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 ישראלב והשפעתם על הזהות הלאומית מדינהודת יחסי 

 *טופלרשגילה 

המאמר בוחן את הקשר שבין זהות לאומית ליחסי דת ומדינה בישראל 
שני תפקידים יש בפרספקטיבה השוואתית וברמה המקומית. נטען כי לדת 

ת ותפקיד שמירת הסף. המאמר דן זהות לאומית: תפקיד האחדּובבכל הנוגע 
 – ש מדינות שבהן הדת היא מרכיב מרכזי בזהות הלאומיתבקצרה בשלו
ומציג את הקשר בין זהות לאומית לדת במדינות  – טורקיהיוון, מלזיה ו

 תוך ,את יחסי הדת והמדינה בישראלמציג האמורות. לאחר מכן המאמר 
בהן נועד המודל שנבחר ליחסי הדת והמדינה לסייע בחיזוק שבדרכים  דיון

המודל הישראלי מממש בצורה כי  טוען הודית. המאמרהזהות הלאומית הי
ת תפקיד האחדּו –למלא ד נועשהוא חלקית ביותר את שני התפקידים 

 ., ומציע הסבר לכךולעיתים אף חותר תחתיהם –ותפקיד שמירת הסף 
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 מבוא

לאימוצו של ונות יש סיבות מגּו .למדינה המדינמשונה ה מדינדת לבין  יחסיםהדפוס 
דת רצון להשתמש באחת מהן היא ה .על ידי המדינהמדינה לדת  ם ביןמסוייחסים  דפוס
ת ידויהדת הוה ,ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטיתחיזוק הזהות הלאומית. לשם 

אף הוויכוח המתמשך על  1שונים. ממוסדת במדינה באופנים (האורתודוקסי)בנוסחה 
, אין לדת היהודית או רק ללאום היהודי תבישראל אם הגדרתה כמדינה יהודית מתייחס

 תפקידיש האורתודוקסי במדינה בנוסחה ת ידויהדת העצם מיסודה החלקי של הספק של
ייחודית  התופעה זו אינ 2.מדינת ישראליהודית בהזהות הלאומית הבניית החשוב ב

בין זה קשר פעמים רבות , זולזו דת ולאומיות קשורות ים קרובות לעיתשלישראל. מאחר 
 ת הלאומית.יותפקיד חשוב בפוליטיקת הזהוממלא מדינה דת ל

הן  –מדינה בישראל ו יחסי דתשר שבין זהות לאומית לדון בקזה י מאמר
 נידת יכולה לשרת שכי  המאמר יטען. והן ברמה המקומית פרספקטיבה השוואתיתב

שמטרתו , )הכלה( תאחדּוהתפקיד  האחד הוא זהות לאומית:בהנוגע  בכל תפקידים
 שמירת הסף תפקיד הואוהאחר  ;אחתד יחידים או קבוצות תחת זהות לאומית וחיא

על וזאת , וחדים ברורים ותריםוודא כי גבולות הקבוצה הלאומית נשמטרתו ל, )הדרה(
 .הקבוצהלאיים על זהות דלל או שעלול למי מנת למנוע הצטרפות של 

חלקו בשל המאמר אציג את שני התפקידים האמורים. לאחר מכן,  ראשוןהבחלקו 
מדינות שבהן הדת היא מרכיב מרכזי בזהות  בשלושבקצרה דון א ,של המאמר שניה

 הקשר בין זהות לאומית לדת בושת האופן ציג אוא – טורקיהיוון, מלזיה ו – הלאומית
קשר זה ממלא בהבניית על התפקידים ש הצבעה תוך ,מדינות האמורותידי ביטוי בבא ל

תוך  ,את יחסי הדת והמדינה בישראל המאמר יתאר שלי שלישהחלקו . הזהות הלאומית
ובדרכים מדינה הדת והיחסי ל בו בחרושמודל שתלו האבות המייסדים ב ציפיותבון יד
דל המוכי יטען  המאמר לסייע בחיזוק הזהות הלאומית היהודית.בהן נועד המודל ש

 תפקיד –למלא  נועדשהוא התפקידים  מממש בצורה חלקית ביותר את שניהישראלי 
ויביא דוגמאות לכך.  ,ולעיתים אף חותר תחתיהם – הסף תרישמ תפקידו תאחדּוה

בשנים האחרונות, בהפרדת הדת מהמדינה גם היא וגוברת התמיכה הנרחבת, ההולכת 
המודל הישראלי של  מאוד ו המוגבלתלהצלחת העיקריהגורם כי  עוד אטען 3לכך. הראי

______________ 

; חוק הרבנות הראשית 1953-למשל, חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(, התשי"ג 1

 .1971-של"א; חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, הת1980-לישראל, התש"ם

תרבותיות במדינה -רבישראל" -יונתן שפירא "הפוליטיקאים החילוניים ומעמדה של הדת במדינת 2

)מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמיר  663 צבי ז"ל-דמוקרטית ויהודית: ספר הזיכרון לאריאל רוזן

 (.1998עורכים, 

י שנה, אחוז התומכים בהפרדת , הנערך מדynetעל פי מדד הדת והמדינה של עמותת חדו"ש ואתר  3

. קובי נחשוני "מדד הדת 2017בשנת  68%-ל 2012בשנת  56%-הדת מהמדינה עלה בעקביות מ

-ynet 18.9.2017 www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lוהמדינה: היהודים בישראל פחות דתיים" 

5018138,00.html. 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5018138,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5018138,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5018138,00.html
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. הפקדת נעשהבו הוא שאלא האופן  ,של הדת במדינה הלא בהכרח עצם מיסודהוא 
הנאבק בכל האמצעים העומדים לרשותו  ,ביהדות השמרניזרם ההממסד הדתי בידי 

הנמנעת מאכיפת עמדותיה על  ,, בצירוף הססנותה של המדינההבלעדילשימור מעמדו 
כך שמיסוד שנועד לסייע ידי טעמים ליברליים מוטעים, הביאו ל בשל הדתי הממסד

 .תחתיהלמעשה יצירת זהות לאומית מאוחדת והרמונית חותר ב

 תפקידה של הדת בזהות הלאומית פרק א:

 ה שלנוטים להתעלם מתפקיד ,רסון וגלנרכגון אנד ,רים בולטים בתחום הלאומיותחוק
שמר עד לאחרונה על ח המערבי המודרני למעשה, השי 4.שימורןבהדת בהקמת אומות ו

נתפסה ש ,דתלבין  ,המודרני והחילוניהעולם כתוצר של  ,לאומיותדיכוטומיה בין 
של  אולם בחינה מדוקדקת יותר 5.הנאורותצחון נעלם עם ילה עתידהפעה מן העבר שכתו

חשוב תפקיד  ממלאתועודנה מילאה לאומיות מראה שהדת הקשרים בין דת לבין 
, דת ממשיכה זויתרה מ 6.מערבי-בעולם הלא הן במערב והן –לאומיות רבות  בתנועות
קימו ואף ן האלא אף במדינת הלאום שה ,תפקיד חשוב לא רק בתנועות לאומיותלמלא 

אנגליה, כנות אפילו בקרב דמוקרטיות מערביות ניתן למצוא מדי ,ן. כךיהתובמבנה חוק
בלה ילאה תפקיד חשוב בהקמת המדינה, קיאשר מ ,הדת הדומיננטית בהןשאירלנד ויוון 

חזקה ה בצורואם  ,במקרה של אנגליהכ ,בעיקרו סמליאם באופן  –הכרה חוקתית כלשהי 
אופנים ועל הכרה חוקתית לדת לאומית במגוון  ניתן להעניק 7.ביוון קורהכפי ש ,יותר
 שלשהדת משרתת בהקשר  יםהמרכזי תפקידיםי הנאציע כי שמטרות. כמה לשרת  מנת

 שמירת הסף. תפקידת והאחדּו תפקיד םהזהות הלאומית ה

 תאחדּוה תפקיד .1

קהילה לאומית תלוי ביצירת קשר הדדי בר קיימא ייסוד קהילות אחרות,  ייסודבדומה ל
יש  ,. על פי הצעתו המפורסמת של בנדיקט אנדרסוןולשמרה קהילהייצר סביבו ניתן לש

______________ 

4 BENEDICT ANDERSON, IMAGINED COMMUNITIES: REFLECTIONS ON THE ORIGIN AND 

SPREAD OF NATIONALISM (rev. ed. 1991); ERNEST GELLNER, NATIONS AND 

NATIONALISM (2nd ed. 2006). 

5 Peter van der Veer & Hartmut Lehmann, Introduction, in NATION AND RELIGION: 

PERSPECTIVES ON EUROPE AND ASIA 3 (Peter van der Veer & Hartmut Lehmann eds., 

1999). 

 PHILIP W. BARKER, RELIGIOUS NATIONALISM IN MODERN EUROPE: IFוכן  ,4ראו שם, בעמ'  6

GOD BE FOR US (2009). 

 :STEPHEN V. MONSMA & J. CHRISTOPHER SOPER, THE CHALLENGE OF PLURALISMראו  7

CHURCH AND STATE IN FIVE DEMOCRACIES (2nd ed. 2009) ,במיסוד סמלי של הדת ניםהד. 
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אומות הן  ,על פי אנדרסון 8."יינתמדומקהילה פוליטית "כ "אומה"להבין את המושג 
אותם ב חברי הקהילה, לא פגשו ומכירים את ר משום שחבריהן אינם יינותמדומקהילות 

אולם במודעות של כל אחד מהם חי הדימוי של  ,אודותיהםעל ואפילו לא שמעו 
ניצול העשויים ולהשוויון -אומות הן קהילות משום שללא קשר לאי 9.ניהםיבשותפות 

 ,אנדרסוןעל פי  10.עמוקה ואופקית כאחוות חבריםתמיד ר בהן, האומה נתפסת ולשר
 ייןלדמאחת הדרכים  11.ינותימדומ בו הןשן אופבהתאם לניתן להבחין בין קהילות 

עשויה הליצור את הקשר ההדדי הדרוש היא באמצעות דת משותפת, לנסות אומה ו
 לזהות לאומית.שמש בסיס לו חברי האומהר תחושה של אחווה בין ויצל

ים רכיבמותנה וחמקמק, כולל שני על אף היותו  ,גלנר טוען כי מושג האומה ארנסט
 שמעוהתרבותי מ רכיב, העל פי תפיסתו 12.ינטרווולרכיב תרבותי ורכיב  –ים יסודי

שני אנשים הם מאותה אומה אם ורק אם הם חולקים אותה תרבות, שמשמעותה "ש
 13;"ודרכי התנהגות ותקשורת אסוציאציותים, בטאת במערכת של רעיונות, סמלמת
מהם "שני אנשים הם מאותה אומה אם ורק אם כל אחד ש שמעוי מנטרווולה הרכיבו

 קבוצהשחיוני מאחר נטרי זה ורכיב וול 14.לאותה אומה"האחר של  וייכותתשהבמכיר 
אותה שפה(  םדובריהשל שטח נתון  ותושבי)למשל, בעלי מכנה משותף של אנשים 

ת הדדיות מסוימות זה בזכויות ובחובומכירים  הקבוצהחברי אם רק ים לאומה פכנה
שלהם תכונות משותפות אחרות אומה, ובמנותק מתוקף החברות המשותפת במזה  פילכ
 15.שיהיוכל כ

יכול להיעשות רק הדבר דת משותפת יכולה לאחד את חבריה לאומה, אולם ש מכאן
אלא גם כבני אומה  ,בני אותה דתרק כ לאזה בזה אם בעלי הדת המשותפת מכירים 

כפי שיידון בהמשך, במקרים  משותפת אשר חולקים זכויות וחובות הדדיות כבני האומה.
חדת, מדינות לאום עשויות ויצירת זהות לאומית מא לסכלבהם גורמים אחרים עלולים ש

ואף  ,תמיכתםמבטיח את הפוטנציאליים ו ןמאחד את חבריהשלפנות לדת כאמצעי 
 .זו מטרה לדת מעמד רשמי וסמכות במדינה על מנת להשיג ויות להעניקעש

 שמירת הסף תפקיד .2

באמצעות שימור גם אלא  ,חבריהןשל ת אחדּוהלא רק על בסיס  ומשתמרות קמותאומות 
מבחינה זו, . אליה שאינם משתייכיםאלה בין אלה המשתייכים לאומה לבין  שוניה

בהן קהילות דתיות שהדתיות. אחת הדרכים  הקהילות הלאומיות דומות לקהילות
______________ 

8 ANDERSON 4, לעיל ה"ש. 

 שם. 9

 .7שם, בעמ'  10

 .6שם, בעמ'  11

12 GELLNER 7–6, בעמ' 4, לעיל ה"ש. 

 ג' ש'(. –)תרגום שלי  6שם, בעמ'  13

 ג' ש'(. –)תרגום שלי  7שם, בעמ'  14

 שם. 15
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 ,כך, לטענת שחרמגבילים.  םת בקהילה היא באמצעות כללי נישואיחברּובשולטות 
 קיקההח ה שלקהילה הדתית דומה לתפקידב יםהמשפחה הדתידיני  ם שלתפקיד
 יה שלתיחום גבולותלמשמשים הדינים בשני המקרים  :מדינה הריבוניתב תהאזרחי

חוקי מדינה אשר  16.ומי אינו נכלל בהאליה יך משתיהחלטה מי ס לכבסיהקהילה ו
משפחה, ומכירים רק בנישואים דתיים בין העל דיני מונופול מעניקים לקהילות דתיות 

 ,ובשימורם גבולותבסימון חברי הקהילה, עשויים לשרת את הצורך של קהילות דתיות 
באותו זמן, כפי הדתית. הקהילה לגבי חשוב סף  שמירתתפקיד למלא ועל ידי כך 

 על פי השתייכותהאומה  גבולותמבקשות לקבוע את הבמדינות לאום שיובהר בהמשך, 
תפקיד עשויה למלא ב, ומונופול דתי על דיני משפחה, לפחות ביחס לדת הר יצירת, תדתי

אין לשכוח שאופן זה של  ,עם זאת ילה הלאומית.הקהלגבי גם  סף תרישמשל חשוב 
בתוך יחידים פר זכויות של להעלול הקהילה  הדתיים והלאומיים של גבולותהשמירת 

, לשוויוןעשויות לכלול פגיעה בזכותן של נשים אלה הפרות  .לה ץומחו קהילהה
 ,הפרת הזכות לחיי משפחה ;ת חוקים דתיים פטריארכליים מפליםאכיפבאמצעות 

כות לחופש הפרת הזו ;ות שונותדתהגבלות על נישואים בין בני הטלת ת באמצעו
 17מחייבים. דתיים םחוקיל על ידי הכפפת האזרחים ,המצפון ולחופש מדת

 השוואתי מבט –י דת ומדינה וזהות לאומית יחס פרק ב:

 . יוון1

 נקבעקשר ההדוק בין הזהות הלאומית היוונית לבין הדת היוונית האורתודוקסית ה
 3סית המזרחית. סעיף לדת האורתודוק רשמימעמד המעניקה  ,בחוקה היוונית מפורשות

 ,היא זו של הכנסייה האורתודוקסית המזרחית הדת הרשמית ביוון של החוקה קובע כי
דתית הלאומית והתודעה הפיתוח  היאמדינה של הת ה בסיסימטרי קובע כ 16וסעיף 

ספר הבבתי המתקיימות הבסיס לתפילות היומיות  הן ההוראות אל 18.באמצעות חינוך
 19.הבבתי ספר אלמזרחית ההאורתודוקסית  ת הדתהוראתי של דיניווניים ולמימון המה

זהות הלאומית היוונית בין הקשרי הגומלין בין הכנסייה היוונית האורתודוקסית ל
עשרים של המאה כבר בזמן הקמתה של המדינה היוונית המודרנית בשנות ההחלו 

______________ 

16 AYELET SHACHAR, MULTICULTURAL JURISDICTIONS: CULTURAL DIFFERENCES AND 

WOMEN'S RIGHTS 45–47 (2001). 

 .4שם, בפרק  17

18 1975 SYNTAGMA [SYN.] [CONSTITUTION] 2 (Greece). 

19 Evangelos Karagiannis, Secularism in Context: The Relations Between the Greek State 

and the Church of Greece in Crisis, 50 EUR. J. SOC. 133, 146 (2009). 
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אזור ב אנית'מלפני הקמתה של יוון המודרנית שלטה האימפריה העות 20.עשרה-התשע
. ןלקבוצות על פי דת נתיני האימפריה ולקוח שבמסגרתה ,באמצעות שיטת המילט
על  ת שיטת המילטבחסוצלה את החופש היחסי שניתן לה ינ הכנסייה האורתודוקסית

לאה תפקיד חשוב ימו ,ם יוונייםמנת ללמד את חברי הקהילה את השפה היוונית ומנהגי
ולאחריה התנהל מאבק על הכיוון שבו יש לפתח במהלך המהפכה  21.במהפכה היוונית

שצידדו בטיפוח הזהות  האת הזהות הלאומית היוונית המודרנית. המאבק התנהל בין אל
לאומנית של השדגלו בקידום הזהות הביזנטית  הבין אללהליברלית המערבית החילונית 

לעצב את  אומנםהמנהיגים הפוליטיים היוונים החליטו  22.אומה יוונית אורתודוקסית
שפעלו הכוחות המרכזיים  ם שלתמיכתלזכות בעל מנת וזאת  יים,המדינה בקווים אירופ

תיתן תמיכת הכנסייה כי הם הבינו בד בבד אבל  ,בריטניה וצרפתובראשם  ,באירופהאז 
כתוצאה מכך, מחויבותה הכפולה של יוון  23שלהם. למאמצי בניית האומה לגיטימציה

הן יה המזרחית, הנמשכת עד עצם היום הזה, משתקפת מערבית ולכנסיהלדמוקרטיה 
יוון הומוגנית מאוד מבחינה  בצירוף היותה של –כפילות זו  24.בחברההן בחוק היווני ו

מאוכלוסייתה היא נוצרית אורתודוקסית( והעובדה שהיא לא חוותה ישירות  97%) דתית
די ממדינות מערב למדינה שונה למהופכת את יוון  – את הרפורמציה או את הנאורות

את הנצרות האורתודוקסית כדת מיסדה  יוון 25.מדינהובכל הקשור ליחסי דת  אירופה
פה את הכנסייה יכפהובה בעת  ת,תוך ניצול מעמדה לשם יצירת אחדּו ,במדינההרשמית 

 –)הסינוד  אמצעים כגון מינוי חברי הגוף השלטוני של הכנסייה על ידילשלטון המדינה 
the Synod )במשך שנים רבות  26יוון. ממשלתשל  הלאישור יוחלטותהכל ת פפכוה

פשרה אוכך  ,במדינה םוהגירושי םמוסד הנישואיבשליטה בלעדית לכנסייה  יווןה העניק
שנת ב, אולם מצב זה השתנה של הקהילה הלאומיתשומר הסף  תפקיד את מלאללה 

ה במדינה הנהיגים, רב ויכוחיםּולאחר עימותים  ,כאשר הממשלה הסוציאליסטית ,1982
 27.שואים אזרחייםינ

______________ 

20 Constantine P. Danopoulos, Church-State Relations, National Identity, and Security in 

Post-Cold War Greece, 30 J. HELLENIC DIASPORA 7, 13 (2004). 

 .17–16שם, בעמ'  21

 .14שם, בעמ'  22

 .17שם, בעמ'  23

24 Lina Molokotos-Liederman, The Greek ID Cards Conflict: A Case Study on Religion and 

National Identity Against the Challenges of Increasing EU Integration and Pluralism, 

FAITH IN EUROPE, www.faithineurope.org.uk/idcards.pdf ראו גם .Danopoulos לעיל ה"ש ,

20 ;Karagiannis 147, בעמ' 19, לעיל ה"ש. 

25 Karagiannis.שם , 

 .149שם, בעמ'  26

27 Danopoulos 18, בעמ' 20, לעיל ה"ש ;Molokotos-Liederman 2, בעמ' 24, לעיל ה"ש. 

http://www.faithineurope.org.uk/idcards.pdf
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 . מלזיה2

 3. סעיף ובז ית והזהות הלאומית המלזית שזורות זומלזיה היא מדינה שבה הדת המוסלמ
ם הוא דת אמית. הסעיף קובע כי האסלאלחוקה המלזית מגדיר את מלזיה כפדרציה אסל

 28.הפדרציה יכל רחבב ,בשלום ובהרמוניה ,דתות אחרותניתן לקיים הפדרציה, אולם 
חזות של על בעוד המדינה שומרת  29ם.מוסלמי םמהאוכלוסייה המלזית אינ 40%-כ

המלזית והחוק הפדרלי נותנים עדיפות  חוקההגזעית ופלורליזם דתי, -הרמוניה בין
כאדם  י"א  ל   החוקה מגדירה "מ   30.שהיא מוסלמית ,איתברורה לקבוצה האתנית המל

מקיים את המנהגים שקבוע בשפה המלאית, מדבר באופן שם, אדוגל בדת האסלש
מכיוון  31.צאצא לאדם כזהשהוא סינגפור או בואשר נולד במלזיה או  ,ייםאהמל

שליטה  המדינה מקיימתחשוב בזהות הלאומית המלאית, כה ם הוא מרכיב אשהאסל
ם אאו אסל ריההדם אם )אסלאצורה מתונה יחסית של אסל מתמקדו ,בעניין זההדוקה 

החוקה  32.םאמנת למנוע התפשטות של צורות קיצוניות יותר של אסלתרבותי( על 
לנהל בעצמה את ענייני  יתדת הוזכות לכל קבוצ לכל אדםיחה חופש דת המלזית מבט

גיסא ד חם, אשר מאאסלבנוגע להחוקה כוללת הוראות מיוחדות  ,עם זאת 33.הדת שלה
 ,הלדוגמ ,כך .התנהגותם גבלות עלמ מטילותגיסא אך מאידך עדיפות למוסלמים  ותנותנ

של  ןהתפשטות על תפדרליו לפקח באמצעות חקיקה מדינתיתהחוקה מאפשרת 
כתוצאה מכך אסור להפיץ  34.הלהגביל, ואף םמוסלמיקרב בת ודתי ות ואמונותדוקטרינ

מוסלמים, ואילו המבקשים להפיץ דוקטרינות בקרב מוסלמיות  שאינןדוקטרינות דתיות 
 35מהשלטונות.לכך לקבל אישור מוסלמים חייבים בקרב  דתיות מוסלמיותואמונות 
 האפשר ,למדינה בחוקה ההפצת דוקטרינות דתיות מוסלמיות, שהוענקבהשליטה 
ולסגור  למשטר מתנגדיםהם יארגונים מוסלמיכלפי  קשהיד  נקוטל ,בין היתר ,הלממשל

ת ם כדת המדינה והניסיון לאחד אאמיסוד האסל לענוסף  36שלהם. ספרהאת בתי 
דיני המעמד האישי במשתמשת , מלזיה מתון יחסיתהדהרי ם אהאומה המלזית סביב אסל

______________ 

28 FEDERAL CONSTITUTION OF MALAYSIA, Aug. 31, 1957, art. 3 .)להלן: החוקה המלזית( 

29 Farish A. Noor, From Pondok to Parliament: The Role Played by the Religious Schools of 

Malaysia in the Development of the Pan-Malaysian Islamic Party (PAS), in THE MADRASA 

IN ASIA: POLITICAL ACTIVISM AND TRANSNATIONAL LINKAGES 191, 192 (Farish A. Noor, 

Yoginder Sikand & Martin van Bruinessen eds., 2008). 

30 RAN HIRSCHL, CONSTITUTIONAL THEOCRACY 128 (2010). 

 ( לחוקה המלזית.2)160ס'  31

32 HIRSCHL 128–120, בעמ' 30, לעיל ה"ש. 

 לחוקה המלזית. (3)–(1)11ס'  33

 ( לחוקה המלזית.4)11ס'  34

35 Ahmad Fauzi Abdul Hamid, Islamic Education in Malaysia, 18 RSIS MONOGRAPH 1, 25 

(2010). 

 ,Darul Arkamמחוץ לחוק את תנועת אל הממשלה המלזית הוציאה  1994כך, לדוגמה, בשנת  36

 .63–60ניהלה. שם, בעמ' היא רה את בתי הספר שוסג
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באופן  ניםבמלזיה מבחי דיני המעמד האישי ,סף של האומה. כךהכשומר  םיהמוסלמי
בענייני נישואים. בעוד מוסלמים בכל הנוגע שאינם מוסלמים לאלה ברור בין מוסלמים 
מית, מי אעליהם להתחתן על פי ההלכה האסלו ,רק עם מוסלמיםאך ורשאים להתחתן 

, מי זויתרה מ 37.ן בנישואים אזרחיים, ללא קשר לדתושאינו מוסלמי רשאי להתחת
בדרך זו  38.להתאסלם לפני הנישואים וחפץ להתחתן עם מוסלמי מחויבשאינו מוסלמי 
שמר מ בכךו ,איםל  ם מ  שאינמי לבין  איםל  בין מ   דתיים-בין םצמצם נישואיהחוק המלזי מ

ייכים תשמאזרחים שאינם בין י לא  ל  המ   לאוםייכים לתשמאת ההבחנה בין אזרחים ה
 בלב ליבה של הזהות הלאומית של מלזיה. תעומדה, ואלי

 טורקיה. 3

 הטורקית,הרפובליקה הוכרזה כאשר היא מדינה חילונית. טורקיה, להבדיל ממלזיה, 
 39.סלול את הדרך למודרניזציהמהמרחב הציבורי על מנת להדת הורחקה , 1923בשנת 

דרישות אקדמיות מודרניות עמדו ב( שלא מדרסותמאות בתי ספר מוסלמיים דתיים )
תוכנית נלמדה  שבהםחובה במסגרת חינוך ספר בתי המדינה במקומם הקימה ו ,נסגרו

 הכמאליסטי זציההמודרניפרויקט במסגרת  40.דתית הוראהנטולת כל לימודית לאומית 
וכתוצאה מכך מנהגים מוסלמיים  ,חילוניות היוותה ערך מרכזי 41,רקיתהטושל המדינה 

ם אהאסל ,עם זאת .1947 שנת נאסרו בחוק עד ,(חאג'כגון העלייה לרגל למכה ) ,שונים
גורם בשל חשיבותו כ ,הטורקיתה הכמאליסטית של האומה תפיסמילא תפקיד חשוב ב

ב של קבוצות אתניות מתוך שפע רהטורקית אומה ה ה שלליצירת לביוהמחבר שה
 םהבוסני ,טטריםהאלבנים, הקווקזים, ה , הכורדים,םהכוללות את האנטולי נפרדות,

______________ 

 ,Handling/Managing Marriage, MYGOVERNMENT :ראו באתר הרשמי של ממשלת מלזיה 37

www.malaysia.gov.my/portal/subcategory/1587קודיפיקציה ם עברוי. דיני המשפחה המוסלמי, 

 Yusuf Abdul Azeez et. al., Codification of Islamic Familyראו  .קבועים בחקיקה המלזיתהם ו

Law in Malaysia: The Contending Legal Intricacies, 28 SCI. INT'L (LAHORE) 1753, 1762 

(2016). 

 Application for Marriage Requires Court :ראו באתר הרשמי של ממשלת מלזיה 38

Order/Permission, MYGOVERNMENT, www.malaysia.gov.my/portal/content/27657 וכן ;

Azeez 1754, בעמ' 37,לעיל ה"ש. 

39 Bekim Agai, Islam and Education in Secular Turkey: State Policies and the Emergence of 

the Fethullah Gülen Group, in SCHOOLING ISLAM: THE CULTURE AND POLITICS OF 

MODERN MUSLIM EDUCATION 149, 150 (Robert W. Hefner & Muhammad Qasim Zaman 

eds., 2007) דת האסלאם תהיה דתה של המדינה כי בעה ק 1924. עם זאת, החוקה הטורקית של

 .1937, אך עקרון החילוניות הוכנס לחוקה רק בשנת 1928הטורקית. סעיף זה הוסר מהחוקה בשנת 

Levent Köker, Religion, Education and the Turkish Constitution: A Critical Assessment, 

TURK. REV. (Zero Issue) 36 (2010). 

40 Agai ,150עמ' , בשם. 

 א כמאל אטאטורק היה מייסד הרפובליקה של טורקיה ונשיאה הראשון.פמוסט 41

https://www.malaysia.gov.my/portal/subcategory/1587
http://www.malaysia.gov.my/portal/content/27657
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את  הכמאליסטיתטורקיה קידמה ם ככוח עצמאי, אדיכוי האסל בבד עם דלכן, ב 42.ועוד
 43.ללאומיות החילונית לגיטימציהבמטרה לתת  ,םאלאסלהרשמית פרשנותה 

מרחב דתי חופשי ב איסור ביטויש יחד עם ההבנה ,1946שנת בליית הדמוקרטיה ע
הדרגתי  ו לביטול, הובילבהםערוצים שאין למדינה שליטה ב למימושומוביל  יציבורה

 רעיון 44.במרחב הציבורי ובמערכת החינוך יםדתי יםביטוי עלשהוטל של האיסור 
של  שליטהבחלוף הזמן כ ובןם, האל האסלשאיסור מוחלט הובן כבתחילה ש ,ותהחילוני

ה מי בשליטאבחינוך אסלחלה עלייה הדרגתית ה כתוצאה מכךו ,דתהמדינה ב
ם בחברה אתפקיד האסל התחזקשל המאה שעברה השמונים בשנות  45.ממשלתית
וכמקור של יציבות חברתית הטורקים ם הוצג כמאפיין לאומי של אלס. האהטורקית
אולי באופן  ,התוצאה 46.הוכנסו קורסי חובה בדתאף  לבתי הספר הממלכתייםו ,ומוסרית

כמדינה חילונית,  1982מוגדרת בחוקה של שאף על פי שטורקיה פרדוקסלי, היא 
 בבתי הספר חובההחינוך חלק ממי והכנסתו כאממשלתית בחינוך האסלהשליטה ה

תחת  ערךית אתיקההדת ובמקצועות ה ההוראהכי קובעת חוקה ה ,כך 47.מעוגנים בחוקה
יכלל יוחובה  ווהמוסר יהלותרבות דתית ל החינוךכי ו, ושליטה ממשלתיתפיקוח 
 ,, המדינה החילוניתזויתרה מ 48.ניםיסודיים ובתיכוהספר הבתי בת הלימוד ובתוכני

וכן  ,אלפי קורסי קוראןבו מסגדים 70,000-בשולטת  ,באמצעות המחלקה לענייני דתות
כדי כך ד ע דת הדוקהבשליטת המדינה  49.ותאחרמפקחת על פעילויות דתיות פרטיות 

 ,למסגדים ברחבי המדינהאותם ומפיצה  את דרשות יום השישיכותבת שזו שהיא 
במפורש  קובעתהטורקית החוקה  50.בטורקיההחשוב ביותר דתי היא הגורם הלמעשה ו

ת לאומית אחדּו בטורקיהם כדי לטפח אמחלקה לענייני דתות להשתמש באסלכי על ה
סינתזה "הנקרא  ,םאשל אסל קדם יחסיתמתסוג מטפחת כך מחלקה זו לשם  51ויושרה.
שליטת ם שאינם ביימאאסלשל זרמים  םהשפעתאת  סכלשנועד ל ",מיתאאסלטורקית 

 ,חשוב האחדהתפקיד יש ם אלאסל עודב 52.ה הלאומיאחדהמדינה ולסייע בפרויקט הה

______________ 

42 Agai 151, בעמ' 39, לעיל ה"ש. 

43 State Interaction in-Parameters and Strategies of Islamlu, ğSakallio Ümit Cizre 

Republican Turkey, 28 INT'L J. MIDDLE E. STUD. 231, 236 (1996); UMUT AZAK, ISLAM 

AND SECULARISM IN TURKEY: KEMALISM, RELIGION AND THE NATION STATE 12 (2010). 

44 Agai  152, בעמ' 39לעיל ה"ש ;Diren Çakmak, Pro-Islamic Public Education in Turkey: The 

Imam-Hatip Schools, 45 MIDDLE E. STUD. 825, 829 (2009). 

45 Agai 152, בעמ' 39, לעיל ה"ש. 

 .833, בעמ' 44, לעיל ה"ש Çakmak; 153–152שם, בעמ'  46

47 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TURKEY, Nov. 7, 1982, art. 24  להלן: החוקה(

 הטורקית(.

 שם. 48

49 Agai 154–153, בעמ' 39, לעיל ה"ש. 

50 AZAK 12, בעמ' 43, לעיל ה"ש. 

 ורקית.לחוקה הט 136ס'  51

52 Agai 156-ו 153–152, בעמ' 39, לעיל ה"ש. 
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אין שימוש בדיני , הטורקיתזהות הלאומית השל ושימור  היצירבאמצעות  והוא ממלאש
מי שאינם מוסלמים, בין מיים כדי לשמר גבולות בין מוסלמים לאי אסלמעמד איש

ם אהאסלהעובדה ש 53.בטורקיהונישואים אזרחיים הם הדרך החוקית היחידה להתחתן 
הם מהטורקים  98%-ש כךשמירת סף קשורה ללא ספק ל אינו נקרא למלא תפקיד

 מוסלמים.

 י דת ומדינה וזהות לאומית בישראליחס פרק ג:

 י דת ומדינה בישראליחס. 1

שני הגדרה זו עוגנה ב. "דמוקרטיתומדינה יהודית "מוגדרת בחוקי היסוד שלה כ ישראל
יסוד: חופש -יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-חוק –זכויות אדם העוסקים ביסוד החוקי 

ישראל תהיה כי הקובעת  ,הגדרה להכרזת העצמאותהחס את מקורות יניתן לי 54העיסוק.
זכויות חברתיות ופוליטיות לכל במלא  שוויוןאך בה בעת תבטיח  "דיתמדינה יהו"

תבטיח חופש דת, מצפון, שפה, חינוך  וכןללא הבדל דת, גזע או מין,  ,תושביה
בקשר למשמעות  טרם הוכרע,ר שא ,חשוב לציין כי קיים ויכוח מתמשך 55.ותרבות

הגדרת גוזרים מהבחוקי היסוד. יש  "מדינה יהודית"המדויקת של הגדרת ישראל כ
בעוד , את מיסוד הדת היהודית במדינה באמצעות חוקי היסוד "מדינה יהודית"ישראל כ

של ישראל כביתו של  צביונהרק את  מבטא "מדינה יהודית"אחרים טוענים כי המונח 
של ויכוח התמשכותו  56.משים את זכותם להגדרה עצמיתמבו היהודים משהעם היהודי, 

 דתבין הבין זהות לאומית יהודית ל חה לקווים המטושטשיםהוכ כשלעצמהמהווה זה 
 :יסוד-)ב( לחוק1סעיף ניתן למצוא בהוכחה נוספת לטשטוש האמור  בישראל. היהודית
מדינת ישראל היא מדינת " בו נקבע כיש ,מדינת הלאום של העם היהודי –ישראל 

______________ 

עבר חוק המאפשר גם למופתים להשיא בנישואים  2017לחוקה הטורקית. יצוין כי בסוף  174.4ס'  53

יף האמור ויש הטוענים כי הוא נוגד את הסע ,נוי במחלוקתשאזרחיים על פי החוק האזרחי. החוק 

 Umut Uras, Turkey: Religious officials to Perform Civil Marriages, AL JAZEERAבחוקה. 

(Oct. 19, 2017) www.aljazeera.com/news/2017/10/turkey-religion-officials-perform-civil-

marriages-171019132948431.html. 

יסוד: חופש העיסוק. הגדרה דומה מופיעה גם -לחוק 2יסוד: כבוד האדם וחירותו; ס' -א לחוק1ס'  54

 יסוד: הכנסת.-א לחוק7בס' 

 .1הכרזה על הקמת מדינת ישראל, ע"ר התש"ח  55

המציג (, 1995) 521יט  עיוני משפטהרהורים אישיים"  –טין "'יהודית ודמוקרטית' אביגדור לבונראו  56

לדת היהודית;  הבחוקי היסוד ככולל הפני "מדינה יהודית"מונח את ההתנגדות לתפיסה הרואה 

לון "דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם מנחם א  

דוגל בתפיסה הגוזרת מהגדרת המדינה כיהודית חובה לפנות ה(, 1993) 659יז  שפטעיוני מוחירותו" 

 מקורות המשפט העברי בפרשנות החוק. לא

http://www.aljazeera.com/news/2017/10/turkey-religion-officials-perform-civil-marriages-171019132948431.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/10/turkey-religion-officials-perform-civil-marriages-171019132948431.html
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הדתית  ,התרבותית, הטבעית שבה הוא מממש את זכותו ,הלאום של העם היהודי
 ."וההיסטורית להגדרה עצמית

שנות בנחקקה בחוקי היסוד רק  "ה יהודיתמדינ"הגדרתה של מדינת ישראל כ
המיוצגת  ,אורתודוקסיבנוסחה היהודית דת ה. אולם השל המאה הקודמת התשעים
הקהילה החרדית, מוסדה במדינה הן על ידי ת והדתית ועל ידי הציונהן בישראל 

מעמד חוקי תחומים בכמה באמצעות חוקים המעניקים  ,1948בשנת  ,מראשית דרכה
. אורתודוקסיתהיהדות מדינה דתיות המנוהלות על ידי ה רשויותלוסמכויות אכיפה 

הוא דיני המעמד  שנמסר לשליטה בלעדית של הממסד הדתי התחום החשוב ביותר
ת ומעמד מועדף ליהדנותנת בהם המדינה שתחומים נוספים כמה יש לצידו  57.האישי

החלטות אדמיניסטרטיביות אשר מעניקים לה והאורתודוקסית, באמצעות חוקים 
שליטתה המצויה בנוסדה הרבנות הראשית,  ,למשל ,וכסף. כך תיותמדינסמכויות 

רב עוצמה  תיהרבנות הראשית היא מוסד מדינ 58.המלאה של היהדות האורתודוקסית
לאוכלוסייה נותנת ינה המדששולט בשירותי הדת ונהנה מתקציבים גדולים אשר 

על וממומנים המוסדות הממלכתיים והעירוניים שהוקמו על ידי המדינה עם  59.היהודית
 ,בתי הדין הרבנייםנמנים  ,כפופים לסמכות הדתית של הרבנות הראשיתאשר וידיה, 

 ,המועצות הדתיות האזוריות ;של יהודים בישראל םוגירושי םהעוסקים בענייני נישואי
כגון קבורה )בתי הקברות הציבוריים  ,ליהודים על בסיס אזוריותי דת המספקות שיר

העוסקים  ,לגיורהמיוחדים ובתי הדין  ;ם דתיים ברובם(, בתי כנסת וכשרותישראל הב
מיסוד הדת מתבטא גם בקיומם של דברי חקיקה המטילים איסורים וחיובים  60בגיורים.

בהעדר הסדר חוקתי  61בודה בשבת.כגון איסור תחבורה ציבורית, מסחר וע ,מטעמי דת
ערב שיקולי דת בחקיקה ו/או למפוליטיקאים המונע אין איסור  ,להפרדה בין דת למדינה

אומנם פעולות אלה חלק מ .כל עוד קיימת לכך הסמכה מפורשת בחוק נהל,בפעולות המ  
יסוד: -חוקמיסוד: כבוד האדם וחירותו ו-כפופות למגבלות מסוימות הנובעות מחוק

בפועל פוליטיקאים דתיים  .אין מגבלות כאלהרבות אחרות אולם לגבי העיסוק,  חופש
אף באמצעות כוחם הפוליטי הניכר ו ,מכניסים שיקולים דתיים לרבות מפעולותיהם

______________ 

 לחוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(. 2–1ס'  57

 חוק הרבנות הראשית לישראל. 58

 חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[. 59

 'סב ,דתיות השונות על חבריהן נקבעה בחקיקה כבר בתקופת המנדטסמכויותיהן של הקהילות ה 60

. לאחר )להלן: דבר המלך במועצתו( 1947עד  1922, ישראל-ה על ארץ( לדבר המלך במועצ1)51

הקמת המדינה נעשה מיסוד הדת היהודית באמצעות חקיקה מדינתית מפורטת, בעוד שמיסודן של 

צעות חקיקה מנדטורית. לדוגמה, הסמכויות המפורטות באמלהיעשות בחלקו המשיך קהילות אחרות 

 .תולדבר המלך במועצ 52 'של בתי הדין השרעיים מצויות עדיין בס

-א לתקנות התעבורה, התשכ"א386' תק ;1961-התשכ"א לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[, א(7)71ס'  61

 .1951-א לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א9-ו 9; ס' 1961
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כפי שיפורט בהמשך, מצב  62את שותפיהם הקואליציוניים.לשם כך גייס מצליחים ל
 .זהות הלאומיתהקשר של הבא אמורה למלהדת שדברים זה חותר תחת שני התפקידים 

 שומר הסף של הדין האישי הדתי תפקיד. 2

הוא שכל במדינה מיסודה החלקי של היהדות האורתודוקסית יותר של ההיבט החשוב ב
. בני קהילות דתיות מוכרות אורתודוקסיה-היהודים בישראל כפופים לדין האישי היהודי

 63.לדין אישי דתי בהתאם לדתםגם הם כפופים  ,מוסלמים ונוצרים למיניהםכגון  ,אחרות
המבוססת  ,העות'מאנית מילטההשיטה הנוכחית של דינים אישיים היא המשך של שיטת 

 מלאה שליטה שלטון קהילתי עצמאי, המעניק לכל קהילה דתיתשל קרון יעהעל 
 ה של המוכפפתרצונ בשאלתללא התחשבות  ,מעמדו האישי של כל אחד מחבריהב

 תכחבר העצמאת  הרואהיא אם שאלה ואף ללא התחשבות ב ,לציית לכללי הדת
על ידי מדינת  אומץומאוחר יותר  ,המנדט הבריטי תחת משךמצב דברים זה נ 64.הקהילה
 המכיר ,החוק הישראלימכירה בנישואים אזרחיים.  אינהאשר עד עצם היום הזה  ,ישראל

בדרך מונע ית מוכרת, ידי בית דין דתי של קהילה דתעל בנישואים דתיים המנוהלים רק 
אחת הסיבות  65.בישראל נשאילהאת האפשרות  תשונוייכים לדתות תשממאנשים ה זו

-בין םזו הייתה רצונו למנוע נישואיחקיקה העיקריות להחלטת המחוקק הישראלי לאמץ 

מיעוט לב היהודי ואשר ידללו את הקהילה היהודית, יטשטשו את הגבולות בין הר דתיים
הצעת דיון בב כך, 66.יהודיתהנוצרי( ויאיימו על הזהות הלאומית הומוסלמי ההערבי )

הסביר סגן השר לענייני , 1953-התשי"ג ,בתי דין רבניים(נישואין וגירושין )שיפוט חוק 
בלבד כי אחת המטרות של מתן הכרה משפטית לנישואים דתיים זרח ורהפטיג, דתות, 

של להמרת דתם לולים לגרום הע ,דתיים-בין םהיא להוציא מכלל אפשרות נישואי
ם יבאופן דומה, כאשר נודע כי בתי הדין השרעיים המוסלמי 67.יהודים לדתות אחרות

בתי הדין לנשים יהודיות, הורה משרד הדתות עם בישראל מוכנים לחתן גברים מוסלמים 
 68.נישואים כאלה השרעיים להימנע מלערוך

______________ 

הדי כהן "תשכחו מתחבורה ציבורית ראו  .נושא הפעלת תחבורה ציבורית בשבתכך, למשל, ב 62

 .www.globes.co.il/news/article 19.6.2016 גלובסקוו בנושאי דת ומדינה'" -בשבת: 'סטטוס

aspx?did=1001133032. 

63 Gila Stopler, Women as the Bearers of the Nation: Between Liberal and Ethnic Citizenship, 

in DEMOCRATIC CITIZENSHIP AND WAR 164, 170 (Yoav Peled et al. eds., 2011). 

 חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(. לדבר המלך במועצתו; 51 'ס 64

65 Stopler 63, לעיל ה"ש. 

 שם. 66

 משפטים על אהבהישראל" -צבי טריגר "יש מדינה לאהבה: נישואין וגירושין בין יהודים במדינת 67

 (.2005נפתלי וחנה נוה עורכות, -)ארנה בן 199, 173

 16, ה"ש 27 שינוי חיוני ואפשרי –חלופות נישואין וגירושין בישראל : כדת או כדיןפנחס שיפמן  68

 (.2001)האגודה לזכויות האזרח בישראל, נעמה כרמי עורכת, 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001133032
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001133032
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001133032
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שיג את ה היהודי לאוםר סף לכשומאורתודוקסי ההאם השימוש בדין האישי היהודי 
בין קר בין יהודים ליבע – בישראל מספר הנישואים המעורביםגיסא, ד חמ? מטרתו

היהודים שם שיעור  ,בניגוד למצב בגולהנמוך.  הוא –ערבים מוסלמים או נוצרים 
של  דתיים-הבין םנישואיה, שיעור במקומות רבים הוא גבוההנישאים עם בני דת אחרת 

סביר להניח כי העדר נישואים אזרחיים בישראל  69.5%-מאל הוא פחות היהודים בישר
החוק הישראלי מכיר כי . עם זאת, חשוב לציין דתיים-הבין םנישואיהלצמצום רם ת

מהזוגות הישראלים נישאים  15%-שכואף  ,ארץלץ בנישואים אזרחיים שנערכו בחו
זוגות מה 15%-שכובדה עצם הע 70.נותר קטן דתיים-הבין םנישואיה, מספר ארץלץ בחו

היא הוכחה בפני עצמה  ארץלץ ומתחתנים בחו בישראל נמנעים מנישואים דתיים
 בישראל היהודי לאוםאורתודוקסי כשומר הסף של ההשהשימוש בדין האישי היהודי 

גם סקרי דעת קהל מצביעים על כך שקיימת התנגדות נרחבת הוא הצלחה חלקית בלבד. 
עולה כי  2017. כך, מסקר שנערך בקיץ קסייםיים אורתודודת םבציבור לכפיית נישואי

כי ו ,םבכך שהמדינה תכיר בכל סוגי הנישואי כיםמהציבור היהודי בישראל תומ 67%
 קסייםלא אורתודו םהיו בוחרים להינשא בעצמם בנישואי בישראל מהיהודים 50%

 71לו היה הדבר אפשרי.איגבולות המדינה ב
האורתודוקסיים כשומרי הסף נובעת מכך  עמד האישיהמהצלחה מוגבלת זו של דיני 

 .זכויות אדםמגוון  הפרה ברורה של ההוומ היהודית היהאוכלוסיכלל כפייתם על ש
שאינם חפצים  מילחופש המצפון והאמונה של כל פגיעה אחת היא הפגיעה בזכות 
נשא יהודים רבים אינם דתיים ואינם מעוניינים להי .להתחתן בטקס דתי אורתודוקסי

היהדות הרפורמית כגון  ,םנוספי, ביהדות קיימים זרמים על כך ף. נוסכלל בטקס דתי
ידי הרבנים על מבקשים להינשא בטקסים הנערכים  םשחבריה ,ווטיביתוהיהדות הקונסר

את הסמכות להשיא זוגות החוק הישראלי מעניק שמאחר שלהם ועל פי מסורתם. 
זאת רק בכפוף  םוג – חרדים ואלאומיים -םדתיי –רק לרבנים אורתודוקסים יהודיים 
להתחתן בטקס רפורמי או  הרוצים האלכל מ של הרבנות הראשית, הכרתהלו לאישורה

החיוב שאף , זו. יתרה מהםבנישואי אינה מכירההמדינה ו ,זכות זונשללת  ווטיביקונסר
 תונשים וגברים כאחד, השפעאת זכויותיהם של  מפרדתיים  םנישואיהגורף להינשא ב

-םייהודיהאישי ה ני המעמדדיכיוון שמ ,של נשים. זאתיהן חמורה במיוחד על זכויות

 ,יםפטריארכלי םהרבניים, ה דיןידי בתי העל ם מימיושהם , כפי שיםאורתודוקסיה
, םיחסי הנישואיבעים ב העניינים הנוגוברעדיפות ברורה לגברים על נשים  ניםנותו

______________ 

דתיים בישראל" -צבי טריגר "אהבה ודעה קדומה: על הפרדוקסליות של תופעת הנישואין הבין 69

רביד, יפעת ביטון -ארז, שלומית יניסקי-)דפנה ברק 754–753, 733 עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם

 (.2007ודנה פוגץ' עורכות, 

 /www.cbs.gov.il( 2017) 2017-תשע"ז לקט נתונים לרגל ט"ו באבהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  70

he/mediarelease/Pages/2017/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95 

%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%98%D7%95 

-%D7%91%D7%90%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-2017.aspx. 

 בעולםמפת חופש הנישואין מהציבור תומכים בחופש בחירה בנישואין"  67%"עמותת חדו"ש  71

6.8.2017 marriage.hiddush.org.il/surveys/2185. 

http://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-2017.aspx
http://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-2017.aspx
http://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-2017.aspx
http://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-2017.aspx
http://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-2017.aspx
http://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-2017.aspx
http://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-2017.aspx
http://marriage.hiddush.org.il/surveys/2185
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במסגרת  נשיםהנחות של  ןלמעמדתר על כן, י 72.םפירוק הנישואיתהליך במיוחד בו
 73.הנישואים יש השפעות מרחיקות לכת על יכולתן להשיג שוויון בכל תחומי החיים

ולצמצם את ההפליה נגד נשים בדיני המעמד חלקי לשפר את המצב  ןסיוני האומנם נעש
זו בעלי סמכות שיפוט מקבילה ל למשפחה באמצעות הקמת בתי משפט אזרחיים ,האישי
 ןסיוניאולם , םגירושיבו םנים שאינם נוגעים ישירות בנישואידתיים בענייה הדיןבתי של 
 םעל הנישואי בתי הדין הרבנייםלהחליש את סמכותם הייחודית של  ואין בכוחזה 

 74.עצמם םוהגירושי
וכפייתו על  היהודי לאוםה לשאורתודוקסי כשומר הסף ההפקדת הממסד הדתי 

ואף מותחים  ,לא להתחתן בישראלבוחרים יהודים רבים שכך ל תומגורה יהאוכלוסי
מונופול ה ו שלשימורמו והנובעות מיצירתמדינה הפרות זכויות האדם בקורת על יב
 לא פחותתוצאה בעייתית . אולם הפקדתו בידי ממסד דתי נוקשה ושמרןמו אורתודוקסיה

וקסי שמרן בידי ממסד דתי אורתודשל הלאום היהודי  פקדת תפקיד שומר הסףהשל 
 אנשיםמנמנעת האפשרות להינשא בישראל ולהשתלב כראוי בחברה שהיא ונוקשה 

של המאה הקודמת התשעים . במהלך שנות םבולישחשוב באינטרס יש שלמדינה רבים 
על בסיס ו פעיל של המדינהה הסיועבו הבעידוד ,לשעבר ת המועצותלישראל מבריהגיעו 

מאז נקטה  75.שורשים יהודייםעם ואנשים  מאות אלפי יהודים ,הוראות חוק השבות
בניגוד  ובעם היהודי, אך בקהילה היהודית עולים אלה המדינה צעדים רבים כדי לשלב

נישואי יהודים בישראל בהאורתודוקסי הממסד הדתי של  תולכוונות המדינה, שליט
 ,ואפילו זה לזה ,להינשא ליהודים אחריםאת האפשרות  ללוההעולים ן מ ביםמר תמונע

ן רבים מ ,םבבואם להירשם לנישואי 76.המלאה בקהילהוכך מונעת את השתלבותם 
נחשפים בעיני מוסדות המדינה האזרחיים הם יהודים לכל דבר, ר שאהעולים הללו, 

לעיתים באמצעות הנעשות  –לבדיקות ארוכות ומשפילות של יהדותם. במהלך הבדיקות 
נדרשים להביא מסמכים והוכחות קים הנבד –גורמים פרטיים, בניגוד לחוק ולנהלים 

מצליחים לספק הם  ןמאירועים שאירעו לפני עשרות בשנים במדינות זרות, ואם אי
כי הנבדקים אינם יהודים ולכן הללו פקידי הרבנות, קובעים של  נםהוכחות לשביעות רצו

 77לא יוכלו להינשא.

______________ 

)פרנסס רדאי, כרמל שלו ומיכל  26, 19 מעמד האישה בחברה ובמשפטפרנסס רדאי "על השוויון"  72

 RUTH HALPERIN-KADDARI, WOMEN IN ISRAEL: A STATE OF(; 1995קובי עורכות, -ליבן

THEIR OWN 233–239 (2004). 

 .240–239, שם, בעמ' HALPERIN-KADDARI; 27–26רדאי, שם, בעמ'  73

74 HALPERIN-KADDARI '235–233-ו 229–228, שם, בעמ. 

 .1950-חוק השבות, התש"י 75

, 51)נייר עמדה  44–43 יהודים בישראל-יהודים שלא כהלכה: על סוגיית העולים הלאיאיר שלג  76

 (.2004המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

 הזכות ליהדות: סוגיות מרכזיות העומדות לפתחה של הרבנות הראשית ראו, למשל, מכון עתים 77

5–7 (2013 )www.itim.org.il/wp-content/uploads/2013/09/report_rabbinate_july_2013.pdf ;

ולחשבונות שנת  2012לשנת  –ג 63דוח שנתי מבקר המדינה "רישום נישואין במועצות הדתיות" 

 (.2012) 220–217, 197 2011הכספים 

http://www.itim.org.il/wp-content/uploads/2013/09/report_rabbinate_july_2013.pdf
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, שמה לה קשר החזק שבין הדת היהודית לבין הזהות הלאומית היהודיתהבשל 
למרות ר שא לשעבר ית המועצותמבר עוליםאותם למטרה לסייע בגיורם של המדינה 

אם  ,ה(ילא נולדו לאם יהודיהם כיוון שממוצאם היהודי לא נחשבו בני הדת היהודית )
אורתודוקסי בישראל ממושך ומסובך, התהליך הגיור היהודי שהם חפצים בכך. מאחר 
ת הקמת בתי דין מיוחדים לגיור, מתוך ציפייה באמצעואותו ניסתה המדינה להקל 

שהרבנים האורתודוקסים שהופקדו על ניהולם יגלו מחויבות למטרה הלאומית של סיוע 
להתגייר. ברם, בתי הדין הללו היו לעזר מועט מאוד המבקשים לעולים החדשים 

למבקשי הגיור. הם בחרו להיצמד לפירוש הקפדני ביותר של דרישות הגיור 
דוקסי, עיכבו את סיום תהליך הגיור, ובפרט דחו מועמדים רבים לגיור על בסיס האורתו

שלונם לכאורה להתחייב התחייבות כנה לקיום מלא של מצוות הדת לאחר השלמת כ
יש פנים לכאן ולכאן בשאלה אם בתי הדין הדתיים אמורים להיות  78תהליך הגיור.

 .חשוב לציין שני דברים בהקשר זהאולם חופשיים ליישם את החוק הדתי על פי הבנתם, 
אורתודוקסי אינה הפרשנות הראשית, פרשנות נוקשה זו לדרישות הגיור בזרם היהודי 

לפיה הצהרת כוונות שוקיימים פוסקים לא מעטים הנוקטים עמדה נוגדת  ,הבלעדית
שלונם כשנית, ואולי חשוב יותר לענייננו,  79לקיים מצוות דתיות יהודיות הינה מספקת.

למלא אחר מדיניותה כדי מונו במיוחד על ידי הממשלה ר שא ,הבתי דין דתיים אל של
מובהקת לאופיו  הולסייע לעולים להתגייר ולהשתלב באומה היהודית, הוא דוגמ

סיון להשתמש בממסד הדתי כשומר סף, שתוצאתו היא שהשומר יהנ הפרדוקסלי של
הלאום היהודי( ממי אל ) אליו בכניסה למועדון )בתי הדין הדתיים( מונע את הכניסה

 )המדינה( חפצים מאוד בכניסתו. ושבעלי
בתי מילאו בכל זאת בהם שבחלק מהמקרים נעצר כאן. אינו יתר על כן, הפרדוקס 

את תפקידם וגיירו את הפונים, סירבו בתי הדין הרבניים להכיר  לגיורהדין המיוחדים 
וחדים לגיור הם האורגנים הרשמיים העובדה שבתי הדין המי וזאת על אףבגיורים הללו, 

בתי הדין הרבניים, המצויים ברובם כך,  לפי חוק. של המדינה הממונים על הגיור
סמכות השיפוטית הבלעדית בענייני ואשר מחזיקים ברבנים חרדים  ם שלבשליטת
דין התהליכי הגיור שנערכו על ידי בתי כי למספר , החליטו לפני שנים םוגירושי םנישואי

אין בכך כדי אומנם  .והצהירו עליהם כבטלים בדיעבד ,תוקף דתי ןאי לגיורחדים מיוה
יש אולם הגיורים הללו בעיני הרשויות האזרחיות של המדינה,  ם שללהשפיע על תקפות

ידי הדין הדתי, ובמיוחד ביחס על לכך השלכות גורליות בכל התחומים הנשלטים 
 הם. הצהרת בית הדין הרבני כי גיורים אלמעמד ילדיהלהמגוירים ו הם שללמעמד נישואי

 םמבוטלים רטרואקטיבית מובילה לביטול רטרואקטיבי של נישואי המגוירים לבני זוג
יהודי אינו יכול להתחתן עם מי שאינו  ,יהודים )שכן על פי דיני המעמד האישי הדתייםה

ההכרה גם  הכבטל, בוטלגיורן של נשים , במקרים שבהם הוכרז ויהודי(. יתרה מז
לא  ,ביטול בדיעבד של הגיורהלנוכח )שכן  שנולדו לאחר הגיור ילדיהןיהדותם של ב

______________ 

)עתים והמכון הישראלי  13 הצעה לחוק גיור ממלכתיידידיה צ' שטרן, שאול פרבר ואלעד קפלן  78

 (.2014לדמוקרטיה, 

 (.התש"ע) 181–180, 178כד  אקדמותעוד לפולמוס הגיור"  –אריה אדרעי "'ואין אחריותם עלינו?'  79



 טתשע", המשפט ועסקים כ גילה שטופלר

16 

כאלה הגישו שתי נשים עתירות  יםמקרבעקבות (. בעת הולדתם יהודייהם הא  יתה יה
הנשים לבית המשפט פנייתן של לאחר  80.נגד בתי הדין הרבניים)שאוחדו(  ץלבג"

 אחת משתיהן,את המקרה האישי של כל  העליון, שקלו בתי הדין הרבניים מחדש
דחה על שינוי עמדה זה של בית המשפט הרבני, בהסתמכו גיורן אינו בטל. כי והחליטו 

אין לבתי הדין הרבניים כי את בקשת העותרים להוציא צו המצהיר בית המשפט העליון 
 סירובו של בית המשפט לצאת בהכרזה כזו הוא 81הסמכות לפקפק בגיורו של המגויר.

ר בידי דייני בית הדין הרבני את הסמכות לפעול על פי הותיבכך הוא שמצער, מאחר 
תוך הפרת  ,שיקול דעתם ולהמשיך להצהיר על ביטולי גיור רטרואקטיביים גם בעתיד

 תהליך הגיור.את במאמצי המדינה להקל ופגיעה זכויות היסוד של המתגיירים 
הינם גיורים  ,ים מטילים בהם ספקשבתי הדין הרבניאלה, גיורים שוב כי יודגש 

בתי הדין הרבניים מציגים ש. אף ווטיבייםם או קונסריולא גיורים רפורמי ,קסייםאורתודו
הלכתית, קשה להשתחרר מהתחושה -את התנגדותם לגיורים הללו כהתנגדות דתית

שהתנגדותם נובעת מרצונם לשמר את מעמדם הבלעדי כשומרי סף. חיזוק לתחושה זו 
גיורים שנעשו על ידי מקביליו  גם סלופבישראל  קסיהממסד הדתי האורתודושך מצוי בכ

של בני  םואינו מקבל את הצהרותיהם לגבי כשירות לנישואי ,בעולם םיקסיהאורתודו
בנים שיצרה, המונה ר "שחורההרשימה ה"את פרסמה הרבנות  רק לאחר מאבק. קהילתם
גיוריהם והצהרותיהם ר שא ארץלץ בחומוכרות  קסיותשל קהילות אורתודו קסיםאורתודו

-אי 82בתי הדין הרבניים בישראל.ה ועל ידי ימוכרים על ידאינם  םלגבי רישום נישואי

מדינת ישראל עם יהודי התפוצות, הנחשבים בעיני  ה שלפוגעת ביחסילא רק הכרה זו 
ות המדינה חלק בלתי נפרד מהאומה היהודית, אלא גם מונעת בפועל מיהודים בני הקהיל

גוירו על ידי רב אם הם להינשא לבחירי ליבם בישראל, ואת האפשרות הללו שעלו לארץ 
פת נוס עדות 83חשב יהודים על ידי הרבנות.ילהאת האפשרות אפילו  –הקהילה 

בהתנגדות  ניתן למצוא למאבקם של בתי הדין הרבניים לשמר את מעמדם כשומרי סף
המדינה נימקה את  84.ץשנדחתה בבג" ,יםהמדינה להכרה בגיורים חרדיים פרטי העישהב

התנגדותה בחשש שגיור פרטי יאפשר ניצול לרעה של הליך הגיור לשם קבלת מעמד 
 . ביתיש לאפשר רק גיורים ממלכתיים ,לגישתה ,, ולכןח חוק השבותומכ והטבות בארץ

מבחן הקהילה המוכרת, המחייב שהגיור ייערך בקהילה כי וקבע  ,המשפט דחה טענה זו

______________ 

 (.25.4.2012)פורסם באר"ש,  פלונית נ' שרמן 5079/08בג"ץ  80

 שם. 81

העלייה,  כך נחשף היום בוועדת –"הרבנות הראשית סירבה להכיר ברבע מרבני חו"ל שפנו לאישורה  82

 /m.knesset.gov.il/Activity 19.2.2018 ועדת העלייה, הקליטה והתפוצותפוצות" הקליטה והת

committees/Immigration/News/Pages/pr190218.aspx :קובי נחשוני "מסמך פנימי חושף ;

-ynet 28.5.2018 www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lרשימה השחורה'" 'עשרות רבנים ליברליים ב

5272898,00.html. 

מתווה 'עתים' להכרה באישורי יהדות מקהילות בארה"ב לוי -אלעד קפלן, אסתר ביסוור ונעמה סרי 83

-www.itim.org.il/wp-content/uploads/2014/06/report( 2014) לשם רישום לנישואין בישראל

rabbis-abroad_3.pdf. 

 (.31.3.2016)פורסם באר"ש,  רגצ'ובה נ' משרד הפנים 7625/06בג"ץ  84

http://m.knesset.gov.il/Activity/committees/Immigration/News/Pages/pr190218.aspx
http://m.knesset.gov.il/Activity/committees/Immigration/News/Pages/pr190218.aspx
http://m.knesset.gov.il/Activity/committees/Immigration/News/Pages/pr190218.aspx
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5272898,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5272898,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5272898,00.html
http://www.itim.org.il/wp-content/uploads/2014/06/report-rabbis-abroad_3.pdf
http://www.itim.org.il/wp-content/uploads/2014/06/report-rabbis-abroad_3.pdf
http://www.itim.org.il/wp-content/uploads/2014/06/report-rabbis-abroad_3.pdf
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 ,כדי שתוקפו יוכר בארץ, יחול גם על גיורים פרטיים בישראל ארץלץ ודית מוכרת בחויה
יספק את ההגנה הדרושה מפני ניצול לרעה של ההליך. דומה כי התנגדותה של המדינה ו

בו הן שולטות ש ,נבעה מהתנגדותן של המפלגות הדתיות לדילול שליטתן במערך הגיור
ר פרטי חרדי הוא מחמיר לא פחות מבחינה דתית באמצעות שליטתן ברבנות, שהרי גיו

אחר ול, זמן קצר לאחר הפסיקה, אכןמהגיור האורתודוקסי במערך הגיור הממלכתי. 
הצעת ועדת השרים לענייני חקיקה וב עברהלחץ פוליטי כבד מצד המפלגות הדתיות, 

ידי מעבר ההצעה התקבל בביקורת על  85.הכרה בגיור פרטי בישראלשנועדה למנוע חוק 
, ווטיביתלשעבר ונציגי התנועות הרפורמית והקונסר המועצות יתנציגי העולים מבר

הקלת תנאי הגיור ולחסום את דרכם של את למנוע היא  מטרת החוק המוצעכי ו שטענ
 86מתגיירים פוטנציאליים.
 ממסד הדתיהשימוש ב ,של המדינה המנקודת מבטנראה כי , לסיכום נקודה זו
בעוד  .צופהמהמ הפוכותלתוצאות  לביויהודי הלאום הה לשהסף האורתודוקסי כשומר 
מדינה לקבוע את תנאי ההצטרפות יתה לאפשר ליהממסד הדתי שמטרת השימוש ב

נגד האינטרס של לא אחת פועל הממסד הדתי בפועל ללאום היהודי בהתאם לצרכיה, 
חו בהתאם להשקפותיו ולכוללאום היהודי קובע את תנאי ההצטרפות ו ,המדינה

 הפוליטי.
 היהודית שימוש בדתל הדוגמחוק השבות עצמו יכול להיחשב גם ראוי לציין כי 

 ,את הזכאים בהתאם ליהדותםמגדיר  החוקשכן  ,לאום היהודילצורכי שמירת הסף של ה
שהינם  ,אולם בניגוד לדיני המעמד האישי. בלבד ליהודים ומעניק את זכות העלייה לארץ

פרשנות  ד בידי ממסד דתי אורתודוקסי, הנותן להםקהופשיישומם  דינים דתיים
העושה שימוש חלקי בלבד  שהינו חוק אזרחי, – , חוק השבותמחמירהאורתודוקסית 

. פרשנותו של מעולם לא הופקד בידי הממסד הדתי – "מיהו יהודי"בהגדרה הדתית של 
וקסית דחה את הפרשנות האורתודר שאהחוק הופקדה בידיו של בית המשפט העליון, 

ורפורמיים  ווטיבייםיש להכיר גם בגיורים קונסרבתנאים מסוימים קבע כי ושהוצעה לו 
 על פי חוק השבות "מיהו יהודי"הגדרת שבין  ,פער זה 87.כגיורים לצורך חוק השבות

 מספר רב שלש הסבר לכךההוא  ,על פי ההלכה הדתיתהמקבילה ההגדרה  ביןל האזרחי
בתוך להינשא ממנועים , וביוזמתה המדינה בעידודלישראל שהגיעו עולים חדשים, 

 88.גבולותיה

______________ 

 הארץיהונתן ליס "השרים אישרו את החוק המונע גיורים פרטיים; ישראל ביתנו הגישה ערר"  85

25.6.2017 www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.4196430 תזכיר חוק גיור ממלכתי ;

 .2017-בישראל, התשע"ז

 שם.ליס,  86

נעמת  5070/95; בג"ץ (1995) 661( 4, פ"ד מט)נ' שר הפנים )גולדשטיין( פסרו 1031/93ראו בג"ץ  87

-רודריגז 2597/99(; בג"ץ 2002) 721 (2, פ"ד נו)תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ' שר הפנים –

 .(2005) 721( 6, פ"ד נט)טושביים נ' שר הפנים

88 Alexander Yakobson, Joining the Jewish People: Non-Jewish Immigrants from the Former 

USSR, Israeli Identity and Jewish Peoplehood, 43 ISR. L. REV. 218, 219–220, 235–236 

(2010). 

https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.4196430
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 תמיסוד הדת ותפקיד האחדּו. 3

שנאבקה למען הקמתה של מדינת ישראל, הייתה תנועה לאומית  ,התנועה הציונית
, אשר התנגדו בחריפות למנהיגות יםאירופ-מזרח םחילונית בהנהגת יהודים חילוני

ות במזרח אירופה. שאיפתם הייתה להקים מדינה הדתית המסורתית של הקהילות היהודי
ראשי התנועה החליטו אולם אף על פי כן  89.יהודית חילונית ומודרנית בארץ ישראל

ת ידויהדת ההאת חלקי למסד באופן הפכו לימים למנהיגי המדינה החדשה, נהציונית, ש
 הצורך של הואהאורתודוקסית במדינה. אחד ההסברים ההיסטוריים להחלטה זו 

במאבק  של הסיעות הדתיות האורתודוקסיות ןהמנהיגים הציונים לקבל את תמיכת
הסכמה להגיעו מנהיגי הציונות החילונית  ,תמיכה זו לשם הבטחת להקמת המדינה.

במונחים  טוותהזו הסכמה  ."הסטטוס קוו"בדבר  עם הסיעות האורתודוקסיותהידועה 
לקי של הדת היהודית של מיסודה החהפך מאוחר יותר לקווי היסוד נים את מה שיכלל
 90.מדינה החדשהאורתודוקסית בה

למיסודה החלקי של היהדות האורתודוקסית היה הצורך של המשטר  נוסףהסבר 
חילוני לחזק את הלגיטימיות של מדינת הלאום היהודית בעיני אזרחיה היהודים ההציוני 

ויהודי התפוצות, אשר נחשבו אזרחים עתידיים פוטנציאליים, באמצעות שמירה על 
, ובמיוחד ראש התנועה םמנהיגים לאומיים חילוניכך,  91.הקשר עם העבר היהודי

, החליטו להשתמש בדת היהודית גוריון-הציונית וראש ממשלת ישראל הראשון דוד בן
, לאחר קום עתבבוא הכי . הם האמינו גורם מאחד ומעניק לגיטימיותאורתודוקסית כה

 יסוד הדתי של היהדות, ששימש בתחילה בסיס ליצירתו שלהייעלם בהדרגה המדינה, 
השערה זו  92.של היהדות, ולאומיות יהודית מובהקת תתפוס את מקומוהיסוד הלאומי 

בתהליך הדרגתי של מצויה הדוק להנחה שהיהדות האורתודוקסית באופן רה הייתה קשו
יגרם כל נזק בהיענות י, ועל כן לא תוצר בלתי נמנע של המודרניזציהכ ,התפוררות
 93.אורתודוקסיםההמנהיגים הדתיים  יהם שללדרישות

גוריון, לא זו בלבד שהיהדות האורתודוקסית לא -בניגוד לציפיותיו של בןאולם 
ממסד בלה העניקה  יאהשליטה שה, שבעזרת המימון הנדיב של המדינה אלאמה, נעל

תה היהדות חוו ל,הולך וגד  כוח פוליטי  תנה לה לצבוריוהאפשרות שנהדתי 
חסרות תקדים ה והתרחבות יתחי – יקר הפלג החרדי בהובע – האורתודוקסית

אופן בלעדי בישראל, הנשלט ב נרחבקיומו של ממסד דתי יתר על כן,  94.בישראל
______________ 

 .665–663, בעמ' 2שפירא, לעיל ה"ש  89

–1947המעבר מיישוב למדינה  קוו: דת ומדינה בישראל"-מנחם פרידמן "ואלה תולדות הסטטוס 90

 (.1990)ורדה פילובסקי עורכת,  47 : רציפות ותמורות1949

 .2שפירא, לעיל ה"ש  91

שני ראשי מפא"י ויחסם לדת ולדתיים" ; לא –מדינה קלריקלית  כן; –צבי צמרת "מדינה יהודית  92

און וצבי צמרת -)מרדכי בר 198–197, 177, 175 דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל –עברי הגשר 

 (.2002עורכים, 

 .198שם, בעמ'  93

94 GERSHOM GORENBERG, THE UNMAKING OF ISRAEL 91–165 (2011). 
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דם אחדות לאומית יקשלא ידי היהדות האורתודוקסית והחרדית, לא רק על ומתמשך 
יהודית, ה-בחברה הישראלית שסעהיווה את הגורם המרכזי להעמקת ה , אלאיהודית
של וגוברת בשנים האחרונות ההקצנה ההולכת  95.חילוני-הדתי שסעיום ככהנודע 

את האחדות חסר תקדים  ערערה באופןים, החרדשל במיוחד והשולטים בממסד הדתי, 
יהודי רבים מבין יהודית בתוך ישראל וכן את מערכות היחסים בין ישראל לההלאומית 

 של היהדות. ווטיבייםם והקונסריהמשתייכים לזרמים הרפורמיאלה , במיוחד תפוצותה
, כגון חילוני-הדתי המעמיקים את השסעניתן להביא דוגמאות רבות למאבקים 

 תחבורה ציבורית הפעלתה שלדוגמת יבטים שונים של פעילות בשבת, קים סביב ההמאב
דוגמה כמתווה הכותל באת ההתפתחויות הנוגעות ביא כאן ברצוני לה ,עם זאת .בשבת

להשפעה הקשה שיש למיסוד הדת היהודית האורתודוקסית במדינה ולכוח הרב הניתן 
אופן בדבר שאלות . מדינה בישראלהיחסים בין דת לליהדות האורתודוקסית לעצב את 

אתר הכותל, הגישה אליו ודרכי התפילה בו שנויות במחלוקת זה שנים רבות.  ו שלניהול
סביב  הנסב ,לה נדרשו הן בית המשפט והן הממשלה לא אחתר שאהמחלוקת העיקרית, 

, שנתקלה בהתנגדות עזה מצד הסדרת תפילתן של נשות הכותל כמנהגן ברחבת הכותל
שניהולה מופקד בידי הממסד הדתי האורתודוקסי, ומצד מתפללים  ,הכותל נהלתמ  

הכותל הינו  ,נהלת הכותל והמתפללים האורתודוקסיםלטענת מ   96.אורתודוקסים במקום
הזכות והחובה לאכוף בו הסדרי תפילה יש נהלת ולמ   ,בבחינת בית כנסת אורתודוקסי

מליישם את הפתרונות שראל ו ממשלות יבמשך שנים רבות נמנע 97אורתודוקסיים.
לאחר  ,2013תפילת נשות הכותל, עד שבשנת בנוגע להעליון  ת המשפטישנקבעו בב

קבע בית שנשות הכותל נעצרו ברחבת הכותל בשל נסיונן לקיים את תפילתן על פי דרכן, 
וכי בהתאם לפסק דינו של בית המשפט  ,כי אין כל עילה למעצרןהמשפט המחוזי 

להתפלל כדרכן  להןיש לאפשר  ,ימנעות הממשלה מיישום פתרון הולםהולנוכח העליון, 
אפשר עוד -שאייתה יפסיקה זו, שמשמעותה ה 98.ללא הפרעה ברחבת הכותל המרכזית

לכך שהממשלה החליטה,  להביוה ,למנוע מנשות הכותל את התפילה ברחבה המרכזית
בעקבות משא  .צדדיםעל כל ה וסכםשילמציאת פתרון ברצינות אולי לראשונה, להתגייס 
שעל  ,כינוי "מתווה הכותל"בשזכה  ,הושגה הסכמה על מתווה ומתן שארך כשלוש שנים

הן כדי לאפשר  – באזור קשת רובינסון רחבת תפילה מעורבת לנשים ולגבריםפיו תוקם 
וחילונים יוכלו  ווטיביםכדי שרפורמים, קונסרלנשות הכותל להתפלל על פי דרכן והן 

______________ 

 23 חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת הקהל בישראל-השסע הדתיראו, למשל, לורה זרמבסקי  95

 (.2002)מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 

-מנכ"ל משרד ראש 4128/00פסק הדין האחרון של בית המשפט העליון בעניין זה הוא דנג"ץ  96

בו מתוארת גם השתלשלות ש(, הופמן( )להלן: דנג"ץ 2003) 289( 3ד נז), פ"הממשלה נ' הופמן

 העניין בבית המשפט ובממשלה עד אותה עת.

נשות הכותל נגד הסירוב לאפשר להן להתפלל בכותל  יהן שליתה עמדת המדינה בעתירותיזו ה 97

ם כדרכן. בית המשפט העליון דחה עמדה זו כנגד דעותיהם החולקות של השופטים הדתיי

( 1994) 265( 2, פ"ד מח)הופמן נ' הממונה על הכותל המערבי 257/89אורתודוקסים(. ראו בג"ץ ה)

 , שם.הופמןדנג"ץ  (;הופמן)להלן: בג"ץ 

 (.24.4.2013)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' ראס 23834-04-13ם( -עמ"י )מחוזי י 98
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כחלק מהמתווה ניתנה לזרמים  .התפלל בו בהתאם למנהגיהם ולרצונםלגשת לכותל ול
השוויונית. ביום  הרחבהאפשרות להיות שותפים בניהול  ווטיביהרפורמי והקונסר

ראשי הסיעות החרדיות שאף  99החליטה הממשלה לאמץ את מתווה הכותל. 31.1.2016
. אולם זמן את קבלתהבקואליציה הצביעו נגד ההחלטה, הם הודיעו מראש כי לא ימנעו 

 קסיתשינו מנהיגי היהדות האורתודו ,בשל לחצים פנימיים ,קצר לאחר קבלת ההחלטה
, ובראשו הרבנות הראשית, הכריז באופן רשמי קסיאת דעתם. הממסד הדתי האורתודו

על התנגדותו למתווה הכותל, תוך הטחת דברים קשים נגד היהדות הרפורמית 
 בעה מועצת הרבנות הראשית בהחלטתה:קהיתר . בין ווטיביתוהקונסר

"עמדתה הבסיסית של מועצת הרבנות הראשית היא כנגד גופים הנקראים 
שחרטו על דגלם עקירת תורת ישראל ממהותה  'מתקדמיםו' 'ליברלים'

ויחודיותה. ותוצאות מעשים מדברות בעד עצמם. מי שעוקב אחר ההתבוללות 
ם אלו, אחרי נישואי התערובת, שפשתה בקרב יהודי העולם הקשורים עם גופי

עקירת כל דבר שבקדושה, רואה בעליל שאין להם כל קשר ליהדות השורשית, 
שהחזיקה את עם ישראל במשך כל שנות קיומו, והרי אין עם ישראל  –יהדות 

 .תורה שבכתב ותורה שבע"פ –אומה אלא בתורותיה 
ון וירושלים ליתן דריסת רגל במקום הקודש, למי שבמשך שנים עקרו את צי

מסידור תפילתם ומצהירים קבל עם ועדה שככל העמים ישראל, אינם רואים 
ייחודיות בתורת ישראל ואינם מאמינים ביסודות האמונה היהודית שאחד 

, זה דבר חמור. על הכנסת דברים זרים 'זאת התורה לא תהא מוחלפת'מבסיסיה 
 100"למקום המקדש נזדעזעה ארץ ישראל.

מצוא פתרון כדי לחרדים מינה ראש הממשלה את ראש לשכתו בעקבות התנגדות ה
 החליטה הממשלה, 25.6.2017מיום  הבישיבת ,לקשיים, אך הפתרון לא נמצא. לבסוף

, תוך מתווה הכותלשל  מויישועל הקפאת  ,המפלגות החרדיותשל  צןבעקבות לח
תל ביטול מתווה הכו 101הדגשה כי היישום לא יחודש אלא בהחלטת ממשלה נוספת.

______________ 

סוגיית הסדרי התפילה בכותל "אימוץ המלצות הצוות המייעץ ל 34-של הממשלה ה 1075החלטה  99

 (.31.1.2016המערבי" )

מישיבת מועצת הרבנות הראשית  23של מועצת הרבנות הראשית "פרוטוקול מס'  23החלטה  100

 (.25.2.2016לישראל" )

ברק רביד, אהרן רבינוביץ ויהונתן ליס "בלחץ המפלגות החרדיות: הממשלה נסוגה ממתווה התפילה  101

. תיאור מפורט של www.haaretz.co.il/news/politi/1.4196246 25.6.2017 הארץבכותל" 

השתלשלות העניינים ניתן לקרוא בעתירה של התנועה הרפורמית, התנועה הקונסרווטיבית ונשות 

תה וליישם את מתווה הכותל: הכותל לבית המשפט העליון לחייב את הממשלה לקיים את החלט

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' ראש ממשלת  –המרכז הרפורמי לדת ומדינה  145/13בג"ץ 

 הודעה מטעם המשיבים המיוצגים על ידי פרקליטות( )19.9.2017)פורסם בנבו,  ישראל

 .(המדינה

http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.4196246
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 צותבאר ווטיביגרר את מדינת ישראל למשבר חסר תקדים עם הזרמים הרפורמי והקונסר
 102.הברית צותהמהווים רוב מוחלט של יהודי אר ,הברית

 . הסיבות לכישלון4

נועד לאפשר לה למלא תפקיד  במדינה אורתודוקסיתההיהודית  מיסוד הדתככל ש
כישלון נובע הן כמובן לטעון כי נית כשומרת סף וכגורם מאחד, המיסוד הוא כישלון.

הממסד הדתי של ו בישראל כולו מכוחה הפוליטי הרב של היהדות האורתודוקסית
כוחו הפוליטי של הממסד חלק לא מבוטל מכי שבשליטתה. אולם ברצוני לטעון 

 אורתודוקסית מדירה ודכאניתיכולתו לנצלו לשם קידום תפיסת עולם מהאורתודוקסי ו
מכּוונּות בעלי סלי, מהמגבלות שמטילים על עצמם מוסדות אזרחיים נובע, באופן פרדוק

נמנעים, מטעמים ליברליים מוטעים, מלרסן את ר שאליברלית, כגון בתי המשפט, 
עצמה כמדינה את ישראל רואה  ,על אף המיסוד החלקי של הדת במדינה .הממסד הדתי

ואלה אף מעוגנים  ,ויוןכגון חירות ושו ,ליברלית המחויבת לעקרונות יסוד ליברליים
במרכזה של התפיסה . שני עקרונות העומדים בתחומים שונים בחוקי היסוד ובחקיקה
ועל ההגנה על חופש הדת של המאמין עקרון הם  ואמונה הליברלית בענייני דת

אין זה מקומה של המדינה  ולפיש עיקרוןוה ,הקהילהושל  האוטונומיה הדתית של היחיד
שכן זהו תפקידם של הגורמים  ,דתיות או לקבוע את תוכנן האזרחית לפרש הלכות

 ,, במרכז התפיסה הדתית האורתודוקסיתלעומת זאת .ההתערבות(-קרון איע) הדתיים
עומדת ההנחה שקיימת תפיסה דתית אחת  ,כפי שהיא מיושמת על ידי הממסד הדתי

של אלה  םף חובתוא םוזכות, הנוגע בדבר או המוסד הרב ,הדיין המוכתבת על ידי, נכונה
מוחלטת -הכמעטאוטונומיה הדתית ה. םכל הכפופים למרותעל  אמת דתית זולאכוף 

בשל שילוב של טעמים  ,לטענתי ,ניתנת לו אשר – האורתודוקסי ממסד הדתיהניתנת ל
מאפשרת לו לפרש את הדין הדתי כראות ההיא  – מוטעות ותליברליפוליטיים והצדקות 

 .כמעט ללא ביקורת, שיפוטית או אחרת הייכפו על האוכלוסועיניו ולא
 ,לחוק 2, סעיף )נישואין וגירושין( שיפוט בתי דין רבניים וקכדוגמה את ח טולאם ני

לבתי נותן  ,הקובע רק כי "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה"
ל דין תורה. מהו תוכנו ש ,בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ,לקבוע מוחלט הדין חופש

ערב בפרשנות בית המשפט העליון פסק פעמים רבות כי אין בכוונתו להתנוסף על כך, 
. כדברי במסגרת סמכותושלדין תורה או לכל דין דתי אחר נותן בית דין דתי מוסמך ש

______________ 

ירים עצמם רפורמים, מהיהודים האמריקנים מגד 35%האמריקני,  PEWעל פי סקר עדכני של מכון  102

 A Portrait of Jewish Americans, PEW RESEARCHאורתודוקסים.  10%ורק  ,קונסרווטיבים 18%

CENTER – RELIGION & PUBLIC LIFE (Oct. 1, 2013), www.pewforum.org/2013/10/01/ 

jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/ על עומק המשבר ניתן לקרוא במכתבו .

לראש ממשלת ישראל,  ,הברית, הרב ריק ג'ייקובס הפתוח של ראש התנועה הרפורמית בארצות

 Rick Jacobs, Netanyahu Refuses to Talk to Us. But We American Jews Won't בנימין נתניהו.

Be Silenced, HAARETZ (Sept. 24, 2017) www.haaretz.com/opinion/netanyahu-refuses-to-

talk-to-us-but-we-american-jews-won-t-be-.silenced-1.5452928. 

https://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/
https://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/
https://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/
http://www.haaretz.com/opinion/netanyahu-refuses-to-talk-to-us-but-we-american-jews-won-t-be-.silenced-1.5452928
http://www.haaretz.com/opinion/netanyahu-refuses-to-talk-to-us-but-we-american-jews-won-t-be-.silenced-1.5452928
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-המשפט הגבוה לצדק מהרהר אחר בתי-"אין בית ,בורונובסקי ץהשופט חיים כהן בבג"

התורה... כל אשר פוסקים הם, הרי הוא הדין הדתי שלהם, ואין  הדין הרבניים לענין דין
 103.משפט אזרחי להרהר אחר מידותיהם לענין מהותו וטיבו של דין דתי זה"-לו לבית

, תוך השופט כהן מוסיף ,ההתערבות הוא מוחלט וגורף-קרון איעוכדי להדגיש עד כמה 
מקדמת דנא, שהדיינים 'אשר "וכבר מצווים אנו ועומדים  ,הפניה בהסכמה לדברי חכמים

יהיו בימים ההם', אפילו מראין בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, 
וים ואילו המצּו ,בהקשר זה הדיינים הם דייני בתי הדין הרבניים 104.שמע להם"

משמעותה  105.ץבג"זה הם בתי המשפט האזרחיים, ובכלל שמחויבים בציות עיוור 
לקבוע כל יכולים היא שבמסגרת סמכותם בתי הדין הדתיים הפשוטה של אמירה זו 

 ואין כל עוררין אחרי קביעה זו. ,קביעה המעוגנת לדעתם בדין הדתי
אין חולק שבית המשפט העליון מוסמך לקבוע כי בית דין דתי חרג שאף , ויתרה מז
ע בית המשפט העליון מעדיף לנקוט זהירות רבה ולהימנגם לעניין הסמכות מסמכותו, 

אף  106היטב.זאת מדגים  ,שנדון לעיל ,שרמןפסק הדין בעניין ככל האפשר מהתערבות. 
בית הדין הרבני פסל בו שבית המשפט העליון כתב דברים קשים ביותר נגד האופן ש

גיורים, הוא נמנע לערוך גיורים של בתי הדין המיוחדים שהוסמכו על ידי המדינה 
מוסמך לא  ,כאורגן של המדינה ,הדין הרבניאין בית כי מלקבוע את הקביעה הפשוטה 

בתי הדין המיוחדים  –לכבד פעולה שנעשתה כחוק על ידי אורגן אחר של המדינה 
משמעית -לגיור. בית המשפט נרתע מלקבוע קביעה זו, שהיא פשוטה, ברורה וחד

מבחינת תפיסתם הדתית של דייני בית  ,משמעותהמבחינת המשפט המנהלי, מכיוון ש
לשיטתם שאינו מקיים  בגיור םוגירושי םרכי נישואיולהכיר לצחיובם  היא ,ניהדין הרב

 כלומר, בית המשפט העליון מגן על חופש הדת של הדיינים. את הדרישות הדתיות לגיור
אך ההגנה  ,כפי שהם מבינים אותה אורתודוקסיתההיהודית  ועל זכותם להחיל את הדת

וויון של רבבות ופש הדת והזכות לשעל חופש הדת של הדיינים באה על חשבון ח
 יםהפרטני יםהמקרהכפופים למרותם. בדחותו את העתירה הסתמך בית המשפט על כך ש

מכריזים רטרואקטיבית  אך הבעיה העקרונית שבתי הדין הרבניים ,ונפתרהעתירה מושאי 
אף נותרה בעינה ו ,םוגירושי םדיון בתיקי נישואיכדי תוך  ,ריםעל בטלות יהדותם של ג  

בית המשפט העליון נמנע מלחייב  ,כך, בשל רגישויות ליברליות מוטעות 107החריפה.
את הממסד הדתי לפעול באופן העולה בקנה אחד עם האינטרסים של המדינה, עם 
תפקידו של הממסד הדתי כשומר סף וכגורם מאחד, ועם זכויות האדם של האזרחים, 

 ., מדירות ומפלגותיותומאפשר לממסד הדתי לאכוף וליישם תפיסות שמרנ
______________ 

 (.1971) 14, 7( 1, פ"ד כה)לישראל בורונובסקי נ' הרב הראשי 10/69ד"נ  103

 שם. 104

המונח "דין" כולל גם דין דתי,  ,1954-, תשי"דנות ]נוסח חדש[לפקודת הפרש 1פי ס' אף של ,זאת 105

שהם כשם  ,את הדין הדתיגם בתי המשפט האזרחיים מוסמכים לפרש שבכתב ובעל פה, ומכאן 

 מוסמכים לפרש כל דין.

 ., והטקסט שלידה80, לעיל ה"ש שרמןראו פרשת  106

"בשל נוהל חדש של הרבנות, זינוק במספר הישראלים פסולי החיתון בשנתיים ג'ודי מלץ  107

 .www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4446233 17.9.2017 הארץהאחרונות" 

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4446233


 יחסי דת ומדינה והשפעתם על הזהות הלאומית בישראל משפט ועסקים כה, תשע"ט

23 

באופן דומה, גם במאבק סביב הגישה לכותל וניהולו ניתן לזהות שימוש מוטעה 
של שליטה ליברלי לא בטעמים ליברליים כדי להצדיק את המשך קיומו של מצב 

סברו  1967שנת וב ,הכותל הוא אתר לאומישאף  .אורתודוקסית מוחלטת ומדירה בכותל
רשות הגנים הלאומיים,  ה שליש להעבירו לניהול ראש הממשלה ושר הביטחון כי

וכיום ניהולו מופקד בידי רב  ,משרד הדתות ו שלבפועל הוא הועבר לאחריות
בדיוניהם  108והוראות ההתנהגות באתר כפופות לאישור הרבנות הראשית. ,קסיאורתודו

רוב שופטי בית המשפט, ובצדק, את עמדת המדינה  נשות הכותל דחושל בעתירות 
וקבעו כי הוא אתר לאומי שצריך להיות  ,יה הכותל הוא בית כנסת אורתודוקסילפש

 . אף על פי כן,וכי מנהג המקום צריך להיות מפורש באופן פלורליסטי ,פתוח לכולם
 , מתוך רתיעה ליברליתבהחלטותיהם את המשך המצב הקיים השופטים בפועל אישרו

שהוגשו  ,של נשות הכותלתירות . תוצאתן של כל העפגיעה ברגשות המתפלליםפני מ
רחבה נפרדת  טובתןלמדינה להכשיר ל הורהיתה שבית המשפט יה ,1989שנת בהחל 

, וזאת כדי למנוע פגיעה ברגשותיהם של ולא בשטח הכותל עצמו ,נסוןבקשת רובי
שימוש ההמשך את הלכה למעשה  בית המשפט פשרא  בכך  109.המתפללים האחרים

י, כולל אכיפת הפרדה בין המינים, דרישות צניעות וכללי בכותל כבית כנסת אורתודוקס
הממסד  ו שלגם מתווה הכותל, שהוקפא לבסוף בשל התנגדותלמעשה,  .תפילה נוקשים

ברחבת של ממסד זה אמור לשמר את שליטתו הבלעדית היה הדתי האורתודוקסי, 
קסי בכותל כללי הצניעות וההפרדה הננקטים על ידי הממסד האורתודו הכותל המרכזית.

אלא גם רבים אחרים שאינם מוכנים לכוף  ,המערבי מדירים ממנו לא רק את נשות הכותל
של רצון להימנע מפגיעה  ,כך, טעמים ליברליים לכאורה 110עצמם לכללים אלה.את 

משמרים ומבססים את שליטתו המדירה  ,ברגשותיהם של מתפללים אורתודוקסים
 הדת והמדינה בישראל. יחסיבוהמפלגת של הממסד האורתודוקסי 

 סיכום

 זהותשל ושימור  היצירמיסוד הדת כאמצעי ל, רוריהישראלית מוכיחה בב הכפי שהדוגמ
בצורה וככל שהמדינה מסתמכת  ,ככל שהמיסוד מושרש יותר .לאומית הוא הימור מסוכן

 גילהגוריון -בןידוע כי . לגד   ו/או כגורם מאחד, הסיכון סף תכשומר יותר על הדתמקיפה 

______________ 

. על הכוונה להעביר את הכותל 1981-ליהודים, התשמ"אתקנות השמירה על מקומות קדושים ראו  108

 .4, פס' 101, לעיל ה"ש המרכז הרפורמי לדת ומדינהלרשות הגנים הלאומיים ראו עתירה בבג"ץ 

 345( 2, פ"ד נד)הממשלה-נכ"ל משרד ראשהופמן נ' מ 3358/95; בג"ץ 97, לעיל ה"ש הופמןבג"ץ  109

 .96, לעיל ה"ש הופמן(; דנג"ץ 2000)

 /mako 12.11.2009 www.mako.co.ilדפנה ליאל "משמרות הצניעות נגד הנשים בכותל המערבי"  110

news-israel/local/Article-f3c38243f3ae421004.htm יאיר אטינגר "למה הכותל לא בא לעזרת ;

 .www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2019997 14.5.2013 הארץנשים" 
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 כי הוא הפרדת דת ומדינה,ב תומך נלהבהיה ש ,ישעיהו ליבוביץ את אוזנו של
 –גוריון -בן 111.הבמדינה על מנת שיוכל לשלוט בהיהודית סד את הדת ממגוריון( -)בן
חזק  יאירופ-מזרח סטיהגיע מרקע קולקטיביבני תקופתו  םבדומה למנהיגים ציוניר שא

 יוות את השפעותצּפיכול ל  היה לא  – הפרטוחופש  ליברליזםהשל עקרונות לנחשף ולא 
יים מוסדות אזרחושל  כופה, שמרן ורב השפעהממסד דתי של  בריא-הלאהשילוב של 
מדינה בישראל בעשורים למערכת היחסים בין דת  אתמאפיין ה ,תליברלי נטייהעם 

בית מדינת ישראל ו ,דתהחופש בדבר רעיון הליברלי בעיוות מוזר של ההאחרונים. 
דיינים ופקידי הממסד הדתי החופש הדת של  נים עלימג הישראלי עליוןפט ההמש

חופש הדת נים על יהם מגמכפי שיותר בצורה קפדנית הרבה  חרדים והאורתודוקסיםה
 הדתי. הממסדבהמדינה את השליטה בדה יכתוצאה מכך אהמדינה.  תושבירוב של 

עלול דת במדינה חמורה שמיסוד עמוק של הזכויות ההפרת בצד את ם שינאם 
 לעיל השהובא תההשוואתי סקירהה נפרדת, מעמיקה להתייחסות האשר ראוי לגרום,
 זיהה גוריון-בן ף אםאר שא ,לאמת חשובה , מלזיה ויווןטורקיהשל  ןאת מודעות פתחוש

המקבלת מעמד של דת ב שליטה ממלכתית הדוקהרק : מההשכיל לייש הוא לאאותה, 
קידום אינטרסים לאומיים. אולי באופן שם לסתייע בה תאפשר למדינה להלאומית דת 

לא שליטה  נדרשת ,כדי לאפשר את קידומה של דת לאומית ליברלית פרדוקסלי,
ל חופש הדת של עהגנה ליברלית לכאורה  ;ממסד הדתיב של המדינהלכאורה ליברלית 

שמש יכולה לתובנה זו  .לתוצאה ההפוכה להביומהאורתודוקסי  השולטים בממסד הדתי
 .הפרדת הדת מהמדינהצורך בל   נימוק נוסף

______________ 
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