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   ספרי�ביקורת

   סטטמ וגדעו ספיר דני

  *"משפטי� עיו פילוסופי– ומדינה בישראל דת"

  מאת

   **יצחק אנגלרד

הרעיו� לצר� עיו� פילוסופי לניתוח . לפנינו יצירה מרשימה על יחסי דת ומדינה בישראל

הוא דורש כושר עיו� והפשטה מצד אחד והכרת המציאות . משפטי הוא ייחודי ונועז למדי

ואכ� בספר מצויי� היגדי� וטיעוני� מתחומי . נתה על כל מרכיביה מ� הצד האחרוהב

למאמר . הפוליטיקה והמערכת המשפטית, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הפילוסופיה

והחלק השני , החלק הראשו� מתאר בהרחבה את תוכ� הספר: הביקורת על הספר שני חלקי�

נקודת המוצא המדינית שלה� היא קיומה . רי�מתרכז בביקורת על רעיונות שוני� של המחב

השער הראשו� עוסק בביקורת : הספר מחולק לשלושה שערי�. של דמוקרטיה ליברלית

השער השני מוקדש להגנה על הדת ; כללית על התזה הליברלית של הפרדת הדת מ� המדינה

ת השער השלישי מתרכז במיוחד בשאלת היחס המיוחד בי� ד; ולגבולותיה של ההגנה

  . למדינה במדינת ישראל

מגמת המחברי� היא להראות כי אי� בסיס לטיעוני� , בשער הראשו�הנדו� , בעניי� ההפרדה

וכי בנסיבות מסוימות א� מותר למדינה להעדי� , הדורשי� הימנעות מתמיכה כלשהי בדת

א בפרק מיוחד נידוני� הטעמי� הדתיי� התומכי� דווק. את הדת על פני תפיסות טוב אחרות

היתרונות של , לדעת המחברי�. ובה� החשש מאבד� העצמאות, בהפרדת הדת מהמדינה

 על א� חסרונות אפשריי� בשל אבד� –תמיכה כספית במוסדות הדת מטע� המדינה עולי� 

  . על הינזרות מלאה מתמיכה זו–עצמאות 

ס מגמת המחברי� היא להראות את הבסי.  בספר עוסק בהגנה על הדת ומפניההשער השני

גישת� הכללית היא . של חופש הדת המעוג� לדעת� בחופש המצפו� ובזכות לתרבות

   .צמצו� ההגנות שיש להעניק לדת

כשהשאלה היא מהי המשמעות של היות ,  מוקדש לדת ומדינה בישראלהשער השלישי

בהסדר . הפרק הראשו� בשער זה עוסק בנישואי� וגירושי�". מדינה יהודית"מדינת ישראל 

בשוויו� המגדרי וכ� פגיעה בכבוד בשל הדרישה , בזכות להינשא, ש פגיעות במצפו�הקיי� י

מסקנת המחברי� היא שלמרות ההיחלשות ההדרגתית של . כי על הכלה לטבול במקווה

המונופול הדתי על נישואי� וגירושי� בישראל הוא עדיי� מטריד מבחינת הערכי� 

סלול של נישואי� אזרחיי� לצד הנישואי� הפתרו� הרצוי לדעת� הוא הנהגת מ. הליברליי�

הפרק השני מוקדש לחינו� הדתי . הדתיי� באופ� שכל זוג יוכל לבחור כרצונו כיצד להינשא

 
הוצאת אוניברסיטת חיפה וידיעות  ( עיו� פילוסופי משפטי– ומדינה בישראל דתדני סטטמ� וגדעו� ספיר    *

  ).הספר: להל�) ( עמודי�399, 2014, ספרי�
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מסקנת� היא שעל המדינה להתנות את תמיכתה הכספית במוסדות חינו� דתיי� . בישראל

הפרק השלישי . בכ� שמוסדות אלה יכללו חינו� יעיל לדמוקרטיה בתכנית הלימודי� שלה�

לדעת המחברי� יחסה של המדינה לדתות השונות . עוסק בשירותי הדת במדינת ישראל

ולזרמי� הדתיי� בתו� דת מסוימת צרי� להתבסס על חלוקה שוויונית בהתחשב בגודל 

  .הפרק הרביעי עוסק בגיוס בחורי ישיבות. היחסי של הקבוצות

ופטימיז� של המחברי� בדבר בביקורת שבחלק השני של המאמר מצוי� ככלל כי הא

מבוסס , המסכנות את ערכי הדמוקרטיה הליברלית, ההתגברות על המגמות השליליות

במידה מסוימת של נאיביות בשל המציאות הפוליטית העכשווית בישראל על רקע 

מצוי� כי הגישה המצמצמת , באשר לפרטי הביקורת. האידאולוגיה הדתית של חוגי� רחבי�

משו� שאינה מתייחסת לחובה הדתית , ע לחופש הדת היא בעייתיתשל המחברי� בנוג

, לדעת האד� הדתי, קיומה של חובה זו עלול להביא�אי. ביהדות להפריש אחר מאיסור

כמו כ� ג� קביעת המחברי� שהתנאי להגנה מפני דרישה . סנקצייה שמימית על כלל ישראל

גישה זו . ו� יתר של חופש הדתגורמת לצמצ, של המדינה הוא חובה דתית נוגדת ומפורשת

כ� צוי� בביקורת כי ג� . הביאה לידי כ� שאי� בספר דיו� מעמיק בבעיית המקומות הקדושי�

הדת אינה , כמו כ� בניגוד להנחת המחברי�. בעיית הגיור אינה זוכה לדיו� עקרוני מפורט

� בצד בעניי� ההצעה להנהיג נישואי� אזרחיי. נחלשת בחברה העכשווית אלא מתחזקת

, ככלל. אי� התייחסות לפתרו� הבעיות המורכבות הנוגעות לסמכות השיפוט, נישואי� דתיי�

  .הדיו� בספר מחטיא במידה רבה את הבעיות האקטואליות של יחסי דת ומדינה בישראל

היעדר התייחסות לחובה הדתית להפריש אחר . 1 .ביקורת. ב. סקירה על תוכ� הספר. א

צמצו� יתר על המידה של היק� . 3; המחברי� בדבר היחלשות הדתטיעונ� של . 2; מאיסור

  ; הערות אחדות בנוגע למיסוד הדת כחלק ממערכת המדינה. 4; ההגנה על חופש הדת

  .סו� דבר .ג; הערות נוספות בדבר סוגיית הגיור ותחו� הנישואי�. 5

   על תוכ	 הספרסקירה. א

ה� .  מדינה בעלת משטר ליברלינקודת המוצא של המחברי� היא.  שלושה שערי�לספר

מצד אחד יש לנתק אותה לחלוטי� :  רבי� הדת היא תופעה ייחודיתרלי�מצייני� שבעיני ליב

ומצד , )תזת ההפרדה: להל�" ( מהמדינהתהפרדת הד"הגשמת רעיו� : ודהיינ, מ� המדינה

 שני.  זכאית להגנה מיוחדת במסגרת עקרונות חופש המצפו� והזכות לתרבותהיאאחר 

 לתפוס את היחס החיובי שנית� זאת משלימי� זה את זה היות �וע,  מנוגדי� זה לזההצדדי�

על רקע זה יש להבי� את חלוקת הספר . כלפיה כסוג של פיצוי על היחס השלילי הדת כלפי

השער השני ;  כללית על תזת ההפרדהקורתהשער הראשו� עוסק בבי: לשלושה שערי�

 בשאלת תהשער השלישי מתרכז ספציפי; יה של ההגנהמוקדש להגנה על הדת ולגבולות

  .  תוכ� הספרפירוטנעבור כעת ל.  ישראלמדינת דת למדינה בשבי�היחס המיוחד 

 בי� דה מוקדש כאמור לשאלה העקרונית בדבר ההסדר החוקתי של הפר הראשו�השער

 מגמת המחברי� היא להראות כי אי� בסיס לטיעוני� הדורשי� הימנעות. דת למדינה

וכי בנסיבות מסוימות מותר למדינה א� להעדי� את הדת על פני , מתמיכה כלשהי בדת

; טיעוני� נגד תמיכה: ליברליז� וניטרליות: לשער זה חמישה פרקי�. תפיסות טוב אחרות
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הבעייתיות שבהסתמכות על ; הסכנות שבדת; טיעוני� נגד העדפה: ליברליז� וניטרליות

  . פרדת הדת מהמדינהתמיכה דתית בה; טיעוני� דתיי�

: דהיינו,  המוצא של המחברי� היא כאמור משטר מדיני של דמוקרטיה ליברליתנקודת

מסקנת המחברי� בפרק הראשו� היא כי למדינה מותר . הכפפת הרוב לרעיו� הליברליז�

מסקנה זו מבוססת על . לרבות תפיסות טוב דתיות, לתמו� בתפיסות טוב שנויות במחלוקת

הפרדה :  בי� דת למדינהה של רעיו� ההפרדגרסאותי יש להבחי� בי� שתי דעת המחברי� כ

. במוב� של הימנעות מוחלטת מתמיכה בדת והפרדה במוב� של הימנעות מהעדפת הדת

מחברי� גורסי� כי ג� מנקודת ראות ליברלית מותר למדינה עקרונית לתמו� בדת וא� 

, למשל, כ�.  מגבילי� מיוחדי�א� ההעדפה כפופה לתנאי�. להעדיפה על תפיסות אחרות

א� אסור לה להעדי� בתמיכתה דת אחת על , מותר למדינה לתקצב מערכת חינו� דתית

  . בשל הפגיעה בזכות� של ההורי� לחנ� את ילדיה� לפי השקפת�, בי� היתר, זולתה

הדאגה לסדר ולשלו� אינה מצדיקה מדיניות ניטרלית בי� במובנה ,  לדעת המחברי�

כמו כ� ג� רעיו� ההימנעות מתמיכה בתפיסת טוב . העדפה� במובנה כאיבי�ותמיכה �כאי

, לדעת�. מצד המדינה בשל פגיעה אפשרית במצפו� האזרח אינה משכנעת לדעת המחברי�

ויש זיקה קלושה ועקיפה בי� ,  בתמיכה כספית ממקור המסי�יקרהתמיכה מתבטאת בע

� אי� יסוד לתביעה להימנע מתמיכה ולכ,  הממומנות באמצעות�מטרותתשלו� מסי� לבי� ה

ולא , המצפו� נפגע רק כאשר יש מפגש חזיתי, לגישת�. במטרה כלשהי בשל פגיעה במצפו�

וככל שהמפגש עקי� ,  לעשותנו של האד� לבי� מה שנדרש ממונותיובי� עקר, עקי� בלבד

של  ביחס� המחברי� מוצאי� אישוש לגישת� 1.כ� הפגיעה הולכת ונחלשת, ורחוק יותר

 תשלו� המסי� אינו יוצר זיקה חזקה בי� המשל� לבי� שימוש שלפיו, משלמי מסי� דתיי�

 באר� כלפי חילולי שבת שהמדינה � יהודי� דתיי� רבילש"מכא� עמדת� ; המדינה בכספי�

התנגדות� לחילולי שבת אלה אינה מבוססת על השימוש הפסול בכספי . מעורבת בה�

 אלא על –כופי� עליה� לממ� מכיס� חילול שבת  דהיינו העובדה ש–המסי� שלה� 

   2".הפגיעה בצביו� היהודי של המדינה או על הפגיעה ברגשותיה� הדתיי�

 מסוימת דני� בשורה של טיעוני� נגד ההעדפה של תפיסת טוב המחברי� השני בפרק

תחילה . אשר נדונו בפרק� הקוד�, מצד המדינה להבדיל מתמיכה גרידא בתפיסה מעי� זאת

 העדפה של תפיסת טוב מסוימת פוגעת ולפיו, מחברי� מתייחסי� לטיעו� העוסק בכבודה

 טענת� בעניי� זה היא שההעדפה אינה פוגעת בהכרח 3.בכבוד� של מי שאינ� מצדדי� בה

בכבוד� של אלה שאינ� מצדדי� בה עת היא מבטאת את האינטרס הלגיטימי של קבוצת 

 ע� זאת לשיטת� היא מחייבת 4.חיי� הציבוריי�הרוב לחזק את תרבות� ולהנכיח אותה ב

זהירות רבה וריסו� רב בנקיטתה כדי לשמור על תחושת השייכות והכבוד של מי שמחזיקי� 

 של סוג חיי� מסוי� כספית בתמיכההעדפה , לדעת המחברי�, למשל. בערכי� אחרי�

ו� השני הטיע.  של האחרי��המשק� את עמדת הרוב בחברה אינה בבחינת פגיעה בכבוד

 
 .34' בעמ, הספר  1
 שה� משו� מסי� לשל� שאי� קבעו אכ� מסוימי� פוסקי� שלפיה, 36ש "ה, 313' בעמ, ש� ראו א�; ש�  2

 ". במיעוט ברהמדו אבל", פסולות פעילויות מממני�
 .35' בעמ, ש�  3
 .36' בעמ, ש�  4
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 המדינה תפיסת טוב ת העדפולפיו, נגד ההעדפה מבוסס על רעיו� האוטונומיה האישית

 טונומיהובכ� פוגעת באו,  אחרותות אופציותמסוימת מקשה על האזרחי� לשקול ברצינ

לדעת� ג� מדינה המחויבת לער� .  ג� את הטיעו� הזהת עקרוניי�המחברי� דוח. שלה�

ומותר לה , ור על ניטרליות מלאה כלפי תפיסות טוב מתחרותהאוטונומיה איננה חייבת לשמ

קיומו של תמרי� , לדעת�. לבטא העדפה לתפיסות מסוימות וא� לספק תמריצי� לאימוצ�

 אמור מישפועל אחראי ואוטונו, בהיותו טע� לגופו של עניי�, אינו שולל את האוטונומיה

ולא כל המינוני� , העדפה מותרותע� זאת ה� מכירי� בכ� שלא כל דרכי ה.  בחשבו�ולהביא

 מתמודדי� המחברי� מסתמ� על עקרו� שעמו הטיעו� הבא נגד העדפה 5.שלה לגיטימיי�

 כי מאחר שבמציאות ממילא אי� שוויו� מלא בכל היא המחברי� לטיעו� זה תשובת. השוויו�

ע� נמצא כי מי שטו". המובני� הרלוונטיי�"השאלה נוגעת לקביעת , המובני� האפשריי�

עליו תחילה להוכיח כי מ� הבחינה הרלוונטית , שבגישת המדינה יש משו� קיפוח והפליה

 היאההסתמכות על טענות שוויו� גרידא ,  לדעת המחברי�6.יש שוויו� בינו לבי� המועדפי�

ובזאת , היא מסיטה את תשומת הלב משאלות מהות חשובות. לא רק מוטעית אלא ג� מזיקה

 לקביעה מי  שישבחשיבות ע� זאת ה� מכירי� 7.ציבורי והמשפטי לרידוד הדיו� הורמתג

א� מוסד אחד מקבל תקציב , למשל. יישא בנטל הראיה בדבר קיו� השוני הרלוונטי

 העוסק אחרעל המדינה מוטלת החובה להסביר מדוע לא תית� תקציב ג� למוסד , מהמדינה

,  המצדיק את ההבחנה ביניה�על המדינה להצביע על שוני רלוונטי ביניה�. באותה פעילות

ג� הטיעו� .  המוסדותלפעילותכגו� הבדלי רמה או הבדלי� במצב הכלכלי של הנצרכי� 

 מומחיות מצד המדינה בדבר השגת הטוב בשביל יעדרבדבר ה, הבא המובא נגד העדפה

 בסיס להניח י�א, בכל הנוגע לתפיסות טוב,  לדיד�8.מחברי�אינו משכנע לדעת ה, אזרחיה

 שאי� בסיס להניח שיכולתה של כפי, טיבציה של המדינה חלשה מזו של יחידיהשהמו

המחברי� , לבסו�. המדינה פחותה מזו של יחידיה לברר מהי תפיסת הטוב הראויה לקידו�

סובלנות והוגנות אינ� מחייבי� כי המדינה , מביעי� את דעת� כי ג� הטיעוני� של פלורליז�

. לית בנוגע למה שנראה בעיני הרוב כתפיסת טוב עדיפהתתנזר מכל העדפה תקציבית או סמ

 אמצעי� קיצוניי� ט הרוב נוקשריש יסוד לטיעוני� אלה כא, מצייני� המחברי�, אול�

. ובמיוחד כשהוא משתמש לש� כ� בכוח הכפייה של המדינה, לקידו� תפיסת הטוב שלו

, אפילו להעדי�ו,  למדינה לקד�ותרא� מ:  בנוגע לדת ומדינהי�מכא� מסקנת המחבר

לכ� . הרי הדברי� חלי� ג� על תפיסות דתיות, במגבלות מסוימות, תפיסת טוב מסוימת

אינ� מנוגדות כשלעצמ� , ואפילו העדפתה בעניי� זה או אחר, תמיכת המדינה בדת

  9.יז�לליברל

; שבו נדונה הטענה כי הדת אינה ככל תפיסת טוב אחרת,  אנו מגיעי� לפרק השלישיבכ�

. נות מיוחדות המצדיקות את הימנעות המדינה מלתמו� בה וכל שכ� מלהעדיפהיש בה סכ

 
 .42' בעמ, ש�  5
 בלתי בהיות� להתעל� חייבי� הקיימי� שינויי� מאילו: "כ� ג� השוויו� מבח� את לנסח אפשר לדעתנו  6

 ".?רלוונטיי�
  .45' בעמ, ש�  7
 .47–46' בעמ, ש�  8
 .52' בעמ, ש�  9
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 האזרח של ת ואינה מכבדת את זכויוחרת אההדת אינה סובלנית כלפי בעלי דע, לפי טענה זו

 הדת אינה מקבלת את כ� כמו 10.מי שמחזיקי� בעמדות שהדת תופסת כמוטעות ומסוכנות

. ובי� גברי� לנשי�, מאמיני� לאל בי� המאמיני� לכול,  בי� כל בני האד�בסיסיהשוויו� ה

 דברי� קשי� עשיית כי למשל טועני� ה�. לדעת המחברי� יש לעתי� הגזמה בטיעוני� אלה

לשיטת� יש ,  יתרה מזו11. הדת אינה ראיה לכ� שג� היו� הסכנה היא ממשיתבש� בעבר

. לה לטובת הכללהתנדבות לפעו, בי� היתר, לדת ג� השפעה חיובית על החברה בעודדה

 של הדת כדאי למדינה החילונית לחזק המוסרית�מכא� טיעונ� שבזכות תרומתה החברתית

המחברי� עומדי� על ,  הדתבאמצעותבאשר לחיזוק הסולידריות הלאומית . אותה ולטפחה

 מיעוט לאומי – כמו בישראל –כ� שיש לזכור כי דבר זה הוא בעייתי כאשר יש במדינה 

 את מיר להחיכולה סמלי� דתיי� של הרוב עותלידריות בי� אזרחיה באמצחיזוק הסו. ניכר

מסקנת המחברי� היא כי אי� הצדקה להטיל .  המיעוטתתחושת ההדרה של חברי קבוצ

ואי� לגבש הכללות בעניי� התועלת או הנזק הצפויי� , איסור כללי על תמיכת המדינה בדת

 של דתות השפעת�זהירות בעניי� יש לנסות ולבסס קביעות , לדעת�. לחברה מ� הדת

 המחברי� מוסיפי� כי ג� הטיעו� 12.מסוימי�מסוימות בהקשרי� תרבותיי� והיסטוריי� 

ויש בו משו� , שהדת מונעת אושר אישי מ� היחיד בהטילה עליו עול אינו מבוסס אמפירית

 עובדה היא כי במחקרי� רבי� הוכח מתא� חיובי בי� דתיות לבי� רווחה; שיפוט ערכי

   13.נפשית

מדיני בשאלת ההסתמכות על טיעוני� דתיי� � הרביעי מתאפיי� בדיו� פילוסופיהפרק

 כי על פי תפיסה �יש הטועני. בתור יסוד להטלת חובות והגבלות על כלל האזרחי� במדינה

יש המבדילי� . ליברלית אי� לחייב אד� בהתנהגות מסוימת כשהנימוק הוא במישור הדתי

לבי� ,  המצפו� של אנשי� דתיי� והגנה על רגשותיה� ועל תרבות�בי� הנמקה של כיבוד

 להתיר יכולההראשונה , לדעת המחברי�. הנמקה המבוססת כולה במישרי� על הציווי הדתי

משו� שאי� בה משו� אישור האמונות , דינהג� מבחינה ליברלית הטלת הגבלה מטע� המ

 את התפיסות הליברליות תבביקורתיוהמחברי� מנתחי� . שביסוד המצפו� והרגשות

תבונה ציבורית ושמירה על כבוד ,  מטעמי� של אוטונומיהדתיי�השוללות טיעוני� 

מסקנת המחברי� היא כי אי� פסול עקרוני בהסתמכות על טיעוני� . דתיי��האזרחי� הלא

ע� זאת על הדתיי� להשתדל לצר� שיקולי� כלליי� . דתיי� או בניסיו� לקד� מטרות דתיות

המחברי� מצייני� .  כ� ה� נוהגי�בפועלו, י� לטובת החוקי� שה� מבקשי� לקד�דתי�לא

למשל הדרישה למנוע מסחר בשבת מנומקת בטעמי� סוציאליי� , כי כ� ג� בישראל

כמו כ� הדרישה לנישואי� דתיי� מנומקת בחשיבות של ; לאומיי��ובטעמי� תרבותיי�

   14.שמירה על אחדות הע�

 
 .55' בעמ, ש�  10
 החילוני� שחששות על וכ� הקתולי� כלפי ביחס הברית בארצות טובהל שינויי� על מצביעי�המחברי�   11

 ). 57' בעמ, ש� (התבדו – לופליאנסקי אורי – בירושלי� חרדי עיר ראש ממינוי
 .62' בעמ, ש�  12
 .41 ש"ה ,319' בעמ, ש�  13
 .87' בעמ, ש�  14
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טע� . עמי� הדתיי� התומכי� דווקא בהפרדת הדת מהמדינה הטדוני� החמישי ניבפרק

 להשתלט על הדת או למדינה יאפשראחד מבוסס על החשש שהחיבור בי� הדת למדינה 

ג� כאשר יש התאמה בי� הנורמות הדתיות לאלה , יתרה מזו. לפחות להגביל את עצמאותה

חיבור הדת למדינה כמו כ� . עצ� החיבור פוגע במשמעות הדתית של הנורמה, של המדינה

לדעת .  להשחתת הדתלגרו� ועלול לכללי הדת המנוגדותמחייב את הדת לפשרות 

יש להבדיל בי� דתות שיש .  ג� כא� יש להיזהר ממסקנות גורפות בעניי� כל הדתותהמחברי�

.  של היחידהנפשלה� שאיפות לעצב את רשות הרבי� לבי� דתות שעיקר שאיפת� תיקו� 

למיסוד הדת .  מ� המדינה מחיר כבד מבחינת�להפרדה שיהיה שראפבנוגע לראשונות 

 יש מחיר המתבטא בהגבלת – כגו� הפיכת כוהני הדת לעובדי המדינה –במסגרת המדינה 

 הענקת סמכויות 15.ובמיוחד בהגבלת אפשרות� למתוח ביקורת על המדינה, עצמאות�

. ילוניי� של המדינהלמוסדות הדת מטע� המדינה גורמת לפיקוח עליה� מצד מוסדות ח

 בשללשאלת העוינות לדת , תו� כדי התייחסות למצב בישראל, המחברי� עוברי� כא�

 א� ספק א� שימוש זה 16, תהלי� של חילו� רב עצמהעובר העול�לדעת� .  במדינהמיסודה

 השפעה של ממש על להשפיע יכול אחר בסמכויות שלטוניות מצד מוסדות דתיי� וא

 מטע� כמו כ� היתרונות של תמיכה כספית במוסדות הדת 17.שתוהעצמת התהלי� או החל

 מלאה הינזרות על – אות אפשריי� בשל אבד� עצמונות על א� חסר– עולי� 18דינההמ

עדי� לה� לוותר , א� הדתיי� צריכי� לוותר על סוג של תמיכה, לדעת המחברי�. מתמיכה זו

ולא על התמיכה ) לה חנוכה בישיבת ממשתכגו� הדלקת נרו(על התמיכה הסמלית 

יש לנקוט צעדי� ,  במדינהשילובה בשל כדי למנוע הסתאבות והשחתת הדת 19.התקציבית

   20.לייעול המערכות ושיפור הפיקוח עליה�

מגמת המחברי� היא להראות את .  בספר עוסק בהגנה על הדת ומפניה השניהשער

ה� מקדישי� .  המצפו� ובזכות לתרבותבחופשהמעוג� לדעת� ,  של חופש הדתסהבסי

גישת� הכללית היא . תשומת לב מיוחדת לטיעוני� של פגיעה ברגשות ושל חופש מדת

הגנה על רגשות וחופש , חופש הדת: האלה ההגנות שיש להעניק על יסוד המושגי� �לצמצו

  . מדת

 וסייגי�רגשות דתיי� והחופש מדת , חופש הדת:  השני שלושה פרקי�לשער פי זה על 

  . דתאחרי� לקידו� ה

 
, מדינה לעובדי כי�הופ קאדי� או רבני� כאשר", בישראל החוקית המציאות לפי כי מסבירי� המחברי�  15

 בעיניה� נחשבות אלה כאשר ג�, פעולותיה על ביקורת מלהביע וציבורית משפטית מבחינה מנועי� ה�
 פעילות סיוג (המדינה שירות לחוק 1' לס מפני� המחברי�). 94' בעמ, ש�" (שינוי וטעונות לפסולות
 ומגבית מפלגתית פעילות גסיו (המדינה שירות לחוק וכ�, 1959–ט"התשי, )כספי� ומגבית מפלגתית

, בחוק המנויי� האיסורי� יחולו שעליה� מדינה עובדי של סוגי� על הודעה – 1959–ט"התשי, )כספי�
 ).13 ש"ה ,325' בעמ, הספר (1792 ט"התשכ פ"י

 להל� ראו (הנכו� הוא ההפ� כי ולסבור לבקר נית� הכללי החילו� הלי� בדבר המחברי� של זו טענת� את  16
 ).לה הסמו� והטקסט 81 ש"ה

 .98' בעמ, הספר  17
 ).103' בעמ, ש� (הדתיי� החינו� במוסדות הכספית התמיכה את כדוגמה מצייני�המחברי�   18
 .ש�  19
 .104' בעמ, ש�  20



   סטטמ� וגדעו� ספיר דני –  ספרי�ביקורת  ז"עתש מו משפטי�
  "משפטי� עיו� פילוסופי– ומדינה בישראל דת"  

253  

ערכית את יסוד ההגנה על � המחברי� מנתחי� מבחינה פילוסופית21 הראשו�בפרק

 לאמונתו היא כפייתו לפעול בניגודלדעת� כפיית אד� לפעול . חופש הדת במדינה ליברלית

חופש הדת מג� ג� על הזכות לתרבות , מלבד ההגנה מפני פגיעה במצפו�.  למצפונובניגוד

 נתוני� המראי� כי רוב היהודי� בישראל מגדירי� את בהסתמ� על. של קבוצות מיעוט

 העובדה כי המדינה תומכת בדת בשלוכ� , "חרדי�"ל" מסורתיי�"עצמ� על סול� שבי� 

 בדתהמחברי� גורסי� כי בישראל קשה לראות ,  בפרטאורתודוקסי�בכלל ובזר� היהודי

 בתחו� החינו�  להיווצרעלול ע� זאת איו� כזה 22.תרבות מיעוט שיש איו� על קיומה

 שתהיה חשיפה לתרבות החילונית שהייתה מקשה אפשר שבמסגרת�היות , והשירות הצבאי

וכ� היה נוצר איו� על עצ� , על הדתיי� ועל החרדי� להנחיל את תרבות� לדור הבא

 של עצ� השרידות יש היבט נוס� לזכות התרבות והוא רס מלבד האינט23.שרידות�

לקהילה חשובה ההנכחה של .  מרוכזתהקהילהיבורי שבו האוטונומיה בעיצוב המרחב הצ

 בשבתות �כגו� תביעת� של החרדי� שלא ייסעו בתחומיה,  במרחב הציבוריהתרבות

  . ובחגי�

 אקטיבית תו� הפרת ה לפגיעה במצפו� הכוונה היא למקרה שבו אד� נדרש לפעולבאשר

� מודעי� לכ�  המחברי24. ולעשות כ� בעצמוקותעקרונותיו שהוא מחויב לה� עמו

 קשה ומעיק בי� חזיתי שלש� הגנה על חופש הדת כחופש מצפו� נחו� ניגוד שדרישת�

 בהמש� 25. את תחו� ההגנהודמצמצמת מא,  החוקת הדתית של אד� לבי� הוראתומחויבו

לדעת� ראוי כי בית .  דתיותתבסוגיו) החילונית(דני� המחברי� בביקורת השיפוטית 

 את מקורה של העמדה הדתית לבחו� של העמדה הדתית כדי המשפט ייכנס בעובי הקורה

כאשר מדובר בהוראה של מנהיג דתי שלה יש לציית מבחינתו . ואת חשיבותה במסגרת הדת

עדיי� יש לבית המשפט לבחו� את המניעי� שהביאו את המנהיג הדתי לפסוק , של המאמי�

ה של בקשת� של חיילי�  המחברי� מרחיבי� בהקשר זה את הדיבור על הסוגי26.כפי שפסק

לדעת� יש חשש שהמניע של הרבני� .  נשי�שירת בה�דתיי� לצאת מאירועי� שמושמעת 

לקידו� מאבק מקי� על אופיו של הצבא ועל אופייה של החברה הישראלית , "פוליטי"הוא 

 י�לב" פוליטיי�" של המחברי� בי� טעמי� הבחנת� נעיר כי 27.ולא הלכתי גרידא, בכלל

שיקולי� של מדיניות ה� חלק . תרבפסיקת הרבני� היא בעייתית ביו" כתיי�הל"טעמי� 

,  של סמכות רבניתההרואה עצמו כפו� לפסיקת, לאד� הדתי.  ההלכהמפסיקתאינטגרלי 

של הפוסק היא בבחינת פגיעה בחופש " וליטימניע פ" משפט חילוני בשל בביתפסילתה 

אי� זה מתפקידו .  בחופש הדת של הפוסקבמוב� מסוי� היא ג� פגיעה. הדת של האד� הדתי

 הקורה של העמדה הדתית ולבחו� את מקורה ואת חשיבותה בעובישל בית המשפט להיכנס 

החשש הוא כי כל מסקנה בעניי� זה תהיה תוצאה של השקפת עול� . במסגרת הדת

 
 .6 פרק, ש�  21
 .115' בעמ, ש�  22
 . 262–261 'בעמ, ש� השוו חרדי� של הצבאי השירות בעניי�. 116–115' בעמ, ש�  23
 .120' בעמ, ש�  24
 .130–129' בעמ, ש�  25
 .142–141' בעמ, ש�  26
 .143–142' בעמ, ש�  27
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 זה היא כי חופש הדת מעוג� ברצו� להג� רקמסקנת המחברי� בפ.  של השופטתסובייקטיבי

 למנות את חופש – כפי שנהוג בחוקות רבות –אי� מניעה , ואול�. על המצפו� ועל התרבות

 לגזר� מזכויות בסיסיות נית� היה כפי שמנויות בה� זכויות אחרות שעצמאיתהדת כזכות 

 שמסרטטותע� זאת היותה זכות נפרדת איננו מצדיק לפרש אותה כחורגת מהגבולות . יותר

גישה זו של ,  כפי שנציי� בהמש� בביקורתנו על הספר28.רבותהזכות למצפו� והזכות לת

  .  ההגנה על חופש הדתהיק�המחברי� גורמת לצמצו� יתר על המידה של 

עוסק בהרחבה בפגיעה ברגשותיו של אד� דתי )  בספר7פרק ( השני בשער זה הפרק

ולותיה�  פעומפניכסיבה נוספת ומקיפה יותר להגנה עליו מפני תחולת� של חוקי המדינה 

המחברי� מגדירי� את הפגיעה ברגשות כהצמחה של רגשות שליליי� הקשורי� . של יחידי�

עלבו� וכעס הנגרמי� מפגיעה , שפלהלתחושת פגיעה בכבוד עצמי המעוררת רגשות של ה

 מכוונת בסמלי� בפגיעה שתיעשה כזאת פגיעה לאופייני. בערכי� שהאד� מאמי� בה�

מעידה דווקא על חולשת , טע�כ� נ,  א� פגיעות יתר29.הותו שה� מרכיב מהותי בזקודשי�מ

,  לדעת המחברי�30.האמונה הדתית הנובעת מחששות וספקות המנקרי� בלב המאמי�

 בה� מטרה בלעדית לפגיעהמנקודת ראות ליברלית ההגנה על רגשות דתיי� מוצדקת רק כש

 מכל. וי חברתי לחברי קבוצה מסוימת ולא כאמצעי לביקורת חברתית ולשינלהכאיב –

 לפגיעות חמורות – מכוונת לפגיעה ג� בנוגע –ראוי לצמצ� הגבלות משפטיות , מקו�

 המחברי� מבקרי� את ההסתמכות ככלל 31. הנפגעי� ה� חסרי אוני�שבה�ביותר ובנסיבות 

 להסתמ� על ההפרעה הממשית הנגרמת לחיי הנפגעי� ראוי כשהיהעל פגיעה ברגשות 

. מנתחי� את הבעיה של סגירת כבישי� בשבת בשכונות דתיותברוח זו ה� . ולתרבות�

. במקרי� אלה האיזו� הנדרש אינו בי� רגשות כואבי� אלא בי� הטעמי� שביסוד�, לדעת�

" תנטיי�או" יותר או פגועי� במקרי� כאלה בשאלה רגשותיו של מי יעאי� להכר, כלומר

. משי� בסיס לרגשות אלהאלא בשאלה כיצד לאז� בי� האינטרסי� והערכי� המש, יותר

האיזו� הוא בי� זכות החרדי� לעצב את רשות הרבי� של , בנוגע לסגירת כבישי� בשבת

 32. ראשי ולהגיע בנוחות לבתיה�ורהקהילת� לבי� זכות החילוני� להשתמש בעורק תחב

בסיו� פרק זה דני� המחברי� במעמד המקומות הקדושי� על רקע ההגנה על חופש הדת 

 א� כ� אד� דתי לאה� חוזרי� על הנחת� כי אי� פגיעה בחופש הדת א. ותוהגנה על רגש

גישה זו של , כפי שנציי� בביקורתנו בהמש�. נכפה להפר את חוקי הדת שלו הפרה חזיתית

,  באשר למקומות הקדושי�33. מתעלמת מ� החובה הדתית להפריש אחר מאיסורברי�המח

 תוכל לחסות בצל ההגנה על חופש י�המחברי� גורסי� שנדיר שפגיעה במקומות קדוש

א� אי� חובה .  של חובה דתית לגשת אליה�יעדשכ� רוב המקומות הקדושי� אינ� , הדת

 ג� 34. הדת במובנו כחופש המצפו�חופשאי� פגיעה ב,  אלהלמקומות לרגל לעלותהלכתית 

 
 .147' בעמ, ש�  28
 .152–151' בעמ, ש�  29
 .153' בעמ, ש�  30
 .160–159' בעמ, ש�  31
 .169–167' בעמ, ש�  32
 .1.ב בפרק להל� הביקורתי החלק ראו  33
 .177' עמב, הספר  34
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מבוסס בנוגע למקומות קדושי� על אינטרס חלש , במובנו כזכות לתרבות, חופש הדת

  .� להינג� מפני שיקולי� אחריולשעל

עוסק בחופש מדת ובסייגי� אחרי� )  בספר8פרק ( בשער זה והאחרו� השלישי הפרק

 מחופש מדתחופש , סימטרית גזירה, לדעת המחברי� ככלל אי� לגזור הגיונית.  הדת�לקידו

ע� . חופש מדתהחופש הדת מבוסס על שיקולי� שאינ� זהי� לאלה אשר ביסודו של . הדת

 טענת – בנישואי� דתיי� בישראל כגו� –את כאשר כופי� על חילוני� להשתת� בטקס דתי ז

   35.החופש מדת חופפת את טענת חופש הדת במוב� של חופש המצפו�

 מעמדה הראוי של וד מוקדש לדת ומדינה בישראל כשהשאלה אינה ע השלישיהשער

". מדינה יהודית"ל  ישראינת מדיותאלא מהי המשמעות של ה,  ליברליתבמדינההדת 

המחברי� מצייני� כי מטרת� בדיו� בשער זה היא להעשיר את השיח הציבורי בישראל 

 במבוא לפרקי השער 36.ולחזור ולהאיר את ההבחנות שהוצעו בחלקיו הקודמי� של הספר

 במדינות המצב לעומתמפרטי� המחברי� את הסיבות למקו� הבולט של הדת בישראל 

האופי המקי� של הדת ; הזיקה המיוחדת ביהדות בי� דת ללאו�: להוה� א, ליברליות אחרות

 הנוצרית הפרוטסטנטית כדת שלאהיהודית השואפת להשפיע על החיי� הציבוריי� 

הכוח הפוליטי החזק של החוגי� האורתודוקסיי� הגדולי� ; ששאיפותיה מצומצמות יותר

הפוליטי של המפלגות המשטר הקואליציוני בישראל המעצי� את הכוח ; והדומיננטיי�

שיטת ; דתי מעוניי� בשמירה על חיבור מסוי� לדת�היות חלק מ� הציבור הלא; הדתיות

שהעניקה בלעדיות לדי� הדתי בתחו� , מאני'שבאה בירושה מ� המשפט העות, המילט

 השער השלישי דני� המחברי� בשאלות אקטואליות של דת ומדינה פרקיב. המעמד האישי

  .בישראל

המחברי� דני� . עוסק בנישואי� וגירושי�)  בספר9 רקפ(ו� בשער זה  הראשהפרק

ובה� חלוקת הסמכויות בי� בתי , בהסדרי� המורכבי� של דיני נישואי� וגירושי� בישראל

מסקנת� היא .  הרבניי�הדי�די� רבניי� לבי� בתי משפט אזרחיי� והחלת הדי� האזרחי בבתי 

 37,ה בכפיית ההשתתפות בטקס דתי מובהק הקיי� יש פגיעה במצפו� הכרוכדרכי בהס

פגיעה , חיתו�יהודי ולפסולי � ללאנשאהאפשרות להי�פגיעה בזכות להינשא בשל אי

בחובות ההדדיות וביכולת לגרש וכ� פגיעה בכבוד בשל הדרישה כי , בשוויו� המגדרי בטקס

י�  ע� זאת במציאות המשפטית הוכרו שלוש חלופות לנישוא38.על הכלה לטבול במקווה

 39;ל" בנישואי� אזרחיי� שנערכו בחוהכרה: הדתיי� המחלישות את המונופול של הדת

 
 .192, 187' בעמ, ש�  35
 .199' בעמ, �ש  36
 מוסדות ידי על הדתי הדי� החלת ע�, הליברליי� הערכי� מבחינת, להשלי� אפשר היה המחברי�לדעת   37

 קיימת לדבריה�. דתיי� מעשי� ייכללו ולא דתיי� סמלי� יובלטו לא הנישואי� שבטקס בתנאי, הדת
' בעמ, ש� (תיהד הדי� לדרישות המתאי�, דתיי� סמלי� נטול נישואי� טקס הנהגת של אפשרות

208–210 ,220–221.( 
 .214' בעמ, ש�  38
 על ל"בחו שנערכו האזרחיי� בנישואי� הגדול הרבני הדי� בית הכרת על הדיבור את מרחיבי�המחברי�   39

 ד"פ ,יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת'  נפלונית 2232/03� "בג (נוח בני כנישואי היהודית ההלכה פי
 בדבר ההחלטה מ� נסיגה בתהלי� נתוני� הרבניי� הדי� שבתי ג� מצייני� ה� א�, ))2006 (496) 3(סא

 ).217' בעמ, הספר (לחומרא בגט הזוג בני את לחייב היא והמגמה, נוח בני נישואי
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 מסקנת המחברי� היא 40".ברית זוגיות"ההכרה ב; ההכרה במעמד� של ידועי� בציבור

 הדתי על נישואי� וגירושי� בישראל הוא המונופולשלמרות ההיחלשות ההדרגתית של 

הפתרו� הרצוי לדעת� הוא הנהגת מסלול של . עדיי� מטריד מבחינת הערכי� הליברליי�

נישואי� אזרחיי� לצד הנישואי� הדתיי� באופ� שכל זוג יוכל לבחור כרצונו כיצד 

   41.להינשא

המחברי� . למוקדש לחינו� הדתי בישרא)  בספר10פרק ( השני בשער השלישי הפרק

דמוקרטיי� של ערי� לעובדה כי בחינו� הממלכתי הדתי בישראל יש קושי להנחיל ערכי� 

מסקנת� היא שהמדינה צריכה להתנות את תמיכתה הכספית במוסדות חינו� . שוויו� אזרחי

 יעיל לדמוקרטיה בתכנית הלימודי� שלה� וכ� חינו� ו�דתיי� בכ� שמוסדות אלה יכללו חינ

כמו כ� אי� לתמו� ואי� להכיר במוסדות חינו� דתיי� . זרחיה ע� המדינה וע� אלסולידריות

 מקני� לחניכיה� מיומנויות המאפשרות לה� להשתלב בחיי המשק ולפרנס את שאינ�

 את נ� על המדינה לאז� את קידו� ערכיה בחינו� אל מול זכות� של הורי� לחככלל. עצמ�

 ספר בתי בבעיית תכנית הליבה ברי� על רקע זה דני� המחב42.הערכיתילדיה� לפי תפיסת� 

ט העליו� כפי שבאה לידי ביטוי בפסק דינה של ה� מאמצי� את גישת בית המשפ. חרדיי�

 כדי מתיחת ביקורת על בתו� 43, לפלורליז� יהודיהמרכזיה בפרשת 'פרוקצ' השופטת א

 בסיו� 2008.44–ח"התשס,  מוסדות חינו� תרבותיי� ייחודיי�חוק בנקבעההסדר השונה ש

אי� לאמ� , לדעת�. הפרק דני� המחברי� ביחס הנכו� של המדינה כלפי החברה החרדית

התלויה בתמיכתה " חברת לומדי�"גישה שלילית כללית כלפיה בשל דר� חיי� של 

 כי המדינה מוטב. וכ� בשל התנגדותה העזה של חברה זו למודרנה, הכלכלית של המדינה

 כדי חיזוק היסודות המועילי� שבחברה זו באמצעות בתו� החסרונות לנטרולתפעל 

 בשוק העבודה ובשירות הצבאי או האזרחי חרדי�ה מכוונת לשילוב הרפורמה. רפורמה

הלאומי � בנוגע לציבור הדתי45.מבלי שתפגע בערכי� המרכזיי� של החברה החרדית

על א� מעורבותו הפוליטית והפטריוטיות נשק� ממנו סיכו� למדינה והוא , דיחר�הלא

לטו� לאומיות שתהפו� ללאומנות ולשנאת זרי� המחלישות את המחויבות לדמוקרטיה ולש

 
 .2010–ע"התש, דת לחסרי הזוגיות בריתחוק   40
 .221' בעמ, הספר  41
 .232–222' בעמ, ש�  42
 ד"פ, החינו� משרד' נ בישראל מתקדמת ליהדות התנועה – יהודי לפלורליז� המרכז 4805/07 �"בג  43

: עיקריות מטרות שתי להשיג נועדו הליבה לימודי כי היא העליו� המשפט בית עמדת). 2008 (571) 4(סב
 – השנייה; בסיסי משות� מכנה ליצור כדי מגזריו וכל הע� פלגי כל בי� מקשרת חוליה להיות – האחת

 הזדמנויות לשוויו� הזכות את ולממש החיי� ע� להתמודד בסיסיי� כלי� בישראל ילד כל בידי לתת
 המימו�. רשמיי��הלא החינו� במוסדות מחייבת תכנית היא הליבה תכנית. ועצמיותו אישיותו בפיתוח

 אינה המדינה. דומה יחס פי על החינו� במוסד הליבה תכנית של היישו� במידת ואחוז קשור הממשלתי
 .ליבה תכנית מקיי� שאינו חינו� למוסד לתיממש מימו� להזרי� רשאית

 המרכז בפרשת הדי� פסק מת� לפני ימי� ארבעה דהיינו, 23.7.2008 ביו� בכנסת התקבלהחוק   44
 39' ס לפי. דינו בפסק אופרטיביי� צווי� מלתת העליו� המשפט בית נמנע לכ�. ל"הנ יהודי לפלורליז�

 כי א�, 30.9.2008 ביו� היא החוק תחילת, 2008–ח"התשס, ייחודיי� תרבותיי� חינו� מוסדות לחוק
 .רטרואקטיבית תחולה יש המוסד של למימונו בנוגע

 .241' בעמ, הספר  45
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המדיניות צריכה להיות חיזוק ההיבטי� , לדעת המחברי�,  זולחברה אשרלכ� ג� . החוק

  46.לנטרל� אוהחיוביי� תו� ניסיו� להחליש את היסודות הבעייתיי� 

. עוסק בשירותי הדת במדינת ישראל)  בספר11פרק ( השלישי ר השלישי בשעהפרק

מי� הדתיי� בתו� דת מסוימת צרי� היחס של המדינה לדתות השונות ולזר, לדעת המחברי�

כאשר המדינה תומכת .  בהתחשב בגודל היחסי של הקבוצותשוויוניתלהתבסס על חלוקה 

 יש א�כספית בגופי� דתיי� מותר לה להתנות את תמיכתה בתנאי� בסיסיי� מסוימי� ג� 

 כא� עוברי� המחברי� לשאלה של מעמד מוסדות הדת 47.בה� משו� ניגוד להלכה הדתית

 מוסדות אלה צריכי� להיות תעקרוני.  מעניקה המדינה סמכויות שלטוניות מסוימותה�של

גופי� , לפי עקרו� חוקיות המנהל. כפופי� לאות� הכללי� החלי� על כל הגופי� השלטוניי�

עיקרו� זה מגביל את ;  רק על פי הסמכויות שהוקנו לה� בחוקולשלטוניי� מוסמכי� לפע

ע� זאת . לשקול, או חייבי�, קובע את השיקולי� שה� רשאי�הפעולות שה� רשאי� לבצע ו

 סמכויות יהמחברי� גורסי� שהתערבותה של המדינה בענייניה� של גופי� דתיי� בעל

כי א� ,  להיות מוגבלת מ� ההתערבות במקרה של גופי� מנהליי� רגילי�כהשלטוניות צרי

והדבר , י� בעיני הציבור הדתיתערער מעמד, ימנעו מ� הגופי� הדתיי� לנהוג על פי ההלכה

לכ� יש לאז� בי� זכות המדינה לפקח על . יעודד הקמת גופי� פרטיי� שאי� עליה� פיקוח

 על תפקוד יעיל שמור האינטרס של המדינה לי�הגופי� הדתיי� בעלי סמכות שלטונית לב

 48.כדי להשיג איזו� כזה דרישות המדינה אינ� צריכות לנגוד את ההלכה. של גופי� אלה

המדגיש מצד אחד את סמכותו להתערב בשיקול , לדעת� כ� נוהג בית המשפט העליו�

ומ� הצד האחר הוא מנסה להוכיח ,  של הגופי� הדתיי� ג� במישור ההלכתידעת�

כדוגמה לגישה זו יכולי� לשמש ענייני . שדרישותיו מתיישבות ע� ההלכה הדתית

המחייב את , 1983–ג"התשמ, בכשרות לחוק איסור הונאה 11 עי� ג� במסגרת ס49.הכשרות

אפשר להבי� את גישת בית המשפט , "להתחשב בדיני כשרות בלבד"הגו� הרבני 

בית המשפט מצדיק את התערבותו , כלומר. כהתייחסות חיובית לדיני הכשרות הדתיי�

 לבי� צמובגרסו כי במסגרת ההלכה הדתית יש להבדיל בי� דיני� הנוגעי� לכשרות האוכל ע

.  דתיתהכגו� המאבק בהתנהגויות פסולות מבחינ, "פוליטיי�"הנובעי� משיקולי� דיני� 

והגופי� הדתיי� יכולי� להתעל� מה� ,  דתיתמבחינההשיקולי� הפוליטיי� מחייבי� פחות 

  . בלא להפר את דרישות ההלכה

 היא שבירת צה ההמל50. מציעי� רפורמה מהותית בשירותי הדת בישראלהמחברי�

 של חריות� והעברת שירותי הדת לאהדתיותרבנות הראשית ושל המועצות המונופול של ה

 זו של השירותי� ההפרט.  הכנסת מכל הזרמי�יהקהילות ברחבי האר� אשר יאוגדו סביב בת

 את ולצמצ�לשפר את רמת� , הדתיי� אמורה לצמצ� את השפעת השלטו� על הדת

 
 .243' בעמ, ש�  46
 . 248' בעמ, ש�  47

 .250' בעמ, �ש  48 
 וכ�, )1990 (673) 2(מד ד"פ, ירושלי� הדתית המועצה' נ רסקי� 465/89 �"בג על מסתמכי�המחברי�   49

 ).1993 (485) 5(מז ד"פ, הדתות ושר הממשלה ראש' נ מיטראל 3872/93 �"בג על
 הדת שירותי "ספיר וגדעו� ליפשי� הדר של במאמר� המצויה מקיפה רפורמה להצעת מפני� מחברי�  50 

 ).2006 (117 כג משפט מחקרי" רפורמה לקראת וניהולי נורמטיבי דיו� – בישראל היהודיי�
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דינה תתקצב את הקהילות על המ. ההסתאבות במוב� של קבלת שכר בלא לספק שירות הול�

   51. תתפתח תחרות רצויה בי� בתי הכנסתכ�.  ימנו את רב הקהילה�ה. �פי מספר החברי� בה

תחילה נסקר . עוסק בגיוס בחורי ישיבות)  בספר12פרק ( הרביעי בשער השלישי הפרק

בינתיי� .  הספרפרסו�המצב המשפטי על רקע החקיקה ופסיקת בית המשפט העליו� עד ל

 שעורר 2014,52–ד"התשע, )19'  מסתיקו�(הלא הוא חוק שירות ביטחו� , ק חוק נוס�נחק

 כמו כ� תלויה ועומדת עתירה בנושא 53.התנגדות עזה מצד חוגי� חרדיי� מסוימי�

  54.חוקתיות� של הוראות חוק זה בבית המשפט הגבוה לצדק היושב בהרכב מורחב

והמסקנה , פי עקרו� חופש המצפו�על , המתנגדי� לגיוס,  נבדקת עמדת החרדי�בהמש�

 שהגדירו לבסס את הפטור מגיוס על חופש הדת במובנו כחופש מצפו� כפי אפשרהיא שאי 

יש להראות כי , משו� שכדי להצדיק את הפטור מתוק� הגנה על המצפו�, אותו המחברי�

 תלדע. הגיוס לצבא מוביל להפרת איסור הלכתי או למניעת קיומה של חובה הלכתית

וג� אי� בגיוס לצבא משו� מניעה של , ברי� אי� מדובר באיסור הלכתי במוב� המקובלהמח

בהנחה שאד� דתי רואה עצמו בעניי� זה כפו� . קיו� החובה ההלכתית של לימוד תורה

 את פסיקותיו של הרב כדי יותבביקורתהרי מותר למדינה לבחו� , לפסיקתו של רב מסוי�

 יותר מבוססת 55. ממש או בשימוש בכוחו הפוליטילקבוע א� מדובר בעמדה הלכתית של

א� לדעת ). החרדית( ההתנגדות על פי הרעיו� של חופש הדת כמג� על התרבות היא

 מסגרות שירות צבאיות במציאתהמחברי� נית� למצוא דר� לאז� בי� הערכי� המתנגשי� 

ור גור� על רקע זה אי� צידוק לפט. ואזרחיות שיצמצמו את החשיפה לתרבות החילונית

 די בהענקת פטור מגיוס לאליטה מצומצמת של לומדי� הכדי לפתח את עול� התור. מגיוס

 בהתנגדות עזה בקרב הציבור תיתקל שהצעת� לאפשרותהמחברי� מודעי� . מובחרי�

 להביא שיקולי� אלה בחשבו� ולתור אחר דרכי� צריכה אחראית יניותמד, לדעת�. החרדי

. יעיל�לא להיות יכולשימוש בחוק הפלילי . מצב הקיי�יצירתיות לשנות בהדרגה את ה

 המטרה של יתר שוויו� להשגת יותרשלילת תקצוב ומת� תמריצי� חיוביי� נראי� מבטיחי� 

  56.בחלוקת הנטל

נדונה פסיקתו של בית המשפט )  בספר13פרק ( החמישי של השער השלישי בפרק

סגירת : כז הדיו� ארבע סוגיותבמר. העליו� בסוגיות של ההגנה על הדת וההגנה מפניה

 – קבורה דתית במדינה חילונית 57;איל� בירושלי�� עניי� כביש בר–כבישי� לתנועה בשבת 

 
 .254–253' בעמ, הספר  51
 .12.3.2014 ביו� בכנסת התקבלק החו  52
 התנגדות. זה לשירות ההתייצבות חובת ולעצ� ישיבה בחורי של הצבאי לשירות הייתהההתנגדות   53

 של הקואליציוני ההסכ� לפי. הצבאי לשירות ההתייצבות�לאי הפליליות הסנקציות עוררו מיוחדת
, אכ�. הפליליות הסנקציות את לבטל יש התורה יהדות סיעת ע�, 34�הממשלה ה, הנוכחית הממשלה

, )21' מס תיקו� (ביטחו� שירות חוק נחקק, אלהבסמו� לכתיבת שורות , 30.11.2015ביו� 
 . זאת במידה רבההשיגאשר , 262 ח"ס, 2015–ו"התשע

 .הכנסת' נ בישראל השלטו� איכות למע� התנועה 1877/14 �"בג  54
 .261–259' בעמ, הספר  55
 .265' עמב, ש�  56
 ).1997 (1) 4(נא ד"פ, התחבורה שר' נ חורב 5016/96 �"בג  57
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 חופש הדת ופעילויות ביו� 59;אריה גור עניי� – שבת דתיי� בטלוויזיה ב58;שביטעניי� 

  60.פריילי� עניי� –השבת 

� של פגיעה בזכות  בחופש הדת היא במובגיעה סגירת הכביש בשבת הפבעניי�

,  תואמת את דרישת האיזו�בשבת סגירת כביש בשכונה חרדית בשעות מסוימות 61.התרבות

מאחר שאינה בגדר הפרעה של ממש לאורח חייה� של הנוסעי� בשבת הנאלצי� להארי� 

 קס בט�אי� בסגירה משו� פגיעה בחופש מדת במוב� של כפייה להשתת. במעט את דרכ�

  .דתי

אי� לדעת המחברי� לראות בהיתר לחרוט על , שביט בפרשת הדתית הקבורה בעניי�

 של חופש מצפו� ולא ב�לא במו,  בחופש הדתגיעההמצבה תאריכי� לפי הלוח הכללי פ

 להשתנות א� יעמדו לרשות האנשי� שאינ� מעונייני� יכולהמצב . לתרבותבמוב� של זכות 

. חילונית� על ידי רשות אזרחיתהלי�בקבורה דתית בתי קברות במספר פרופורציונלי המנו

אי� לקבל את הטענה כי אנשי חברה קדישא חייבי� על פי ההלכה למנוע , לדעת המחברי�

סבירה שכל איש �הלאכי קבלתה הייתה מביאה לידי התוצאה ; התנהגות הנוגדת את ההלכה

  שהוא מופקד עליותחו�ִמנהל דתי יוכל לטעו� לפגיעה בחופש המצפו� שלו א� ייעשו ב

 נותני� את דעת� על מחברי�אי� ה, כפי שנזכיר בהמש� דברינו. דברי� הנוגדי� את ההלכה

 יהלהביא סנקצי, לפי אמונתו, כ� שהימנעותו של אד� דתי להפריש אחר מאיסור עלולה

   62. שמימית עליו ועל החברה כולה

 – יהאר גור פרשת – ע� אנשי� דתיי� יאיו� שידור טלוויזיה בשבת שהיה בו רבעניי�

כי , בדעת המיעוט שלה, השופטת דליה דורנר גרסה. נחלקו הדעות בבית המשפט העליו�

השידור פוגע בחופש הדת של העותרי� המתנגדי� לשידור ביו� שבת על יסוד הכרעה 

 בעתה� הופכי� לשותפי� בחילול שבת ועוברי� . המרא דאתרא, לה�הלכתית של הרב ש

אי� לתת לרבני� סמכות , לדעת�. תייגי� מדעה זוהמחברי� מס. השידור על מצוות דת�

. קביעותיה� על כובדתויש מקו� לביקורת שיפוטית זהירה ומ, בלעדית לקבוע מהי הלכה

 63.ביקורת מעי� זאת מלמדת שבמקרה הנדו� לא הייתה הפרה של הלכה, לדעת המחברי�

 ה� אי� התכנית בשבת אינה פוגעת בחופש המצפו� של העותרי� כי הקרנת, יתרה מזו

 מצמצ� את מושג השותפות בביצוע מעשי פירושיש לפרש . ידור השמעשההמבצעי� את 

משו� צמצו� יתר של חופש , לדעתנו, עמדה זו של המחברי� יש בה.  ההלכתיב�עברה במו

הרעיו� כי בית . יה דורנרויש להעדי� על פניה את דעת המיעוט של השופטת דל, הדת

 מתיישב ע� ה נראו את פסיקות הרבנות אינתבח� לסמכות הלכתית נוספת שייהפ�המשפט 

ההקרנה .  בשידור פגיעה בזכות התרבותלראות אי�ג� , לדעת המחברי�. עקרו� חופש הדת

ואי� בה הפרעה לפולח� הדתי , בתכניות הטלוויזיה של ליל שבת, מתבצעת במעוז החילוניות

 
 ).1999 (600) 3(נג ד"פ, צ"ראשל א"גחש קדישא חברה' נ שביט 6024/97 א"ע  58
 ).2001 (267) 4(נה ד"פ, ולרדיו לטלוויזיה השנייה הרשות' נ אריה גור 1514/01 �"בג  59
 ).24.10.2008, בנבו פורס� (והספורט התרבות, המדע שר' נ פריילי� 8811/08 �"בג  60
 את בוחני� המחברי� אול�, דתיי� רגשות על וההגנה התנועה בחופש הפגיעה ג� עמדה הדיו�במוקד   61

 .הדת חופש על ההגנה לשאלת ביחס המקרה
 את לקיי� כדי י�נוספ שיקולי� שלי המיעוט בדעת הבאתי, 58ש "לעיל ה, שביט בעניי� כי אציי�  62

 .הכללי הלוח לפי תאריכי� המצבה על לחרוט שאסרה הקדישא החברה של ההחלטה
 .276' בעמ, הספר  63
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ע� זאת העובדה שרשות השידור לא הודיעה לעותרי� על . או איו� על התרבות הדתיתהדתי 

 טענה חזקה לביטול בדיעבד של ההתקשרות החוזית היאכוונת� להקרי� את התכנית בשבת 

 64.בי� הצדדי�
 ד� בית המשפט הגבוה לצדק בבקשה של אלו� כא� .פריילי� האחרונה היא עניי� הסוגיה

אינו , בתור שומר מצוות, יימנע מלקיי� תחרויות סי� בשבת שבה� הואסי� כי איגוד הסי� 

 לקיי� את התחרויות ביו� שאסרבית המשפט העליו� הוציא צו ביניי� . להשתת�יכול 

 אול� בית המשפט לא נכנס לבירור השאלות העקרוניות בדבר חופש הדת ועקרו� 65.השבת

 ליו� ישי מיו� שבחפזה הוזז המקורית משו� שמצא כי במקרה הנדו� יו� התחרויו, השוויו�

ומסקנת� היא כי חופש הדת אינו יכול לבסס , ניי�המחברי� דני� בהיבטי� העקרו. שבת

הוא ג� אינו .  יתאימו לשומרי שבתולותיהתביעה מ� המדינה להבטיח שכל משרותיה ופע

זה אלא א� כ� בהיעדר הסדר כ, יכול לבסס תביעה מהמדינה לתת פטור מעבודה בשבת

 איגוד הסי� צרי� פריילי�בעניי� .  המשרות הפתוחות לפני שומרי השבתודיצטמצמו מא

א� הדבר אינו . ככל שהדבר אפשרי, לעשות מאמ� כדי לאפשר לשומר שבת להתחרות

 כאשר הסיבה לקביעת התחרות ליו� ובייחוד, אי� לאד� הדתי טענה נגד האיגוד, שריאפ

 הוא 66. של המעורבי� בתחרותעוח ביותר לרוב המכרישבת מוצדקת מכיוו� שזהו המועד הנ

אי� . אינו שונה משחק� כדורגל דתי שנאל� לוותר על הקריירה שלו כדי לא לשחק בשבת

לא , ולכ� כל עוד המדינה פועלת בנוגע למשרותיה בתו� לב וללא שיקולי� זרי�, כא� הפליה

  67. טענה נגדהיחידי�תהיה ל

יהודיות �מוקדש למעמד הדתות הלא)  בספר14פרק ( השישי בשער השלישי הפרק

 שיקולי� בשללדעת המחברי� אסור להפלות דתות אלה מבחינה תקציבית . במדינת ישראל

אי� בכ� .  היהודיתבדתיש לתמו� בה� תקציבית לפי גודל� היחסי כמו . של צדק חלוקתי

 נובע ג� מ� עקרו� השוויו� החלוקתי. פגיעה באופייה של ישראל כמדינת הלאו� היהודי

 יסוד ישבמקרה של מיעוט מופלה לרעה א� , יתרה מזו. תרבותיות� של רבהליברליהרעיו� 

באשר למגמות של אלימות והפליה . להעדפה תקציבית מסוימת לפי רעיו� הצדק המתק�

 ייעשה ניסיו� לחזק את ההיבטי� ובה, המדיניות הראויה היא מורכבת, בדת האסלא�

 ג� 68. את היסודות הבעייתיי� או לנטרל�חלישמוסלמית ולההחיוביי� של הדתיות ה

 הנוגדות את המוסר המקובל ואת נות של הפליה וגזעות הרבנית קיימות מגמדותביה

 העלולה, ההזדהות של ערבי� אזרחי המדינה ע� מדינת ישראל�את אי. לאומי�המשפט הבי�

א� תומכי� . יעת הפליה יתר שוויו� ומנבאמצעותיש לצמצ� , להגיע עד לעוינות כלפיה

 למנוע זאת מ� ידוקאי� צ, שג� הוא אינו מזדהה ע� המדינה, תקציבית בציבור החרדי

ע� זאת מוצדק להתנות את הקצאת המשאבי� בפיקוח המדינה על אופי . הערביהציבור 

 
 .278' בעמ, ש�  64
 לעותר לאפשר כדי המתאימי� הסידורי� ייעשו א� מאליו יבוטל זה ביניי� צו כיבהחלטה  נקבע עוד  65

 פי על הישראלית הנבחרת במסגרת ל"לחו יציאתו תובטח א� או, שבת במוצאי בתחרות להשתת�
 הפסד אפוא ויפסיד (בשבת בתחרויות ולהתמודד להמשי� זכותו שנשללה בכ� ובהתחשב כה עד הישגיו

 .) להחלטה9' בפס, 60ש "לעיל ה, פריילי�עניי�  (")טכני"
 .282' בעמ, ספרה  66 
 .282' בעמ, ש�  67
 .289' בעמ, ש�  68
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 מותר –לוח השנה והמנו� ,  דגלכגו� –מבחינת סמליה . הפעילות של הקבוצות הדתיות

 העדות שלבפועל יש הפליה במישור התקציבי . עדפה לקבוצת הרוב התלמדינה לת

  . יהודיות�הלא

 שניתנה לעדות הדתיות בתחו� המעמד האישי מעוררת בעיות דומות האוטונומיה

 סלולג� כא� יש להנהיג מ. ודי�לבעיות המתעוררות מהמונופול שנית� לרבנות כלפי היה

   69.אזרחי לנישואי� וגירושי� לצד המסלול הדתי

  ביקורת. ב

הרעיו� לצר� עיו� .  דת ומדינה בישראלי יחסבעניי� יצירה מרשימה נינו כל ספק כי לפאי�

הוא דורש כושר עיו� והפשטה מצד אחד . פילוסופי לניתוח משפטי הוא ייחודי ונועז למדי

ואמנ� בספר מצויי� היגדי� . חר האדוהכרת המציאות והבנתה על כל מרכיביה מ� הצ

הפוליטיקה והמערכת , הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, תחומי הפילוסופיהוטיעוני� מ

 הגור� המאחד העומד מעל העיו� והניתוח שבספר נמצא בהשקפת העול� של 70.משפטיתה

 נית� ככלל. נקודת המוצא המדינית שלה� היא קיומה של דמוקרטיה ליברלית. המחברי�

ה� מאמיני� כי החברה .  שלה�ז�ילומר כי ממד חשוב נוס� אצל המחברי� הוא האופטימ

מסוגלת להקי� ולנהל משטר מדיני ראוי תו� התגברות על המגמות השליליות המסכנות את 

אודה כי בהקשר זה עלתה בי לעתי� . והחופש השוויו� ובה�, ערכי הדמוקרטיה הליברלית

 התחושה שיש במחברי� מידה מסוימת של נאיביות נוכח המציאות הפוליטית בישראל על

  .רקע האידאולוגיה הדתית של חוגי� רחבי�

  היעדר התייחסות לחובה הדתית להפריש אחר מאיסור. 1

 על יסוד הנחה ת מופשטמהתנהלות להימנע דיו� ביחסי דת ומדינה כל על, יסתי תפלפי

 להתייחס לדת המסוימת העומדת מול המדינה ועליו, מדינית מסוימת גרידא�פילוסופית

 הזרמי� לעומת מודעי� לייחודה של הדת היהודית הרבנית �המחברי אמנ�. הנדונה

 ביטוי מספיק בדיונ� בשני השערי� ת זו מוצאייחודיות א� אי� 71,המרכזיי� בנצרות

כ� המחברי� מתעלמי� מ� התפיסה . המדיני הכללי�הראשוני� המוקדשי� לעיו� הפילוסופי

.  היהודיתדת לבנוגע יתדהאורתודוקסית המקורית בדבר תפקידה של מדינה יהו�היהודית

על פי . � במורה נבוכי� ובמשנה תורה"ביטוי מוסמ� לתפיסה זו אנו מוצאי� אצל הרמב

 לתפקידה של המדינה היהודית הוא לדאוג לקיומ� ש, שהיא אפלטונית בעיקרה, תפיסתו

 בהקשר זה חשוב לזכור כי אחד 72.את שמירת�, במקרה הצור�, מצוות התורה ולאכו�

. שמירת המצוות באר� ישראל גוררת אחריה גלות�מרכזיי� ביהדות הוא שאיהרעיונות ה

ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל : "ברוח זו אומרי� בתפילת מוס� בחגי ישראל

 על השיג וד בהיסטוריה מכבידה מאהיתאמונה זו בפעולתה של השגחה אלו". אדמתנו
 

 .300, 297' בעמ, ש�  69
 .ענייני� מפתח בספר שאי� על להצטער יש  70
 . 201' בעמ, הספר  71
 ).1995 (741 יט משפט עיוני" הרעיוני�ההיסטורי הרקע – בישראל ומדינה דת יחסי "אנגלרד יצחק  72
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 מקבלי� את ההנחה וכ� ג� א� שניה� הי. � בי� המאמי� בדת לבי� הדוגל בליברליזהשיחו

דעת� ,  למדינה לפגוע באוטונומיה של האזרח היחיד כל עוד אינו גור� נזק לזולתלכי א

 מקבל את הרעיו� של עונש שאינו הליברל לעומת. תהיה שונה באשר לקיו� נזק כזה

,  הדת על פיהאסורה, המאמי� בדת משוכנע שהתנהגותו של היחיד, שמימי�טרנסצנדנטי

חובה עליו ועל המדינה להפריש את ,  יתרה מזו73. במישרי� נזק לו ולמדינה כולהגורמת

  74.בי� היתר על יסוד רעיו� הערבות ההדדית, היחיד מ� האיסור

א� נצר� לזה את ההשקפה כי שיבת הע� היהודי לאר� ישראל והקמת מדינה יהודית 

 להבי� את הקושי אפשר, וע אסכטולוגיאיר: דהיינו, אוטונומית ה� בבחינת אתחלתא דגאולה

כי הרי לפי השקפת , הליברלית�יתהציוני לאמ� את ההשקפה הדמוקרט�של הציבור הדתי

משמעות הגאולה היא שחרור משעבוד , דתיי�� על חוגי� ציוניי�מקובלתה, �"הרמב

מיוצג בכנסת , יטיתציבור זה מאורג� במפלגה פול,  והנה75.מלכויות והקמת מדינת הלכה

. פית בהתמדה מבחינה דמוגרלוהוא גד,  השפעה במישור המדיני והחקיקתיבעל הואו

 אינה 76,ד" ג� חסידות חבובה�,  חרדיי�וגי� בחוהעובדה כי יש התנגדות חזקה להשקפה ז

מכא� ביקורתי על המחברי� שבדיונ� על . גורעת מחשיבות מציאותה אצל ציבור רחב למדי

, במילי� אחרות. ט זה של השקפה דתית רווחתחופש הדת והמצפו� מתעלמי� מהיב

המחברי� ,  הדתמצוותבגישת� המצמצמת את חופש הדת להיעדר כפייה לעבור אישית על 

 דתית אישית כלפי יהסנקצי, בי� היתר, מתעלמי� מרעיו� האחריות ההדדית הגוררת אחריה

מזכירי� ה� אמנ� . האד� הנמנע מלנסות ולהפריש את הזולת מלעבור על מצוות הדת

 
 באה אנדרלמוסיא זרה ועבודה זנות מוצא שאתה מקו� כל: "י"כתב רש") בשר כל ק� ("13 ו בראשית על  73

, כג רבה ויקרא; ה, א סוטה, ירושלמי ראו כ�). ה, כו רבה בראשית פיעל " (ורעי� טובי� והורגת לעול�
 מ� נימוחו לא המבול דור':  אמררבי בש� הונא רבי: "ה,  כורבה הומוסקסואליות במדרש לעניי� וראו. ט

 ".'ולבהמה לזכר גמומסיות שכתבו עד העול�
 במסגרת). ד"התשמ (366 ה תחומי�" ההלכה פי על וישומה הדתית החקיקה חובת "שרמ� אברה�  74

 לו לאפשר יש שמא או, רשע כלפי ג� חלה מאיסור אד� להפריש החובה א� השאלה התעוררה ההלכה
 א"ע, סט קמא בבא, בבלי" (וימות לרשע הלעיטהו "האמרה ברוח, משמי� עונשו על שיבוא כדי לחטוא

 לאפרושי 'מול' וימות עלרש הלעיטהו' "לוי יהודה זה בעניי� עוד ראו). גמליאל ב� שמעו�' ר בש� –
 אחיטוב יוס�; )�"התש (25 ל המעי�" לרשע הלעיטהו "כהנא קלמ�; )א"התשע (45 נא המעי�" 'מאיסורא

 הרב דברי ג� השוו; )ח"התשמ (156 ט תחומי�" מחטא אד� מהצלת הימנעות: 'וימות לרשע הלעיטהו'"
"). במזיד לעובר מאיסורא לאפרושי בחיו יש א� "– קכה סימ�, דעה יורה, צבי הר ת"שו (פרנק פסח צבי
21�6472) 'נת אזורי (תיק בעניי� נתניה האזורי הרבני הדי� בית של דינו פסק את ג� ראו�' נ פלוני 1

 לא ישראל במדינת בחילוני� הרואה גישה יש). 13.3.2008, פורס� לא (הדי� לפסק כח' פס, פלונית
 היחיד של ההלכתית החובה. יותר קל להיות �צרי אליה� שהיחס, "שנשבו תינוקות "אלא" רשעי�"

 שרות' נ קטל� 355/79 �"בבג הוזכרה, בכבודו פוגעי� א� אפילו, עברה מלעבור אחר אד� בעד למנוע
 מצוות לקיו� כפייה של ההלכתית הסוגיה על במיוחד ראו). 1980 (307, 294) 3(לד ד"פ, הסוהר בתי

 בחברה דתית חקיקה "שוחטמ� אליאב, ישראל מדינתב הדתיי� הדיני� והחלת תעשה לא ומצוות עשה
 יחיד מצד הכפייה חובת בדבר השונות הדעות את מביא המחבר). ו"התשנ (270, 13 מחניי�" חילונית

 .הציבור נציגי ומצד
  .ב–הלכות א, פרק יב, ש�; ד–הלכות ג, פרק יא, מלכי�, שנה תורהמ  75
 כר�; קד'ג, י כר�; תרמ'א, ו כר�, קודש אגרות (ניאורסו�ש מנדל מנח�' ר' מלובבי� ר"האדמו דברי השוו  76

 ).תתקה'ט, כו כר�; תריג'ט, כו כר�; תשנב'ה, טו
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 בכ� את הטענה האפשרית שיש פגיעה בחופש הדת של אד� דתי 77שביט של פרשת בהקשר

טענת המחברי� היא כי א� .  עברהרשמונעי� ממנו לקיי� את החובה למנוע מאחרי� לעבו

תוצאה , כמעט כל התנהגות חילונית עלולה להיתפס כפוגעת בחופש הדת, מקבלי� טענה זו

 אלא, בתור שכזו,  הדתשהבעיה איננה פגיעה בחופ, מורכא. שהיא לדעת� אבסורדית

  78. הנמנע מלהתערב וכ� החשש מגורל המדינה כולהפי אישית כליההחשש מסנקצי

, המקבל עקרונית את ההנחות של הליברליז�,  את האד� הדתימציבה זו השקפה, כאמור

חיי� פשע  בעלי בשחיטתהרואה , לכ� ההשוואה בי� הצמחוני. בפני דילמה שאינה קלה

אינה ,  בפסח חילול קדושת החגחמ� אחר יהודיהרואה באכילת , לבי� היהודי הדתי, מוסרי

  .הטרונומית לצמחוני אי� אחריות אישית המוטלת עליו 79.מדויקת

   של המחברי� בדבר היחלשות הדתטיעונ�. 2

 של חילו� רב תהלי� עובר בספר נוקטי� עמדותיה� על רקע טענת� שהעול� המחברי�

, עובדה היא כי קיימת מגמה אוניברסלית להתחזקות� של תנועות דתיות,  ואול�80.צמהע

 הלי� המודרנה יביא לאבד� הדרגתי של שלפיה, בניגוד לתזה ששלטה במש� תקופה ארוכה

, התיעוש,  הגידול הכלכליבשל הדיר הלי� אבד� זה נחשב להכרחי ולבלתי 81.משמעות הדת

ההנחה הייתה כי כיליונה ההדרגתי של . ית המתמדתהטכנולוג� המדעיתוהקדמההעיור 

המציאות .  אלא שאלה של זמ��אינ, או לפחות נסיגתה השלמה לתו� הספרה הפרטית, הדת

של תחיית הדת והאקטואליות של בעיות הדת במישור המדיני סותרות את התחזית 

ר למצב תחזית זו של חילו� החברה לא התאימה כבר בעב.  ששלטה בעברטרמיניסטיתהד

 של לתוכה ההגירה הניכרת בשלבאירופה המערבית השתנו הנסיבות .  הבריתבארצותהדת 

  82. בדת האסלא�מיוחדב, ציבור מאמיני�

מגמה זו מתבטאת ג� .  לעתי� בסגירות מסוימת כלפי המודרנהמלווה הדת התחזקות

ור דתי  זה של ציבולוגי רקע אידאעל. בהתחרדות נראית לעי� בחוגי� שוני�, ביהדות

בישראל הדיו� הרחב בספר על מעמד הדת במדינה מבחינת ההשקפה הליברלית נראה 

אי� די בשכנועו של .  לפתרו� הבעיה המעשית של יחסי דת ומדינה בישראלמספיקכבלתי 

הגנה מצומצמת על חופש ,  כי קידו� תפיסות דתיות על ידי המדינהליתבעל הדעה הליבר

 להתיישב ע� הליברליז� של מדינה יכולי� היהודית הדת ועל חופש מדת ומיסוד הדת

 יותר לדו� בבעיה הרצינית שהמסורת הרבנית מציבה הבעיניי היה חשוב הרב. דמוקרטית

 
 .272' בעמ, הספר  77
 . 73 ש"ראו לעיל ה  78
 ברשות בפסח חמ� אכילת ולאסור הדתי ברגשות להתחשב עלינו א�, לפיכ�: "164–163' בעמ, הספר  79

 איננו כלל בדר� אבל. למכירה בשר הצגת ולאסור הצמחוני ברגשות להתחשב ג� עלינו הרי, �הרבי
 ".התחשבות לדרוש יוכלו לא הדתיי� ג� אופ� ובאותו, בצמחוני זה באופ� להתחשב שחובה סבורי�

 .102–98' בעמ, ש�  80
 המובאי�ת והמקורו,  HORST DREIER, SÄKULARISIERUNG UND SAKRALITÄT 1–11 (2013)ראו  81

 אירופה זה שעוברת, המסיבי החילו� תהלי� מדברי� המחברי� על ש�, 98' בעמ, הספר ראו א�; ש�
 .ההפוכה העכשווית המגמה את לציי� מבלי, היהדות וג� שנה מאתיי�

82  DREIER בהכרח אומרת אינה אירופה במערב הכנסייה חברי התמעטות של הנפוצה התופעה כי מציי� 
 .ביותר אקטואלית להיות חזרה והמדינה הדת שאלת פני� כל על). 6–5' עמב, ש� (הדת אבד�
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בפני הגישה הליברלית ולנסות ולשכנע את הציבור הדתי כי הגשמת הרעיו� 

תאפשר פרגמטית ש�ולכ� יש למצוא דר� פרשנית,  חיונית לונההליברלי במדי�הדמוקרטי

מבחינה זו ההסתמכות על הגישה הליברלית . את הגשמת הרעיו� במסגרת היהדות ההלכתית

 לתרו� הרבה לפתרו� ולה או בארצות מערב אירופה אינה יכ83 הבריתבארצותהרווחת 

  .הבעיה המיוחדת במדינת ישראל שנוצרה על רקע היהדות ההלכתית

  דת יתר על המידה של היק� ההגנה על חופש הצמצו�. 3

,  כאמור84. היק� ההגנה על חופש הדת מצמצמת מדיכלפי נראה לי כי גישת המחברי� כללכ

: דהיינו,  של עימות חזיתי בי� החובה הדתית לדרישת המדינהבקיומו ההגנה מותנית לדעת�

 תו� הפרת עקרונות הדת ולעשות כ� ת אקטיביה לפעולנדרשיש צור� כי האד� הדתי 

מפעולה שאינה חובה דתית אלא מנהג גרידא אינה מפרה את  להימנע ישהלכ� דר. בעצמו

 היהודית ללא הימו� מוקד� השחיטהבהקשר זה טועני� המחברי� כי איסור . חופש הדת

משו� ,  פוגע בחופש הדתאינו – איסור שהוטל במדינות אירופה אחדות –של הבהמה 

כי יש , ברי� לא דייקו כא� המח85.שביהדות בזמ� הזה אי� כל חובה דתית לשחוט בעלי חיי�

ועל כל פני� רואי� באכילת בשר בימי� , מ� הפוסקי� המחייבי� אכילת בשר בשבת ובחגי�

  86.אלה משו� מצווה דתית
של , מצד המדינה, מניעה,  ג� כאשר אי� חובה דתית מפורשת להתנהגות מסוימתאול�

 למשל המצב זהו.  פגיעה חמורה בחופש הדתיות להעלולה בעלת משמעות דתית פעולה

ואמנ� ברוח זו קובע חוק השמירה על המקומות .  קדוש� למניעת גישה למקווגעבנ

כי המקומות הקדושי� יהיו שמורי� מפני כל דבר העלול לפגוע , 1967–ז"התשכ, הקדושי�

והעושה דבר כזה דינו מאסר , בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות הקדושי� לה�

וה� , ודשי� לבעיית המקומות הקדושי� מקו� מצומצ� מא המחברי� מקדי87.חמש שני�

שהיא לדעת� אינטרס ,  חופש הדת במובנו כזכות לתרבותשלרואי� בהגנה עליה� עניי� 

חופש הפולח� .  גישה זו אינה נראית לי88".שעשוי להינג� מפני שיקולי� אחרי�"חלש 

, בי� היתר, וכנובעת המשפט העליו� כזכות יסוד חוקתית במסגרת חופש הדת בביתהוכר 

 לכ� אי� לטעמי לקבל את גישת� המצמצמת של המחברי� בדבר 89.מער� כבוד האד�

 
 של המורכבות את בצדק מצייני� המחברי�,  הבריתבארצות למדינה הדת בי� ההפרדה לרעיו�בקשר   83

 ).18–17' עמב, הספר (זה בעניי� האמריקנית ההיסטוריה
 חופש על ההגנה בהיק� העוסק, הספר של השני בשער הדיו�, 35–21ש "בטקסט הסמו� לה, לעיל ראו  84

 .הדת
 .לאכילה אותה פוסל הבהמה הימו�, הפוסקי� רוב לדעת. 122' בעמ, הספר  85
 ,קכט סימ�, ברורה משנה – הכלי� אונוש; ג–ב סעיפי�, תקכט סימ�, חיי� אורח, ערו� שולח� למשל ראו  86

והרב ; )הלכה יח, ו פרק, טוב יו�  שביתת,תורה משנה (�"הרמב את וא למצנית� במחייבי�. ג– בסעיפי�
 .)ט סעי� ,תקיט סימ�, יוס� ילקוט ערו� שולח� קיצור(יצחק יוס� 

 בירת ירושלי�: ודיס�לחוק 3' ס וכ� 1967–ז" התשכ,הקדושי� המקומות על השמירה לחוק) ב(2, 1' ס  87
 .ישראל

 .179–177' בעמ, הספר  88
 המובאי� והמקורות) 27.6.2006, בנבו פורס� (ישראל מדינת' נ חברו� לפיתוח הוועד 4661/06 �"בג  89

 עד 1922, ישראל�אר� על במועצה המל� לדבר 83' ס את העליו� המשפט בית זה מזכיר בעניי�. ש�
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חופש הדת וחופש את מבחינה עיונית , כלומר. הכולל בתוכו ג� חופש הפולח�, חופש הדת

יש פעולות דתיות בעלות . הפולח� אי� לצמצמ� למת� אפשרות לקיי� חובה דתית מפורשת

,  הדתי בכללותובורוא� לעתי� בעיני הצי,  בעיני האד� הדתי היחיד רבהתיתמשמעות ד

 המדינהלכ� מניעת� וחוסר ההגנה עליה� מטע� . שאינ� מבוססות על מצווה דתית מפורשת

במציאות שאלות הגישה להר הבית וחופש הפולח� בו , אכ�.  פגיעה חמורה בחופש הדתה�

כי , דר� אגב,  המחברי� אמנ� מצייני�90.ובכותל המערבי מעוררות סכסוכי� רבי� וקשי�

א� אי� ,  שלה� חילול הקודשבפולח� של בני דת אחרת ובנוכחות�בני דת אחת רואי� 

 ומורכבותה ישראלעל א� האקטואליות הרבה של הבעיה ב. בפיה� כל הצעה לפתרו�

  . המשפטית אי� המחברי� דני� בה במסגרת השער השלישי המוקדש לדת ומדינה בישראל

   אחדות בנוגע למיסוד הדת כחלק ממערכת המדינההערות. 4

 שילוב� של גופי� דתיי� במערכת המדינה באמצעות דני� בהרחבה במיסוד הדת המחברי�

 של שילוב זה תוצאותה� עומדי� על הבעיות ועל ה.  כדי הענקת סמכויות שלטוניותבתו�

העיר בהקשר זה הערות  ברצוני ל91. רפורמה בנוגע לשירותי הדתומציעי�במדינת ישראל 

 של גופי� רבניי� במערכת המדינה אינו בא רק כדי לבטא את האופי היהודי לוב�שי. אחדות

ואכ� מפורסמת . אלא יש בו ג� מגמה להכפי� את גורמי הדת לפיקוח המדינה, של המדינה

אתה דורש את הפרדת הדת : "גוריו� לישעיהו ליבובי� בשיחה פרטית�היא תשובתו של ב�

, דינה כדי שהדת תשוב להיות גור� עצמאי אשר השלטו� המדיני יצטר� להתמודד עמווהמ

 כמו כ� שילוב מוסדות 92". אני רוצה שהמדינה תחזיק את הדת בידה–אני שולל הפרדה זו 

 הגופי� �הדת במערכת המדינה חוש� אות� להשפעות מצד פוליטיקאי� הנמני� ע

 בי� תפיסת� תי במציאות יש הבדל מהו93.יהסטטוטוריי� הבוחרי� את חברי המוסד הדת

 הגופי�. של הגופי� הדתיי� המשולבי� במערכת המדינה לבי� האורגני� של המדינה

 את מעמד� מ� השואבי�כאוטונומיי� , מבחינה עקרונית, הדתיי� הללו רואי� עצמ�

 נוטה לראות בה� גופי� שכל המדינהלעומת זאת . למדינההמערכת הדתית שקדמה 

ותפקידיה� מוגבלי� למסגרת הסמכויות שהוקצבו לה� , דינהתיה� נובעות מ� המסמכויו

 
 הזכות – האד� כבוד ברק אהר� בהרחבהכ� ראו . הציבורי לסדר בכפו� פולח� חופש המבטיח, 1947

 ). 2014 (769–774 ובנותיה החוקתית
 והמקורות, )2.2.2012, בנבו פורס� (שח� ניסו ניצב' נ סלומו� 5403/11 �"בג ראו הבית הרבעניי�   90

 ויותמזכ היא קודשו בבית להתפלל והזכות הביטוי חופש כי מדגיש העליו� המשפט בית. ש� המובאי�
 זכות לעותר שג� כ� על מחלוקת להיות יכולה לא כי מציי� הוא. בישראל אד� כל של המרכזיות היסוד

' נ הממשלה�ראש משרד ל"מנכ 4128/00 �"דנגראו , המערבי הכותל בעניי�. הבית הר על לתפילה
 פרשנות ובעניי� המשפט בית סמכות בעניי� מיעוט דעת הבעתי שבו, )2003 (289) 3(נז ד"פ, הופמ�

 הדתי לדי� הפניה בה� יש כי מונע אינו הנורמות של החילוני האופי, לדעתי. בתקנות המופיעי� הביטויי�
 Izhak בכלל ג� ראו. זו בפרשה שהובעו השונות בדעות דני� אינ� המחברי�. המחוקק כוונת לפי

Englard, The Legal Status of the Holy Places in Jerusalem, 28 ISR. L. REV. 589 (1994). 
 .254–247, 104–89' בעמ, הספר  91
 ).1979 (173 ישראל ומדינת יהודי ע� יהדות ליבובי� ישעיהו  92
70�ו רבני� 80 מה�", חברי� וחמישי� ממאה הראשית הרבנות של הבוחרת האספה מורכבת למשלכ�   93 

 ).1980–�"התש, לישראל הראשית הרבנותלחוק ) א(6' ס" (ציבור נציגי
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השוני בתפיסה הביא להתנגשויות . ואי� ה� רשאי� לחרוג מה�,  המדינהמטע�במפורש 

 סמכות הרבנות 94,ובה� ענייני כשרות,  אחדות שהתבררו בבית המשפט העליו�ותבסוגי

 בהסכמת הצדדי� בענייני� שלא פורטו �י� לדו וסמכות בתי די� הרבני95בענייני� פוליטיי�

 מוסדות הדת היהודיי� בתו� מערכת המדינה הביא לאבד� ל אי� ספק שהשילוב ש96.בחוק

,  יצירת גופי� דתיי� פרטיי�אאחת התוצאות של אבד� זה הי. ניכר של אוטונומיה פנימית

  97.די� מועצות רבני� ובתי ובה�

  ר ותחו� הנישואי� סוגיית הגיובדבר נוספות הערות. 5

, שאינה זוכה לדיו� עקרוני מפורט בספר,  מסובכת אחרת ביחסי דת ומדינה בישראלסוגיה
שאלה זו .  האורתודוקסיתהלכהנוגעת לגיור הנער� באר� או בחו� לאר� שלא על פי ה

 אי� כל 98.והיא טר� נפתרה סופית, העליו�עוררה מחלוקת מהותית בי� שופטי בית המשפט 
במסגרת חוק השבות ולצור� רישו� במרש� האוכלוסי� " מיהו יהודי"לת ספק כי שא

 וכ� בנוגע לית הדת למדינה יהודית מבחינה ליברשבי� ליחס בנוגעמעוררת בעיה עקרונית 
השאלה היא כיצד : במילי� אחרות. לתפקידו של בית המשפט במציאת פתרו� לבעיה זו

 המחברי� מזכירי� את הגישות 99".יתיהודית ודמוקרט"לעצב מדינה המגדירה את עצמה 
 א� אינ� – ומית דהיינו הגישה הדתית והגישה הלא–השונות בדבר מושג המדינה היהודית 

מדינה 'ג� א� הביטוי : " כ� בקשר לבעיית הגיור ה� מעירי�100.נוקטי� עמדה מבוררת
 פירוש� אי, ואפילו תובע מת� עדיפות מסוימת להיבטי� אלה, כולל היבטי� דתיי�' יהודית

אד� יכול להסכי� , למשל. הדבר שהעדיפות תינת� דווקא לגרסה האורתודוקסית שלה�
,  תהיה מותנית בגיור1950–י"התש, לדרישה שקבלת אזרחות ישראלית על פי חוק השבות

וע� זאת לטעו� שכל הזרמי� הדתיי� ביהדות מוסמכי� לבצע , דהיינו בפרוצדורה דתית
  !? המחברי� בסוגיה זו א� מה דעת101".פרוצדורה זאת

 
) 366–363' עמ (6.39–6.38' ס, א כר� ישראל מדינת של החוקתי המשפט מדינה וברק רובינשטיי� נו�אמ  94

 .252–150' בעמ, הספר; )2005(
�"בבג ביטוי לידי שבאה כפי, קיסטר יצחק השופט של המיוחדת גישתו את מזכירי� המחברי�  95 291/74 

. רוחנית כמנהיגה הרבנות של באוטונומיה השדגל, )1974 (98) 1(כט ד"פ, לישראל הראשי הרב' נ בילט
 325' בעמ, הספר (העליו� המשפט בית של שופטי� מפי זו מגישה הסתייגות יש, מצייני� שה� כפי א�

 .181 ש"ה ,360' בעמ, 94 ש"ה לעיל, ומדינה ובינשטיי�כ� ראו ר). 14 ש"ה
ראו  (בוררות במסגרת הצדדי� בהסכמת לדו� הרבני הדי� בית של סמכותו את שלל העליו� המשפטבית   96

 בעניי�)). 2006 (259) 1(ד סא"פ, בית הדי� הרבני הגדול בירושלי�'  נאמיר 8638/03� " בגפרשת
 בי� הדעות חילוקי את השוו, בוררות במסגרת לדו� לה� שתאפשר די� בתי סמכות של חקיקתית הרחבה

 לשאלה בנוגע). 20.3.2013, בנבו פורס� (הגדול הרבני הדי� בית' נ ניתפלו 6929/10 �"בבג השופטי�
' נ פלוני 556/13 א"רע השוו אמיר הלכת לפני הרבניי� הדי� בתי שנתנו הבוררות פסקי של דינ� מה

 ). 3.7.2013, בנבו פורס� (פלוני
הדי� ההלכתיי� �עליית� של בתי: התעצמות הפלורליז� המשפטי בישראל"וינוגרדוב �ראו אד� חפרי  97

 ).2011 (47 לד משפט עיוני" דתי�לדיני ממונות במגזר הציוני
 תנועת – נעמת 5070/95 �"בג; )2005 (721) 6(נט ד"פ, הפני� שר' נטושביי� �רודריגז 2597/99 �"בג  98

 ). 2002 (721) 2(נו ד"פ, הפני� שר' נ ומתנדבות עובדות נשי�
 .וחירותו האד� כבוד: יסוד�לחוק א1' ס  99

 .201–199' בעמ, הספר  100
 .200' בעמ, ש�  101
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 הנישואי� המחברי� עומדי� על ההיבטי� ו� החלת הדי� הדתי בתחבעניי�
 פגיעה במצפו� הכרוכה בכפיית ההשתתפות בטקס דתי 102:ליברליי� של הסדר זה�האנטי
; חיתו�יהודי ולפסולי �האפשרות להינשא ללא�פגיעה בזכות להינשא בשל אי; מובהק

פגיעה בכבוד בשל ;  בחובות ההדדיות וביכולת לגרש,פגיעה בשוויו� המגדרי בטקס
 הפתרו� הרצוי לדעת� הוא הנהגת מסלול של 103.הדרישה כי על הכלה לטבול במקווה

. נישואי� אזרחיי� לצד הנישואי� הדתיי� באופ� שכל זוג יוכל לבחור כרצונו כיצד להינשא
� תורה בלבד לא התבססה יש להעיר כי הנהגת נישואי� דתיי� בישראל בי� יהודי� על פי די

 חילוניי� דווקא �היא נערכה ג� בשל דאגה בחוגי. רק על דרישה מצד החוגי� הדתיי�
 104.העלולה להיות בסכנה ה� מבחינה חברתית וה� מבחינה הלכתית, לאחדות הע� היהודי

המחברי� מודעי� לכ� כי הצעת� להכרה בנישואי� דתיי� לצד נישואי� אזרחיי� , יתרה מזו
 אעיר בהקשר זה שא� כוונת המחברי� בפתרו� של מסלול דתי 105.ת בעיות מורכבותמעורר

 דהיינו מלבד נישואי – הדותהמקביל למסלול האזרחי היא לכל הזרמי� הדתיי� בי
 אי� ספק כי – ושל התנועה הקונסרבטיבית פורמיתהאורתודוקסיה ג� אלה של התנועה הר

 בשל 106.פוט בי� בתי הדי� הדתיי� השוני�יתעוררו בעיות מסובכות ביותר של סמכות שי
 השפעה יפוטית הסמכות השלשאלת תהיההשוני המהותי בי� הדיני� הדתיי� השוני� 

כדי למנוע בעיות אלה נראה כי הפתרו� הוא המודל . מכרעת על תוק� הנישואי� והגירושי�
   107.של מסגרת אזרחית אחת משותפת לנישואי� וגירושי� במדינת ישראל

  ברד סו�. ג

 שלה�ליברליות � הפוליטי המגמות האנטישור התחזקו במדינת ישראל במיה האחרונבעת
 ביטוי ותמגמות אלה מוצא. ציוניי��לאומיי� וה� חוגי� דתיי��שותפי� ה� חוגי� חילוניי�

 הצעות חוק העלולות לפגוע במהותה הליברלית כמה ותעל הפרק עומד. ג� בתחו� החקיקה
 אלה החריפו בי� היתר את בעיית היחס בי� דת ומדינה ותמגמ 108. הדמוקרטיה בישראללש

תלותה � ובמיוחד על איהשיפוטיתה� מאיימות ג� על עצמאותה של המערכת . בישראל
שמטרתו להצדיק , על רקע התפתחויות אלה הדיו� הרחב בספר. הפוליטיי� בגורמי�

מחטיא , רכת המדינהמבחינה ליברלית הסדרי� שוני� לקידו� הדת ולשילוב מוסדותיה במע
 השאלה המרכזית בתחו� יחסי דת ומדינה היא עינייב. במידה רבה את הבעיות האקטואליות

 המהות הליברלית של ישראל כמדינה בחשיבותכיו� אי� נית� לשכנע את החוגי� הדתיי� 
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