיהיא התרבות החילונית מקדמת גישה זו על בסיס החשיבות ש

 המודרנית.

החילוניות מבקרת חלק מהפלגים הדתיים המסרבים להיות חלק מהמודרנה. לדיון בחילוניות  26

 José Casanova, Exploring the Postsecular: Three Meanings of "theהפוסטמודרנית ראו 

Secular" and Their Possible Transcendence, in HABERMAS AND RELIGION 27, 28–37 

(Craig Calhoun, Eduardo Mendieta & Jonathan VanAntwerpen eds., 2013). 

27 "The result was that the Americans adopted a more moderate approach, characterized by 

indifference towards religion or encouragement of religious pluralism as promoted by the 

Deists and Liberal Protestants of the early republic" .ראו Barry A. Kosmin, Contermporary 

Secularity and Secularism, in SECULARISM & SECULARITY: CONTEMPORARY 

INTERNATIONAL PERSPECTIVES 1, 3 (Barry A. Kosmin & Ariela Keysar eds., 2007). 

28 McCreary County v. ACLU of Kentucky, 545 U.S. 844 (2005). 
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, בדעת מיעוט, כי הממשלה יונקת (Scaliaה )סקלי ןסבר השופט אנטוני זה נגדכהחוקה. 
מעשה ראוי. מעבר היא רות במוסד ממשלתי והצבת עשרת הדיב ,את סמכותה מהאל

מרבית אוכלוסיית ארצות הברית ממילא מחזיקה ש, מאחר הלכך, טען השופט סקלי
עשרת הדיברות הן אחד היסודות המרכזיים שאיסטיות יהמונותבאמונה באחת מהדתות 

 ה,טר דחה את העמדה שהציג סקלי, אין למעשה כל פגיעה בהצבת הפסל. השופט סּובהן
 ,בית המשפט פעילויות בעלות יסוד דתייאפשר בהם שמקרים אומנם יר כי ייתכנו והסב

למשל, חוקים  ,. כךההמטרה העיקרית בפעולות אלאת יכול להוות  ואך קידום הדת אינ
 ,סגירת עסקים ביום ראשון מקדמים מטרה היסטורית דתית בשם הדת הנוצריתבהנוגעים 

 קרית.יהע הולכן המטרה הדתית אינ ,()יום מנוחה שבועי תאך גם מטרה חילוני
תלות -איהיא האחת . מושג החילוניות לששונות הגדרות בין שלוש  מבחין טיילור

ה של הדת תנסיגטיילור מצביע על  דתי.בצידוק  ליטייםפוה יהומוסדותשל המדינה 
סביב התארגנות של תחומי פעילות אנושיים על ו מהמרחב הציבורי אל המרחב האישי

אחת המדינות  נחשבת, הריתהבצות אר דוגמה לכך היא 29, ערכים ונורמות.עקרונות
פרדה בין דת מקיימת אומנם ה ריתהבצות אר. מדינות המערב דתיות" ביותר מקרב"ה

)קרי, אזרחים המנהלים אורח חיים דתי(  ריתהבצות באראולם שיעור הדתיים  ,למדינה
בחברה  ןהחילּו כילתהלילמעשה  ההפרדה לא תרמה 30הוא בין הגבוהים במערב.

דוגמה  31ת מערכות האמונה של המסורת הדתית.קריסהגדרה אחרת היא . ניתהאמריק
אך  במרחב הציבורי מקום של כבודיש אומנם  דתלבהן ש ,לכך הן מדינות מערב אירופה

 32.פחות הם דתיים יםהלכה למעשה האזרחים האירופ –פחותה  בקרב הפרטיםנוכחותה 
בה שמעבר מחברה  – הדוק לשתי ההגדרות הראשונותבאופן ה קשור שלישיתגדרה ה

מבין אפשרות אחת רק  ואחיים דתי האורח בה שת מאליה לחברה נהאמונה באל מוב
מתקיימת ברוב החברות זו לשם המחשה, תמונת הראי להגדרה  מגוון אפשרויות.

______________ 

 .4–1, בעמ' 15 ה"שלעיל  ,טיילור 29

 ניםאמריק 35,000בקרב  2014בשנת  ריתהבצות באר Pewסקר טלפוני שערך מכון המחקר  30

מהנשאלים בסקר השיבו כי לדת  53%למשל,  ,חמישים מדינות מציג נתונים מעניינים וחשובים. כךמ

כי העידו  63%-ו ,משתתפים לפחות פעם בשבוע בדרשה דתית 36%מקום חשוב מאוד בחייהם, יש 

ניתן  ריתהבצות . מבין הקבוצות השונות בארמוחלטתהם מאמינים בקיומו של האל ברמת ודאות 

את השחורים הפרוטסטנטים ואת , סטיםהנוצרים האוונגליאת לשייך את הקתולים, כמובן 

. נתון מעניין נוסף מלמד כי דווקא הקבוצה ניתהמורמונים לקבוצות הדתיות ביותר בחברה האמריק

מאמינים בוודאות  37%מבין היהודים בארצות הברית רק הקבוצות הדתיות.  םהיהודית אינה נמנית ע

 Religiousמקום חשוב מאוד בחייהם. ראו יש לדת כי בלבד סבורים  35%-ו ,מוחלטת בקיומו של אל

Landcape Study, PEW RESEARCH CENTER (Aug. 18, 2017), www.pewforum.org/religious-

landscape-study.  על מכוןPew  82ראו להלן בה"ש. 

 In this second meaning, secularity consists in the falling off": 2, בעמ' 15ש "הלעיל טיילור,  31

of religious belief and practice, in people turning away from god, and no longer going to 

Church". 

מעבר חינוכי" -קווים למתווה פילוסופי –ת יהודיות יוֹ חילוניות: חילונּו-יובל גובני "חילוניות ופוסט 32

יעקב ידגר, גדעון כ"ץ ) 146–143, 141 העידן החדש בישראל –: מסורתיות חילוניות ותרבות להלכה

 (.2014ושלום רצבי עורכים, 

http://www.pewforum.org/religious-landscape-study
http://www.pewforum.org/religious-landscape-study
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בהגדרה  כאמור, 33לקיים אורח חיים דתי.לא ממשית אין אפשרות  בחלקןש ,המוסלמיות
מית דינהחילוניות היא מערכת רעיונית  34ני רבות.מאחת  אפשרותהאמונה היא  זו

לתחם את החילוניות אפשר -איתים גם בעלת תפיסות סותרות. לכן יולע ,מורכבת
ונת של אנשים, אשר מדינה. החילונים הם קבוצה מגּולולהגבילה רק ליחסים שבין הדת 

 35ות דתיות.קפרקטילאמונה או לגישתם לאלוהים, לזיהוי רק לפי בהכרח ניתנים אינם 
. אין להתייחס אל החילוני כאל אדם לא "חילוני"במושג  מובנהקיים קושי אכן, 

אפשר -אימנם ומחייבת בהכרח ביטול מוחלט של האמונה. א ההחילוניות אינ 36.מאמין
אם  או העליונהסמכות הפוליטית המבחינתו הוא להגדיר פרט כ"חילוני" אם אלוהים 

בפומבי את נקודת מבטה של דת אחת. אולם אין לשלול על הסף את  מאמץהוא 
במילון אוקספורד המונח  37האפשרות שלחילוני תהיה אמונה או תפיסה רוחנית.

להפרדה בין מוסדות המדינה השואפת  תפיסהפירושו ( "secularism") "חילוניות"
-אינו דרך בלעדית וחד ןילּוהח. משטר של זכויות אדם מבקשת לקייםו מוסדות הדתל

כיוונית המובילה אל מחוץ לדת, אלא תהליך היסטורי שהתרחש במישורים שונים בחיי 
 הואן החילּו ותיים שלעאחד מאפיקיו המשמ ,למשל ,מדינה. כךהפרט, החברה וה

ת מוסדותיה וכוהני הדת במוסדות והחלפ יה הנוצריתהיחלשות מעמדה של הכנסי
 38המדינה. שלפקידים בו

______________ 

אשר פוקד את המסגד בימי שישי  ,ניהשוואה בין אזרח מוסלמי אמריקעל ידי טיילור מדגים זאת  33

אשר כבול למוסכמות  ,פקיסטניאזרח מוסלמי לבין ומקיים את מצוות האמונה מתוך בחירה, 

טיילור, ראו  חברתיות ולמעשה אינו יכול לקיים בחירה של ממש ולהימנע מקיום אורח חיים דתי.

 .3, בעמ' 15ש "הלעיל 

 The shift to secularity in this sense consists, among other things, of a move from a": שם 34

society where belief in god is unchallenged and indeed, unproblamatic, to one in which it is 

understood to be one option among others, and frequently not the easiest to embrace". 

35 Yisahi Blank, In Search of the Secular, in INSTITUTIONALIZING RIGHTS AND RELIGION: 

COMPETING SUPREMACIES 126, 138 (Leora Batnitzky & Hanoch Dagan eds., 2017) להלן(: 

 בלנק(.

, 24 עיונים בתקומת ישראלחזקי שוהם "'דת', 'חילוניות' ו'מסורת' במחשבה הציבורית בישראל"  36

(. האמנה החברתית של הפילוסוף ג'ון לוק, אשר גיבשה את עקרונות הממשל 2014) 33–31, 29

מתבססת על האמונה של הפרטים בחברה. ג'ון לוק הסביר כי (, כאמור ,החילונית) בארצות הברית

בני שבמסגרתו  ,וויון וחירותשמצב של  –בני האדם במצב הטבעי חיו כינון האמנה החברתית לפני 

ללא חוק וללא מנהיג משותף בעל סמכות לשפוט ביניהם.  ,האדם חיים יחד על פי השכל הישר

טחונם האישי והבטחת בידי בני האדם היא הסדרת  עלהחברה  ה שללוק, תכלית הקמת ו שללגישת

בני האדם התאגדו בחברה אזרחית באמצעות "הסכם" עם בני אדם  .הנות מקניינםיאפשרותם ל

טחון משותפים. ה"הסכם" )האמנה החברתית( מחייב את הפרט יאחרים לשם יצירת חיי רווחה וב

מצב הטבעי. ראו ג'ון לוק ה להשוואובכך מצמצם את חירות הפרט ב ,להישמע להחלטות הרוב

 (.1997)יוסף אור מתרגם,  73–72, 15 המסכת השנייה על הממשל המדיני

 .140, בעמ' 35 לעיל ה"ש, בלנק 37

 (.2010) 52, 13 18-שורשי החילון: מתירנות וספקנות ביהדות המאה הנר ישמואל פי 38
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 , למשל,עשרה-שמונהבמאה ה .המושגיש לציין כי זו אינה פרשנותו המקורית של 
ה נכסים לידי מי שאינם בו הכנסייה מעבירשלציון מצב  "ןחילּו"המושג שימש 

על ידי  עשרה-תשעהמאה ה באמצעהמושג נטבע המודרני בשימושו ה. ילאייכים תשמ
עומדת יכולת המחשבה הוליוק של  בבסיס הגדרתו (.George Holyoakeג'ורג' הוליוק )

הפחדה  חשיבה חופשית בדרך שללדידו, הדת מונעת מהאדם  39החופשית של האדם.
תוצאות ממעונשים או  פחדעל כן מחשבה חופשית מתבטאת במחשבה ללא  .רוחנית

יכולת )א( הוליוק מסביר כי מחשבה זו מתאפשרת בעזרת שלושה תנאים:  רוחניות.
על  ,כבר נרכשוששוק חופשי של רעיונות )ב(  ;את הנתיב לאמת מהווהה ,מחקר חופשית

מתן אפשרות לדיון )ג(  ;זהו מתן תמריץ לאמת –מנת שנוכל להסיק אם הם מועילים 
הגותו של הוליוק  40אם הרעיון מהווה אמת או שקר.ללבן את השאלה על מנת  ,חופשי

טיילור צ'רלס ר ומקלוג'וסלין  מקדמת את ההשקעה של האדם בחיים כאן ועכשיו.
(Jocelyn Maclure & Charles Taylor ) סוגים של משני  מורכבתהחילוניות סבורים כי

 (שוויון בכבודו של האחר) שוויון מוסרי –מכוויני התנהגות עקרונות  ,האחד: עקרונות
הפרדת הכנסייה )הדת( מהמדינה והחובה  –עקרונות מוסדיים  ,אחרהו ;חופש המצפוןו

מור על ניטרליות כלפי תנועות דתיות וחילוניות כאחד. לגישתם, של המדינה לש
כי  ניתן לסכם ולומר 41התנהגות.ההעקרונות המוסדיים נובעים מהעקרונות מכוויני 

נכלל הוא  ,ברגע שהפרט אינו מאפשר לאמונות ושיקולים דתיים להכתיב את אורח חייו
עצמם בהתאם את רים יהפרטים בה מגדשחברה ו ,למעשה תחת ההגדרה של "חילוני"

______________ 

39 GEORGE JACOB HOLYOAKE, ENGLISH SECULARISM: A CONFESSION OF BELIEF 1–12 

(Chicago, The Open Court Publishing Co. 1896). 

הראשון הוא קידום איכות החיים באמצעות אמצעים  :עקרונותכמה ביטאה  וקהגדרתו של הולי 40

 ,כלשונוהוא, השלישי ו ;תחת השגחתו העליונה של האדםמצוי השני מניח כי המדע  ;חומריים

. ראו גם יעקב 57–1וב לעשות טוב ולחפש את הטוב באמצעות עשיית טוב לאחר. שם, בעמ' טש

(: "יהודים חילונים הומניסטים מאמינים בערכי 2000) 11 חילוניים םבמה מאמינים יהודימלכין 

מוסר כלל אנושיים הנבחנים באופן רציונלי על פי מידת תרומתם להומניזציה של האדם ולאיכות 

ניהם מכריע מבחן הערכים ההומניסטיים בכל מחלוקת שמתגלעת בין מצוות וחוקים חייו. בעי

)שם, בספרו עוד ציין מלכין העולים בקנה אחד עם ערכים אלה, לבין מצוותיה של דת ההלכה." 

כי "אנשים חילונים מאמינים... כי כל אמירה שהם מייחסים לה אמת, היא בבחינת הצעה ( 68בעמ' 

בחנה, לנסות להפריכה ולתקנה בהתאם למה שמצאו תוך העיון, הדיון, הניסוי שיש לבקר אותה ול

קבע כי לחילוני יש שתי שם , ידיעות אחרונותעמדה דומה הציג יובל נח הררי במאמרו ב .והיישום"

היא לחמלה. והאחרת  ;מבוססת על עובדות מדעיותהערך האמת, היא למחויבויות עיקריות: האחת 

ומתבטאת בכך שעל החילוני לעזור לעצמו ולאחרים  ,ת זו היא מוסריתמחויבו ,לגישת הררי

 31.8.2017 ידיעות אחרונותלהשתחרר מסבל. יובל נח הררי "האמת החילונית" 

www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5010322,00.html. 

41 JOCELYN MACLURE & CHARLES TAYLOR, SECULARISM AND FREEDOM OF CONSCIENCE 

21–23 (Jane Marie Todd trans., 2011) מגוון רחב של אזרחים בעלי המדינה מורכבת מש. מאחר

דת או השקפת עולם. תמיכת המדינה בעמדה שום אין המדינה צריכה להזדהות עם  ,תפיסות עולם

וכתוצאה מכך להדיר את  ,תפיסה דתית או חילוניתעם כוח פוליטי של ור שילוב מסוימת עלולה ליצ

 .בעמדה זואינם תומכים ש האל

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5010322,00.html
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5010322,00.html
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הגדרות אך זו כמובן רק אחת מבין מגוון  היא חברה חילונית.האמורים עקרונות ל
 .תויאפשר

 זהות חילונית. 2

 42.זהות קולקטיביתבעיצוב מגלה קושי החילונית החברה נאמר בזהירות המתבקשת כי 
תפיסה של עוסקת ב זהות קולקטיבית כירפאל טוענים -רפאל וליאור בן חיים-אליעזר בן
 אחדים: קיומם של תנאיםמחייב עיצוב זהות . מסוים בקולקטיב "חבריםכ" הפרטים
חלק מישות חברתית בעלת ייחודיות חברתית או כעצמם את רואים  הפרטים ,הראשון

, השניבקולקטיב;  "חברים"שאם לא כן אין כל משמעות להיותם , תרבותית כלשהי
נמנים עם אותו קולקטיב; פרטים אחרים ה יכלפ יכלשה תחשים מחויבו הפרטים בחברה

השלכות על היחס אל מי שאינו נתפס חלק יש , לזיקה לקולקטיב מסוים השלישי
 לשהאמנציפציה רפאל טוענים כי -חייםבן רפאל ו-בן. "אחרה" –יב הקולקטמ
על מנת להשתלב  מהיהדותלצאת  חלק מהם "דחפה"ם באירופה ימיעוטים היהודיה

 רביםאצל  ויצר והתהליכים שנלוו אליו שוויון הזכויותעקא,  אדבחברה האזרחית. 
 זהותו של, אכן 43.מהיהודיםהוביל לעלייה בקנאות הדתית בקרב חלק , אשר משבר זהות

 44עדר מכנה משותף מובהק.שנבעה מה ,בתחושת משבר מהולה הייתה החילוני היהודי
 זו. למצוקההתנועה הציונית פתרון לאומי סיפקה לימים 

לשם  מאתגרת מדינות רבות המבקשות לעצב זהות לאומיתדתית -הלאת הזהות שאל
באמצעות  עושות כןחלק מהמדינות  45בחברה.מהגרים ואוכלוסיות אחרות  שילוב
 שנתלמן  46.בהקשר זה . צרפת היא דוגמה מעניינתותנאי סף להגירהאמות מידה קביעת 

______________ 

עיונים רפאל "זהויות יהודיות בנות זמננו: עדיין 'עם יהודי' אחד?" -ליאור בן חייםורפאל -אליעזר בן 42

 (.2006) 466–464, 463 ,16 בתקומת ישראל

ת האשכנזית בגולה היוותה משקל נגד ענים כי עליית החרדיּורפאל טו-רפאל ובן חיים-בן 43

שהייתה אחד מביטויי המודרנה בקרב היהודים. "אל מול  ,של תנועת הציונות החילונית הלהתפתחות

כי 'חדש אסור מן  –'החתם סופר'  –( 1839–1762התפשטות המודרנה פסק נחרצות משה סופר )

 .(468שם, בעמ' ) "...התורה'

"שינויים אלה סייעו ליהודים רבים ואף דחפו אותם לצאת מהיהדות כדי  :466–465 'שם, בעמ 44

'להיות כמו כולם' או אף להצטרף לתנועות פוליטיות רדיקליות. אחרים, ועדיין הם היו רבים, ביקשו 

עידן זה לאמץ את עיקרי המודרנה בשמרם על זיקתם ליהדות 'משופרת' או 'חדשה'. בעבורם ייצג 

 לה במשבר זהות."ברכה מהו

45 LIAV ORGAD, THE CULTURAL DEFENSE OF NATIONS: A LIBERAL THEORY OF MAJORITY 

RIGHTS 66–72 (2015) .)להלן: אורגד( 

אדם לקבל אזרחות בצרפת סורבה בקשתו של בו שמציין כי המקרה הראשון אורגד . 88שם, בעמ'  46

. בית 2008( בשנת Faiza Silmiל פייזה סילמי )שהיה המקרה  insufficient assimilationעל בסיס 

על  יםבת זוג זרבן זוג או הדין בצרפת עשה שימוש בסעיף המאפשר לממשלה לסרב למתן אזרחות ל

 The Conseil d'Etat": )שם( שפה(. כפי שמסביר אורגדשאינה קשורה לטמעות בחברה )יה-איבסיס 

invoked a provision in the French Civil Code according to which 'the government 

may, on grounds of indignity or lack of assimilation other than linguistic, oppose the 
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 contrat d'accueilהשתלבות )כל אדם המבקש להגר לצרפת נדרש לחתום על הסכם  2007

et d'intégrationהכריז הנשיא  2009בשנת  47ת קבועה.( על מנת לקבל אשרת תושבּו
לשעבר ניקולא סרקוזי על דיון ציבורי בשאלה "מיהו צרפתי", אשר התמשך חודשים 

תהודה משמעותית. עם זאת, הממצאים שהתקבלו לא הצליחו לגבש זהות ברבים וזכה 
טמע נמשפט בצרפת מייחסים חשיבות מכרעת לשאלה אם המהגר בתי המשותפת. 

למשל, בית המשפט לערעורים בצרפת  ,הצרפתית. כךהחברה כנדרש וספג את ערכי 
משום  יתבו נדחתה בקשת אזרחות צרפתית ממהגרת אלג'ירשפסק דין  לאחרונה אישר

נקת , ללחוץ את ידו של פקיד הממשל בטקס העלכאורה שסירבה, ממניעים דתיים
נטמעה בחברה  לאהיא המהגרת כי  הסירובה הוכיחבלטענת בית המשפט, . האזרחות
 2010.48זאת אף שהיא נשואה לגבר צרפתי משנת ו ,הצרפתית

-בדן שר הפנים של מדינתפרסם  2005במהלך ספטמבר דוגמה נוספת היא גרמניה. 

אזרחות שאלות מנחות לקביעת נאמנותם של מהגרים המבקשים  בגרמניה וירטמברג
את האמונות  לבחוןניסיון בו נעשה ש ,איון אישייבדרך של רנערך מבחן נאמנות גרמנית. 

 ,למתכונת פדרליתהמבחן הוחלף  2008בשנת  49גר.מהוהשיקולים המוסריים של ה
 שאלות. 310מתוך מאגר של  רהברות שאלות רב 33הכוללת 
 הבריטי רד הפנים פרסם מש 2003בשנת  50לגבש זהות אנגלית. אנגליה ביקשהגם 

 

______________ 

acquisition of French nationality by the foreign spouse,' and that 'no one may be naturalised 

unless he proves his assimilation into the French community.' It was the first time in 

French history that a citizenship application had been officially rejected on this 

ground". 

מתחייב לכבד את ערכי היסוד של הרפובליקה הצרפתית, המהגר  ,. על פי ההסכם93–91שם, בעמ'  47

הכולל העברת  ,צרפתית ולהשתתף ביום הכשרה אזרחיתהשפה ה ם ללימודשיעוריליטול חלק ב

 ,liberté"תכנים בנושא הערכים הצרפתיים וצפייה בסרט בנושא החיים בצרפת והמוטו הצרפתי 

égalité, fraternité"  חירות, שוויון ואחווה(. בסוף התהליך המהגר נדרש לעבור מבחן כישורי שפה(

-אילת הסופית, הנפקת אשרת התושבּו-ה להוביל לאיעמידה בתנאי ההסכם יכול-וידע אזרחי. אי

 ,(pre-departure integrationהגירה )-קנסות. צרפת גם אימצה מבחני טרוםלחידושה ולעיתים אף 

 חיים הרצוי.הלאורח  הריהגהמבקשי להכשיר את המיועדים 

48 Aurelien Breeden, No Handshake, No Citizenship, French Court Tells Algerian Woman, 

N.Y. TIMES (Apr. 21, 2018), www.nytimes.com/2018/04/21/world/europe/handshake-

citizenship-france.html:ראו גם את הכרעת בית המשפט . www.legifrance.gouv.fr/affichJuri 

Admin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036791217. 

איון. למשל, י. אורגד מציג דוגמאות לחלק מהשאלות באותו ר97–94, בעמ' 45אורגד, לעיל ה"ש  49

יינות בתך המעונבפניך שהוא הומוסקסואל? איך תנהג ברעייתך או לכיצד תנהג בבנך אם יצהיר 

, 2006בשנת להתלבש כמו גרמניות אחרות? ועוד. אורגד מתייחס גם למבחן שקבעה מדינת הסן 

 בשל ההוראות הפדרליות. לבסוףלא יושם אשר 

 חלמשל, דו את התהליכים לגיבוש זהות באנגליה. כך,( 112–105)שם, בעמ' אורגד מתאר בספרו  50

(, Bradfordבברדפורד ) 2001ומות בשנת ( ביקש לבחון את הסיבות לפרוץ המהDenham) םדנה

עדר זהות אזרחית או ערכים חברתיים המצא כי  ח(. הדוOldham) םאולדהב( וBurnleyברנלי )ב

https://www.nytimes.com/2018/04/21/world/europe/handshake-citizenship-france.html
https://www.nytimes.com/2018/04/21/world/europe/handshake-citizenship-france.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036791217
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036791217
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036791217
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בין היתר קבע משרד הפנים כי להיות  51."מה זה להיות בריטי"את עמדתו בשאלה 
המוסדות הדמוקרטיים את נציגי הפרלמנט, את לכבד את הוראות החוק,  ובריטי משמע

סיונות נבהמשך נעשו  להיות נאמן לסמלי הממלכה )קרי, למלכה(.ו ,המסורתאת ו
צדק דוגמת  ,באמצעות "הערכים הבריטיים" (Britishness) ת"ריטיּו"ּבנוספים להגדיר 

לא הגיעו  האלנסיונות אך  52.הםבצא חברתי, סובלנות, פלורליזם, שלטון החוק וכיו
 הוחלט ,םימהם הערכים הבריטיהכרעה של ממש. חלף הכרעה בשאלה  לללכ
 נדרשגר כל מהאשר  – (Life in the UK Test) "מבחן החיים בבריטניה" –קיים מבחן ל

מבחן החיים "אורגד טוען כי ליאב  53.בטרם יוכל להתיישב בבריטניהלעוברו 
את המבחן  לא כלל 2013עד שנת פית מעניינת, שכן ומשקף גישה פילוס "בבריטניה

לאומיים, מוסדות המדינה החגים האת הגיאוגרפיה, רק אלא  ,ההיסטוריה של בריטניה
, 2013 בשנת ם.מיוחיי היולושאים הקשורים של נארוכה , ושורה החוקתייםעקרונות הו

 גם ההיסטוריה הבריטית.במבחן במסגרת הבחינה מחדש של הזהות האנגלית, נכללה 
 אחרות, המדיניות באנגליה היא יותאורגד סבור כי בהשוואה למדינות אירופ

"far less rigid".54 
הטוב"  ינ"האמריק עצב אתל עשריםבראשית המאה הנעשה ניסיון  ריתהבצות באר

("The Good American")  אשר  ,ייעודיות למהגרים חינוך פיתוח תוכניותבאמצעות
כיצד  , למשל,הסבירותוכניות אלה  55ראויים.ה נייםאמריקהערכים ביקשו להנחיל את ה

של  חמישיםבתחילת שנות ה 56.ולבשל התלבשל ,להתנהג ניתאמריקהבית העקרת  על
 ם שלתרומתבהכרה בדגש והושם  ,ריתהבצות בארהמאה הקודמת השתנתה הגישה 

מתבטא  ריתהבצות מבחן ההתאזרחות באר 57.ריתהבצות המיעוטים להיסטוריה של אר

______________ 

REAT G FFICEOOME Hונות הוא בין הסיבות המרכזיות למהומות. ראו לוסיות מגּואוכמשותפים של 

ROUP ON GINISTERIAL MHE EPORT OF TR A :OMMUNITIESCOHESIVE CUILDING B ,RITAINB

)200120 (–12, 19–11 OHESIONCOMMUNITY CRDER AND OUBLIC P. 

51 HOME OFFICE GREAT BRITAIN, THE NEW AND THE OLD: THE REPORT OF THE 'LIFE IN THE 

UNITED KINGDOM' ADVISORY GROUP 11 (2003) ,106, בעמ' 45ש "הלעיל . אורגד. 

 ,BRITISHNESS: TOWARDS A PROGRESSIVE CITIZENSHIP (Smith Institute; 107–106שם, בעמ'  52

Nick Johnson ed., 2007). 

 ,האנגלית . המבחן בודק את כישוריו של המבקש להגר בשפה107–105, בעמ' 45 לעיל ה"ש, אורגד 53

 (.מהן 18נדרש לענות נכונה על שהנבחן שאלות ) 24וכולל  ,וגם את הידע לגבי החיים בבריטניה

 .110, בעמ' שם 54

 .118שם, בעמ'  55

56 RAYMOND F. CRIST, STUDENT'S TEXTBOOK: A STANDARD COURSE OF INSTRUCTION FOR 

USE IN THE PUBLIC SCHOOLS OF THE UNITED STATES FOR THE PREPARATION OF THE 

CANDIDATE FOR THE RESPONSIBILITIES OF CITIZENSHIP 23, 109–113 (1918), available at 

babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015009131932;view=1up;seq=115. 

איום הקומוניזם. הקונגרס הציב כתנאי להתאזרחות את הדרישה כי אדם פני החשש ממהשינוי נבע  57

דרישה זו מעוגנת . ניעקרונות הממשל האמריקבוהאמריקנית יוכיח ידע והבנה ביסודות ההיסטוריה 

 .U.S.C. § 1423(a)(2) (2006) 8בחקיקה פדרלית גם כיום. ראו 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015009131932;view=1up;seq=115
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 100 מאגר שלתוך מ שאלות 10מתוך  6בדרישה לענות נכונה, בעל פה ובאנגלית, על 
 58שאלות המתפרסמות מראש.

בש הסכמות בקשר ניסיון לג 59.הניסיון לאפיין זהות לא פסח גם על מדינת ישראל
הודי נעשה עוד במהלך מדינת הלאום של העם הי –יסוד: ישראל -חקיקה של חוקל

נכתב כי  2011משנת  בדברי ההסבר להצעת חוק הלאום 60.עשרה-שמונההכנסת ה
יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, מקבלת משנה תוקף -"נחיצותו של חוק

ת זכותו של העם היהודי לבית לאומי בארצו, במיוחד בזמנים בהם יש המבקשים לבטל א
משנת הצעת חוק הלאום  .ואת ההכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי"

במקביל  2017.61ובשנת  2015בשנת  –נוספות  הונחה על שולחן הכנסת פעמיים 2011

______________ 

לאורך , כפי שמסביר אורגד, מבטא את השינוי התרבותי שהתחולל נימבחן האזרחות האמריק 58

מפרויקט שאפתני שדרש ואת היהפכותו  ,ניתאזרחות אמריקשל  הקבלהבהליך ההיסטוריה 

מבחן טכני קל יחסית בהשוואה למבחני ל םיניגרים לאמץ מאפיינים תרבותיים אמריקהמהמ

 .119, בעמ' 45 לעיל ה"ש, אורגדהאזרחות באירופה. ראו 

ולא בזהות דתית או חילונית.  ,נכון להבהיר כי המקרים המתוארים לעיל עוסקים בזהות לאומית 59

בישראל, ניתן לומר בזהירות, הזהות הלאומית והזהות הדתית אוחזות זו בזו לעיתים. כאן המקום 

 ,בראשית ימיה לגבש זהות ישראלית אחידה. מדיניות זו להזכיר את הניסיון של מדינת ישראל

קודמה באמצעים שונים דרך הקיבוץ הישראלי וצבא ההגנה לישראל.  ,כינוי "כור ההיתוך"בזכתה ש

)מהדורה שלישית,  172–171 דברים על ביטחון ישראל – יחוד ויעודגוריון -לדיון נוסף ראו דוד בן

גוריון: "לנו אין זמן. ההיסטוריה דוחקת אותנו. עלינו -בן (. בהתייחסו לכור ההיתוך מציין1980

לפעול במהירות. גם פיתוח הארץ וטיפוח תרבותנו וגם שמירת ביטחוננו מחייבים קצב מואץ ומזורז, 

כי אין יודע מה ילד יום. ויש עוד דבר: יהודי הגולה המתכנסים בהמוניהם בארץ אינם יכולים 

לא  –חברתי של המוני העולים -תמורה יסודית במבנה הכלכליחייהם... בלי -חרואלהמשיך כאן 

תיתכן קליטת העליה ולא יוקם משק לאומי... מיזוג הגלויות, איחוי קרעי התפוצות, הריסת מחיצות 

ייתכנו בכוח תנופה חינוכית  –הכלכלית במבנה המוני העולים -העדות וביצוע התמורה החברתית

וער... היתוך מהיר של הגלויות יתכן אך ורק בקרב הנוער הזה, היקף בקרב בני הנ-אונים ורחבת-רבת

שיצא מכלל ילדות ולכלל בגרות לא הגיע, ויש ביכולתנו לעצבו, ולצור דמותו לפי צרכי התקופה 

 המכרעת של הנחת היסודות."

 –יסוד: ישראל -הצעת חוקראו אבי דיכטר )ליכוד( וזאב אלקין )ליכוד(.  נסתכברי השל ח תםיוזמב 60

 )להלן: הצעת חוק הלאום(. 3541/18פ/ ,מדינת הלאום של העם היהודי

 איילת שקד נסתכברת הבמקביל להצעת החוק של דיכטר ואלקין הוצגו נוסחים נוספים על ידי ח 61

הצעת חוק  ;1550/19מדינת הלאום של העם היהודי, פ/ –יסוד: ישראל -)הבית היהודי( )הצעת חוק

שולי מועלם )הבית  נסתכברת החעל ידי ( ו9.6.2014-מירי רגב ב תנסכברת הזהה הוגשה על ידי ח

בר הצעות חוק פרטיות על ידי חשתי גם באותו עניין הוגשו  ה(. לצד נוסחים אל2017בשנת היהודי( )

ברת חד"ש וחועל ידי  (2883/19יסוד: מדינת ישראל, פ/-הצעת חוק)אלעזר שטרן )התנועה(  נסתכה

מוקרטית, יסוד: מגילת העצמאות והמדינה היהודית והד-הצעת חוק)יד( רות קלדרון )יש עת נסתכה

סעיף המטרות של נוסח השטרן וקלדרון עומד  נסתכברי הם של חיהתו(. ביסוד הצע1539/19פ/

 ,מהנוסחים האחריםזאת, להבדיל הקובע את מהותה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.  ,בחוק

ה היהודי של המדינה. ידמוקרטית תוך מתן עדיפות לאופיהות המבין המהות היהודית להמבחינים 

-הצעת חוק –בני בגין )הליכוד(  נסתכבר החשוב להזכיר, בהקשר זה, את הצעת החוק שהגיש ח

בגין עמד הנוסח ממגילת העצמאות  נסתכבר ה. ביסוד הצעתו של ח1587/20יסוד: מדינת ישראל, פ/
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זאת בעקבות  .עבר החוק בקריאה טרומית 2017ובמאי  ,סיונות לגבש נוסח מוסכםננעשו 
אושרה הצעת  2018 ביולי 19-וב 62,קמה ועדה מיוחדת לצורך השלמת הליכי החקיקהוה

הלאום ניתן יסוד -חוקבבין השינויים המרכזיים  63.בקריאות השנייה והשלישיתהחוק 
השפה הערבית בעלת "מעמד כי נקבע בחוק ) הערביתלמצוא את ההתייחסות לשפה 

בנוסחים לאחר של כמדינה דמוקרטית )ההתייחסות למדינת ישרא-ואת אי 64מיוחד"(
מעניין כמו כן אין בחוק התייחסות לשוויון.  (.של החוק הייתה התייחסות כזו קודמים

בית שהושמטה הדרישה )כמו גם בנוסח הסופי( ראשונה הבנוסח שעבר בקריאה ש
נה על בסיס עקרונות המשפט העברי. למעשה, מדובר בנסיגה קּולהמשפט יפרש 
בסיפא נזכר בו המשפט העברי ש, 1980-תש"םהלחוק יסודות המשפט,  1 מהוראות סעיף

 65של הסעיף.

______________ 

"ישראל היא מדינת הלאום של העם  להצעה: 1בס'  כך נקבע .המגדיר את אופייה של המדינה

היהודי, המושתתת על יסודות החרות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ומקיימת שוויון 

ולכן הצעתו של  ,יה" נראה כי עקרון השוויון לא היה מקובל על חברי הקואליצ.זכויות לכל אזרחיה

 בגין לא קודמה.

. ראוי 2017ביולי  26אמיר אוחנה )ליכוד(. דיון ראשון התקיים ביום  נסתכבר המד חעבראש הוועדה  62

בר שהוגש על ידי ח ,להוסיף כי הממשלה בחרה לקדם דווקא את הנוסח המקורי של חוק הלאום

(. במתווה מתווה ראש הממשלהמתווה שגיבש ראש הממשלה )להלן: את הולא  ,אבי דיכטר נסתכה

תה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ועיגון ראש הממשלה נקבעה "הגדרת זהו

ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת 

 ישראל".

יסוד הלאום(. -)להלן: חוק 898מדינת הלאום של העם היהודי, ס"ח התשע"ח  –יסוד: ישראל -חוק 63

נגד ושני נמנעים. בימים אלה תלויה ועומדת עתירה  55עד, ב 62הצעת החוק עברה ברוב של 

-(. ניתן לומר כי לחוקחסון נ' כנסת ישראל 5555/18יסוד הלאום )בג"ץ -שהוגשה לבג"ץ נגד חוק

יסוד הלאום יש שני רבדים: רובד הצהרתי ורובד מעשי. אומנם, עמדתנו היא כי ברובד המעשי לא 

ה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית המקדמת שוויון של יסוד הלאום דבר, שכן זהות-שינה חוק

יסוד: כבוד האדם וחירותו. עם זאת, אין -כלל אזרחיה מתקיימת ממילא בחוקי יסוד אחרים, כגון חוק

ליברליים -להפחית מחשיבותו של הרובד ההצהרתי. רובד זה עלול לסייע בקידום עקרונות אנטי

אל על חשבון אופייה הדמוקרטי. למעלה מן הצורך, ואף ולחזק את אופייה היהודי של מדינת ישר

יסוד הלאום או יקבע בו שינויים, נציין כי -שאין אנו סבורים כי בית המשפט העליון יבטל את חוק

עמדתנו במחלוקת שהתגלעה בעניין לאחרונה היא שלבית המשפט העליון יש סמכות לבטל או לתקן 

 :YANIV ROZNAI, UNCONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL AMENDMENTSאת חוקי היסוד. ראו 

THE LIMITS OF AMENDMENT POWERS (2017). 

בסעיף זה כדי לפגוע במעמד השפה הערבית בפועל ערב באמור "אין קובע כי )ג( 4' ס)ב(. 4ס'  64

ולכן אין זה  ,)ב(4-)א( ו4בסתירה לסעיפים לכאורה . תוספת זו עומדת "יסוד זה-תחילתו של חוק

למשל, אלכסנדר יעקובסון "מעמד העברית  ,כיצד יפרש אותו בית המשפט העליון. ראוברור 

 (.2014נית, יהודית, ליברלית והומניסטית, מרכז למחשבה ציו)והערבית בישראל" 

ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה " 65

לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה 

 הושמט "המשפט העברי". יסוד הלאום-בחוק ,העברי ומורשת ישראל." כאמור
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יסוד הלאום -היה טוב אילולא בחרה הכנסת להכניס את חוקכי  לדעהאנו שותפים 
 –הקיים ממילא  –ראשית, החוק מחריף את הקיטוב  66לספר החוקים של מדינת ישראל.

של עדין שנקבע על ידי האבות המייסדים באיזון הבין הקבוצות השונות במדינה, ופוגע 
שנית, קשה להבין  67ן אופייה היהודי של המדינה לאופייה הדמוקרטי.בי מדינת ישראל

)ב( לחוק מתיישבת עם ההגדרה 1כיצד הוספת הדת לעקרון היסוד המעוגן בסעיף 
העצמית של העם היהודי. הדת, ובמיוחד הדת היהודית, אינה מכירה בהגדרה עצמית לא 

ל הפרט ולא של הכלל. כל דת מתייחסת לרצון האל כעומד מעל לכל הגדרה עצמית. ש
השפה הערבית  ה שלבמעמד ההתייחסות לשפה הערבית נתפסת כפגיעהשלישית, 

 יותר. שינוי זה נחותלמעמד של שפה שנייה מעמד ממעמדה  הפחתתכבמדינת ישראל ו
ייכות של המיעוט תשהושת ה, אך יש בו כדי להשפיע על תחבלבד הוא אומנם הצהרתי

 בזכותו של המיעוט לשמור על תרבותו, שפתו ואורחות חייו.ולפגוע הערבי בישראל 
דווקא צורך לקדם היה פוליטי בחברה הישראלית ה-החברתי נוכח המצבל לגישתנו,

ולא לבטל את  ,המנגישות את השפה הערבית ,לשוניות-יוזמות לשון ליברליות, רב
 68.כלפי מיעוטים סובלניות-מגמות אנטי לחזקשעלול דבר  –מעמדה הרשמי 

 . תרבות חילונית בישראל3

ן המערבית תרבות החילּווהתגבשה כזרם מ ,ייחודיתהתרבות היהודית החילונית היא 
היות היהודים מיעוט  ,האחת לפחות: סיבותזאת לשתי ניתן לייחס  69ת המודרנית.בע

______________ 

נטועה עמוק בשיטת המשפט ממילא זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מה גם ש 66

כבוד האדם  :יסוד-חוקא ל1 ס'הישראלית ומעוגנת בחוקי היסוד ובמגילת העצמאות. ראו, למשל, 

יסוד את -יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-הקובע כי "חוק ,וחירותו

 .ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית"

כפי שטענו עמיר פוקס ומרדכי קרמניצר, "החוק עוסק בזהות המדינה ומתמקד באופייה היהודי, תוך  67

עמיר פוקס ומרדכי קרמניצר . הדמוקרטי והתעלמות מכל תוכן של אופייה הדמוקרטי"גימוד אופייה 

חוות דעת שהוגשה לועדת  – מדינת הלאום של העם היהודי –יסוד: מדינת ישראל -"הצעת חוק

-www.idi.org.il/ministerial( 2.5.2014) המכון הישראלי לדמוקרטיה" השרים לענייני חקיקה

committee/4643.  יסוד: ישראל -הצעת חוקלעמדה אחרת ראו, לאחרונה, חגי ויניצקי ושאול שארף

 (.2017)מכון בגין למשפט וציונות,  מדינת הלאום של העם היהודי –

שמית שאינה מוכרת: על מעמדה מנדל, דפנה יצחקי ומיטל פינטו "ר תןלעיון נרחב בעמדה זו ראו יונ 68

 (.2016) 34–31, 17, 10 גילוי דעתהמעורער של השפה הערבית בישראל והצורך לתקנו" 

מיהו חילוני? קריאות של יצחק ברנד ספרו בפתח המבוא שחיבר לשטרן צ' ה יכפי שתיאר ידיד 69

ההיסטוריה, (: "היהדות, כפי שנתפסה במהלך 2012המכון הישראלי לדמוקרטיה, ) 13 הלכתיות

אחוזים זה בזה  –דת, לאום, חברה ותרבות  –לה זהותית אחת, שמרכיביה השונים הייתה חבי

לכאורה לבלי הפרד. לו נשאלו יהודי הדורות בדבר מהות יהדותם יש להניח כי המרכיב הדתי היה 

יום מקבל מקום של בכורה בתשובותיהם, וזאת בין שמדובר בחיים בצלו של מקדש או בחורבנו, בק

ריבוני או בתנאי שיעבוד, בתור זהב או בעת ניוון, באירופה, באפריקה או באסיה. והנה, במאתיים 

השנים האחרונות לערך, החל בסופה של המאה השמונה עשרה, נתפרדה החבילה הזהותית. מכאן 

https://www.idi.org.il/ministerial-committee/4643
https://www.idi.org.il/ministerial-committee/4643
https://www.idi.org.il/ministerial-committee/4643
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אשר סייעה ליהודים לשמר את  ,ית של היהדותתרבותהמסורת ה, והאחרת ;בגולה
חילונית היא "התרבות החילונית היהודית למעשה,  70ייחודיותם לאורך ההיסטוריה.

 71חלק ממצוות הדת.מקיימים עצמם חילונים את גם היהודים המגדירים שכן  ,"למחצה
התקיימו שמראשיתה הייתה היהדות תרבות פלורליסטית, בעלת גוונים שונים כבר 

 ,ולעידן זכויות האדם עשרה-שמונהאך עד למאה ה ,ותתפוצובשראל במקביל בארץ י
את  לחדשהשאיפה  72.היהודית ההלכה יה שלבמסגרת גבולות הפלורליזםהתקיים 

 חדותבאותה וביטאו  ,ה של התנועה הציוניתפרי משנת היאהיהדות כתרבות לאומית 
רבותית כדי יש ביהדות כתפיסה תכי אשר האמינו  ,אחד העם וחיים נחמן ביאליק

שאלת השאלות  73.דורלהחיוביות שיונחלו מדור הלאומיות להשפיע על המסורות 
של מקובעת בגרסה  קהדב ,הייתה כיצד להתגבר על התהום המתרחבת בין "הדור הישן"

המסתער בשקיקה על אוצרות התרבות האירופית  ,ת יהודית, לבין "הדור החדש"דתיּו
הגותו של אחד העם  74.הגלותיהמטען היהודי מ חלקומבקש להשליך מעליו המודרנית 

______________ 

 והלאה חלק הארי של היהודים המעוניינים בשימור זהותם היהודית מדגישים את הלאום, את החברה

 הלכתי."-אינם מייחסים חשיבות למרכיב הדתיואת התרבות, אך 

(. 2016) 700, 695יט  משפט ועסקיםליברליים" -ליברליים ואנטי-אמנון רובינשטיין "מיעוטים לא 70

 "(.ליברליים-מיעוטים לא"רובינשטיין )להלן: 

, גם ההגדרה של אליו התייחסנו לעילש ,יהודי-כאן דרושה הבהרה מסוימת. כאחיו החילוני הלא 71

 נילמשל, היהודי החי בישראל שונה מאחיו היהודי הקנדי או האמריק ,קשה. כךהיא היהודי החילוני 

לארץ. היהודי המתגורר בתפוצות נחלק לשלוש קבוצות מרכזיות: היהדות -המתגורר בחוץ

, סיתקו. כל קבוצה, למעט האורתודווטיביתהרפורמית, היהדות האורתודוקסית והיהדות הקונסר

בוחרת לקיים חלק מסוים ממצוות הדת )או המסורת( אך דוחה אחרות. ניתן לומר כי היהדות 

יה ושואפת להתאים את הנורמות הדתיות לדרישות ,הרפורמית קרובה יותר ליהודי החילוני בישראל

עוזי רבהון "הפרופיל הדתי של ואפרים תבורי  חילונית. ראוה-הסביבה הכללית המודרנית של

 107–101, 92 היהדות הרפורמית: הגות, תרבות וחברהים הרפורמים בארצות הברית" היהוד

 (.2014)אבינועם רוזנק עורך, 

תרבות ייחודה של התרבות היהודית החילונית בתרבויות העם היהודי"  –"מבוא יעקב מלכין  72

 (.2006)יעקב מלכין עורך,  15, 13 הגות חדשה בישראל – היהדות החילונית

 –למשל, בעודו מתגורר בתל אביב, נהג חיים נחמן ביאליק לכנס מדי שבוע "עונג שבת" כך,  73

התכנסות שבועית קבועה להשמעת דברי תורה ועיון. ביאליק ראה בכך מעשה תרבותי שנועד למלא 

חיים נחמן כתחליף או כתוספת לסדר היום הדתי. ראו אבנר הולצמן  ,את השבת בתוכן יהודי חילוני

: 1926פת העם העברית בלונדון בשנת שנשא באס ה(. ראו גם את דבריו בהרצא2009) 202 ביאליק

כל אלה הן  –"כל המסורה שלנו, יסודות המדע הלשוני, הנקוד, יסודות הדקדוק, הלקסיקוגרפיה 

כח קולקטיבי אצור בהן. הם  –יצירות קבוציות. יתר על כן, אפילו יצירות היחידים שנשארו לדורות 

ור כולו ושכינת האומה דברה מתוך גרונם. ואם רוצים אנו להנחיל לבאים אחרינו את שליחי הצב

כח האומה. עלינו לחדש את הסמיכה, -עלינו לצרף לו את סמכותם של באי –הרכוש הקבוצי שלנו 

השדרה של -המשיח. הסמיכה היא המסורת. ההשתלשלות, חוט-אשר לה נבאו, שתשוב עם ימות

עגועים להתחדשות הסמיכה הם געגועים לסמכות לאומית." חיים נחמן העם הקבוצית, הג-יצירת

 .benyehuda.org/bialik/dvarim_shebeal_peh14.html יהודה-פרויקט בןס הרוח" וביאליק "על כנ

 27–25, 9 פרקי עיון בהגות היהודית של המאה העשרים – היהדות והתרבות החילוניתאליעזר שביד  74

 (.1981מאיר איילי עורך, )

http://benyehuda.org/bialik/dvarim_shebeal_peh14.html
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תרבות יהודית תתגבש בו שלהקים תשתית למפעל חינוכי הכולל מרכז רוחני  ביקשה
מופת לגביה יהווה והוא זדהה עם המרכז במהלך בנייתו, ת יהדות הגולה לאומית חדשה.

ת קודמת לתרבוהיא  ;הווייתו של עם היא בבחינת קשר רצוף של הדורות .לחיקוי
בהנחה זו גלומה נקודת הראות החילונית של  .תשתיתלהם ומהווה  ,ולתכניה הרוחניים

אשר  ,ול אחד של הרוח הלאומיתגיתה אלא גליליזציה הדתית לא היהעם. הציוו אחד
 75מבטאת יצר קיומי רציף ואחיד.ובאה לידי ביטוי בדורות שונים בצורות שונות, 

ומורכבת. לאורך השנים האחרונות  ההיא חמקמק "יהודי ישראלי"ההגדרה של 
בפרט.  יישראלה-דיסקרי עומק בקרב הציבור היהודי בכלל והציבור היהוכמה נערכו 

אחד . חלקים גדולים בציבור הישראליתוך  ואל מאפשרים התבוננות על הסקרים אל
פרסמה  2009קרן אבי חי. בשנת  הוא יוזמה שלהפרויקטים המעניינים בשנים האחרונות 

מכון הישראלי לדמוקרטיה אשר ביקש לבחון, באמצעות ללה ו משותףמחקר הקרן 
 נסמכו הסקרים 76.דמותה היהודית של החברה הישראלית אתסקרים שערך מרכז גוטמן, 

שנדגם על ידי  (ומעלהעשרים על מדגם מייצג של הציבור הישראלי היהודי הבוגר )מגיל 
 51% ,על פי הממצאים ינים.מרואי 2,803 וכללו ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

-בעוד ש ,מגדיר בצורה הטובה ביותר את זהותם "יהודי"כי המונח  השיבו מהנשאלים

 הממצאים אל 77.בצורה הטובה ביותר אותםמגדיר  "ישראלי"השיבו כי המונח  41%
על התקרבות  ייתכן שהם מלמדיםשכן  ,אינם מעידים בהכרח על התקרבות לדת היהודית

שאלה "איך ל של הנשאלים תםמעניינת במיוחד תשובו לעם היהודי. אהיהודי ללאום 
 ;יםידת-חילונים אנטיעצמם את הגדירו  3% :"?היית מגדיר את עצמך מבחינה דתית

חרדים.  – 7%-ו ;םידתי – 15% ;םימסורתי – 32% ;םידתי-חילונים לא אנטי – 43%
 סבורים 77%טובים,  מול על מעשיםבגו אלוהים נים בקיומו שלימאמ 80% מעבר לכך,

______________ 

 ראו גם .(1997) 285–284 מאה שנות ציונות – מהרצל עד רבין והלאהאמנון רובינשטיין  75

 להבדל בין היהודי המאמין ליהודי 1897שנת מכתביו אחד מאחד העם ב ו שלאת התייחסות

 האלה, אע"פ שיוצאים הם מתוך 'התחלות ראשונות' הרחוקות זוהשואל: "שני מיני היהודים 

 מזו כשתי הקצוות, מגיעים איפוא לבסוף גם שניהם לרגש אחד וחפץ אחד: רגש אהבה וכבוד

לקניני העם הרוחניים וחפץ התחיה הלאומית על יסוד הקשר ההיסטורי שבין 'קוב"ה ואורייתא 

 ם בו, ואינם מחולקים אלא בהשקפתם העיוניתוישראל', קשר ששניהם מודים בו ושניהם חפצי

על אופן הויתו והתפתחותו, על שאלת מוקדם ומאוחר בשלשלת הסבות והמסובבים... המחלוקת 

הזאת, בכל גודל ערכה הדתי, אינה מולידה פירוד יסודי ביניהם בדבר תכונת העבודה הלאומית. 

 יהודה-פרויקט בן"תחיה ובריאה"  אחד העם "....תחיה, לא בריאה, היא המטרה הרצויה לשניהם

benyehuda.org/ginzberg/Gnz054.html. 

ערך מרכז  2009: "במחצית הראשונה של שנת 9, בעמ' 9 לעיל ה"ש, אבי חי חדוכפי שמתואר ב 76

סקר לבחינת דמותה היהודית של החברה הישראלית מן ההיבטים של רמת דתיות, אמונה,  ...וטמןג

הישראלי כלפי המדינה -ערכים ומנהגי דת ומסורת. בנוסף, התייחס הסקר לעמדות הציבור היהודי

היהודית וליחס של יהודים ישראלים -והחיים הציבוריים, ליחסים בין קבוצתיים בחברה הישראלית

 ."יהדות התפוצות כלפי

 מהנשאלים השיבו כי עדתם )אשכנזי או ספרדי( היא שמגדירה אותם בצורה הטובה ביותר, 4% 77

מה שמגבש את זהותם. שם, הוא דתי( -לא–השיבו כי אופן שמירת המסורת שלהם )דתי 4%רק ו

 .63בעמ' 

http://benyehuda.org/ginzberg/Gnz054.html
http://benyehuda.org/ginzberg/Gnz054.html
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 72%עונש על מעשים רעים, ב מאמינים 74%יש כוח עליון המכוון את העולם, כי 
טוענים כי התורה  65%-ו ,ממצב רעלהיחלץ לאדם  לסייעתפילה יכולה כי  סבורים

מכלל היהודים בישראל טוענים כי חשוב לערוך טקס  80% אלוהי. צווהמצוות הן 
ד" לערוך את סדר פסח, וים כי "חשוב" עד "חשוב מאמעיד 90%נישואים בברכת רב, 

רגו את ברית יד 94%מהיהודים הישראלים שומרים על אכילת אוכל כשר בבית,  76%
טקס בר המצווה את כך ושיעורים דומים דירגו המילה כ"חשובה" עד "חשובה מאוד", 

 חדומחברי  78(.86%קבורה על פי המסורת )את ה( ו90%קדיש )האמירת את (, 91%)
במקומה של הדת " כי יש התעניינות בקרב יהודים ישראלים רבים מסכמים אבי חי

מביעים עמדה אוהדת כלפי ביטויים של ו' מדינה יהודית'אל ובמשמעות של רבמדינת יש
ר על חופש והישראלים גם מבקשים לשמעם זאת,  79."ומסורת במרחב הציבורידת 

רים כי ישראל יכולה להיות גם מדינה מרבית הישראלים סבוו" ,הבחירה האישי שלהם
המחלוקת בין הגישות  80".יהודית השומרת על ההלכה הדתית וגם מדינה דמוקרטית

קרוב למחצית ", ורק קונפליקט תיוצר ,אבי חי חדוכפי שבאו לידי ביטוי ב ,השונות
 81."תמיד את הדמוקרטיה על פני ההלכהלהעדיף סבורים שיש 

בישראל ה היהודית ישסעים והפערים בקרב האוכלוסינבחנו ה Pew שערך מכון סקרב
הסקר מבוסס על ראיונות  82לגבי ערכים פוליטיים ותפקיד הדת בחיים הציבוריים.

ממצאי הסקר מלמדים כי  83.עשרה-שמונהישראלים מעל גיל  5,601אישיים בקרב 
חרדים, דתיים,  הבאות: ההגדרותאחת מעצמם מקבלים על יינים אוהמרכמעט כל 

בדרך מקפידים עצמם לקבוצה החרדית את היהודים המשייכים  84.םתיים או חילונימסור

______________ 

 .44-ו 38–35, 26שם, בעמ'  78

 .10שם, בעמ'  79

 שם. 80

ם יש ימקרה של סתירה בין ההלכה היהודית לבין עקרונות דמוקרטיכל סבורים כי ב 44% .שם 81

 20%-ו ,"אחרתהשיבו כי יש לפעול "לפעמים כך ולפעמים  36%להעדיף את שמירת הדמוקרטיה, 

 .57שם, בעמ'  קבעו כי בכל מקרה יש לבכר את שמירת ההלכה היהודית.

82 PEW RESEARCH CENTER, ISRAEL'S RELIGIOUSLY DIVIDED SOCIETY (2016), assets. 

pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/Israel-Survey-Full-Report.pdf . 

 (Pew Research Center"החלוקה הדתית בחברה הישראלית" ) ראו מתורגמתתמציתית לגרסה 

http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/israel_survey_overview. 

hebrew_final.pdf :להלן( סקר Pew.)  מכוןPew מפלגתי הפועל משנת -א ניהוא מכון מחקר אמריק

ועורך סקרי דעת קהל, מחקר דמוגרפי, ניתוחי תוכן ומחקרים נוספים במדעי החברה ברחבי  2004

 העולם.

ה יראוי להבהיר כי הסקר כולל דגימה עודפת. כלומר, נערכו בקרב הקבוצות השונות באוכלוסי 83

מדגם אקראי, וזאת על מנת לנתח את העמדות השונות ללמספר הדרוש  ראיונות נוספים מעבר

חלים ישראלים מיוצגים באופן יחסי נתומנוצרים, דרוזים, חרדים שכך  ,)דגימה זו תוקנה סטטיסטית

 .6, שם, בעמ' Pewלחלקם הממשי באוכלוסייה(. ראו סקר 

 – 10% ;מסורתייםכ – 23% ;םעצמם כחילוניאת מכלל אוכלוסיית המבוגרים בישראל מזהים  40% 84

רו את ידהג 1%רק נוצרים. כ – 2%-ו ;דרוזיםכ – 2% ;מוסלמיםכ – 14% ;חרדיםכ – 8% ;דתייםכ

את מגדירים  49%נמצא כי יהודית התוך האוכלוסייה השיעורים ב. בבחינת "אחר"עצמם חסרי דת או 

http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/israel_survey_overview.hebrew_final.pdf
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/Israel-Survey-Full-Report.pdf
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/Israel-Survey-Full-Report.pdf
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/israel_survey_overview.hebrew_final.pdf
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/israel_survey_overview.hebrew_final.pdf
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/israel_survey_overview.hebrew_final.pdf
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/israel_survey_overview.hebrew_final.pdf
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. תדמוקרטי מדינהפני ומביעים העדפה חזקה למדינה יהודית על  ,כלל יותר על ההלכה
 ,בקרב הקבוצה הדתית נמצא כי הרוב מקיימים את מצוות הדת )שמירת כשרות ושבת

גברים ושיעור הישראל מאשר החרדים, בחברה הכללית ביותר אך הם מעורים  85,למשל(
. המסורתיים שעשו זאת החרדיםגדול בהרבה משיעור הגברים שירתו בצבא שדתיים ה

והם מדווחים על  ,לקבוצה החילוניתהדתית בטווח רחב באמצע בין הקבוצה  נמצאים
תופסים את זהותם כיהודים בעיקר  םיהודים חילוני 86מידות שונות של הקפדה דתית.

 .והדבר משתקף באמונותיהם ובמנהגיהם ,של מוצא או תרבותכעניין 
לגבי כי הזהות העיקרית המכון הישראלי לדמוקרטיה עולה רסם שפנוסף מחקר מ

 14%לעומת  (,מהנשאלים 76%)חילוני היא הזהות הישראלית  עצמואת שמגדיר  הציבור
 ם את ביתיוקדפבלבד לא רק שחילונים מעטים  87הודית.רית היא יהזהות העיקשלגביהם 

אינם  הם ( טוענים כי40%רבים מהם )בוע או מתפללים באופן תדיר, אלא ש מדי כנסתה
מקפידים על מה שניתן לכנות  םהחילוניממאמינים באלוהים. ברם, חלקים נרחבים 

רחו או השתתפו ימהחילונים מעידים כי א 87%היבטים תרבותיים של הדת. למשל, 
אין הדבר  88.לפעמים מדליקים נרות שבת הםרים כי ( אומ53%מחצית )כו ,בסדר פסח

משתתפים  50,000-ויותר ממדינות  57בחנו נייחודי לישראל. בסקר של מכון "גאלופ" 

______________ 

בפני עצמה היא גודל  הסוגי .חרדים – 9%-ו ;דתיים – 13% ;מסורתיים – 29% ;עצמם חילונים

מקטלגים אוכלוסייה זו. אין במחקרים השונים שמעניין  .חילונית בישראלה-האוכלוסייה הערבית

 59.6%טענו  2015ודוק, יותר ויותר ערבים מביעים עמדות חילוניות ליברליות. כך, למשל, בשנת 

מדינות הערביות מהאוכלוסייה הערבית כי ישראל צריכה להשתלב בעולם המערבי יותר מאשר ב

השיבו כי על ישראל לקיים עם מדינות ערב קשרים הכרחיים בלבד.  52.9%-והמוסלמיות שבאזור. כ

 .369, בעמ' 10 לעיל ה"ש, שבטי מדינת ישראלרובינשטיין ראו 

עצמם כדתיים את אלים שזיהו מקרב הנש 69%-עצמם כחרדים ואת מקרב הנשאלים שזיהו  86% 85

מהדתיים אומרים כי הם  74%-מהחרדים ו 85% .תומכים בכך שההלכה צריכה להיות חוק המדינה

 משתתפים בטקסים דתיים בכל שבוע.

עצמם את אלה שהגדירו  ,מתפללים לפחות פעם אחת ביוםמהדתיים ה 58%-ומהחרדים  76%לעומת  86

: אחד מכל חמישה ציינו כי הם מתפללים בכל יום פחות אחידים הרגלי תפילהמפגינים מסורתיים 

ציינו כי הם מתפללים אחת לשבוע, כשליש העידו כי הם מתפללים אחת לחודש או  15%(, 21%)

. הבדלים נוספים (31%-כ) ציינו כי הם אינם מתפללים כללוכשליש  ,(32%לעיתים רחוקות )

 –אם בכלל  –ד ונוספים. למשל, מעטים מאבמחויבות לדת מתבטאים גם במנהגים דתיים יהודיים 

( 95%כמעט כל החילונים )ואילו קרב החרדים או הדתיים אומרים כי הם נוסעים ברכב בשבת, מ

נוסעים הם מעידים כי  53% –מפולגים גם לגבי סוגיה זו  , לעומתם,נוסעים בשבת. המסורתיים

 נמנעים מנסיעה בשבת. 41%ואילו  ,בשבת

)המכון  2016מדד הדמוקרטיה הישראלית פאדי עומר ור, חנן כהן, דנה בובליל תמר הרמן, אלה הל 87

פילוח המגזרים עולה כי הציבור מ(. 2016 מדד הדמוקרטיה :( )להלן2016הישראלי לדמוקרטיה, 

מהציבור  1%רק  ,השוואה מגדיר את הזהות הישראלית כעיקרית. לשםשהחילוני הינו המגזר היחיד 

 יםדתי-הלא-יםמהמסורתי 47%-ו יםדתיה-יםמהמסורתי 40%לאומי, ה-דתימהמגזר ה 16%החרדי, 

 הגדירו את הזהות הישראלית כעיקרית.

אינם הולכים לבית כנסת כלל. הם מהחילונים אומרים כי  60%. 18, בעמ' 82 לעיל ה"ש, Pewסקר  88

 שאינם מתפללים כלל. 79%לעומת  ,מהחילונים מעידים כי הם מתפללים בכל יום 1%רק 
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היא שיעור הדתיים הנמוך ביותר עם הסקר מצא כי הדת  89לרמת דתיותם.בנוגע 
 81%לעומת  ,עצמם "דתיים"את מהנשאלים היהודים הגדירו  38%רק  :היהדות

מדובר בהגדרה כי מההינדים. יש לזכור  82%-מהמוסלמים ו 74%, נוצריםמה
ודתיותו אינה נבחנת לפי מידת השתתפותו בפולחן הדתי וקיום  ,סובייקטיבית של הפרט

קיים מצוות הוא מלדעת צופה מהצד החילוני נראה דתי למחצה שכן שיתכן י .מנהגי הדת
 שונות.

ובות רבות ושונות, המקשות מציאת מכנה מנביעה תש "מיהו חילוני"השאלה אכן, 
מיהו "דתיים מתעניינים בשאלה -מקבוצת החילונים שאינם אנטי 47%משותף מוסכם: 

 20%רק אכן, לדת בזהות החילונית. רב יותר מקום למעשה כך מעניקים בו ,"יהודי
קרב מ 62%, על כך נוסף 90דתיים סקרנים ביחס לשאלה זו.-מקבוצת החילונים האנטי

את זהותם היא יותר מכל ממחישה שהמילה כי  ואמרדתיים -אינם אנטישונים החיל
לפי עדת המוצא עצמם את הגדירו  5%, "יהודיהצביעו על המילה " 31%, "ישראלי"

 91דתי(.-לא/עצמם לפי אופן שמירת המסורת )דתיאת הגדירו  2%-ו ,)מזרחי, אשכנזי(
פחות בנוח לחיות חשו ילונים הח היהודיםנמצא כי , 2017שנערך בשנת  ,אחר בסקר
ההסבר המתבקש לנתון  92חברי קבוצות יהודיות אחרות.כמי שהם בהשוואה לבישראל 
השפעה של הציבור החילוני על סוגיות מהותיות הנוגעות עדר יכולת ההוא זה מפליא 

סקר שערך מכון רפי סמית בשנת  כך, למשל, .יחסים שבין דת למדינהובאורח חייו ב
ר תחבורה עדמהרצון של הציבור החילוני  תמונה של חוסר שביעות יירמצ 201893

______________ 

89 WIN-GALLUP INTERNATIONAL, GLOBAL INDEX OF RELIGIOSITY AND ATHEISM 4 (2012), 

www.scribd.com/document/136318147/Win-gallup-International-Global-Index-of- 

Religiosity-and-Atheism-2012אוכלוסיית העולם דתית פחות, אתאיסטית יותר" :. ראו גם "סקר 

 .news.walla.co.il/item/2559616 (20.8.2012) וואלה

 .61, בעמ' 9 לעיל ה"ש, חי אבי חדו 90

 .64שם, בעמ'  91

)המכון  תוצאות הסקר – 2017אינדקס הפלורליזם לשנת נח סלפקוב ושמואל רוזנר, סטיבן פופר  92

-jppi.org.il/new/he/article/english-2017-pluralism-index-survey( 2017למדיניות העם היהודי, 

results/.  כי הם מרגישים בנוח ברמה של  "חילונים לחלוטין"השיבו ה 4עד  1-נוחות מהבדירוג רמת

. 3.45 –ים מסורתיוה ;3.4 –ם ליברליה יםדתיה ;3.3ברמה של  – יםמסורתי-קצתה םהחילוני ;3.19

 (3.64) ם, החרדי(3.63) יםהדתי םהן היהודי ההכי נוחשדיווחו על התחושה שלוש הקבוצות 

 .(3.70) ם(לי"החרדהלאומיים )-והחרדים

מדד  :( )להלן2018)מכון רפי סמית,  10דו"ח מס'  –מדד הדת והמדינה אולגה פניאל ורפי סמית  93

מכון רפי סמית שנערך על ידי הוא מחקר דעת קהל שנתי  מדד הדת והמדינה (.2018 הדת והמדינה

אחר עבור עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון. המדד עוקב אחר דעת הקהל בנושאי דת ומדינה וב

בהפרדת  כיםמהציבור היהודי תומ 66%עולה כי האחרון מהמדד  ,כך, למשל השינויים שחלים בה.

 90%בהפרדה האמורה.  55%, שבה תמכו 2010גדל בהדרגה למן שנת נתון זה  .הדת מהמדינה

 לדת-הקרובים-דת תומכים בכך. המסורתייםל-קרובים-כך-כל-הלא-מהמסורתיים 71%-מהחילונים ו

 ,(22%תומכים בהפרדה. כצפוי, התמיכה בהפרדה פוחתת בקרב הדתיים ) 43%ורק  ,חלוקים בדעתם

 . שם,המתנגדים לכך 81%לעומת  ,תומכים בהפרדת הדת מהמדינה 19%ובקרב החרדים רק 

 .13בעמ' 

http://www.scribd.com/document/136318147/Win-gallup-International-Global-Index-of-%20%0bReligiosity-and-Atheism-2012
http://www.scribd.com/document/136318147/Win-gallup-International-Global-Index-of-%20%0bReligiosity-and-Atheism-2012
https://news.walla.co.il/item/2559616
http://jppi.org.il/new/he/article/english-2017-pluralism-index-survey-results/
http://jppi.org.il/new/he/article/english-2017-pluralism-index-survey-results/
http://jppi.org.il/new/he/article/english-2017-pluralism-index-survey-results/
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 9% רק לא בכדי 95.על ענייני המעמד האישי הרבנותשל מונופול המו 94ציבורית בשבת
 38%לעומת  ,הממשלה בתחומי דת ומדינהמהחילונים השיבו כי הם מרוצים מפעילות 

הציבור רוב ן, נראה כי אכ 96מהציבור הדתי אשר השיבו בחיוב. 54%-מהציבור החרדי ו
 97.מבקש לכפות את אורחות חייו על הרובה ,אינו שבע רצון מהממסד האורתודוקסי

איזון בין הרכיב  שמתקיים יםמהציבור החילוני חושב 26%רק  כימורים נתונים אחרים 
לעומת  98.שקבעו כי הרכיב היהודי חזק מדי 61%לעומת  ,במדינההיהודי לדמוקרטי 

______________ 

 .30, בעמ' שם מהציבור החילוני תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת. 95% 94

 94%-ו ,יתה בידם הבחירהיהאילו מהציבור החילוני היו מעדיפים להינשא מחוץ לרבנות  79% 95

 .27-ו 15, בעמ' שם מהציבור החילוני תומכים בפתיחת שוק הכשרות לתחרות.

בשני  .2017-ו 2016מהשנים הדת והמדינה  י. מעניין להשוות נתונים אלה למדד48עמ' , בשם 96

. לעומת 8%שיעור החילונים שהביעו שביעות רצון מפעילות הממשלה בתחום עמד על המדדים 

 גידול משמעותי.להבחין בניתן  ,שביעות הרצון באוכלוסיות הדתיותכאשר מתבוננים על זאת, 

בשיעור  9%עלייה של חלה  2017ובשנת ציבור החרדי היו שבעי רצון, מה 39%רק  2016בשנת 

 2016שיעור שביעות הרצון בשנת דתי המגדיר את עצמו כ. בציבור שבעי הרצון מקרב ציבור זה

ראו רפי  .היו שבעי רצון מפעילות הממשלה 56%-ו ,15%חלה עלייה של  2017ובשנת  ,41%היה 

מדד הדת  :( )להלן2017)מכון רפי סמית,  9דו"ח מס'  –נה מדד הדת והמדיאולגה פניאל וסמית 

 )מכון רפי סמית, 8דו"ח מס'  –מדד הדת והמדינה אולגה פניאל ורפי סמית ; (2017 והמדינה

2016.) 

 66% .נציגי החרדים בממשלהממגמה זו באה לידי ביטוי בסלידה של חלקים רחבים בציבור  97

 ,מהחילונים 87%עם אלה נמנים  .המפלגות החרדיות מהנשאלים היהודים תומכים בממשלה בלי

. נתון מעניין נוסף שעלה הדתיים-מהמסורתיים 53%, ואפילו דתיים-ךכ-לכ-הלא-מהמסורתיים 79%

 64%מהמחקר הוא שרוב מצביעי המפלגות בקואליציה תומכים בממשלה בלי המפלגות החרדיות )

ממצביעי הבית  71%אפילו ו ,ישראל ביתנו ממצביעי 87%ממצביעי כולנו,  80%ממצביעי הליכוד, 

כפי שניסח זאת רובינשטיין לאחרונה,  .51, בעמ' 93 לעיל ה"ש, 2018 מדד הדת והמדינההיהודי(. 

כל הקבוצות בחברה מאוכזבות ומתוסכלות, ושום קבוצה אינה מרוצה בכך שמדינת ישראל ייחודית 

: "במגזר של החילונים קיים 169, בעמ' 10 לעיל ה"ש, שבטי מדינת ישראלטיין רובינשראו  .ממצבה

כעס על המונופול של הרבנות והדת בדין האישי, על העדר תחבורה ציבורית בשבת ועוד; החרדים 

דירים כהסתה בתקשורת רואים את עצמם נרדפים בנושא חובת השירות בצבא, ובמה שהם מג

-הציונים כואבים על אורח החיים החילוני ועל חוסר יכולתם ליצור זהות יהודית-החילונית; הדתיים

אורתודוקסית בקרב ציבור רחב יותר; הקהילות הקטנות של קונסרבטיביים ורפורמים קובלות על 

לבחינת שיעורם  2013ערך מכון גוטמן בשנת שבסקר שחוקתית נגדן." מעניין -הפליה משפטית לא

 . ראו7%-בישראל נמצא כי שיעורם באוכלוסייה בישראל עומד על כ ווטיביםשל הרפורמים והקונסר

המכון הישראלי פרופיל ועמדות"  –תמר הרמן "הרפורמים והקונסרבטיבים בישראל וחנן כהן 

 .www.idi.org.il/articles/6342( 19.6.2013) לדמוקרטיה

)המכון הישראלי  71 2018מדד הדמוקרטיה הישראלית תמר הרמן, אור ענבי, אלה הלר ופאדי עומר  98

של  התחושהלעניין  ,93, בעמ' 87 לעיל ה"ש, 2016 מדד הדמוקרטיה(. ראו גם 2018לדמוקרטיה, 

 15%לשם השוואה, מהציבור החילוני השיבו בחיוב.  14%השפעה על מדיניות הממשלה: רק יכולת 

 29%-דתי וה-מהציבור המסורתי 25%דתי, -הלא-מהציבור המסורתי 16%מהציבור החרדי, 

 לאומי חשים כי הם יכולים להשפיע על מדיניות הממשלה.ה-מהציבור הדתי

https://www.idi.org.il/articles/6342
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 85%-כהשיבו  ה,ילבעיותהזיקה ייכות למדינה ותהשהתחושת גבי ל , כאשר נשאלוזאת
 99מהציבור החרדי.בלבד  63.5%לעומת  ,בחיובמהציבור החילוני 

מיהו . ונת ביותרהגים הדתיים, המסורתיים הם הקבוצה המגּווהנבמונחי האמונות 
ילוני חשל שילוב  –יהודי )ישראלי( מסורתי? יהודי מסורתי הוא למעשה יצור כלאיים 

ויהיו שיגדירו אותם  ,דתי. יהיו שיגדירו מסורתיים כמשתייכים לקבוצה החילוניתו
כמשתייכים לקבוצה הדתית. עם זאת, ניתן לקבוע כי מסורתיים לעולם לא ייכללו 

אלא  ,ריתבינבקבוצה החרדית. אנו נבקש לקבוע בזהירות כי מסורתיות אינה הגדרה 
החילוני המוחלט ובצידו האחר הדתי המוחלט. מדובר במנעד אשר בצידו האחד האדם 

יסייעו בהבחנה בין ש. ניתן להציע מבחנים לחילוניהמסורתי הוא הטווח שבין הדתי 
מבחן אחד כדי אין ב ,המסורתי לבין הקבוצות האחרות בחברה הישראלית. לטעמנו

אלא יש להתחשב בהשפעה של כל אחד  ,לקבוע שיוכו של פרט לקבוצה מסוימת
צום , כגון שמירה על כשרות ,דתיותה חלק מהמצוותמקיימים  המסורתייםם. מהמבחני

יתנגדו המסורתיים למונופול  בדרך כללעם זאת, . חגים יהודייםקיום ו יםכיפורהביום 
חוקי ההלכה עקרונות דמוקרטיים על יעדיפו ו ם,ובגירושי םבנישואי של הממסד הדתי

 .היהודית
 ,למשל ,כך גם מימד חילוני.יש בות היהודית הגים הנתפסים דתיים בתרמהנחלק ל

העומד בבסיס ההגות  משקף את ערך הליברליותה ,ירות""חג הח הוא גם חג הפסח
מתוך ציווי לא ודוק: הציבור החילוני מקיים חלק מאורחות הדת והמסורת  .החילונית

לי , שהחילוני הישראהעם היהודילזהות של ו לתרבות אלא כמנהג הקשור בטבורו ,דתי
חלק מהמסורות הדתיות אומצו על ידי הציבור נראה ש, על כך נוסף .חש השתייכות אליו

מהיהודים  80%-למשל, כ ,החילוני בישראל על מנת להגשים ערכים אחרים. כך
כי ויותר משני שלישים מדווחים  ,הישראלים משתדלים לבלות עם המשפחה ביום השבת

הישראלי מגלה פנים  היהודיאכן,  100ת.עורכים סעודה משפחית מיוחדת בליל שבהם 
ולא  ,תרבותיים ככל הנראההם ומניעיו  ,לו מנהגים ומסורות לאמץיבבחירה א יםמורכב
 101דתיים.

בחברה , כי יש תנועה "ימינה" אצל כל הקבוצות מתבקשתה בזהירות ניתן להעריך,
ם פכינהלאומיים -דתייםוחילונים מתקרבים לאמונה ולמסורת,  ,כך 102.הישראלית

______________ 

 ,(92%) ים ביותרגבוהחש השתייכות בשיעורים הלאומי ה-. ראוי לציין כי הציבור הדתי75שם, בעמ'  99

-הלא-המסורתיובקרב הציבור  (83.5%דתי )ה-המסורתיושיעורים דומים נרשמו גם בקרב הציבור 

 (.85%דתי )

 .12, בעמ' 9 לעיל ה"ש, אבי חי חדו 100

מהחילונים תופסים את היותם יהודים כעניין של תרבות או  83%. 16, בעמ' 82 לעיל ה"ש, Pewסקר  101

מהדתיים תופסים את היותם יהודים כעניין של דת. נתון  52%-ומהחרדים  70% ,מוצא. לשם השוואה

 .29דתיים שומרים במקצת על המסורת. שם, בעמ' -מהחילונים האנטי 25%-מעניין נוסף הוא ש

את , אך הוא מצביע על מגמת ירידה בקרב האנשים המגדירים 2009נעשה בשנת  אבי חי חדומנם וא 102

קבוצות הדתית ב 6%עלייה של נרשמה  1999עלייה בקרב הדתיים. משנת על ו םעצמם חילוני

 .באוכלוסייה מסורתהעל השמירה  תמידחלה עלייה בובאופן כללי  ,והחרדית
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של  הא ריקנותיהזו ר תנועה יהסבלהמתיימרות אחת הטענות השכיחות  103לחרד"לים.
כפי שחוקי לדעתנו, אין ממש בטענה זו. . ("העגלה הריקה") בישראלהחילונית הזהות 

על כן מקום . יק לעולם יתמלא בחומרים זמינים וקליםהפיזיקה מלמדים אותנו, ִר 
 ,עומק זה ביהדותמוצא החילוני  ,ני משמעותיהזהות החילונית אינה מספקת עומק רעיוש

 104ברקע ובעוצמה משמעותית.תמיד אשר בישראל קיימת 
קבוצת הרוב בחברה את עדיין מהווה מבחינה דמוגרפית הציבור החילוני 

ובא. קרב אולם נתונים מהעשורים האחרונים מצביעים על שינוי דמוגרפי  105הישראלית.
צפוי מתוך כלל האוכלוסייה בישראל החרדית  חלקה של האוכלוסייה ,תותחזיהלפי 

ערבית -האוכלוסייה הלאמתוך ו 2065,106בשנת  32%-ול 2040בשנת  20%-לעלות ל
-ול 2040בשנת  24%-האוכלוסייה החרדית צפוי לעלות לחלקה של  ("יםיהודים ואחר)"

 סייהוהאוכל, חלקה של עשרה-ילדים עד גיל ארבעבקרב . במקביל, 2065בשנת  40%
 46%-ל 2015בשנת  56%-מצפוי להצטמק  חרדית-הלא ערבית )"יהודים ואחרים"(-הלא

 107.בלבד 35%-לכ – 2065ובשנת  ,2040בשנת 
______________ 

הלאומי -הם זרם נוסף היוצא מהציבור הדתי – "לאומיים-דיםחר"ם המלא מאו בש –חרד"לים  103

המכריע של  םשכן רוב ,הוא הציונותהאחד  :תאפיין בשני פרמטרים מרכזייםמבישראל. זרם זה 

הוא והאחר  (;את חזון ארץ ישראל השלמה יםשמטפח) םציוני םאת עצמ יםחברי הקבוצה מגדיר

עצמם כחלק מהציבור את הם אינם רואים כי עיר יש להאם כי האופי השמרני וההקפדה ההלכתית, 

מדד הדמוקרטיה , אלה הלר, חנן כהן, גלעד בארי ויובל לבל החרדי. להרחבה ראו תמר הרמן

 (.2014המכון הישראלי לדמוקרטיה, ) 41–28 2014הישראלית 

הלכה למעשה. כפי שנסביר בהמשך, המדינה מקצה משאבים  מדינת ישראל מקדמת גישה זו 104

לרכיבים  מוצעם על פני ערכים חילוניים. נגישותו של הישראלי המיותיים לקידום ערכים יהודימשמע

חופשות דרך מינקות )ברית מילה(  –של הדת היהודית היא תמידית ועוצמתית לכל אורך חייו 

 ( ועד בגרות )חתונה ונישואים(.חגי ישראלומועדים רשמיים )

בהודעה לתקשורת שפרסמה הלשכה המרכזית  ,למדינת ישראל 70-בערב יום העצמאות ה 105

ראו הלשכה המרכזית  .מכלל אזרחי המדינה 74.7%סייה היהודית והאוכלהיוותה  ,לסטטיסטיקה

למדינת  70-ערב יום העצמאות ה – שנה להקמתה 70מדינת ישראל במספרים לרגל לסטטיסטיקה "

 /www.cbs.gov.il/reader (16.4.2018הודעה לתקשורת, יון תושבים במדינה" )מיל 8.8-כ –ישראל 

newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201811104. רוב של נרשם האוכלוסייה היהודית  תוךב

 10%-דתיים ו 11%דתיים, -מסורתיים 13%דתיים, -לא-מסורתיים 22%ולצידו חילונים,  44%

 /www.cbs.gov.il( 2018) 167 סטטיסטיקל לישראל 70ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  חרדים.

statistical/stat167h.pdf. 

 ," )הודעה לתקשורת2065סיית ישראל עד שנת והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "תחזית אוכל 106

21.5.2017 )beta.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2017/138/01_17_138b.pdf. 

 חדומ .נוספת שמתעוררת לנוכח הגידול הדמוגרפי היא היכן תשתכן האוכלוסייה החרדית השם. סוגי 107

המועצה הלאומית לכלכלה עולה כי תחול עלייה משמעותית בשיעור החרדים שפרסמה לאחרונה 

בו האוכלוסייה החרדית ש ,בניגוד למצב כיום ,זאת .גוררו בפריפריה הצפונית והדרומית בישראלשית

ם של מחוז תל ימאפייניו הייחודילנוכח  .ערים בני ברק וירושליםהארץ, בבמרכז בעיקרה מרוכזת 

ר עדר קרקעות פנויות והצפיפות הקיימת בעיה, גבוהות עלויות קרקע –בו נמצאת בני ברק( שאביב )

המודל מניח כי ההגירה של חרדים אל מחוז תל אביב תתאפס לאורך שנות התחזית. ראו  –ברק  בני

 2040–2015תרחישי אוכלוסיה אזוריים למדינת ישראל לשנים דרון ושמואל אברמזון ודרור ש

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201811104
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201811104
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201811104
http://www.cbs.gov.il/statistical/stat167h.pdf
http://www.cbs.gov.il/statistical/stat167h.pdf
http://www.cbs.gov.il/statistical/stat167h.pdf
http://beta.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2017/138/01_17_138b.pdf
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בין  ,המבוססות ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יה שליש החולקים על תחזיות
תנועה  ישכי נמצא  2017עור התלמידים החרדים בכיתות א. במחקר משנת יעל ש היתר,

 ,2014/5בשנת הלימודים למשל,  ,כךדתי. ה-ממלכתיזרם הם מהזרם החרדי לתלמידי של
לבתי ספר  םהחרדי התלמידיםמ 3,800-כ עברו ,במעבר בין שכבת הגן לכיתה א

המחקר כי "נזילה" זו מצא יותר  בוגרותות גיל בבשכ. דתיים וממלכתיים-ממלכתיים
, תחינוך הממלכתית המערכשעזבו ל םתלמידים חרדי 1,300-ל 2014/5הגיעה בשנת 

 ,על כך נוסף. תחרדימערכת החינוך השהצטרפו מהחינוך הממלכתי לבלבד  400לעומת 
 2,400לעומת  ת,דתיה-תחינוך הממלכתיטובת מערכת התלמידים חרדים עזבו ל 4,600-כ

המחקר  .תלמערכת החינוך החרדי תדתיה-תממערכת החינוך הממלכתישהצטרפו בלבד 
 108תלמידים. 3,200-ב 2014/5בשנת ק החינוך החרדי הצטמבסך הכל מראה כי 

מצביעה על נתונים  לשכה המרכזית לסטטיסטיקההבחינה של תחזיות קודמות של 
 21%-בכ החברה החרדיתתגדל  2014כי עד לסוף הלשכה חזתה  2009בשנת  מעניינים.

 התחזית זו התאמת ,2014שנת ללפי שנתון החברה החרדית  109.נפש 911,000-לכותגיע 
מנתה החברה החרדית רק  2014בשנת  עצמה,הלשכה לפי נתוני  אולם כמעט במלואה,

אישית של השכן הם מבוססים על ההגדרה  ,םי. נתונים אלה אינם מדויקנפש 610,400
 לכאן. ואתיתכן סטייה לכאן כך ש ,הנשאל

החרדים באוכלוסייה ששיעור אין ספק ראשית, שני דברים: ולומר לסכם אם כן ניתן 
שנית,  ;עור הגידולישקיימת מחלוקת בין המומחים בנוגע לאך  ,היהודית יגדל

תרבותית, אין עקרונית הבדל בין התחזית המקסימלית -מהבחינה הרבקרי מבחינתנו, 
מעבר  .הוא מיעוטשהוא רוב ובין שבין זכות לתרבותו יש למינימלית. לציבור החילוני 

לא יהיה זה חסר יסוד להגדיר את הקבוצה  ימהווים רוב דמוגרפ םהחילונילכך, גם אם 
הקבוצות בחברה לרוב . כך, בעוד מיעוט פוליטי –החילונית בישראל כמיעוט 

 לגבינכון אין הדבר  ,שוניםהשפעה הובמוקדי הבממשלה ייצוג אפקטיבי יש הישראלית 
 :שופט בית המשפט העליון סולברגלאחרונה זאת טיב לבטא יה קבוצה החילונית.ה
משמעית כפי שניתן -ההבחנה בין רוב למיעוט אינה פשוטה וחדוד נטען, כי בייח"

לחשוב. רוב ומיעוט אינם נמדדים רק במספרים, אלא גם ביכולת השפעה. אני שותף 
במידה מסוימת לביקורת הזו. העניין שלפנינו מלמד כי כוח דמוגרפי לחוד וכוח פוליטי 

______________ 

 economy.pmo.gov.il/Council (2017)המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה, 

Activity/Documents/hesber140817.pdf שינויים אלה מצריכים התאמת תשתיות לאופייה של .

 TheMarker 4.9.2017 ?"2040ראו גם לי כהנר "איפה יחיו החרדים בשנת  .האוכלוסייה החרדית

www.themarker.com/opinion/1.4410301. 

)מרכז  15–11 דמוגרפיה במערכת החינוך: שינויים ומעברים בין זרמי חינוךנחום בלס וחיים בלייך  108

של מעבר כללית אך המחקר מציג מגמה  מת,מצומצבהצטמקות מנם ואמדובר (. 2016, טאוב

 ממוסדות בעלי גוון דתי יותר למוסדות בעלי אופי דתי פחות.

ת אוכלוסייה לישראל לטווח ותחזיארי פלטיאל, מישל ספולקר, אירינה קורנילנקו ומרטין מלדונדו  109

לי ו(. ראו גם גלעד מלאך, מאיה חושן 2012טיקה, )הלשכה המרכזית לסטטיס 46 2059–2009ארוך: 

מכון ירושלים לחקר ו)המכון הישראלי לדמוקרטיה  35 2016 שנתון החברה החרדית בישראלכהנר 

 (.2016ישראל, 

http://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Documents/hesber140817.pdf
http://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Documents/hesber140817.pdf
http://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Documents/hesber140817.pdf
http://www.themarker.com/opinion/1.4410301
http://www.themarker.com/opinion/1.4410301
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מיה ייחודית לשם שמירה על ואוטונבוזכויות יתר בהחרדים, למשל, זוכים  110לחוד."
מתרגמת במדינת ישראל בו הקבוצה החרדית שדוגמאות לאופן  111שלמות הקואליציה.

 112חינוך,בפרט בתחומי ה ,את עוצמתה הפוליטית בחיי המעשה ניתן למצוא למכביר
חרדי ניתן אולי ה-חריג לעליונות הפוליטית של הציבור הדתי .אישיהדין וה 113צבאה

______________ 

לפסק דינו של השופט  41, פס' התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת 1877/14בג"ץ  110

 .(חוק הגיוספרשת  :)להלן( 12.9.2017סולברג )פורסם בנבו, 

 האגב, עמדה זו אינה קשורה לגורמים המרכיבים את הקואליציה. ניתן לומר בוודאות שעוצמת 111

ציה מורכבת ממפלגות המערך יתלויה בשאלה אם הקואלאינה הפוליטית של הקבוצה החרדית 

נות תמיד מרכז היו נכו-מרכז ומפלגות הימין-או ממפלגת הליכוד. מפלגות השמאל ןלדורותיה

 כנע לתכתיבים של הקבוצה החרדית מאותן סיבות בדיוק: שמירה על שלמות הקואליציה.ילה

החרדית בישראל נהנית מאוטונומיה, ומחנכת את הילדים והילדות בה למלא את החינוך מערכת  112

, הבן החרדי מתחנך ללמוד תורה כל חייו, והבת החרדית לומדת לימודי ליבה מסוימיםייעודם הדתי: 

נוסף על לימודי הקודש, על מנת שתוכל בבוא העת לשאת על כתפיה את עול הפרנסה של משפחתה 

מהקמה  – חרדי-החינוך הממלכתיחזן -ולאפשר לבן זוגה ללמוד תורה. ראו שי קציר ולטם פרי

 /www.idi.org.il/media( 2018, 119)המכון הישראלי לדמוקרטיה, מחקרי מדיניות  להתבססות

11182/state-haredi-schools-a-new-education-option-for-the-ultra-orthodox.pdf. 

דבר ה .כני הליבה הנלמדים במערכת החינוך בישראלותאת למדים אין מבמגזר החרדי כאמור,  

העתיד לא להיות פעיל במשק הישראלי מהסיבה  ,של הנוער החרדי ווחירות והשתלבותמגביל את 

, רובינשטיין בג"ץד בכלכלה המודרנית. להרחבה ראו לא רכש כלים בסיסיים לתפקוהוא הפשוטה ש

. רוב השופטים הסכימו כי הזכות לחינוך היא זכות חוקתית הנגזרת מכבוד האדם. עם 13 לעיל ה"ש

הפוטר  –ובר כחה פגיעה בזכות חוקתית זו, וכי בכל מקרה החוק המדזאת, ברוב דעות נקבע כי לא הּו

 .עומד בדרישותיה של פסקת ההגבלה –את המוסדות החרדיים מלימודי ליבה 

ישיבות לצה"ל עמדה ביסוד מחלוקת ציבורית קשה לאורך עשורים. עסקו הבני  ם שלסוגיית גיוס 113

אשר באה  ,ועדת טל, ּו1988ועדת הכהן, אשר פרסמה את מסקנותיה בשנת  –בעניין שתי ועדות 

, פ"ד רובינשטיין נ' שר הביטחון 3267/97בבג"ץ  ,קביעתו של בית המשפט העליון לעולם בעקבות

לכלל תלמידי הישיבות. מגיוס פטור גורף להעניק כי שר הביטחון אינו מוסמך  ,(2000) 246( 2נה)

ועדת טל נחקק בכנסת חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם  יה שלבעקבות מסקנות

רסלר נ'  6298/07בבג"ץ  ,לגביו קבע בית המשפט העליוןש, 521, ס"ח 2002-, התשס"בתםונאומ

כמו גם  ,כי הוא אינו חוקתי. בעקבות הכרעת בג"ץ ,(21.2.2012)פורסם בנבו,  כנסת ישראל

ובמרץ  ,התגבש בכנסת מתווה חדש ,התפתחויות פוליטיות )כניסתה של מפלגת יש עתיד לממשלה(

, 2014-התשע"ד ,(19חוק שירות ביטחון )תיקון מס'  ,שלישיתהושנייה ה ותבקריא ,עבר בכנסת 2014

ועדת עבודה מעמיקה של ועדת פרי ּומ(, אשר קבע מתווה )פועל יוצא חוק הגיוס)להלן:  350ס"ח 

והקמת קואליציה חדשה  2015שילובם בצבא ובכלכלה. אך לאחר בחירות לשקד( לגיוס החרדים ו

חוק שירות  ,2015נובמבר ב ,גיוס מתוכן. כך עבר בכנסתביקשו הסיעות החרדיות לעקר את חוק ה

(. התיקון לחוק הגיוס התיקון לחוק הגיוס)להלן:  262, ס"ח 2015-(, התשע"ו21ביטחון )תיקון מס' 

במהלכה ניתן לדחות את הגיוס של בני ישיבות עד שאת תקופת ההסתגלות )להאריך מאפשר ביסודו 

גם לאחר נקבע כי . עם זאת, 2017ביוני  30( עד ליום רבעעשרים ואאו עשרים ואחת לגיל  םהגיע

עשרים דחיית השירות עד גיל בך ילהמשאפשר , יהיה 2017ביולי  1של תקופת הקבע, ביום תחילתה 

הגביל התיקון  על כך ובלבד שמספר המתגייסים יעלה בקנה אחד עם יעדי הממשלה. נוסף ושש,

בני ישיבות שלא יתגייסו בהתאם לקבוע בחוק. ביום  לחוק הגיוס את האפשרות להטיל סנקציות על

תוך שהוא קובע ברוב דעות כי  ,פסל בית המשפט העליון את התיקון לחוק הגיוס 2017בספטמבר  12

http://www.idi.org.il/media/11182/state-haredi-schools-a-new-education-option-for-the-ultra-orthodox.pdf
http://www.idi.org.il/media/11182/state-haredi-schools-a-new-education-option-for-the-ultra-orthodox.pdf
http://www.idi.org.il/media/11182/state-haredi-schools-a-new-education-option-for-the-ultra-orthodox.pdf
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 של בית המשפט העליון לאורך השנים המתמשכת ובהגנה פכה החוקתית"למצוא ב"מה
 114.מדינת ישראלעל אורח החיים הליברלי של 

 הסובייקטיבי במובן ם.במדינת ישראל כולם מרגישים מקופחי ניתן לומר כי
הקבוצה  אובייקטיביהממצבם. עם זאת, עמדתנו היא כי במובן  מרוצים אינםכולם 

סדר היום על שכן אין ביכולתה להשפיע  ,מקבוצות אחרות מקופחת יותרהחילונית 
חלק גדול מהמהלכים המשמעותיים לראיה, באמצעות המנגנונים הפוליטיים. ולעצבו 

וראשית  תשעיםשנות התחילת אומנם,  לקבוצה זו קודמו באמצעות מערכת המשפט.
 ונעשאך אלה  ,ליברליים משמעותיים חקיקה אופיינו במהלכי אלפייםשנות ה
  116,מיטראלכגון פרשות  115.חברי כנסת מטעם האופוזיציה ם שלביוזמתבעיקר 

______________ 

 לעיל ה"ש, חוק הגיוסמידתית בעקרון השוויון. פרשת -נוכח פגיעתו הבלתילהתיקון אינו חוקתי 

יחסים לבשל האמירות החשובות של בית המשפט העליון בקשר  ולּו ,. פסק הדין מעניין במיוחד110

דבריו החשובים של את  ,למשל ,אלית. ראושבין הקבוצה החרדית לקבוצה החילונית בחברה הישר

ר המשנה לנשיאה )בדימ'( רובינשטיין בפס' יב לפסק דינו: "היום בו תהא תחושה לכלל הציבו

את חשבונות  –היהודי הלא חרדי, כי ניתנת כתף לבטחונה הפיסי של המדינה מצד הקהילה החרדית 

 ".יהי]הטעות במקור[ יהא בעיניי יום חג למדינת ישראל. לוא  –שמים איננו מכירים 

ין כמוהו לחברה מאתרון מוסכם בנושא הגיוס לצה"ל הוא אתגר חשוב אנו שותפים לדעה כי פ

 וושוויון ממש אינ ,יישוםבת חובת גיוס כוללת לבני ישיבות אינה הישראלית. אף שלדעתנו קביעת 

לקבוע חובת גיוס אפשר -אילומר: אם  ה, ניתן למצוא פתרונות אחרים. רוצמציאותיתדרישה בגדר 

ראוי לפטור חלקים רחבים יותר בציבור הישראלי מחובת הגיוס. כך, גם  ,לכלל הציבור החרדי

ולהחליט כי הם אינם מעוניינים  ,לו לבחור כיצד לעצב את חייהםתם" יוכונמוא"השכלתם שחילונים 

לימודיהם באוניברסיטה. אכן, את מו ילאחר שישלעד בשירות צבאי או מעדיפים לדחות את השירות 

פתרון זה מציב סימן שאלה גדול על האפשרות של צבא העם לשמר את מעמדו המיוחד בציבור 

ולא מפלג. כך, נכון לקבוע כי מי שאכן  ,דקדם פתרון מאחֵּ , דווקא שינוי זה יאחרהישראלי. מצד 

אשר יבואו מתשלומי המיסים של  ,יבחר לעשות שירות בצה"ל יזכה בתמלוגים כספיים גבוהים

לשנות  –ואת המדינה  ,כולנו. קביעת שכר ראוי למשרתים בצה"ל תחייב את הצבא עצמו להתייעל

 את סדרי העדיפויות.

יש לחייב את כל בחורי הישיבות כי מהחילונים סבורים  98%נושא נראה כי ת הציבור בובבחינת עמד

 לדת-קרובים-כך-כל-הלא-מהמסורתיים 97%גם כך סבורים רובם בשירות צבאי או לאומי. את או 

 92% להכך סב. 36, בעמ' 93 , לעיל ה"ש2018מדד הדת והמדינה דתיים. ה-מהמסורתיים 82%כן ו

ראו לשרת את המדינה בדרך כזו או אחרת.  בבכך שהציבור החרדי יחוי כיםחרדי תומ-מהציבור הלא

 .14, בעמ' 96 לעיל ה"ש, 2017 מדד הדת והמדינה

ראו גם אמנון  (.2003) 291ח  המשפטהחוקה של מדינת ישראל" אמנון רובינשטיין וברק מדינה " 114

 (.2012) 79יד  משפט ועסקיםהיסוד" -טיין "סיפורם של חוקירובינש

 ,ל משכב זכר בחוק העונשיןשהצביעה הכנסת ברוב גדול על ביטול האיסור הפלילי  1989כך, בשנת  115

היסוד שהכניסו חלק גדול  נחקקו שני חוקי 1992בשנת וחרדי בכנסת, ה-דתיהבניגוד לעמדת המחנה 

וקים בישראל, בכפוף לשימור הדינים הקיימים, לרבות חוקים מהעקרונות הליברליים למארג הח

 המכפיפים את הציבור החילוני לנורמות דתיות.

, (מיטראל)להלן: בג"ץ  (1993) 485( 5מז)פ"ד , מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה 3872/93בבג"ץ  116

רשת חופש מדת נדבחופש הדת או הפוגעים באיסורים לקבע בית המשפט העליון כי להגבלות ו

יבוא בשר חזיר, בין היתר בשל הפגיעה יוהורה על ביטול ההגבלה שניתנה בצו על  ,הסמכה בחוק
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את ההגנה של הדגישו ולאחרונה פרשת פתיחת המרכולים בשבת בתל אביב  117חורב
 בית היא הכרעתו שלדוגמה נוספת  118.החילוני אורח החיים על המשפט העליון בית

______________ 

להתגבר על  תבזכות היסוד של העותרים לחופש העיסוק. בשל לחצים קואליציוניים ביקשה הכנס

 בג"ץ לעבתגובה אכן, הגבלות על ייבוא בשר חזיר. הטלת חופש העיסוק על מנת לאפשר  :יסוד-חוק

 – 90 דס"ח התשנ" ,יסוד: חופש העיסוק-חוק –נוסח חדש של חוק היסוד הכנסת קיבלה  מיטראל

הוראת חוק הפוגעת בחופש העיסוק תהיה תקפה אף "שקבעה כי פסקת התגברות הוכנסה בו ש

, אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש, 4כשאינה בהתאם לסעיף 

יסוד זה; תוקפו של חוק כאמור יפקע בתום ארבע שנים מיום -ור בחוקשהוא תקף על אף האמ

(. לעיון נוסף ראו רבקה ווייל "עשרים שנה לבנק 8 ס'" )תחילתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר

(. ראו גם 2016) 547, 501לח  עיוני משפטהמזרחי: סיפורה הפיקנטי של חוקת הכלאיים הישראלית" 

DAPHNE BARAK-EREZ, OUTLAWED PIGS: LAW, RELIGION, AND CULTURE IN ISRAEL 81–

יסוד: חופש העיסוק חוקקה הכנסת את חוק בשר -לאחר החקיקה מחדש של חוק. (2007) 106

. בדברי ההסבר להצעת הגבלות על ייבוא בשר לישראללהטיל , המאפשר 1994-ומוצריו, התשנ"ד

שיונות יבוא לבשר בקר קפוא יוצאו שרפטי לכלל "החוק המוצע בא להניח בסיס משהחוק נאמר כי 

אמור היה כולו בידי כלבשר כשר בלבד; בכך יוסיפו לנהוג כפי שנהגו עד כה, כאשר היבוא של בשר 

 .207, 206"ח ה, )הצעה שנייה( 1994-בקר קפוא, התשנ"דחוק יבוא בשר הצעת הממשלה". ראו 

(. פסק הדין ניתן בעקבות עתירה נגד 1997) 1( 4נא)פ"ד , חורב נ' שר התחבורה 5016/96בג"ץ  117

רכב בזמני התפילה  שר התחבורה לסגור את רחוב בר אילן בירושלים לתנועת כלי ו שלהחלטת

בשבתות ובחגים. דעת הרוב ודעת המיעוט הובילו בפועל לתוצאה זהה: הרחוב נפתח לתנועה. דעת 

לבין תושבים חילונים  ,סבירהבהם ה הפגיעש ,אינם מתגוררים באזורשבין תושבים הבחינה הרוב 

בחשבון על ידי השר. על כן נקבע כי הובאה המתגוררים בשכונות החרדיות, אשר הפגיעה בהם לא 

להשיבה לשר לבחינה מחדש. דעת המיעוט קבעה כי לשר התחבורה אין ויש לבטל את ההחלטה 

ר שניתנה החלטת בג"ץ לתחבורה. כחודש לאחקשורים אינם ש םשיקולימסמכות לסגור את הרחוב 

שר התחבורה לחסום את הרחוב בכפוף למתן פטור מהגבלת התנועה לרכבים של התושבים הורה 

לדיון נרחב בפרשה ראו יפה זילברשץ "על חופש התנועה  .הגרים בסביבת רחוב בר אילן ומבקריהם

" רם פורסם(ואח' חורב ואח' נ' שר התחבורה ואח' )ט 5016/96בעקבות בג"צ  – מדינתית-הפנים

 (.1998) 793ד  משפט וממשל

העבירה עיריית  2014(. בשנת 25.6.2013)פורסם בנבו,  יפו-ברמר נ' עיריית תל אביב 2469/12 םעע" 118

והתירה פתיחה של עסקים מסוימים בשבת )חוק  ,אביב את התיקון הדרוש במועצה ברוב גדול תל

(. בין היתר הותרה 2014-(, התשע"ד1קון מס' יפו )פתיחתן וסגירתן של חנויות( )תי-אביב-עזר לתל

פתיחתם של מרכולים בהתאם למפתח רחובות ובכפוף למתן היתר שנתי. התיקון הונח על שולחנו 

אביב התנגדה  מרכולים. עיריית תלבאשר פסל את ההוראות הנוגעות  ,של שר הפנים דאז גדעון סער

עזר, אשר קבע הוראות מאוזנות יותר לעניין והעבירה תיקון נוסף לחוק ה ,להתערבותו של השר סער

יפו )פתיחתן וסגירתן של חנויות( )תיקון מס' -אביב-אביב )חוק עזר לתל פתיחת מרכולים באזור תל

. של התיקון ויישומ והורה על עיכוב ,(. אולם שר הפנים בחר לא להחליט2014-(, התשע"ד2

נעותם של שלושה שרי פנים שונים נקבע כי יש לראות בהימ 2017בהחלטה שהתקבלה באפריל 

ועל כן  ,לקבל החלטה לגופו של עניין משום החלטה לפסול ללא הנמקה את חוק העזר העירוני

)פורסם  התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית נ' שר הפנים 6322/14ראו בג"ץ  .ההחלטה בטלה

הנמשכת מזה כשנתיים "נוכח ההימנעות הארוכה וכי (, שם קבעה השופטת חיות 19.4.2017בנבו, 

וחצי של שרי הפנים הרלוונטיים )גדעון סער, סילבן שלום ואריה דרעי( ובשלב מסויים גם של 

הממשלה כולה, לקבל החלטה לגופו של עניין, אין מנוס אלא לראות בהימנעות זו משום החלטה 
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מנם חל וא קבע כיהעליון המשפט  בית .עסק בתישל  םכשרות המשפט העליון בעניין
לו בית עסק שאינו מחזיק בתעודת הכשר להציג מצג כשרותי, אולם מותר  לעאיסור 

ואופן הפיקוח על שמירתם, עליהם מקפיד שהוא להציג מצג אמת בדבר הסטנדרטים 
 119.מהרבנות הבהרה מפורשת כי אין בידו תעודת הכשר בצירוף

במאבקים שניהל הציבור החילוני לאורך  רשזוהנה כי כן, אופיו של היהודי הישראלי 
זכה הציבור החילוני שבה צביונה של המדינה. העדנה היחסית על השנים על אורח חייו ו

בעי עם הגישה החילונית של זכויות האדם, המשתלב באופן ט ןעם חיזוק מעמד
כיום למבחן. ניתן לומר כי לאורך  ת, עומדאלפייםוה תשעיםהליברלית במהלך שנות ה

של המדינה היה זה בית המשפט העליון אשר שמר על מעמדו של ל שנות קיומה כ
ם והליברליים של המדינה. יהציבור החילוני וביקש לחזק את העקרונות הדמוקרטי

היחסי של כל  ןנועד לשמור על כוחשן תרבותית היא בבסיסה מנגנון מאזֵּ -ההגנה הרב
ישראלית מתחדד בדיוק בנקודה הקבוצות בחברה. האתגר של מדינת ישראל והחברה ה

הייחודי של כל קבוצה  הגרום לכל הקבוצות בחברה להבין כי שימור מעמדזו: היכולת ל
 .לקיומה של מסגרת חיים משותפתהוא חיוני 

______________ 

יבור החרדי יפו". עם פרסום ההחלטה יצא קצפו של הצ-לפסול ללא הנמקה את חוק עזר לתל אביב

על הפגיעה החמורה של בית המשפט העליון בצביונה היהודי של מדינת ישראל. הלחץ עשה את 

בסוגיה היועץ המשפטי לממשלה שיבקש דיון נוסף מן ושר הפנים החדש אריה דרעי ביקש  ,שלו

בבית המשפט העליון. בהחלטתו לאשר את הבקשה לדיון נוסף הביע אומנם המשנה לנשיאה 

רובינשטיין מורת רוח מדרך התנהלותה של המדינה בעניין, אך עם זאת סבר כי "סוגיית  (בדימ')

אופיה של השבת בישראל חשובה מעניין זה, כדי להצדיק עיון נוסף בה תוך שנפרסות כל העמדות... 

ראויה השבת, שעל מעמדה בעולמה של יהדות אין צורך להכביר מלים, שעניינה יידון וילובן כשכלל 

התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית נ' שר  3660/17ראו דנג"ץ  .ת לפני בית המשפט"העמדו

הכרעת הדין בדיון הנוסף דחתה את טענות  .(12.7.2017)פורסם בנבו,  יב לפסק הדין–, פס' יאהפנים

צד בהמדינה ואישרה את חוק העזר. הנשיאה נאור כתבה בפסק דינה את הדברים הנוקבים הבאים: "

צביונה הייחודי של השבת יש לאפשר לכל פרט ופרט לעצב את השבת שלו על פי דרכו  ההגנה על

, אלא 'הכל או לא כלום'ועל פי אמונותיו ולצקת בה תוכן כראות עיניו... חיים משותפים אינם 

, 'שחור ולבן'מבוססים על סובלנות לדעה שונה, כבוד הדדי וויתורים הדדיים. חיים משותפים אינם 

ום. הם שעונים על ההכרה שהאדם הוא יצור חופשי המעצב את סיפור חייו, אך גם על אלא ספקטר

" הנשיאה בחרה לחתום את פסק דינה .ההכרה כי הוא עושה זאת במסגרת חברה ולא על אי בודד

. פסק דיני זה משקף את מה 'דתית'או  'חילונית'"הכרעתי אינה מבקשת לבטא השקפה כי בהבהרה 

התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית נ'  3660/17ו הנכונה של החוק". דנג"ץ שבעיני הוא פרשנות

דעת הרוב  לא(. 26.10.2017)פורסם בנבו,  לפסק דינה של הנשיאה נאור 59-ו 49–48, פס' שר הפנים

"יש לקוות כי הדיון בנושא זה ימשיך להתקיים במקום כי ציינה ב ,ארז-הצטרפה השופטת דפנה ברק

לכאורה, ההכרעה בדיון ארז. -לפסק דינה של השופט ברק 47שם, פס' רה הציבורית". בזי –הראוי לו 

צפויים כי ו ,הנוסף סותמת את הגולל בסוגיה. עם זאת, אנו מעריכים כי פרשה זו עודנה רחוקה מסיום

 משלה במטרה לקעקע את הכרעת בג"ץ.הליכים נוספים בכנסת ובמ

עצמם כבעלי סטנדרטים המעידים על כשרות גם ללא כלומר, בתי עסק מורשים כעת להציג את  119

 5026/16דנג"ץ ראו  המונופול של הרבנות. –ולּו במעט  –תעודת כשרות מהרבנות, ובכך מצטמצם 

 (.12.9.2017)פורסם בנבו,  גיני נ' הרבנות הראשית לישראל
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תרבותית תוך התייחסות למגמות מהשנים -ההגנה הרב לבחון אתבפרק הבא נבקש 
תרבותית אינה מוגבלת -גנה הרב. בהמשך נטען כי ההבמדינת ישראל ובעולם האחרונות

תרבותית -הגנה הרבה, אורגדשמסביר . כך, כפי ותבהכרח לקבוצות מיעוט דמוגרפי
, נסביר בהבדלים מסוימים, אם כי דומה אופןבעל תרבותו של הרוב. גם צריכה להגן 

 .תרבותית-מדוע מעמדה הייחודי של הקבוצה החילונית בישראל ראוי להגנה רב

 תרבותית-בפרק ב: ההגנה הר

 ההגנה על המיעוט. 1

במאה העשרים,  120.דמוקרטיה היא איזון עדין בין שלטון הרוב לבין זכויות המיעוט
ובמיוחד לאחר זוועות מלחמת העולם השנייה, פעלו המדינות המערביות והדמוקרטיות 
לשמור על זכויותיהן של קבוצות המיעוט הן באמצעות חקיקה לאומית והן בדרך של 

אכן, ההכרה בזכויות אדם קולקטיביות עולה בקנה אחד  121.לאומיות-ביןנות אמכינון 
עם מחויבותו של הליברליזם לרווחת הפרט ולעקרון הסובלנות. הרוב במדינה הליברלית 

 122נדרש לגלות סובלנות לאורח החיים, לתרבות ולפרקטיקות של קבוצות המיעוט.
כן, הנה כי  123בקרב קבוצת הרוב. מכאן נובע כי למיעוטים יש זכות ל"זהות תרבותית"

במשטר  יסודעקרון היא חברי קבוצות שונות בחברה  יהם שלהתחשבות ברגשות
 124.ליברלי דמוקרטי

______________ 

 (.2017) 113עיונים חוקתיים  –כרך ג  מבחר כתביםאהרן ברק  120

)נפתחה  269, 31בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, כ"א הלאמנה  27 ס' ,למשל ,ראו 121

 Human Rights Comm., CCPR ;(1992-ונכנסה לתוקף ב 1991-( )אושררה ב1966-לחתימה ב

General Comment No. 23: Article 27 (Rights of Minorities) Adopted at the Fiftieth Session 

of the Human Rights Committee, on 8 Apr. 1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General 

Comment No. 23. (General Comments) (1994). 

-עדאלה נ' עיריית תל 4112/99בעקבות בג"ץ  – שמש "ניטרליות המדינה והזכות לשפה-יעקב בן 122

 (.2005) 364–363, 347ח  משפט וממשל" יפו-אביב

מכנה משותף של אנשים שמזוהים יחדיו כקהילה תרבותית )ואשר  המונח "זהות תרבותית" מבטא 123

אינם מחזיקים בהכרח מערך זהה של תכונות וערכים(. אנשים המשתייכים לקהילה תרבותית מסוימת 

יכול שיחוו חוויות שונות ואף יתנגדו לערכים מסוימים הנהוגים באותה קהילה. חבר בקהילה 

קבוצות שונות באותה קהילה, כפי שהיטיבה לבטא מיטל תרבותית מסוימת יכול להשתייך לכמה 

תרבותיות עצמה כבעלת ארבע זהויות את כך, אישה שחורה מוסלמית ולסבית יכולה לתפוס  פינטו.

 (2010) 652, 647טו  המשפטשונות. ראו מיטל פינטו "פגיעה ברגשות או פגיעה בזהות תרבותית?" 

 ."פגיעה ברגשות"( פינטו)להלן: 

ספר  – תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית-רבמעניין ראו אהרן ברק "חוקה, דת ומדינה" לדיון  124

 (.1998, עורכים רונן שמירו )מנחם מאוטנר, אבי שגיא 23, 19 צבי ז"ל-הזיכרון לאריאל רוזן
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של אזרחיה מחויבותה הבסיסית של הדמוקרטיה הליברלית היא לדאוג לחופש 
קימליקה מבקש ליישב את עקרונות ויל ללא קשר לזהותם התרבותית. ביניהם ולשוויון 

מיעוטים אתניים לויון והאוטונומיה הליברליים באמצעות הענקת זכויות מיוחדות השו
היא לגישתו של קימליקה,  ,תרבות 126".טוב ראשונימהוות " האל זכויות 125ולאומיים.

ת הכלים באמצעותה ירכוש אש תבה אדם יכול לחוות חברּושהמסגרת החברתית 
מבחר של חלופות ודרכי בי, ההכרחיים לבחירה אוטונומית, המתבטאים בכבוד עצמ

בעוד הערכים, האמונות  קימליקה סבור כי. ועוד זהותב, ייכותתשבהחיים שונות, 
והטקסים המסוימים של תרבות נתונה עשויים להשתנות במשך הזמן, יש חשיבות 

 להמשך קיומה כקהילה של פרטים בעלי מורשת משותפת.
תמיכה פוזיטיבית של ל ,מרתרבותי, כלו-לסיוע רבנזקקים מיעוטים תרבותיים 

ותאפשר לו לשמור על מאפייניו  ,תמיכה זו תמנע את הפגיעה במיעוט. המדינה
קימליקה מצביע על  .בחברה הדעות, הלשונות, הדתות והתרבויותהייחודיים בשוק 

אפשר שיתמשלטון הרוב על מנת לקבלן שלוש זכויות שמיעוטים עשויים להיות זכאים 
מנגנון המאפשר  – זכות לשלטון עצמיהראשונה היא ה. תרבותיייחודם ה להם לשמר את

ייחודית לו אף שלמיעוט הנשלט לשמר את ההיסטוריה התרבותית שלו בטריטוריה 
למעשה מקבץ של זכויות היא  השנייה הזכות 127.ששלטון הרוב כבש את תחום מחייתו

יע לקבוצות לסי תועדוהמיזכויות במדובר  ."אתניות-זכויות פולי"שקימליקה מכנה 
מיעוטים דתיים להביע את ייחודם התרבותי מבלי שהדבר יפריע להשתלבותם לאתניות ו

ת השתלבות תוך הפוליטית והכלכלית בקרב הרוב. הלכה למעשה הזכויות מאפשרו
אוכלוסייה החרדית ל יעודייםמסלולי הצבא הילכך היא  דוגמהשמירה על ייחודיות. 

שכן היא מקנה פטור מחוק  ,להיות שנויה במחלוקתאתנית עשויה -בישראל. זכות פולי
היתר ייחודי בכל הנוגע יש מוסלמים בבריטניה ללמשל, ליהודים ו ,אשר חל על הרוב. כך

מוחרגים מכללי הלבוש הקפדניים  דתייםיהודים בארצות הברית ו ,שחיטת בעלי חייםב
למיעוטים ותיקים" בין מיעוטים " מבחיןלחבוש כיפה. קימליקה ומורשים בצבא 

______________ 

125 WILL KYMLICKA, MULTICULTURAL CITIZENSHIP: A LIBERAL THEORY OF MINORITY 

RIGHTS 34 (1995) ל( :הלןKYMLICKA, MULTICULTURAL CITIZENSHIP.)  גבי לגישה זו ליישום

י  משפט וממשלשראל ראו מיטל פינטו "זכויות שפה, הגירה ומיעוטים בישראל" מיעוט הערבי ביה

223 ,228–241 (2006.) 

הטוב הראשוני הוא הקהילה התרבותית כהקשר של בחירה, ולא אופייה של הקהילה או דרכי החיים  126

ליקה מביא את עמדתו של ג'ון מיקסורתיות שלה, שאותם האנשים חופשיים לאמץ או לדחות. המ

ומסביר כי "טיעונו של רולס עצמו בדבר חשיבותה של החירות כטוב ראשוני הוא גם בנושא, רולס 

נר ויואב פלד "על אוטונומיה, יכולות ובר הוז'ז טיעון בזכות חשיבותה של השתייכות תרבותית". ראו

ספר  –תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית -רבתרבותיות הליברלית" -מוקרטיה: ביקורת הרבוד

ראו (. 1998)מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמיר עורכים,  110, 107 צבי ז"ל-הזיכרון לאריאל רוזן

 .WILL KYMLICKA, LIBERALISM, COMMUNITY AND CULTURE 172–178 (1989)גם 

רלוונטי בעיקר במדינות פדרליות, ולכן הוא אינו ישים לגבי ה"מיעוט" החילוני מדובר במנגנון ש 127

לקוויבק יש עצמאות  –בישראל. דוגמה לשלטון עצמי היא ההסדר המתקיים בחבל קוויבק שבקנדה 

 נרחבת בשימור התרבות הצרפתית.
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ואילו החדשים יהיו זכאים רק  י,לגישתו, הראשונים יהיו זכאים לשלטון עצמ ."חדשים"
ם התרבותי ומתן אפשרות לשלבם דייחושל אתניות לצורך הכרה וכיבוד -לזכויות פולי

פתרון  היהוו אתניות לציבור החילוני-מתן זכויות פולישייתכן  .תוך שמירה על ייחודם
אישי יאפשר הכל הקשור למעמד בלמשל, מתן היתרים ייחודיים  ,כך .ציבור זהלהולם 

בקרב  הזכות השלישית היא הזכות לייצוג מיוחד. לציבור החילוני לשמר את תרבותו
 ,קימליקהו של לשיטת .בדי האוכלוסייהוצג את כל ריַ י  השלטון על מנת ש שלטון הרוב

 למפלגות השלטון ותההתמודדזאת היא באמצעות הנגשת הליך לעשות אחת הדרכים 
כגון  ,סיות שמטבען מיוצגות פחותובאמצעות הקטנת מחסומים המעכבים אוכל

תואם את גודל המיעוטים, עניים ונשים. דרך נוספת היא לאמץ מנגנון ייצוג יחסי 
אשר זוכה  ,הציבור החילוני בישראללגבי ישים  והאוכלוסייה. נראה כי פתרון זה אינ

 128.ועומדים על האינטרסים שלאינם ייצוג בכנסת אך נציגיו ב
נשאלת השאלה היכן עובר הגבול בין שימור ייחודו של המיעוט לבין הגנה על 

האם על הרוב לכבד את תרבותו של המיעוט גם במחיר כפייה  129תרבותו של הרוב?
 130תרבותית במרחב הציבורי כלפי פרטים שאינם מכירים ומעוניינים בה?

 על הרוב. ההגנה 2

מיהו הרוב ומיהו  תהה הנשיא אהרן ברק בישראל נועה לאיכות השלטוןהתבעניין 
"מפלגה קטנה המשמשת לשון מאזניים : מפלגתי-המיעוט במשפט פרלמנטרי רב

אין נוסחה אחידה אכן,  131האם מצביעיה הם חלק מהרוב או מהמיעוט?" –בקואליציה 

______________ 

128 KYMLICKA, MULTICULTURAL CITIZENSHIP גילה  . ראו גם32–26, בעמ' 125, לעיל ה"ש

תרבותית במדינה יהודית ודמוקרטית" -שטופלר "המיעוט הערבי, המיעוט החרדי והתאוריה הרב

 (.2017ראיף זריק ואילן סבן עורכים, ) 17–16, 11 מיעוט וסכסוך לאומימשפט, 

הנאשם ביצע זו  הש(. בפר16.3.2010)פורסם בנבו,  אזברגה נ' מדינת ישראל 10358/08ראו ע"פ  129

"לסובלנות בחברה לפסק הדין( כי  8הסביר )שם, בפס' השופט ג'ובראן ו ,מעשה הריגה כנקמת דם

הרב תרבותית יש גבולות. גבולות אלו יקבעו על ידי איזון בין הגישה הרב תרבותית לבין הגישה 

תרבותיות" -בשל הר ,לעיון נוסף ראו אמנון רובינשטיין "שקיעתה, אך לא מותה .הליברלית"

 (.2006) 88, 47מט  הפרקליט

נדונה חוקיותם של קווי זו (. בפרשה 2011) 530( 2סד)פ"ד , רגן נ' משרד התחבורה 746/07בג"ץ  130

השופט הסביר בהם יש הפרדה בין נשים לגברים. בפס' כט לפסק דינו ש ,ה"מהדרין" במגזר החרדי

חברה הישראלית כולה, היא חלק מהמרחב "התחבורה הציבורית בישראל שייכת לכי רובינשטיין 

אלה המעוניינים בהפרדה  –הציבורי השייך לכל קבוצות האוכלוסייה ולכלל אזרחי המדינה כפרטים 

 ואלה שאינם מעוניינים בה".

לפסק  76, פס' 619( 1סא)פ"ד , ישראל התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' כנסת 6427/02בג"ץ  131

 לפסק דינו של השופט 32, פס' 13, לעיל ה"ש רובינשטייןראו גם בג"ץ  .(2006ברק )הנשיא דינו של 

"אנו מתייחסים למגזר החרדי כקבוצת מיעוט, מאחר שהמונחים רוב ומיעוט הם מונחים  :עמית

 כקבוצת המיעוט. אולם כאשר בשיח 49%-אנו נוהגים להתייחס ל 51%מול רוב של  –בינאריים 

 'קבוצת המיעוט'בגודלה של זכויות עסקינן, ספק אם כך יש לראות את הדברים, ויש להתחשב 

לפסק דינו של  3, פס' 110, לעיל ה"ש חוק הגיוס" ראו גם פרשת .ובאפשרות כי תהפוך בעתיד לרוב
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רה לחברה. אך האם נבדל ממדינה למדינה ומחב הכך שאופן סיווג ,לזיהוי תרבות הרוב
היא שלילית. קיומה  היא אינה קיימת? נראה שהתשובה לשאלה זוהוא שהדבר פירוש 

נים על מיעוטים תרבותיים כנגד ישל תרבות הרוב נובע מעצם קיומם של חוקים המג
המקדמים את זכויות המיעוט מקבלים על עצמם  האל .כוחו הפוטנציאלי של הרוב

עידו פורת מסביר כי ההבחנה בין הרוב למיעוט  132במרומז את קיומו של הרוב.
אין אנו מתחשבים בגודל  ,בחברה. לפי גישה זו ותמתקיימת ביסודה כסממן ליחסי הכוח

 ,פוליטי. כךהתרבותי והאלא במידת השפעתה בשיח החברתי,  ,הדמוגרפי של הקבוצה
יעוט למשל, בחברה הישראלית ניתן לעמוד על ההבחנה בין המיעוט החרדי לבין המ

להבדיל בציבוריות הישראלית. כך,  ההערבי במידת הכוח הפוליטי שיש לקבוצות אל
כוח פוליטי יש בישראל למיעוט החרדי הקיים מבנה הפוליטי במהמיעוט הערבי, 

 133היחסי באוכלוסייה. ומשמעותי בהרבה מגודל
 תסקוע בתחוםהכתיבה ו ,של קהילת הרוב המעמדבבשנים האחרונות נזנח הדיון 

 יהיה ביכולתהנוכח כוחה של קהילת הרוב לכי  אההנחה הי .זכויות המיעוטביקרה בע
אכן, יש הצדקה לפעול על מנת לסייע  134במרחב הציבורי.שלה ההגמוניה לשמר את 

מצד  )פוזיטיבי( סיוע חיובי תוך מתן ואורחות חייו, למיעוט לשמר את דתו, תרבותו
לב ליבה של  יותיו של המיעוט.בזכו תויהמדינה על מנת לצמצם פגיעות אפשר

. אולם גלי הבתפיסות יסוד אל יםנטוע ,וערך הליברליזם אשר ביסודה ,החילוניות
של  זכותו. חשיבה מחודשת יםמחייב םיוהשינויים הדמוגרפי ההגירה בשנים האחרונות

לשמירה  ותחיוני הרוב לשמירה על אורחות חייו וזכותה של המדינה לקבוע את זהותה
מדינות רבות  ,אכן. תרבותית-ההגנה הרב ה שלבבסיסהמונחים ם הליברליים על הערכי

, שתוארו הסיונות אלנ .הגדיר את זהותןלולמצוא מכנה משותף פעלו ופועלות בניסיון 
קשיים מוצלחים במיוחד ומעלים אינם הם שאף הם חשובים וראויים, גם בפרק הקודם, 

לפעול על מנת חייבת את המדינות חיים מ אנובה שהמציאות המורכבת  .יםלא מעט
עצמם לא רק על את ליברליים הכופים -הגים אנטינמפני התרבותית זהותן  לשמר את

______________ 

רים, אינו מגזר מוחלש, אלא מגזר בעל כוח השופט עמית: "המגזר החרדי, שלא כמיעוטים אח

ועוצמה פוליטית, והוא עושה שימוש בכוחו זה כדי לפטור את בניו מהחובה הבסיסית, שהיא גם 

הזכות הבסיסית, להשתתף בהגנת המדינה. הציבור שבניו משרתים בצה"ל, רואה בכך השתמטות 

סכול, שבתורם מביאים לפילוג גרידא ועוול מוסרי משווע, ומכאן תחושת המרירות, הכעס והת

 ".ולניכור בחברה הישראלית

]"here is no doubt about the existence of a majority group. ]T :169, בעמ' 45 לעיל ה"ש, אורגד 132

t the power of majorities In fact, the very existence of laws protecting minorities agains

indicates that those who advocate minority rights implicitly accept the existence of a 

"dominant majority. 

 (.2016) 397, 387ל  מחקרי משפטשלושה מבחנים מנחים"  –עידו פורת "זכויות קבוצתיות בישראל  133

134 Avishai Margalit & Moshe Halbertal, Liberalism and the Right to Culture, 61 SOC. RES. 

491, 510 (1994): "Since the dominant culture is assured a majority by these laws, it can 

allow its public space to be shaped by free interaction among its citizens". 
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זכות לפעול היש לקבוצת הרוב במדינה הרוב.  קהילת אלא גם על ,קהילות המיעוטים
 135חייה. ותאורחעל להגן על זהותה וו

בש את תחומי התפרשותה הערכים הליברליים צריכים להוות מגדלור ערכי אשר יג
לא לאפשר  ותתרבותית מחייב-תרבותיות. ההצדקות שבבסיס הגישה הרב-של הרב

וזאת ללא קשר לגודלה של  ,ליברליים ביסודם-לקיים נהגים אנטי לקבוצת מיעוט
מכוח הגישה  –אין זה ראוי לשמר כי סבורים אנו  כךלפי .כוחה הפוליטילאו  הקבוצה

חבריה מגבילה את זכותם של אשר ים של קבוצה מסוימת אורחות חי –תרבותית -הרב
השכלה רחבה שתאפשר להם להשתלב בעתיד בקבוצת הרוב, מהם מונעת ו ממנהלצאת 
התפתחו בחברה הישראלית ואשר בית שהגים אלה נ 136יהיו מעוניינים בכך.הם ככל ש

______________ 

. אורגד מסביר את החששות והאיומים הנשקפים לתרבות הרוב 54–53, בעמ' 45 לעיל ה"ש, אורגד 135

פכים הנהמצד קבוצות מהגרים. מעבר לאיומים בטחוניים )טרור(, יש גם איומים כלכליים )מהגרים 

שהמדינה  רבים מכפית הקהילתית, איומים דמוגרפיים )אנשים למחסום פיסקלי(, איום על הלכידּו

תעסוקה(, איום תרבותי, איום על החברה מחסור בדבר היוצר מצוקת דיור ו – להכילמסוגלת 

סמלים(. אורגד מתאר ארבעה מצבים השפה והואיום על התרבות הלאומית ) ,הליברלית וערכיה

הפחתת הרוב  לשסכנה  –רשאי וצריך לפעול על מנת לשמר את תרבותו הרוב בהם יהיה שייחודיים 

ימים, רוב קורבני )עיצוב כללים וחוקים מסוזורים בארוב למשל(, מיעוטים המגיעים ל   ,ל הגירה)בש

היהודים לאחר השואה וחוק השבות( דוגמת  ,לשמר קבוצת אוכלוסייה מסוימתבמטרה משפטיים 

אורגד סבור כי הגירה בקנה  ,ורוב מיעוטי )רוב שנשלט בעבר על ידי קבוצת רוב לאומית אחרת(. כך

 Needy" –מושג חדש  (196–195שם, בעמ' הוא מטביע )סכנה לתרבות הרוב.  פתדה רחב משקמי

Majority" –  כי לקבוצת הרוב יש מונופול על שוק הגורסת התפיסה המקובלת דחייה של המייצג

היום קיים חשש של בישראל של היא אינה ראויה להגנה. אורגד סבור כי שהדעות החופשי ומכאן 

 ל קבוצת הרוב. הדבר נכון, כאמור, גם למעמדם של החילונים כקבוצת רובממש לגורלה ש

במציאות הפוליטית בישראל יכולתה של הקבוצה לשמור על זהותה בעתיד שחשש קיים . תדמוגרפי

 בספק. תמוטל

ליברלי ומודל 'המרחב ההשתתפותי': מערכת החינוך -ראו יעל סימון "'זכות היציאה' ממיעוט לא 136

מייקל ולצר "אילו זכויות  (;2009) 238–233, 227יב  משפט וממשלראשוני בישראל"  בצרפת ודיון

(. 2003)אוהד נחתומי עורך,  53 תרבותיות במבחן הישראליות-רבמגיעות לקהילות תרבותיות?" 

 לעיל ה"ש, רובינשטיין בבג"ץדיון מעמיק בפסק דינו של בית המשפט העליון בזכות היציאה זכתה 

כי החוק המעניק פטור מלימודי  ,בהרכב מורחב של תשעה שופטים ,. באותו עניין קבע בג"ץ13

החוק פוגע בזכות כי ארבל )בדעת מיעוט(  (בדימ')ליבה הוא חוקתי. בפסק דינה סברה השופטת 

פניו לעל מנת לפרוש הדרוש סי הידע הבסיבפועל את נע ממנו ומהוא שכן  – לאוטונומיה של הילד

שמתוכה הוא יוכל לבחור את האפשרות שהוא מעדיף בשלב מאוחר יותר קשת אפשרויות רחבה 

וכן בזכותם של תלמידי הישיבות הקטנות לשוויון בחינוך. השופט עמית, אשר נמנה  –להמשך חייו 

לימודי שקה", ואף בהנחה זכות חוקתית "חזהיא הזכות לחינוך כי אף על פי ששופטי הרוב, קבע  םע

ניתן לחייב את המחוקק לכפותה על שליבה בגיל התיכון הם חלק מזכות זו, אין משמעות הדבר 

אחרים בניגוד לרצונם. פסיקת בית המשפט העליון משפיעה על היכולת המעשית של יחידים חרדים 

השאלה המתעוררת  כן יד מסוימים בבגרותם. על לעזוב את דרך החיים החרדית או לבחור במשלחי

אינה רק אם יש מקום להתחשב בקבוצה החרדית כקבוצת אוכלוסייה, אלא מהו האיזון בין 

התחשבות במיעוט דמוגרפי לצורך שימור תרבותו ואורח חייו לבין הגנה על זכות הבחירה של 

נה ראו דפהיחיד, חבר הקבוצה, באמצעות ריסון המנגנון המגביל את האפשרות לעזוב את הקבוצה. 
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כל ללא  ,תים, כמו בפרשת לימודי הליבהילע – למעשה אותםפשר אִ המשפט העליון 
 הצדקה ראויה.

 בישראלהגנה על מיעוט פוליטי . 3

החברה הישראלית מורכבת מקבוצות תרבותיות שונות המקיימות ביניהן מערכות יחסים 
: ראשית, מערכת של ודפוסים טיפוסיים מאפייניםכזו יש כמה  הקבוצלכל מורכבות. 

ת של מערכ השנית, שליל ;קבוצהל םיייחודישאמונות המורכבות ממיתוסים ואתוסים 
של המערכות  לעיתים תוך עיצוב מוקצן ,תואחרה ותקבוצהשל אמונות ההערכים ו
הנשללת של אילו זה ו טוב"", כך שעולמה של הקבוצה השוללת מסמל את ההמונגדות
ת מתפתחים ואחרה ותקבוצהכלפי שלישית, לנוכח יחס השלילה  ;את ה"רע"מסמל 

, תוך עיצוב זהותה נסת בתוך עצמהבהם הקבוצה מסתגרת ומתכשלעיתים תהליכים 
מאבקים על  המעודדלבסוף, קיומן של הקבוצות יוצר ביטוי פוליטי  העצמית כמתבדלת;

 137השליטה במוסדות הפוליטיים, התרבותיים, הכלכליים והתקשורתיים במדינה.
בעבר הייתה החברה היהודית מלוכדת סביב המאמץ ליצירת חברה ומדינה לעם 

עוצבה זהות משותפת לחברי הקבוצה היהודית בישראל. זהות זו  ןבמסגרתש ,היהודי
ם של הקבוצות השונות בחברה. בעקבות התפוררות ידחקה את רכיבי הזהות הייחודי

אשר שלטה במוסדות המדינתיים השונים, נפתח בישראל  ,ההגמוניה של תנועת העבודה
 ,ק קבוצות שונותהמאבק על עיצוב דמותה של המדינה. כאמור, במאבק זה נוטלות חל

הקבוצה החילונית  ,למשל ,לאופייה של המדינה. כךבנוגע המציעות תפיסות מקוטבות 
תוך זיקה מ ,פי תיאוריה פוליטית ליברלית מבקשת לעצב את דמותה של ישראל על

חרדי חפצה ה-, הקבוצה המייצגת את הציבורי הדתילעומת זאתלתרבות המערבית. 
דתית. ברם, ה-י ההלכה היהודית והתרבות היהודיתלעצב את דמותה של ישראל על פ

 קצהגונית המרבומכת בייצוג קבוצתי לשם יצירת תרבות משותפת תתרבותיות -הרב
למיעוטים מקום בתחום הציבורי המשותף. במקום הגנה משפטית על זכויות מסוימות 

______________ 

 19, 5לט  עיוני משפטעל מקומו של האדם במשפט"  –דבר: לשים את האדם במרכז -ארז "פתח-ברק

הוגשה תביעה של "יוצאים בשאלה" אשר התחנכו במוסדות חינוך חרדיים  2015 (. אכן, בשנת2016)

עקב התרשלות המדינה, אשר פגעה לטענתם נגד המדינה בדרישה למתן פיצוי בגין הנזק שנגרם להם 

מוסדות החינוך את ביכולתם להשתלב בשוק התעסוקה. בתגובה צירפה המדינה את הורי התובעים ו

התיישנות, של בית המשפט את טענות התובעים בנימוק דחה כצד לתביעה. בחודש אוגוסט האחרון 

 34537-09-15ם( -חלף זמן מיום סיום לימודיהם בישיבה. ראו ת"א )מחוזי ישנוכח העובדה ל

 סיום. ראוהגיעה לכלל פרשה זו טרם  ,(. כאמור10.8.2017פורסם בנבו, ) ד החינוךלב נ' משר

 TheMarker 14.8.2017מירב ארלוזורוב "המדינה מפלה את היוצאים בשאלה פעמיים" 

www.themarker.com/news/politics/1.4346285. 

תרבותיות במדינה -רבתרבותיות בישראל" -רונן שמיר "הרהורים על רבומנחם מאוטנר, אבי שגיא  137

)מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן  69–67, 67 צבי ז"ל-ספר הזיכרון לאריאל רוזן –דמוקרטית ויהודית 

 (.1998שמיר עורכים, 

https://www.themarker.com/news/politics/1.4346285
https://www.themarker.com/news/politics/1.4346285
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של תרבות משותפת באמצעות  עיצובהתרבותיות היא -של מיעוטים, מטרתה של הרב
 138.וןקיומו של שיח תרבותי מגּוו יתוף הקבוצות השונותש

עדיין, מבחינה דמוגרפית, נחשבת הקבוצה החילונית בישראל כפי שעמדנו לעיל, 
על אף היותה קבוצת רוב במובן הדמוגרפי, מבחינה אולם . הב במדינוקבוצת הר
 ר שאתביתכך , וקבועאופן היחלשות מתמדת. כך בבבחולשה והיא מתאפיינת פוליטית 

כל שנות המדינה למעשה, לאורך ת העשרים והממשלה השלושים וארבע. במהלך הכנס
ויתרה הקבוצה החילונית באופן שיטתי על סמכויותיה, לעיתים קרובות מתוך שיקולים 

החרדית והדתית בקואליציה. כך באו לעולם  ותפוליטיים צרים לשם תמיכה של הקבוצ
מגיוס בני הישיבות ומתן פטור לר בקר )חזיר( איסור ייבוא בשכגון הסדרים שונים 

אליה התייחסנו לעיל ונתייחס גם בהמשך, התקצוב ש ,פרשת המרכוליםצה"ל. ל
ועוד כהנה וכהנה דוגמאות מעלים חשש כי  139הייחודיות חינוךהכניות ולמוסדות דת, ת

, של הקבוצה אף אם יישמר הרוב הדמוגרפי של הקבוצה החילונית בישראל, מעמדה
בשנים  וייטחנו עד דק יישחקו ,אורח חייהאת יה וילשמר את אופ השוב מכך יכולתוח

 הקרובות.
פגיעה ברגשות דתיים במרחב הציבורי מעוות את הדיון מלעיתים המתעורר החשש 

פגיעה בזכויותיו של ההאדם הדתי לבין  יו שלפגיעה ברגשותהבחשיבות האיזון בין 
ן זה בא לידי ביטוי מובהק באירופה ובמדינות עניי 140דתי במרחב הציבורי.-האדם הלא

מיטל  141אחרות במערב בכל הקשור להגבלת הלבוש המוסלמי של נשים מוסלמיות.
ת הזהות התרבותית גיעּוּפשל קרון יעהפינטו מציעה לבחון את טיב הפגיעה במיעוט לפי 

הות הפגיעה בזבדבר החברתי של הזהות התרבותית נמוך יותר, הטענה  המעמדשככל  –
כך שהשאלה היא לא עד  ,קרון השואף לאובייקטיביותיהתרבותית חזקה יותר. מדובר בע

פגיעה בזהותו התרבותית או אם הערכים המהווים חלק מזהותו חש כמה האדם 
מוסרית על ערכיו של האדם הפוגע. השאלה הנבחנת היא מבחינה התרבותית עדיפים 

 142ם הנפגע.החברתי של הזהות החברתית של האד המהו מעמד
תרבותית יכולה, מהבחינה הנורמטיבית, להגן על -נשאלת השאלה אם ההגנה הרב

האינטרסים של הקבוצה אינם באים שזכויותיה ואורח חייה של הקבוצה החילונית מקום 
. לשאלה זו אנו משיבים בחיוב. יםדי ביטוי פוליטי ולמעשה זכויותיה ואורח חייה נפגעלי

תרבותית התפתחה לאורך המאה הקודמת במטרה להגן -הרבלעיל, ההגנה שציינו כפי 
על קבוצות מיעוט מתוך התפיסה הליברלית. אנו סבורים כי במובנה המהותי אין ההגנה 

תרבותית מוגבלת להגנה דווקא על קבוצות מיעוט דמוגרפיות. כפי שמראה אורגד, -הרב

______________ 

 .124, בעמ' 126 לעיל ה"ש, נר ופלדובר 138

 .1פרק ג-להלן תתראו  139

משפט ראו ליאור ברשק "קודש וחול במרחב הציבורי: משפט חוקתי לאור תיאוריה של המרחב"  140

 (.2017) 193כ  ועסקים

ראש -הטלת הגבלות על עטיית כיסוי –לדיון נרחב בסוגיה ראו גילה שטופלר "מאחורי הרעלה  141

 (.2009) 191יב  משפט וממשל לנשים במדינות ליברליות"

 .655, בעמ' 123 , לעיל ה"ש"פגיעה ברגשות" ראו פינטו 142
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אף אם נקבע כי ן, אכעל זכויות הרוב. גם תרבותית יכולה וצריכה להגן -ההגנה הרב
 תרבותית-היא יכולה להיכלל בגדרי ההגנה הרב ,הקבוצה החילונית היא רוב דמוגרפי

 .מיעוט פוליטיכ

 משמעויות מעשיותפרק ג: 

 . חינוך1

תרבותית. ההפרדה הקיימת בין הקבוצות מאפשרת -מערכת החינוך בישראל אינה רב
למשל,  ,קרונות אחרים. כךמוותרת על עבתוך כך אך  ,הגיהנלכל קבוצה לקיים את 

קנה אפשרות תעסוקה איכותית בעתיד לכלל ם והכשרה בסיסית שתַ יערכים דמוקרטי
מערכת החינוך בעשורים האחרונים המסגרות. כל  ן שלאינם נחלתבקבוצה הפרטים 
יצירה של מערכת חינוך נפרדת אך המאפשרים אינה עומדת בסטנדרטים ראויים  בישראל

ועדת ) של כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל חבדו איכותית, כפי שהוצע
 143., אלא מאפשרת לזרמים להתפתח בהתאם למאזני כוחות פוליטיים מזדמנים(דוברת

עד ימי שעומד בחזונה הלאומי של מדינת ישראל. מעניין שאינו  ,זהו שינוי מהותי ומצער
אשר קידם  ,הכלליחינוך הבזרם ( למדו רוב ילדי ישראל 1951–1948) העלייה הגדולה

"העני והעשיר...  –תאים את עצמו לכל שדרות הציבור וה 144התורה,ערכי האומה ו את
עם קום המדינה הוחלט  145מין, החופשי בדעותיו והאדוק בדת".הסוציאליסט ואיש הי

 .ולמעשה לשמר את הזרמים הקיימים ,לא לאחד את הזרמים השונים למערכת אחת
 ,לכנסת השנייה, הוחלט על הקמתו של זרם החינוך הממלכתילימים, לקראת הבחירות 

השתלבותה של תנועת המזרחי בקואליציה עם מפא"י  .החלוקה הישנהתוך ביטול 

______________ 

 .292–289, בעמ' 10 לעיל ה"ש, שבטי מדינת ישראלרובינשטיין  143

 176–171, 171, 16 עיונים בתקומת ישראלהחינוך החילוני בישראל" צבי צמרת "אחד העם ועיצוב  144

הדתי והחילוני.  –צידד באיחוד כל החינוך הלאומי שאחד העם היה ההוגה הציוני היחיד  (.2006)

עקב לחצים  ,לרעיון ההפרדה בין שתי מערכות החינוךגם הוא נכנע  עשריםאולם בראשית המאה ה

רה בשני זרמים נפרדים של עבודת חינוך ותרבות בתנועה הציונית של קיצונים משני הצדדים. ההכ

. בתקופת המנדט הבריטי התנהלה 1902במינסק בספטמבר שנערכה הושגה בוועידת ציוני רוסיה 

המערכת כללה בלי כפייה מהשלטון הבריטי.  ,מערכת החינוך היהודית בישראל באופן אוטונומי

ים של התנועה הציונית: הזרם הכללי, זרם העובדים וזרם לפלגים שונ יםשהיו מסונפזרמים  השלוש

הפרטה ומסחור  "כינון החינוך הציבורי בישראל"המזרחי של הציונות הדתית. ראו אורית איכילוב 

 50%בשנת תש"ח היווה הזרם הכללי  (.2010אורית איכילוב עורכת, ) 22 בחינוך הציבורי בישראל

נוסף דה פקטו על אלה  .22% –וזרם המזרחי  ,27%היווה  התלמידים היהודים, זרם העובדים למכל

לו החליטה הממשלה להעניק סיוע ממשלתי. ראו צבי צמרת אשר גם זרם רביעי, אגודת ישראל, 

 (.1997)צבי צמרת וחנה יבלונקה עורכים,  123 תשי"ח–תש"ח –העשור הראשון "עשר שנות חינוך" 

 (.1997) 24–23 וך בימי העלייה הגדולה: עיצוב מערכת החינעלי גשר צרצבי צמרת  145
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גוריון -לצד החינוך הממלכתי שראה בןנפרד דתי -להקמת חינוך ממלכתי להביוה
 146בחזונו.

 ביטוי ידיל אבמעמדם היחסי באוכלוסייה  אין ,נים רוב דמוגרפיחרף היות החילו
סובל מהחלשה מתמדת, מנחיתות תקציבית וממאמצים להטמיע , אשר בחינוך הממלכתי

דורשים אוטונומיה שרבים יותר כיום נשמעים קולות  147ם.ייהודי-לתוכו תכנים דתיים
יש מקום  אנו סבורים כי עמדה זו ראויה ומוצדקת.לחינוך החילוני וזרם חינוך נפרד. 

המצדיק לעיתים  ,תרבותי יש להתחשב בשוני התרבותי-להכרה בכך שבהקשר הרב
ת ברוח האמנה סטייה מהשוויון הפורמלי, כדי לשמור על שוויון זכויות ועל הוגנּו

 148.כללי כרצונוה-בידי שר החינוך סמכות מלאה לעצב את החינוך הממלכתי. החברתית
, חילונים מימין ומשמאל – וחלקם ,ככלל, שרי החינוך הם בעלי השקפות פוליטיות

כנית הלימודים או לגבי פעילויות בעלות וקיבלו החלטות פוליטיות לגבי ת –ודתיים 
לאורך השנים חלו תמורות ושינויים  149כנית הלימודים.ותבמסגרת אופי פוליטי או דתי 

להזכיר לטובה את אימוץ ההמלצות  ראויבו עוצבה מערכת החינוך בישראל. שבאופן 
בשנת ם שר החינוך זבולון המר ז"ל )ממפלגת מפד"ל( שנקבעו בוועדת שנהר שהקי

 עם זאת, התמורות שחלו במצב הפוליטי במדינת ישראל לאחר הבחירות 1991.150
 

______________ 

: "ביטול 31, בעמ' 144המצוטטים אצל איכילוב, לעיל ה"ש  גוריון-דוד בן ו שלדבריאת ראו  146

הזרמים אינו ביטול שם אלא ביטול מסגרת וזיקה מפלגתית שפוררו את העם והכניסו אנדרלמוסיה 

 אינה שינוי שם אלא שינוי תוכן: תוכן מאחד ומלכד." –לכתי בחינוך. והקמת חינוך ממ

המערכת לשיקוף  ממצאים מרכזיים שלמינהל כלכלה ותקציבים  –משרד החינוך גם שם. ראו  147

. meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut66.pdf (2017) תשע"ו –תקציבי החינוך 

 חזק-בינוני, בינוני, בינוני-תקצוב משרד החינוך מתחלק לפי חמש דרגות טיפוח: חלש, חלש

דתי זוכה ה-לכתיהממהחינוך  ,שאוזכרוהדרגות בכל  ,וחזק. בבתי הספר היסודיים בחינוך הרגיל

הלאומי זוכה בתקצוב הגבוה -כי הזרם הדתי משרד החינוך מסביר תלמיד.לתקצוב הגבוה ביותר ב

 ביותר בשל תקצוב מיוחד לשעות תפילה ולתלמידים החייבים בתגבור לימודי היהדות, וכן

מינהל  –עקב "סיוע תוספתי ייעודי לבתי ספר בפיקוח ממלכתי דתי". להרחבה ראו משרד החינוך 

( 2015) תשע"ב –חינוך ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי הכלכלה ותקציבים 

meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut22.pdf. 

כנית ומקנים לשר החינוך סמכות בלעדית לקבוע את ת ,1953-תשי"גהחוק חינוך ממלכתי, ל 5-ו 4 ס' 148

 ערבי.היהודי וה –ם בחינוך הממלכתי הכללי הלימודי

. ראו גם צבי צמרת "מי ינווט את הספינה 316, בעמ' 10 לעיל ה"ש, שבטי מדינת ישראלרובינשטיין  149

 (.2012) 54–47, 47, 27 כיוונים חדשיםהחינוכית התועה" 

וני היהדות לגכניות הלימודים יבטיחו את חשיפת התלמידים ו: תקרון חשוביועדת שנהר קבעה ע 150

אלא זהות  ,אורתודוקסית-דתית-לא עוד זהות יהודית –רסליים אוניווהשונים תוך קישורם לערכים 

ליישם  ,המשלבת את היהדות עם ההיסטוריה הציונית. לימים ביקש אמנון רובינשטיין, כשר החינוך

ובממשלה  ,1996טרם יושמו ההמלצות נערכו בחירות כלליות ביוני את המלצות ועדת שנהר. ברם, ב

זבולון המר ויצחק לוי. כתוצאה מכך השתנה  –החדשה מונו בזה אחר זה שני שרי חינוך מהמפד"ל 

רובינשטיין  כני הלימוד תכנים אורתודוקסיים.ווהחלו להכניס לת ,סדר העדיפויות במשרד החינוך

 .320–318, בעמ' 10 לעיל ה"ש, שבטי מדינת ישראל

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut66.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut22.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut22.pdf
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הדתי והחינוך -החינוך הממלכתיגם על מערכת החינוך.  והשפיע 1996שהתקיימו בשנת 
 האשכנזי ו"אל המעיין" הספרדי( נהנו מאוטונומיה מנהלית החרדי )"העצמאי"

החינוך ת מנהיגּוהחינוך הממלכתי עבר לשליטה כמעט מוחלטת של אילו ו ,ופדגוגית
הוקמה  2013החלטת ממשלה בשנת בעקבות אם לא די בכך,  151דתי.ה-הממלכתי

המבקשת להגדיל את ההשפעה הדתית  ,נהלת זהות יהודית"במשרד לשירותי דת "ִמ 
 152במוסדות החינוך הממלכתי.

אשר מקובלת על רוב דתית ללימודי מסורת יהודית  יםחשוב להבהיר: איננו מתנגד
מידע גם על  ולכלול ,וןמגּו דתי בישראל. אולם לימוד זה צריך להיותה-הציבור היהודי

יהדות דתית לא אורתודוקסית והיהדות  –זרמים תרבותיים יהודיים שצמחו בעת החדשה 
ולא  ,אינפורמטיבילהיות בגדר מידע  הם אלעל תכנימעבר לכך, הציונית. -הלאומית

תוצאות יש לתהליך ההדתה של החינוך הכללי  ,תרבותית-מבחינה רב 153הטפה דתית.
האפשרות להכיר זרמים שונים של היהדות מלבד נשללת מהתלמידים רבות.  שליליות

חלק מהתהליכים השונים במשרד החינוך מקדמים  מעבר לכך, היהדות האורתודוקסית.
לו פעילויות יוקובעים הלכה למעשה לתלמידים א ,ותהפרדה מגדרית בפעילויות שונ

 מפלים בין ההורים הראוי לציין כי תהליכים אל 154לו ראויות לנערה.יראויות לנער וא
 

______________ 

תרבות יהודית  – זמן יהודי חדשחילוני" -נמרוד אלוני ויואב סילברט "מערכת החינוך והמתח הדתי 151

, כיםעור , יאיר צבן ודוד שחם)ירמיהו יובל 287, 282 כרך רביעי נציקלופדיאמבט  –בעולם חילוני 

2007.) 

נהלת עודנה קיימת גם הִמ  .עם הראשונה שענייני חינוך הופקדו לא בידי משרד החינוךזו הפ 152

"הקמת מנהלה לזהות יהודית במשרד  33-של הממשלה ה 724החלטה ראו בממשלה הנוכחית. 

 (.1.9.2013לשירותי דת" )

-www.ha( 11.9.2017) המקום הכי חם בגיהנוםרונית מוזיקנט שטיבל "ואף מילה על הדתה"  153

makom.co.il/post/ronitms-gvanim-zehut בשנים כי לטענה בנוגע . בבחינת עמדת הציבור

מהציבור  77%נמצא כי האחרונות מתקיים תהליך "הדתה" במערכת החינוך הממלכתית הכללית 

ם דתיים. זאת, בניגוד לעמדת-כך-כל-הלא-מהמסורתיים 56%וכך גם  ,יש הדתהכי החילוני סוברים 

כי מסכימים עם הטענה אינם אשר  ,(80%( והחרדים )74%(, הדתיים )64%דתיים )ה-המסורתיים של

הם כאשר הורים לילדים במערכות החינוך השונות נשאלו אם  יש הדתה במערכת החינוך החילונית.

מההורים  3%-מההורים לילדים בחינוך החרדי ו 6%רק  ,ינוךמתנגדים לתהליך ההדתה במערכת הח

מההורים לילדים בחינוך הממלכתי.  69%לעומת  ,דתי הביעו התנגדותה-לילדים בחינוך הממלכתי

-מהמסורתיים 54%-מהחילונים ו 82%ההדתה נמצא כי עמדת הציבור בכללותו לתהליך בבדיקת 

 100%-מהדתיים ו 95%הדתיים, -ורתייםמהמס 71%אולם  לו, דתיים מתנגדים-כך-כל-הלא

מדד הדת והמדינה  .22–21, בעמ' 96 לעיל ה"ש, 2017 מדד הדת והמדינה. בומהחרדים תומכים 

התייחס להדתה  2018התייחס מפורשות להדתה במערכת החינוך, ואילו המדד משנת  2017משנת 

 בכלליות.

לרשום תלמידים לפעילות "משחקים בבקשה רכזי חינוך גופני להלי בתי ספר ומשרד החינוך פנה למנ 154

"מנהלי בתי  . ראו הדס רגולסקי כריסיפעילויות אלה ייעשו בהפרדה מגדריתהודיע כי אך  ,של פעם"

onlife (22.4.2018 )ספר יסודיים בתל אביב נגד דרישת משרד החינוך להפרדה מגדרית" 

www.onlife.co.il/news/society/education/151517. 

https://www.ha-makom.co.il/post/ronitms-gvanim-zehut
https://www.ha-makom.co.il/post/ronitms-gvanim-zehut
https://www.ha-makom.co.il/post/ronitms-gvanim-zehut
https://www.onlife.co.il/news/society/education/151517
https://www.onlife.co.il/news/society/education/151517
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בעוד מהראשונים נמנעת  :חרדיםדתיים והבעלי השקפת העולם החילונית לבין ההורים ה
ך את ילדיהם ניתנת זכות לחנלאחרים הזכות לקבוע את טיב החינוך של ילדיהם, 

 155.במסגרות חינוך אוטונומיות
תרבותית נכון לאפשר קיומה -מבחינה מעשית אנו סבורים כי במסגרת ההגנה הרב

מערכת זו תעניק אוטונומיה מסוימת להורים  156של מערכת חינוך לקבוצה החילונית.
ם כני הגות פילוסופייומנה גדושה של ערכים ליברליים ותבהמעוניינים כי ילדיהם יזכו 

מעמסה תקציבית על בהכרח יצור א תמערכת חינוך מהסוג הזה להקמת ואחרים. 
של יתר  ןבאופן דומה לתקצובזו  תהמדינה. אף שאנו סבורים כי ראוי לתקצב מערכ

זה שנים  ותהקבוצות בחברה, ניתן למצוא פתרונות נוספים. למעשה, במדינה מתקיימ
כך ו ,בדרכים שונות האת המערכות האללחזק נכון מערכות חינוך פרטיות שונות. יהיה 

 מגוון עשיר של מסגרות חינוך לילדיהם. םחילוניללאפשר 
זו פתרון אחד יכול להיות חיזוק מוסדות החינוך הפרטיים במתכונת דומה ל

המאפשרות קיום מסגרות  ,קנדה ואנגליהכ ,במדינות מערביות שונות מתמתקייה
שכן יש בו  ,הסוג הזהן ם בהכרח בפתרון מתומכיאיננו עם זאת,  157חינוכיות פרטיות.

משפחות חילוניות. חינוך שיושת על ההוצאה על נטל כדי להכביד באופן משמעותי את 
מתקיימות מסגרות אחרות המתוקצבות באופן שהסוג הזה מקום ן קיומן של מערכות מ

מנגנון ניתן לגבש שנדיב על ידי המדינה גם פוגע בשוויון בין הקבוצות השונות. ייתכן 
לכל משפחה הבוחרת שילדיה ילמדו במערכות חינוך פרטיות חילוניות. פרטני לתקצוב 

ד שילמד עבור כל ילבניתן לקבוע הטבת מס ייחודית למשפחה או להעניק תקצוב כך, 
 במערכת החילונית הפרטית.

______________ 

אין אפשרות להקים בתי ספר מוכרים מחוץ לחינוך הרשמי  , להבדיל מהחרדים,להורים החילונים 155

יקבל  שאינו שייך לזרמי המפלגות החרדיות לא רשמי במימון מלא של המדינה. בית ספר מוכר

 כשליש מההקצבה לתלמיד בבתי הספר החרדיים.רק מהמדינה 

 60%רוב הציבור היהודי הבוגר תומך ביצירת מסגרת אשר תגן על החינוך הממלכתי הכללי.  156

 58%-ומהחילונים  82%מכלל הציבור תומכים בהקמת "מועצת חינוך ממלכתי חילוני". 

ת חינוך פורמלית אשר תגן על חינוך ילדיהם, דתיים תומכים בהקמת מסגר-כך-כל-הלא-מהמסורתיים

 ,דתייםה-מהמסורתיים 58%, לעומת זאתדתי. ה-בדומה לחומת המגן הקיימת לחינוך הממלכתי

 ,96 ה"שלעיל , 2017 מדד הדת והמדינהמהחרדים מתנגדים לכך.  78%-ומהדתיים  81%

 .24בעמ' 

ות פרטיות שונות בישראל המציעות תוכניות לימודים ייחודיות לציבור אכן, כבר כיום יש מסגר 157

 החילוני.
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 158מדתחופש ו חופש דת. 2

ית על חופש הדת ההגנה המשפטהתבססה האדם וחירותו  יסוד: כבוד-עד לחקיקת חוק
-על ארץ ההמלך במועצ ילדבר 83סימן היה היסוד הראשון  .בישראל על שלושה יסודות

היה היסוד השלישי ו 160,הכרזת העצמאותהיה היסוד השני  1947,159עד  1922, ישראל
רט ּפּבַ  אשר הגביל את האפשרות לפגוע ,שנקבעו על ידי בית המשפט העליוןהעקרונות 
ראל אינה תיאוקרטיה, שבה המחוקק רשאי לפגוע במשטר כידוע, יש 161מטעמי דת.

זכויות מאחת הוא חופש הדת  הנה כי כן, 162הליברלי ובזכויות האדם, אלא דמוקרטיה.
כבוד האדם וחירותו נדמה כי  :יסוד-לאחר חקיקת חוק בחברה הישראלית.היסוד 

מדינה קיבלו משנה תוקף משמעותי. אולם הדיון בתחום יחסי הדת וה העקרונות אל
 בנושא, לגווע. כך, אנו עדים בתקופה האחרונה להתעוררות של הדיון הציבורימסרב 

לספק. פרשת המקוואות בישראל נדרשת המדינה ששירותים בבכל הנוגע במיוחד 
בעירוב הטמון אות מייצגות של הקושי דוגמ והמחלוקת בעניין רחבת התפילה בכותל הן

 .הקיים בישראל בין המדינה לדת

______________ 

לחופש דת  הטוענים כי ,עמדתם של סטטמן וספיראת  יןראוי לצי מדתחופש חופש דת ובהקשר של  158

, אם מפרשים את לגישתםמיוחדת.  הגוריה נפרדת עשוי להיות צידוק רק אם הדת ראויה להגנכקט

חופש דת נוסף על זו על בהגנה נפרדת לא ברור מדוע יש צורך אזי  ,ופש מצפוןח ם שלהדת במונחי

של הזכות לתרבות,  האם חופש דת מובן במונחי –של חופש המצפון. כך גם לגבי הזכות לתרבות 

דת. ודוק, מתן מעמד נפרד לחופש הדת מעניק המדוע יש צורך להוסיף עליה את חופש אזי לא ברור 

ולכן סותר את עקרון השוויון. אם החוק דואג  ,המשפט פני ביתלרון בעומדו ית למצפוניסט הדתי

יעניק מעמד נפרד הוא שאזי אין מקום  ,למצפונם של כלל האזרחים ומכבד את כלל התרבויות

ראו דני סטטמן וגדעון ספיר "חופש הדת, חופש מדת ומיוחד למצפון הדתי או לתרבות הדתית. 

 (.2004) 34, 5כא  י משפטמחקרוהגנה על רגשות דתיים" 

המצפון המוחלט ומהשימוש החפשי של צורות -"כל האנשים בישראל ייהנו מחופשאשר קבע כי  159

פולחנם, בכפוף בלבד לקיום הסדר הציבורי והמוסר. כל עדה דתית תיהנה מעצמאות בענינים 

 .הפנימיים של העדה, בכפוף לכל פקודה או צו שיצאו מאת הממשלה"

מדינת ישראל... תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי שקבעה כי " 160

ישראל, תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, ]ו[תבטיח 

 .חופש דת, מצפון..."

על הוא בישראל... שלאזרח ולתושב -: "עקרון506' , בעמ116 , לעיל ה"שמיטראלבג"ץ  ,למשל ,ראו 161

אינם חוק  –או עקרונות השאובים מן הדת  –בה שמורים גם חופש הדת גם החופש מדת. מצוות הדת 

, לעיל שליטלישראל, אלא אם באו אל תוכו של חוק...". כן ראו את דבריו של השופט כהן בפרשת 

על  –הלכה של כל דת שהיא  –: "מנין לנו שמותר להחיל את ההלכה הדתית 491, בעמ' 7ה"ש 

כן -ועל –פרשנות מושגים כמו 'לאום' ואפילו 'דת' האמורים בחוק? הענינים אשר בהם מצווים 

המשפט לפסוק לפי דין התורה, או לפי דיני הדתות האחרות. מפורשים ומפורטים הם -בתי –רשאים 

 –המשפט רשאי להחילו -המחוקק; ומקום שהמחוקק לא ציווה על תחולת דין דתי, אין בית מפי

 שאם לא תאמר כן, לא יישאר שריד ופליט משלטון החוק." 

אינה מדינה תיאוקרטית, כי לא הדת מסדירה בה את חיי  –בלשונו של השופט זילברג, "ישראל  162

 .2439, בעמ' 7, לעיל ה"ש רופאיזןהאזרח, אלא החוק". פרשת 
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 – משגיחות על הטבילה במקווהנשים האותן  –המקוואות נטען כי הבלניות  בפרשת
תוך כפייה  ,שאלות אישיותאמצעות ב ןולהשפילטובלות בכדי לפגוע  ןניצלו את מעמד

קבע בית  עתיםבבג"ץ  בלות במקווה.והגים דתיים מחמירים בניגוד לרצונן של הטנשל 
ואין למנוע זאת  ,נוכחות של בלנית הזכות לטבול ללאיש המשפט העליון כי לטובלת 

קבע בית המשפט העליון כי אין לאסור טבילה של  התנועה המסורתיתבעניין  163ממנה.
קביעותיו אולם  164ם ומסורתיים.יארגונים רפורמיבאמצעות  הליכי גיוראנשים העוברים 

 2015ביולי שכן  ,די סיוםלי הפרשות אל והברורות של בית המשפט העליון לא הביא
-תשל"אהלחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[,  21תקבל בכנסת תיקון מס' ה

שימוש במקווה טהרה", לשם המאפשר למועצה דתית "שלא להתקשר בהסכם  ,1971
זאת ככל הנראה במטרה לאפשר למועצות הדתיות לסרב להקים מקוואות טהרה ו

 165רפורמיים.
נשים להתפלל ברחבת הכותל  ן שלהיא דרישת ,דומיםמרכיבים סוגיה נוספת, בעלת 

. בינואר 1989שנת תחילתה עוד בשותיקה מדובר בפרשה אורתודוקסי.  ובאופן שאינ
 ןעוגאשר  ,"מתווה הכותל"מה שכונה סוגיה זו נפתרה במסגרת שנדמה היה  2016

יישמרו  תהתפילות ברחבת הכותל הצפוני כותל קבע כימתווה ה 166בהחלטת ממשלה.
ה בש ,תוקצה רחבת תפילה דרומיתאך בצידה כונת אורתודוקסית, במתקרי  ,כפי שהן

פי תפיסה פלורליסטית ושוויונית, באופן שיהיה בו כדי לספק מענה -תתנהל התפילה על"
למתפללים מקרב הזרמים השונים שאינם אורתודוקסים, ובראשם, הזרם הרפורמי והזרם 

______________ 

)פורסם בנבו,  יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי נ' המשרד לשרותי דתות –עתים  5022/15בג"ץ  163

19.9.2016.) 

בפסק  .(11.2.2016)פורסם בנבו,  התנועה המסורתית נ' המועצה הדתית באר שבע 5875/10 םעע" 164

אינו יכול להכשיר , 1971-היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"אדת הא לחוק שירותי 6 ס'הדין נקבע כי 

כיוון שהרבנות אינה מזאת וואות ציבוריים, וממקהעותרות  תמתגיירי העמותו ם שלאת הדרת

 מוסמכת לקבוע מדיניות של הפליה.

מקווה טהרה(, ( )הסדרת השימוש ב21דברי הסבר להצעת חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס'  165

"כדי לתת מענה על הקושי שעלה בפסק דינו של בית המשפט העליון  :128, ה"ח 2016-התשע"ו

יוקמו  ,(11.2.2016)ניתן ביום  התנועה המסורתית נ' המועצה הדתית באר שבע 5875/10בעע"מ 

ינם כמה מקוואות )שניים עד ארבעה מקוואות( באמצעות הסוכנות היהודית לארץ ישראל לגרים שא

שבטי מדינת רובינשטיין מתגיירים באמצעות מערך הגיור הממלכתי." לדיון נרחב בסוגיה ראו 

שהועלתה לאחר  יחסית,. ראוי לציין כי מדובר בהצעה מתונה 231–230, בעמ' 10 לעיל ה"ש, ישראל

ם. ראו דברי הסבר להצעת חוק שירותי הדת היהודיים בעייתית ביותר נזנחה בינתייקודמת הצעה ש

"בעקבות עתירת  :2746/20, פ/2016-עוד השימוש במקווה טהרה(, התשע"והסדרת יי –)תיקון 

גופים שמטרתם לקעקע את יסודות היהדות המקובלת במשך אלפי שנים, פסק בית המשפט העליון 

(, כי יש לאפשר לכתות 11.2.2016, ר שבעהתנועה המסורתית נ' המועצה הדתית בא 5875/10)עע"מ 

שונות לעשות שימוש במקוואות טהרה, לצורך טקסים שונים שנערכים על ידן. לאור האמור, מוצע 

לקבוע בחוק כי ייעוד השימוש במקוואות טהרה ציבוריים שבאחריות גופים ממשלתיים, כגון 

 בד."רשויות מקומיות ומועצות דתיות יהיה לצורך טבילה הלכתית בל

"אימוץ המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל  34-של הממשלה ה 1075החלטה  166

 (.31.1.2016המערבי" )
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רת קשה בציבור החרדי אישור ההסכם התעוררה ביקו לאחרברם,  167."הקונסרבטיבי
. המפלגות ווטיביפקטו בזרמים הרפורמי והקונסר דהמכיר לנוכח העובדה שההסכם 
החליטה ובעקבות זאת  ,קואליציוני ודרשו לבטל את המתווההחרדיות איימו במשבר 

מתנהל בימים אלה  נגד החלטה זו 168.השהות את מתווה הכותלל ,2017ביוני  ,הממשלה
מבטלת את השהיית אינה בו הודיעה המדינה כי היא ש ,וןבבית המשפט העליהליך 

מעבר לכך, ראוי לציין כי התנהלות הממשלה בסוגיה זו, כמו גם בסוגיות  169.המתווה
לקרע חסר תקדים בין מדינת ישראל  להביויחסים של דת ומדינה, הבאחרות הנוגעות 

 170יהדות התפוצות.ל
ת. כפי שהראינו בחלקים תרבותי-בגישה הרבהמסד הם מדת חופש חופש דת ו

הציבור בישראל אומנם מעוניין לשמר רוב  171בפרק ב,ובמיוחד  ,הקודמים ברשימה זו

______________ 

 (.2016) 4 המלצותהצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי  167

 [הוחלט]" :(25.6.2017"הסדרי התפילה בכותל המערבי" ) 34-של הממשלה ה 2785החלטה  168

... כן מנחה ראש הממשלה את מזכיר הממשלה 1075ות את יישום החלטת הממשלה מס. להשה

 לוודא כי ניהול האתר יימשך במתכונתו הקיימת בשנים האחרונות."

התנועה ליהדות  145/13בג"ץ הודעה מטעם המשיבים המיוצגים על ידי פרקליטות המדינה ב 169

אינך יכול שלא לשאול : "ה הנשיאה נאור. במסגרת הדיון תהתמתקדמת בישראל נ' ראש הממשלה

את עצמך מה קרה פה. היה מתווה, עבדו עליו, ידעו וטרחו לא לשביעות רצון כולם. אז באה 

ו של בית המשפט להכריע יכולת הנשיאה הכירה במגבלת "הממשלה ואמרה לא קיים. מעורר שאלה.

דש. זה לא עניין של הכרעה שיפוטית מספיקים כדי ליצור מתווה חכוחותינו לא ...ציינה: "ב ה,בסוגי

של ניהול הכותל על ידי בית המשפט. אני אומרת לכולם, הנפיצות, הרגישות והצורך בסובלנות הוא 

שם,  "מובן. אנחנו שואלים את עצמנו, בהינתן כל האמור, איפה אנחנו נמצאים? מה עושים בתכלס?

ה התפרסם כי ראש הממשלה אישר את . לאחרונ31.8.2018פרוטוקול הדיון מיום ל 16-ו 9בעמ' 

 העבודות להגדלת הרחבה המשותפת בכותל.

 ,שלחו מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ריתהבצות באר ווטיביתראשי היהדות הקונסר 170

"המכתב נכתב : ביותר ותשימוש במילים קששבו עשו יורק דני דיין,  באמצעות קונסול ישראל בניו

הממשלה בדבר ביטול מתווה  תכעס ואף בגידה", בעקבות החלטמתוך תחושה קשה של אכזבה, 

המבקש לקבוע כי  חדש חוק גיורל ההצעלאשר ועדת השרים לענייני חקיקה והחלטתה של הכותל 

"אנו קוראים לך : הסמכות לגייר. במכתב מפרטים המנהיגים את דרישותיהםיש רק לרבנות הראשית 

וה שאתה עצמך הובלת, ואשר במסגרתו אנו, יחד עם מתו ,ליישם לאלתר את מתווה הפשרה בכותל

הסוכנות היהודית, הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה, התנועה הרפורמית ונשות הכותל  –נו ישותפ

" בהמשך המכתב מופיע האולטימטום: "בעוד שבועות אחדים .נשאנו ונתנו באמת ובאמונה –

הימים הנוראים... אדוני ראש הממשלה, בכוחך הכנסת בכל רחבי העולם לכבוד -יתכנסו יהודים בבתי

להשפיע על תוכנן של הדרשות בימים הנוראים... האם נדבר על המציאות בישראל בשפה של בגידה 

או בשפה של תקווה? האם נדבר על מאבק או על הישגים? אנו מבקשים ממך להנהיג. אנו מפצירים 

הוא אם מולדת לכל יהודי באשר הוא בין שמדינת ישראל תהיה בית ו –בך למלא את שהבטחת לנו 

ידיעות " 'ישראל בוגדת בנו'" ראו עמיחי אתאלי ".רפורמי, קונסרבטיבי, אורתודוקסי או חילוני

. בבחינת עמדת www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5013736,00.html 7.9.2017 אחרונות

 ,2017 מדד הדת והמדינהראו  .לחוק הגיור יםמהציבור מתנגד 73%עולה כי  2017הציבור בשנת 

 .32, בעמ' 96 לעיל ה"ש

הנוגעת  ,גיניפרשת לדיון נרחב בפרק זה: -מתכתבים ישירות עם הדיון בתתשיש נושאים נוספים  171

http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5013736,00.html
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אך מגלה עוינות הולכת וגוברת כלפי מוסדות הדת במדינה. עם  ,חלק מהמנהגים הדתיים
הקבוצות החילוניות והמסורתיות במדינת ישראל זאת, כתוצאה מפשרות פוליטיות אין 

. ןרצונכ ןלעצב את דתיותולהשתחרר מהכפייה הדתית להן  אפשרשיג ייצובזוכות 
למעשה, קבוצת המיעוט הדתית מנצלת את כוחה הפוליטי על מנת להשתמש במוסדות 

של כמו גם  ,ם חופש הדת של קבוצות רחבות בחברה הישראליתולצמצכאמצעי המדינה 
 קהילות מקרב יהדות התפוצות.

 . תחבורה ציבורית3

 כינויבה כאשר ז –השנוי במחלוקת אל נהוג מיום היווסדה ההסדר במדינת ישר
בה הונהגה ש ,לפיו אין תחבורה ציבורית בשבת, למעט בחיפהש –טוס קוו" סט"

 מעורבת.כעיר  הבשל ייחודיות ,הקמת המדינהלפני בשבת עוד  תחבורה ציבורית
ו בהכרח רק המצב הקיים פוגע קשות בקבוצות רחבות בחברה הישראלית. אין כוונתנ

ערביי כגון קהילות מיעוט אחרות )לאלא גם לקבוצות מסורתיות ו ,לקבוצה החילונית
לשלם יכולים להחזיק מכונית פרטית, ש התנועה בשבת מוגבלת רק לאלה .ישראל(
במספר מוגבל ומצומצם להיעזר מוניות ספיישל( או כגון שירותי נסיעה יקרים )בעבור 

אזרחי לגבי מהותה של השבת על השפעה ישירה  למצב זה יש 172של קווי שירות.
 מעבר לכך, המצביכולים לנהל את חיי הפנאי שלהם. הם בו שהאופן על והמדינה 

 ,הגודש בכבישיםדוגמת הפחתת הקיים פוגע גם ביעדים ראויים אחרים של המדינה, 
 72% ,2018 דד הדת והמדינה משנתמלפי  173בזיהום האוויר.שתוביל להפחתה 

______________ 

 119-ו 118לעיל ה"ש ראו  ,פתיחת מרכולים בשבתב, הנוגע ברמרעניין בו ,י עסקבת ם שלכשרותב

יהודים -הפוגע גם באזרחים הלא ,סוגיית איסור התחבורה הציבורית בשבתל; והטקסט שלידן

 .4פרק ג-להלן בתתישי ראו דיון ית הדין האסוגיול; פרק הבא-בתתראו דיון , במדינה

)אהרן ברק וחיים  315, 297בני סברה  –כרך שני  ספר ברנזוןחיים ה' כהן "כפייה דתית בישראל"  172

בני  –כרך שני  ספר ברנזוןבראי הפסיקה"  :רדאי "דת ושוויון ס(. ראו גם פרנס2000ברנזון עורכים, 

 (.2000)אהרן ברק וחיים ברנזון עורכים,  369, 341סברה 

, גידול של 2016מיליון כלי רכב מנועיים בישראל בשנת  3.24"הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ראו  173

 /www.cbs.gov.il/reader/newhodaot( 9.4.2017 ,הודעה לתקשורת) "2015לעומת שנת  4.8%

hodaa_template.html?hodaa=201727098 ." ,הגיע  כלי הרכב המנועייםמספר על פי ההודעה

ת, לאחר זא .2015לעומת סוף שנת  4.8%אלף, עלייה של  239-לשלושה מיליון ו 2016בסוף שנת 

. ראו גם עדי סופר "יותר כבישים, יותר גודש: "2014בשנת  4.0%ושל  2015בשנת  4.2%גידול של 

( 2013" )מרכז אדוה, 2012–2000קצוב של תשתיות תחבורה בישראל, יעל מדיניות הת

adva.org/wp-content/uploads/2015/01/transport-20131.pdf . עלה  2008–1995השנים במהלך

, בבחינת המגמה על כך . נוסף67%-ל 58.1%-שיעור המגיעים לעבודתם באמצעות כלי רכב פרטי מ

בניגוד למגמה בערים מערביות  ,זאת .בתקופה הנתונה 4.9%עלייה של נרשמה  ביבאל בעיר ת

ממחקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה  הן יש ירידה בשימוש ברכב פרטי.בש ,וסלוכגון פריז ואאחרות, 

( מביעים נכונּות לעשות שימוש 51%בעבור עמותת אור ירוק עולה כי יותר ממחצית מהציבור )

אף ציינו כי הם בטוחים שהם  26%בתחבורה ציבורית אם היא תהיה סדירה ונגישה כמו רכב פרטי. 

 מחקר מעקב בנושא שימוש בתחבורה ציבוריתבורית בתנאים אלה. ראו יעשו שימוש בתחבורה צי

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201727098
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201727098
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201727098
http://adva.org/wp-content/uploads/2015/01/transport-20131.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2015/01/transport-20131.pdf
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 174היהודי תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת.מהציבור 
המבקשת לקדם יוזמות  ,בקרב הקבוצה החילונית יש התעוררותלאחרונה נדמה כי 

 –"נוע תנוע" בין היוזמות השונות ניתן למנות את  פרטיות לתחבורה ציבורית בשבת.
אזור הפועלת ב ,מערך קווי אוטובוס בשבת לחברי האגודה השיתופית "ואף על פי כן"

 המציע שירות ,באר שבע סטודנטים באוניברסיטת של ,ימבוס"שירות "את  ;המרכז
חברתית הציבורית התחבורה ואת ה ;אשקלוןבלחוף הים באר שבע מבשבת  נסיעות

כלל  .אגודה שיתופית בשם "שבוס"המופעלת על ידי  למוקדי בילוי באזור ירושלים
יוזמות מטרות רווח. ולא ל ,לצורך חברתי על מנת לתת מענה ונוצרו ,הן פרטיותהיוזמות 

 תאשר נראה כי אינה מעוניינ ,לשון המעטה, מצד הממשלהביחס צונן, נתקלות ב האל
לבית המשפט בעניין שהוגשה עתירה  175בחיכוך שהן יוצרות עם הסיעות החרדיות.

לצרף מפעיל הציע לעותרים המשפט  ביתלאחר שנמחקה  ,2017, בספטמבר העליון
 176.יבורית אשר מוכן לפעול בשבת ויהיה צד לעתירה עתידיתתחבורה צ

כמו גם של קבוצות אחרות בחברה  ,חופש התנועה של הקבוצה החילונית
של העדר תחבורה ציבורית בשבת. מדובר במקרה  המתבטא בחדות בסוגי ,הישראלית

באמצעות הגיה על קבוצות אחרות נליברלית כופה את  בו קבוצת מיעוט לאשמובהק 
. מטרידה במיוחד המגמה לנסות לפגוע אפילו ביוזמות פרטיות ח פוליטיומוש בכשי

תרבותית -ציבורית בשבת. אנו סבורים כי ההגנה הרבהמציעות חלופות לתחבורה 
זורים ובשכונות באמצדיקה מתן היתר מוגבל לקיומה של תחבורה ציבורית בשבת 

ודאי אין כל מקום בוהמקומיות. חילוניים, בהתאם לשיקול דעתן של העיריות והמועצות 
נעשות בשבת, כל עוד הן  לתחבורה ציבוריתהמקימות חלופות להגביל יוזמות פרטיות 

 .במסגרת החוק

______________ 

. ראו גם רועי צזנה www.transportation.org.il/he/node/1256( 2010)מכון גיאוקרטוגרפיה, 

 הידעןכב פרטי בשאר השבוע" "מחקר בטכניון: תחבורה ציבורית בשבת מונעת שימוש בר

(31.5.2012 )www.hayadan.org.il/busses-in-suterday-310512. 

ור החילוני מהציב 97%. ראוי להזכיר כי 30–29, בעמ' 93 לעיל ה"ש, 2018 מדד הדת והמדינה 174

תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת. נתון מעניין נוסף שעולה מהסקר הוא שבקרב מצביעי 

ממצביעי  70%מפלגות הקואליציה יש רוב להפעלת תחבורה ציבורית בשבת בהיקף מלא או חלקי: 

 ממצביעי הבית היהודי 66%-ממצביעי ישראל ביתנו ו 98%ממצביעי מפלגת כולנו,  87%הליכוד, 

-ממצביעי ש"ס ו 90% רק בקרב מצביעי המפלגות החרדיות התמונה הפוכה:. הביעו תמיכה במהלך

 הדות התורה הביעו התנגדות למהלך.ממצביעי י 93%

: "ממשלת 8.4.2015-דברים שכתב שר התחבורה ישראל כץ בחשבון הפייסבוק שלו ב ,למשל ,ראו 175

יבורית בשבת ובחג, בהתאם לעקרון שנקבע ישראל תומכת בשימור הסטטוס קוו בעניין תחבורה צ

איון לרדיו "קול י" בר.מ הראשון, וכפי שנהגו כל ממשלות ישראל"רה – עוד מאז ימי דוד בן גוריון

משפטית שתאסור על קווי התחבורה הפרטיים  עתדת ברמה" ציין השר כץ כי "בקרוב תצא חוו

"משומרי הסף של השבת והדת כי הוא על עצמו השר איון העיד יבמהלך הר .לפעול בשבת"

 (.8.9.2017במדינה". "ביני לבינך בהגשת בני רבינוביץ ומשה מורגנשטרן" )רדיו קול ברמה, 

 (.11.9.2017)פורסם בנבו,  רשפ נ' שר התחבורה 5396/16בג"ץ  176

http://www.transportation.org.il/he/node/1256
http://www.hayadan.org.il/busses-in-suterday-310512
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 האישי מעמדה. 4

)נישואין וגירושין(,  מעמדם האישי של יהודים מוסדר בחוק שיפוט בתי דין רבניים
מנקודת מבט  .םוגירושי םהמקנה לבתי הדין בלעדיות לעניין נישואי ,1953-התשי"ג

בעניינים אלה  מוסדותיהללרבנות ומונופוליסטי  דרבותית, הקניית מעמת-ליברלית ורב
הקבוצה החילונית בישראל, כמו גם של מהווה פגיעה קשה בשוויון ובחירות של 

ואחרים אינם יכולים להינשא בהתאם לכללים  הקבוצות אחרות אשר מטעמים כאל
למשל, נשים עגונות פסולות לחיתון, כהן אינו יכול  ,דית. כךהלכה היהושל ההמחמירים 

ערוך לאחדים סיונות נלאורך השנים נעשו  177מיניים.-וכך גם זוגות חד ,להינשא לגרושה
לבסוף נדרש בית המשפט העליון לסוגיה, אך  178ללא הצלחה.אך , שינוי חקיקתי בתחום

העניקה רק פתרון חלקי  – ארץלץ אשר אפשרה נישואים אזרחיים בחו –קביעתו גם 
מדינה דמוקרטית אין  ,המצב בישראל חריג בקרב מדינות המערב. למעשה 179ומוגבל.

______________ 

דיני התורה כי למותר לציין לא . 218–216בעמ' , 10 לעיל ה"ש, שבטי מדינת ישראלרובינשטיין  177

אשר עבר  ,םנוכח התמורות התרבותיות המשתנות במוסד הנישואילאינם מתחדשים ומשתנים 

מוסד פורמלי מוסדר  םם במרוצת העשורים האחרונים. בעוד שבעבר היו הנישואיישינויים מהפכני

בין דתיים ובין תונה לגורמים חיצוניים, והיציאה ממנו מוגבלות והשליטה בו נאליו שהכניסה  ,היטב

במובן  ,דווכיום מדובר במוסד גמיש מא ,במרוצת המאה העשרים עברו הנישואים מהפך ,אזרחיים

ם יהיה על הצדדים לעמוד בכללים גם א ,תריּוהוא  תםיוותר וברצוהוא יהצדדים  תשברצוזה 

ישואין וגירושין לאור השינויים שחלו כללי ברירת הדין בענייני נראו שרון שקרג'י  .לייםפרוצדור

 (.2015) 182–180 בדין המהותי

הצעת חוק  (ביתנו ישראל)דוד רותם ורוברט אילטוב חברי הכנסת עשרה הגישו -בכנסת השמונה 178

להצעת בדברי ההסבר . 6/18, פ/2009-התשס"טלקביעת מעמדם של בני זוג שבאו בברית הזוגיות, 

אין לכפות על אדם הליכים וטקסים בידוע שאל הם דתיים בלבד; בישר ןנכתב כי "הנישואיהחוק 

דתיים בניגוד לאמונתו; רבים מאזרחי המדינה אינם יכולים או אינם רוצים להינשא בנישואין 

הדתיים. החוק יוצר מסלול מקביל ושווה זכויות וחובות שבאמצעותו יכולים איש ואישה אזרחי 

שאינו יוצר נישואין על פי הדין הדתי". יוזמה זו הוסרה מסדר  יהמדינה החפצים בכך ליצור הסכם זוג

הגישו חברי הכנסת מאיר שטרית וזאב בילסקי  2010בשנת היום ולא הגיעה לקריאה ראשונה. 

אך גם  – 1969/18, פ/2010-הצעת חוק ברית הזוגיות, התש"ע –)קדימה( הצעת חוק דומה בעיקרה 

ה הגיש חבר הכנסת מאיר שטרית פעם נוספת )הפעם עשר-בכנסת התשע היא הוסרה מסדר היום.

. גם יוזמה זו לא 473/19, פ/2013-מטעם מפלגת התנועה( את הצעת חוק ברית הזוגיות, התשע"ג

הגיעה לקריאה ראשונה. בכנסת העשרים נעשה ניסיון נוסף מטעם מפלגת ישראל ביתנו, באמצעות 

-וב, חמד עמאר, סופה לנדבר ואורלי לויחברי הכנסת אביגדור ליברמן, שרון גל, רוברט אילט

, 2015-אבקסיס, להגיש את הצעת החוק לקביעת מעמדם של בני זוג שבאו בברית הזוגיות, התשע"ה

חברי מפלגת יש עתיד ביקשו  2016בשנת . גם יוזמה זו נכשלה והוסרה מסדר היום. 1613/20פ/

. גם 2515/20פ/, 2016-ית, התשע"ווהגישו את הצעת חוק ברית הזוגיות האזרח ,לקדם יוזמה דומה

 ה זו הוסרה מסדר היום ולא קודמה.הצע

לאומי הפרטי, המהווים חלק -הביןפי כללי המשפט  מתבקשת על םההכרה בתוקפם של הנישואי 179

-ביבאל ת ,נ' בית הדין הרבני האזורי תפלוני 2232/03המשפט הישראלי. ראו בג"ץ בלתי נפרד מן 

(. מתן אפשרות לרשום 2006ברק ))בדימ'( לפסק דינו של הנשיא  26 , פס'496( 3סא)פ"ד , יפו

שאינו מאפשר לחלקים רחבים  ,הוא פתרון יקר ארץלץ של אזרחים ישראלים שנישאו בחו םנישואי
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לא בכדי הציבור החילוני  180.על אזרחיה םמחילה סמכות דתית כופה בענייני נישואיש
 .ממסד הרבנותממביע חוסר שביעות רצון 

ומהווה  ,בעייתית היאבנושאי הדין האישי  בממסד הדתיתלותם של אזרחי ישראל 
מהציבור היהודי בישראל  67% 181.בחברה הישראליתהפרט פגיעה מתמשכת בזכויות 

 ווטיבייםתומכים בכך שישראל תכיר בכל סוגי הנישואים, כולל נישואים אזרחיים, קונסר
תרבותית לקבוצה החילונית )כמו גם -ההכרה בהגנה הרבלדעתנו,  182ורפורמיים.

את ביטול סמכותו הבלעדית של הממסד  ראלית( מחייבתלקבוצות האחרות בחברה היש
. איננו לאפשר אפיק נישואים אזרחי מקביל הדתי בתחום הדין האישי. אנו סבורים כי יש

אנו אולם  183לקיומו של אפיק נישואים דתי במסגרת הממסד הרבני,כמובן מתנגדים 
הגשים את זכות דומה ליש קבוצות האחרות בחברה הישראלית חברי הלכי סבורים 

לעשות כמובן יבחר להינשא במסלול הדתי יוכל שבחרו. מי יבה שזכותם להינשא בדרך 
 .וכשלים, כדי למנוע קשיים לסיים את התהליך באותה מסגרתגם ויהיה מחויב  ,כן

 יה שלאת עקרונות לא תסתוריש להבטיח כי מערכת הדינים הדתיים והעדתיים במקביל 
לצורך כך יש  וויון.ושכבוד כגון  ,גע בזכויות יסודשיטת המשפט הדמוקרטית ולא תפ
פני בתי המשפט לבתי הדין הדתיים של החלטות הלהבטיח סמכות ערעור על כלל 

______________ 

כמו בעניין התחבורה הציבורית בשבת, האוכלוסייה גם כאן, בציבור לממש את זכותם הטבעית. כך, 

משחרר את הזוגות  ואינ ארץלץ בחו םמתן אפשרות לנישואי . מעבר לכך,היא שנפגעת החלשה

הם יידרשו עדיין  ,להתגרשאם בעתיד הם יחפצו שכן  ,שבחרו במסלול זה מכבלי הרבנות בישראל

יני התרת נישואין )מקרים בענחוק שיפוט שכן  ,במסגרת המוסדות הרבניים בארץלעשות זאת 

אינו חל על בני זוג יהודים. גם חוק ברית הזוגיות , 1969-תשכ"טהלאומית(, -מיוחדים וסמכות בין

 , מעניק פתרון לבני זוג הטרוסקסואלים "חסרי דת" בלבד.2010-תש"עהלחסרי דת, 

( כי ECJלצדק ) יהמגמה בעולם המערבי הפוכה לחלוטין. כך, רק לאחרונה קבע בית הדין האירופ 180

וקית בהליך פשוט וזריז )ובכך המתירים לבעל לגרש את אשתו הח ,חוקי השריעה המוסלמיים

 ,Case C-372/16 א יוכרו במדינות האיחוד האירופי. ראוחוקיים ולכן ל םאינ ,פוגעים בזכויותיה(

Soha Sahyouni v. Raja Mamisch (2017). 

פסק דינו של הרב חגי איזירר הקובע כי בעל יכול להתנות מתן גט אם מדובר בתנאים את ראו  181

מתן הגט -כאמור, אי (.29.8.2004)פורסם בנבו,  פלונית נ' אלמוני 0027-21-1ל( סבירים. ערעור )גדו

 .הופוגע בכבודה ובזכויותי ,הלכה למעשה את האישהמעגן 

 2010-ב ;53%נרשמה תמיכה של  2009-ביש עלייה בתמיכה בנישואים מכל הסוגים לאורך השנים:  182

התמיכה בהכרה פירוט שיעורי . להלן 70% – 2018-; וב67% – 2017-ב ;66% – 2016-ב ;61% –

 84%מהחילונים,  90%: בישראל הציבור היהודיהמגזרים השונים של בכל סוגי הנישואים בקרב 

 78%, לעומת זאת. לדת-הקרובים-מהמסורתיים 58%-ו לדת-קרובים-כך-כל-הלא-מהמסורתיים

. 35, בעמ' 93 לעיל ה"ש, 2018 מדד הדת והמדינה. להכרה כזו מהחרדים מתנגדים 94%-מהדתיים ו

 מגמה עקבית.אלה משקפים  ניםנתו

את הבעייתיות הקיימת במוסדות הרבנות והממסד הדתי כיום. כוונתנו לשלול אין באמירה זו כדי  183

בהן יוכל הפרט להגשים את ששל מסגרות  ןתרבותית מעודדת בהחלט קיומ-שהגישה הרברק היא 

 ואורח חייו בדרך שבה יחפוץ.בותו תר
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ליברלית של עקרונות דתיים ארכאיים גם במסגרת -ולהרחיב פרשנות חילונית ,האזרחיים
 184בתי הדין הדתיים.

 אוטונומיה תרבותית חילונית פרק ד:

 הישראליתהחיכוך המתמיד עם יתר הקבוצות בחברה שד עם הקשיים על מנת להתמוד
לקבוצה  תרבותיתתרבותית, אוטונומיה -עים לגבש, על בסיס הגישה הרבימצאנו  ,מציב

גם נכון לאפשר לקבוצה החילונית, כמו גם ליתר הקבוצות בחברה )ובכלל זה החילונית. 
פש תנועה בתחבורה ציבורית למיעוט הערבי( זכות לקיים מערכת חינוך עצמאית, חו

 הכמובן, ככל שאין בזכויות אל ,בה יחפצו. הכלשבשבת וזכות להינשא ולהתגרש בדרך 
שיטת של ד כמו גם בעקרונות היסו ,של הקבוצות האחרות בחברה יהןכדי לפגוע בזכויות

 המשפט הדמוקרטית בישראל.
ישראל. נחיתות זו מדינת בכפי שהראינו, הקבוצה החילונית מצויה בנחיתות מתמדת 

יכולתה של הקבוצה לפעול בצורה אפקטיבית במסגרות הפוליטיות -באימתבטאת 
בחינת העומק שאנו מביאים . שלה למימוש זכויותיה ולשימור המסגרת התרבותית

הצורך בקידום מסגרות נפרדות לקבוצות השונות בדבר את המסקנה  תברשימה זו מחזק
פיון היהודי באים מצביעים בבירור על קושי בחברה הישראלית. אכן, חלק מהסקר

 יםבישראל שונ םבזהירות המתבקשת, כי החילוני ,החילוני במדינת ישראל. נאמר
ובקבלם סממנים מובהקים יותר של דת בגלותם  ,במדינות מערביות אחרות םמהחילוני
נה את המסקלשלול התרבותיות. עם זאת, אין בכך כדי  יהםדתיים לתוך מסגרותמרכיבים 

את אורח חייה ואת  יםקבוצה זו רשאית לקיכי ו ,כי אכן קיימת קבוצה חילונית במדינה
המצביעים על הסלידה  ,הנתונים שהבאנויעידו על כך תרבותה כפי שהיא מוצאת לנכון. 

ההסכמה על  ,המתמשכת של חלקים רחבים בציבור היהודי בישראל ממוסדות הדת
ועל הרוב  ,חרות( לתחבורה ציבורית בשבתגורפת )גם מצד חברי קבוצות א-הכמעט

 .ההולך וגדל התומך בהנהגת סוגי נישואים נוספים במדינה, ובפרט נישואים אזרחיים
לקיים הפרדה בין קהילות  ,תרבותית-, בהתאם לתפיסה הרבניתן מתי אם כן

 להוותעשויה ההבנה כי בעתיד האוכלוסייה החילונית לנוכח תרבותיות בחסות המדינה? 
בעתיד הנראה לעין נוכל להיווכח בהקמת יישובים שלא מן הנמנע  ,וט דמוגרפימיע

לשמור על  לקבוצה החילוניתאוכלוסייה החילונית. זאת, מתוך רצון לאפשר לייעודים 
 םמבחניהעשה תוך התבססות על ית הייחודה ועל אורחות חייה. בניית יישובים אל

 185אוכלוסיות ייחודיות.לת קרקעות הקצאבנוגע לשנקבעו בעבר בבית המשפט העליון 

______________ 

 .221–220, בעמ' 10 לעיל ה"ש, שבטי מדינת ישראלרובינשטיין  184

בית המשפט העליון הכיר בסמכות המדינה להקצות מקרקעין ולאפשר דיור נפרד לקבוצות בעלות  185

שמירה על תוך שימור ייחודיותן כקהילת מיעוט ו ,ןמאפיינים מיוחדים, על פי צורכיהן ושאיפותיה

זכות לאוטונומיה אישית. ראו בג"ץ הזכותו של היחיד לממש את השתייכותו לקהילה כחלק מ



 ט, תשע"במשפט ועסקים כ אמנון רובינשטיין, אביב גאון

246 

על המדינה להכיר בצורך של קהילות מסוימות לחיות  ,רצויה אינהאף שהפרדה זו 
בנפרד על מנת לקיים את אורח חייהן הייחודי. אולם ההפרדה חייבת להיות מידתית 
ומחויבת נסיבות. יש לבחון את שאלת הנחיצות התרבותית לפי השימוש במרחב 

קהילות מוכיחות צורך להשתמש באורח ייחודי במרחב אם משל, הציבורי. כך, ל
כי יש הטוענים  ,ייתכן שיש צורך אמיתי להיענות לדרישתן. הנה כי כן ,הציבורי

השבת, לשמירת לשמירת הכשרות בחנויות ומייחסת החרדית  הקבוצהשהחשיבות הרבה 
כות שחייה ּברֵּ כגון  ,להפרדה במוסדות עירונייםומקוואות לשטחים בלצורך הגובר 

לעמדתנו, אמת מידה זו צריכה  186ת.ווחדרי כושר, מובילה לחיכוכים בערים מסוימ
בית שמש, כלחול באופן שוויוני על כלל הקבוצות בחברה הישראלית. כך, למשל, בעיר 

בה קיים מיעוט לא חרדי בתוך רוב חרדי, יש לאפשר למיעוט זה לקיים את אורח חייו ש
חילונים יהיו מרחבים ציבוריים ההולמים את  תגורריםמבו שולהבטיח שבאזור 

 188ת, לאוטונומיה ולהפרדה בין הפרטי לציבורי.הליברליזם מחויב לנפרדּו 187ערכיהם.
לה שעקרונות הליברליזם משמשים כזו לאיזון צריכה להיות המיטבית אם כן, הנוסחה 

וט אפשרות תרבותיות. משום כך אין להעניק לקבוצת מיע-כמגדלור המנחה את הרב
 תעוצמתה הפוליטילוזאת בלי קשר לגודלה או  ,יםמובהק םיליברלי-אנטי יםהגנלקיים 

של האוכלוסייה. במסגרת המדינה הליברלית עומדת זכותו של הרוב להגן על עצמו מפני 
פני אלה הפועלים מואף  ,ליברליים-אלה החושבים ומתנהגים לפי תפיסות וערכים אנטי

זהו הגרעין הערכי הקשה של הליברליזם:  .סות וערכים ליברלייםשל תפי נגד עצם קיומם
 189המבקשים לפגוע בערכיו. הלא סובלני כלפי אלאך סובלני כלפי השונים ממנו 

______________ 

אביטן נ' מינהל  528/88(; בג"ץ 2000) 258( 1נד)פ"ד , קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95

ראו איל בנבנשתי "'נפרד אבל שווה' בהקצאת ב לדיון נרח .(1989) 297( 4מג)פ"ד , מקרקעי ישראל

המשפט העליון הכיר באוכלוסייה  (. בית1998) 769כא  עיוני משפטמקרקעי ישראל למגורים" 

החרדית כזכאית להקצאת יחידות דיור ייחודיות: "חרדים ראויים וזכאים, אם אך יחפצו בכך, כי 

-י לאפשר להם להוסיף ולקיים את אורחותנעשה כמיטבנו להקצאת מקומות דיור ייחודיים להם, כד

במסגרת בהמשך, (. 1999) 256, 241( 2נג)פ"ד , ממשלת ישראל-כבל נ' ראש 1/98" בג"ץ .חייהם

עבור בהקמת יישובים נפרדים לבית המשפט העליון הכשר , העניק דנה בהקמת העיר אלעדשפרשה 

פרד לאוכלוסיה החרדית כדי לאפשר "הקצאת קרקע לבניית יישוב נבאומרו כי  ,האוכלוסייה החרדית

 4906/98ראו בג"ץ  .לה לקיים ולשמר את אורחות חייה היא מותרת, וכשלעצמה אין בה פסול"

, 503( 2נד)פ"ד , חינוך ותרבות נ' משרד הבינוי והשיכון ,מצפון ,עמותת "עם חופשי" לחופש דת

508 (2000.) 

שונות לקיים את ת והכרה בזכותן של קבוצות מובן שראוי להציב גבול ברור בין התחשבות ברגשו 186

 ,למנוע באופן ברוריש וודאי וב ,מסגרותיהן התרבותיות לבין פגיעה בזכויות של קבוצות אחרות

מהמרחב הציבורי. זכותה של קבוצה אחת  הןוהדרה שלבנשים פגיעה  ,שאינו משתמע לשני פנים

 .תלשימור תרבותה אינו מקנה לה זכות לפגוע בקבוצות אחרו

 .355–354בעמ'  ,10 לעיל ה"ש, שבטי מדינת ישראלרובינשטיין  187

בשם הגבלות על מרחב זה הטלת כך ש ,פוליטי-נתפס כנתון קדם הציבוריבשיח הליברלי המרחב  188

נרחב במרחב הציבורי ראו לקיומו. לדיון  הנחוצ האינ "צניעות"ו "מיניות", "שהקדּו"מושגים כגון 

 .245–240, בעמ' 140ברשק, לעיל ה"ש 

 .726–725, בעמ' 70 לעיל ה"ש, "ליברליים-מיעוטים לארובינשטיין " 189
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כפתרון  סולודקיןאנו נציע לאמץ את המודל שגיבש בית המשפט העליון בפרשת 
יה, בית שמש בחן בית המשפט העליון את סמכותן של עיריות טברזו  הבפרש 190ביניים.

מה דינם של שואל הנשיא ברק  191י העיר.וכרמיאל לאסור מכירת חזיר ומוצריו בחלק
מועצה מקומית אחת: "כפר אחד או שכונה אחת  ה שלבתחומיהמצויים שלושה כפרים 

ניתן )כפר א( מורכבים מתושבים שרגשותיהם הדתיים והלאומיים ייפגעו אם יהיה 
תושבים שלא ייפגעו מכך אך כמה מצויים בכפר זה למכור בכפרם בשר חזיר ומוצריו. 

 –ה )כפר ב( מורכבים מתושבים שכל כולם ימספרם מזערי. הכפר השני או השכונה השני
מבקשים לרכוש בשר חזיר ומוצריו או אינם  –למעט מספר מזערי של תושבים מתנגדים 

פשרות של מתנגדים לכך. כפר ג או שכונה ג מורכבים מתושבים משני הסוגים בלא א
יש בהחלטתו קובע בית המשפט העליון כי לרשות המקומית  192הפרדה טריטוריאלית."
המצפון והעיסוק של מוכרי החזיר וצרכניו לבין חופש הדת של סמכות לאזן בין חופש 

להגביל מכירה של בשר חזיר רשאיות  ותאו המועצ ותעל כן העירי .""שונאי החזיר
, מה דינו של כפר גאולם  193עשות זאת בכפר ב.ת לורשאי ןבתחומי כפר א אך אינ

הפרדה של תפיסות עולם מנוגדות ללא אפשרות  ימחנות בעל ניהמורכב מש
 –עליהם שעמדתי כי "אם יובטחו התנאים קובע ברק הנשיא ? טריטוריאלית ביניהם

תוכל הרשות המקומית, המאגדת את  –ובמרכזם נגישות ראויה בכפר ב או בפאתי כפר ג 
פסק הדין  194.הכפרים, לאסור מכירת בשר חזיר ומוצריו בכפר א ובכפר ג"שלושת 

שכן הקבוצה בעלת הרוב באזור  ,לפיה תפיסת הרוב היא הקובעתשמבטא השקפה 
מסוים תקבל את הזכות לעצב את המרחב הציבורי שלה תוך התחשבות מינימלית למדי 

 195כל עוד מדובר במיעוט זניח. ,במיעוט
להוות דוגמה מייצגת להתפתחויות הדמוגרפיות במדינת ט בהחלבית שמש יכולה 

בין . סולודקיןבית המשפט העליון בפרשת שגיבש ומכאן החשיבות בפתרון  ,ישראל
חלק ניכר מהאוכלוסייה ו ,שילשה בית שמש את מספר תושביה 2010-ו 1995השנים 

______________ 

 (.2004) 595( 5"ד נח), פשמש-סולודקין נ' עיריית בית 953/01בג"ץ  190

שמש וכרמיאל אסרו  ביתואילו עיריות עיריית טבריה אסרה לחלוטין מכירת חזיר בכל חלקי העיר,  191

 באחרים.אותה בחלקים מסוימים והתירו אותה 

 .25, פס' 190 לעיל ה"ש, סולודקיןפרשת  192

ק כי "בכפר א, המורכב כולו )למעט מיעוט מזערי( מתושבים המתנגדים לעניין כפר א קובע בר 193

 מטעמים דתיים ולאומיים למכירת בשר חזיר ומוצריו, ניתן לאסור מכירתו של בשר חזיר ומוצריו"

כי "לאור מספרם הזניח של תושבים כפר ב קובע ברק לבקשר  ,לעומת זאת (.27שם, בפס' )

בכפר ב, אין להצדיק בהגנה על רגשותיהם שלהם פגיעה  מוצריוהמבקשים לאסור מכירת בשר חזיר ו

שכן הפגיעה בזכויות הפרט של רוב  ...בזכויות האדם של הרוב המכריע. פגיעה כזו אף אינה מידתית

בכפר ב  רובם של תושבי כפר ב היא ללא יחס ראוי למניעת הפגיעה ברגשותיו של המיעוט הזניח...

ר( מתושבים המבקשים לצרוך בשר חזיר ומוצריו או אינם מתנגדים המורכב כולו )למעט מיעוט זעי

 .(29–28שם, פס' ) לכך, לא ניתן לאסור כדין מכירת בשר חזיר ומוצריו"

 .35, פס' שם 194

, 85ו  דין ודברים "ישי בלנק "איים של פלורליזם: היפרדות ושילוב בין דתיים וחילונים בישראל 195

112–114 (2011.) 



 ט, תשע"במשפט ועסקים כ אמנון רובינשטיין, אביב גאון

248 

עשור מסתמן כי ב 196בשנים האחרונות היא בעלת צביון חרדי.בעיר החדשה שנקלטה 
יש המשייכים  200,000.197-כלבית שמש יגיע מספרם של התושבים החרדים בהקרוב 

פרשות שונות הקשורות  198את התהליכים השונים המתרחשים בעיר להתחרדותה.
לדעתנו, העיר בית שמש משמשת  .לתהליכי ההתחרדות של העיר עלו לכותרות לאחרונה

 199.פליה נגד חילוניםההך משיסמל לתחזית קודרת לגבי עתידה של ישראל אם ת
אנו  .מיטביאינו פתרון  סולודקיןציע בית המשפט העליון בפרשת שהפתרון הביניים 

תרבותית -פתרון זה אינו מתיישב באופן מלא עם התפיסה של הגישה הרבשמודעים לכך 
עם זאת, הוא מצביע על  הפרטי.למרחב יחס שבין המרחב הציבורי לגבי הועם עמדתנו 

באופן מאוזן אשר  להתמודד עם השינויים הדמוגרפיים במדינת ישראלדרך אפשרית 
. אנו סבורים כי חיזוק סמכותן של הרשויות יקטין את החיכוך בין הקבוצות השונות

המוניציפליות צפוי להקטין חיכוכים ולקדם את זכויותיהן של הקבוצות השונות בחברה 
אליה ש ,שת המרכולים בשבתפרבאביב יפו  הפתרון שהציעה עיריית תל הישראלית.

______________ 

)להלן: מבקר  (2012) 476 2012–2011דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים מבקר המדינה  196

 .(הביקורת בשלטון המקומיהמדינה 

אלף תושבים חרדים  200-העיר בית שמש תמנה כמחקר מכון 'גיאוקרטוגרפיה' קובע: "יונתן גרין  197

 ./bizzness.net/post-253 (31.8.2014) ביזנעס" בעשור הקרוב ותהווה כוח כלכלי אדיר!

"הקהילה החרדית בישראל מתאפיינת בגידול דמוגרפי מהיר ובהסתגרות תרבותית. רבים מבני  198

החרדי בחברה  ורבילכלית של הצהכהקהילה אינם עובדים למחייתם, ומצב זה מגביר את תלותו 

אוכלוסייה גדולה בכלכלה העירונית עלולה -עטה של תתהכללית ובתקציבי המדינה. השתתפות מו

לגרום להיווצרות של בעיית עוני בעיר, להקשות את צמיחתה ולהחלישה מהבחינה המוניציפלית 

. 476, בעמ' 196, לעיל ה"ש הביקורת בשלטון המקומימבקר המדינה בטווח המידי ובטווח הארוך." 

 %/www.hiddush.org.il( 2.1.2012) חדו"שעובדות על בית שמש המתחרדת"  25ראו גם "

D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-3065-0-25_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7 

%93%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7% 

A9%D7%9E%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%93%D7 

%AA.aspx .אשר  ,10איון לערוץ יראש עיריית בית שמש משה אבוטבול בר ו שלראו גם את דברי

כאשר נשאל אם יש אוכלוסייה גאה בעירו: "אין לנו דברים כאלה... ברוך השם העיר הזו ענה, 

ענה: "יש משרד הבריאות, שהוא יטפל בהם...  ,עושים איתם" וכאשר נשאל מה .קדושה וטהורה

 10נענע" בית שמש מאחורייך –זהירות תל אביב " "שי בשישי: .משרד הבריאות או המשטרה

(1.11.2013 )shishishay.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1016218. 

 mako 23.12.2011" 'לבושה לא צנוע'שי גל "בית שמש: יורקים על תלמידת כיתה ג' ש 199

www.mako.co.il/news-israel/education/Article-31a39c874fb6431017.htm. שה נוספת ראו פר

חרדים קיצונים : אלי רוטמן "נערה דתייה טוענת: 'הותקפה רק בשל לבושהכי נערה טענה בה ש

התקבלה עתירה נגד לאחרונה . www.kikar.co.il/234449.html 6.6.2017 כיכר השבת" 'תקפו אותי

-ואף לשלם קנס בגין אי ,להסיר שלטים פוגעניים כלפי נשים עיריית בית שמש המחייבת אותה

)פורסם בנבו,  פיליפ נ' ראש עיריית בית שמש 49319-05-15ם( -נהליים ימ) םראו עת" .הסרתם

ארבע נשים את העירייה משום שלא הסירה שלטים שקראו להן זו תבעו (. בפרשה 7.6.2017

בית המשפט אף קבע כי על העירייה לעשות  להתלבש בצניעות או לא ללכת במקומות מסוימים.

ראש עיריית בית  5338/17ראו גם ע"פ  .שימוש באמצעים מניעתיים ולהתקין מצלמות נגד התופעה

 (.4.9.2017)פורסם בנבו,  שמש נ' פיליפ
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http://www.hiddush.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-3065-0-25_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%AA.aspx
http://www.hiddush.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-3065-0-25_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%AA.aspx
http://shishishay.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1016218
https://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-31a39c874fb6431017.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-31a39c874fb6431017.htm
https://www.kikar.co.il/234449.html
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העומד , להערכתנו, מיטביהוא פתרון  ,רשימה זושל התייחסנו בחלקים הקודמים 
תרבותית ומאפשר לכל הקבוצות החיות בתחומי העיר -של ההגנה הרב יהבעקרונות

הוא  סולודקיןפסק הדין בפרשת הדגשנו את עמדתנו כי  לעשות שימוש במרחב הציבורי.
אינו פתרון מלא ואינו פתרון מושלם. הוא מאפשר קיום מסגרות פתרון ביניים. הוא 

אשר יעדיפו, כך אנו  ,עצמאיות באופן היוצר גם מאזני כוח בין הקבוצות השונות
הקבוצות. של כל אחת מיאיימו על האוטונומיה היחסית שמניחים, להימנע מחיכוכים 

יאפשר שוצות באופן לסייע בקידום השיח בין הקבגם הקטנת החיכוך בדרך זו צפויה 
 תרבותית בישראל.-הגישה הרבשל חיזוק בעתיד 

תרבותי בישראל דרושה מעורבות מלאה של כלל -לצורך קידום החזון הרב ,עם זאת
הקבוצות  לחברתית של כלהמעורבות המבהחלט דים אנחנו מעוד  הגורמים בחברה. 

 ,ח באופן מכבדלנהל את השי ולאפשרותת בישראל. מעורבות חברתית תורמת ללכידּו
תוך הסכמה לרעיונות הדמוקרטיים העומדים בבסיס השיטה. אנו מכירים גם בחשיבות 

"ישראל חופשית" דוגמת  ,פעילות שמקיימות קבוצות חברתיות חילוניות בישראלה
כדי להביא את הסוגיות העומדות בליבה של  הואחרות. עם זאת, אף שיש ביוזמות אל

: הלכה מוגבלת הת האפקטיביות של ארגונים ויוזמות אלמרכז השיח, מיד לארשימה זו 
לשינויים של ממש בתוך המסגרת הפוליטית והממשלה  לביולה םלמעשה יכולת

יהבנו בבית המשפט העליון ובאפשרות המעשית את לים ואנו ת מסיבה זו 200מוגבלת.
קידום את יאפשר שרשויות המוניציפליות בישראל באופן ה לש ןפיתוח עצמאותשל 

תרבותית והעצמאות של -מודל. אנו סבורים כי העקרונות המעשיים של ההגנה הרבה
של בית המשפט העליון בעניין  תוהרשויות המוניציפליות הותוו במידה רבה בפסיק

נוספים, כגון בתחומים  םולחזק םונכון לפתח ,המרכולים, גם אם לא באופן מוצהר וברור
 תחבורה ציבורית וחינוך.

 סיכום

לעבור שינויים דמוגרפיים משמעותיים. למעשה, צפויה רחוק מדינת ישראל -לאבעתיד ה
מגוון עשיר ורחב  יבעל פרטיםהכוללים  ,שונים "שבטים"יום חיים במדינת ישראל ככבר 

______________ 

מגלה "אדישות" אשר  ,דפוסי ההצבעה של הציבור החילוניהמצב הקיים נובע מיש הטוענים כי  200

 .חוץ וביטחוןמסוגיות ת יודיפועהבסדר יותר נמוך במקום מציב סוגיות חברתיות ו ,מסוימת למצבו

 "אידאולוגיה או מנהיג? ביטחון או חברה? שיקולי ההצבעה של הבוחר הישראלי"ראו אלה הלר 

 ,אחרתעל פי טענה . www.idi.org.il/articles/10040( 8.1.2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה

ומציב, כבר עשרות שנים, את הקבוצה  ,מבנה הפוליטי בישראל מחייב פשרות בנושא דת ומדינהה

רשימה זו.  יה שלהחורגת מגבולות ,בחינה מעמיקהדיון בטענות אלה מצריך זניים. מאהדתית כלשון 

ניתן בהחלט לראות  ,חילונית בישראלשל הקבוצה ה המאפיינילנוכח עמדתנו היא כי מכל מקום, 

הגנה באמצעות מערכת בת זוכה ממילא והמדינות הדמוקרטיברוב אשר  ,קבוצה זו כקבוצת "מיעוט"

 ה ישראל אינה חריגה.המשפט. במובן ז

http://www.idi.org.il/articles/10040
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. חינוךבתחום הדת ומדינה וכלה  לשבנושאים  , החלרביםשל דעות ועמדות בתחומים 
דווקא בקבוצה זה במאמר להתמקד הקבוצות בחברה הישראלית בחרנו שלל מבין 

אולי נכון היה ולכן  ,קבוצת הרובלכאורה  הקבוצה החילונית בישראל היאהחילונית. 
מפני הקבוצות האחרות. אולם בחינה מעמיקה מלמדת  אינה זקוקה להגנהכי היא להניח 

דווקא הקבוצה החילונית היא זו  2018לא כך הם פני הדברים. בישראל של שנת כי 
הפוליטי  ןנוכח כוחלכך, למשל,  .מצטמצם ההחופש היחסי של חבריוחייה נפגע  אורחש

אין ביכולתה של הקבוצה החילונית להבטיח  ,של הקבוצות החרדיות והדתיות בישראל
 .האת השמירה על הערכים והזכויות של חברי

תמונה ה את להציג ביקשנובאמצעות נתונים סטטיסטיים שנאספו בשנים האחרונות 
נתונים אלה  .בישראל לגבי נושאים רביםהיהודי עמדות הציבור ל ביחס כבתמורה

ת יחסית של חלקים רחבים תיחּול ּפבאופן מפתיע )ואולי לא כל כך מפתיע( עמצביעים 
מרכזיים המעסיקים  םציבור הישראלי )לרבות פרטים מקבוצות אחרות במדינה( לנושאיב

אכן, חלק מהסוגיות  ה ציבורית בשבת.ותחבור םנישואיכגון  ,הקבוצה החילוניתאת 
טוס קוו בנושאי הסטל ועיקר. ניסיון לשינוי כלאליהן התייחסנו במאמר אינן פשוטות ש

לשון המעטה. עם זאת, אנו סבורים כי הוא הכרחי. על בדת ומדינה צפוי להיות מורכב 
במדינה לאורך זמן הרמוניה במנת ששבטי מדינת ישראל יוכלו לחיות בשלום ו

לאפשר לכל החלקים בחברה לשמר את יש  ,על עקרונות דמוקרטיים תושתתהמ
תרבותית היא -ייחודיותם התרבותית וזאת מבלי לפגוע בתרבותו של האחר. הגישה הרב

 .הונכון לקדם שינויים חברתיים אלבעזרתו ניתן שהעוגן המשפטי 


