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הנעת שינוי חברתי בתחומי האוטונומיה של המגזר 

 תקווה חלולה –על ידי בית המשפט העליו�  החרדי

  בגרסה ישראלית

  מאת

  *בנימי� בקרמ�

  !"אי� לכ� חלק, בדברי� הנוגעי� לציפור נפשה של היהדות החרדית"
  �Ï‡Â�ÓÚ[1 "הרב יוס� אפרתי בעצרת מחאה נגד בג[

 למהפכה הודות האחרוני� בעשורי� ו�העלי המשפט בית של התעצמותו מגמת

 אטרקטיבי לאמצעי אותו הפכו הציבורית המחלוקת זירת אל לרדת ונכונותו החוקתית

 של האוטונומיה בתחומי חברתי שינוי להניע המבקשי� הליברליי� הפעילי� בעיני

  . הפוליטי כוחו מבחינת וה� דמוגרפית מבחינה ה� ומתעצ� ההול�, החרדי המגזר

 החרדית בחברה החברתי השינוי להנעת המשפטי במסלול הבחירה א� ח�בו המאמר

לבית  עומדת א� דהיינו, היעילות שיקולי של המבט מנקודת מושכלת בחירה היא

 זו לשאלה משיב המאמר. המדובר בציבור חברתי שינוי להניע יכולת העליו� המשפט

 הגיע אשר, רוזנברג רלד'ג האמריקאי המלומד של המפורס� טיעונו על התבססות תו�

 מכמה נגזרת ליברליי� חברתיי� שינויי� להניע השיפוטי המוסד של יכולתו כי למסקנה

 השחקני� מצד זוכה לה בית המשפט על ידי המונע שהשינוי לתמיכה הנוגעי� תנאי�

 בפרשות הענייני� השתלשלות של אמפירית בחינה כי מראה המאמר. שיפוטיי��הלא

 חברת של וקיומה החרדי החינו� – החרדי המגזר של יההאוטונומ ללב הנוגעות

 השחקני� מצד התנגדות על וא� פעולה שיתו��אי על מלמדת – הלומדי�

 באמצעות אלה בתחומי� חברתי שינוי להניע יכולת היעדר על וממילא, שיפוטיי��הלא

 החרדי הציבור של הייחודיי� מאפייניו בשל כי טוע� המאמר לכ� בהמש�. בית המשפט

 
טודנט שנה ד בתכנית משולבת לתואר ראשו� במשפטי� ותואר שני במנהל עסקי� באוניברסיטה ס  *

" ביקורת שיפוטית"גרסה ראשונה של המאמר נכתבה כעבודה סמינריונית בקורס . העברית בירושלי�

תודתי נתונה לדניאל מרשלסקי . ר מרגית כה�"בפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית בהנחיית ד

ר רא� שגב "דל, ר מרגית כה�"לד; ל לווינשטיי� על עזרה במחקר הנוגע להשקפה החרדיתדניאלו

 על הערות מאירות ÌÈËÙ˘Óלחברי מערכת כתב העת ; ארז על ההערות המועילות�דפנה ברק' פרופלו

 )Dr. Velia Konovich ('ווליה קונובי�ר "דתודה מיוחדת ל. עיניי� ששיפרו את המאמר שיפור ניכר

  . המאמר לא יכול היה להיכתבשבלעדיה

1067/08� "בג  1  ˙˙ÂÓÚ"‰ÎÏ‰Î ¯ÚÂ� "�'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó  )עניי� : להל� ()6.8.2009, פורס� בנבו

Ï‡Â�ÓÚ.( 
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 שינוי להניע בית המשפט של היכולת�אי, העליו� בית המשפט ע� יחסיו מערכת ובגלל

  . נתו� פוליטי כוחות במאז� תלויה לבלתי הופכת החרדית החברה בתו� חברתי

 בחירת� שלפיה הנורמטיבית המסקנה את התיאורית הטענה מ� מסיק המאמר ַ�המש�

 וכ� החרדי המגזר בתו� שינוי יעלהנ כאמצעי בבית המשפט הליברליי� הפעילי� של

 קשות פוגעי� וא� ראויי� אינ� בפסיקתו זו לבחירה מעניק שבית המשפט הגיבוי

כבדות  העלויות בי� המשווה הדיו� מ� עולה זו מסקנה. השינוי מבקשי של בתכליות

 התוחלת לבי� החרדית באוטונומיה בית המשפט של התערבותו כרוכה שבה� המשקל

 השיפוטי הריסו� מדיניות של העלויות בצירו� בית המשפט להצלחת במיוחד הנמוכה

  .לנושא באשר

‡Â·Ó .‡ .Ï‡¯˘È· È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó‰. 1 .חרדי� בישראל. 2; על היווצרות הזר� החרדי ;

‰‡È¯˘Ù‡ ÈÂ�È˘ Ì‡‰ ?‚ . ‚È˘È ‰ÙÂÎ ÁÂÎ· ˘ÂÓÈ˘ Ì. · ;תפיסת העול� החרדית .3

ÈÂ�È˘ ?„ .˙È· Ì‡‰ ˘ ÍÈÏ‰˙ ÚÈ�‰Ï ÏÂÎÈ ËÙ˘Ó‰·ÈÂ�È˘ ÂÙÂÒ ÈËÈÏÂÙ‰ ·ˆÓ· 

ÈÁÎÂ�‰? 1 . רוזנברג ובחינת התאמתה הכללית לשיטת המשפט רלד 'גהצגת התזה של

 של הניתוח האמפירי המונח בבסיס התזה של רוזנברג ההתאמהבחינת . 2 ;הישראלית

 ;תנאי� של רוזנברגהיישו�  .4 ;הביקורות העיקריות על רוזנברג. 3; לסוגיית החרדי�

הנעת . Ó ÈËÈÏÂÙ‰ ·ˆÓ‰ Ì‡‰ ? 1˘�‰.‰ ; סיכו�– התנאי� של רוזנברג התקיימות .5

הנעת תהלי� . 2 ;תהלי� השינוי בתנאי שיתו� פעולה פוליטי באמצעות פסיקה כופה

 ;ידי פסיקה המטילה חיוב להפעיל כוח מקצה השינוי בתנאי שיתו� פעולה פוליטי על

Â. ˙È·ÈËÓ¯Â�‰ ‰�˜ÒÓ‰. 1 .התערבות�יות המדיניות של איעלו .2 ;עלויות ההתערבות; 

  .‡ÌÂÎÈÒ .¯·„ ˙È¯Á; יישו� המסקנה הנורמטיבית. 3

  מבוא

ספרות ענפה נכתבה על . לנו בישראל אי� מחסור במחלוקות פנימיות קשות מנשוא
 א� נראה שהמחלוקות החריפות ביותר 2,החברה הישראלית השסועה שתי וערב

 אמנ� 3".מדינה יהודית ודמוקרטית"מתעוררות דווקא סביב תוכ� הגדרתה של ישראל כ
עמדה מקובלת בשיח הציבורי והמשפטי אומרת כי אי� קושי מיוחד ליישב בי� יהדות 

מובני� " יהודית" אול� ככל שמכלילי� בתו� התיבה 4,המדינה לבי� אופייה הדמוקרטי

 
„·¯ÌÈ " מהפכת ההפרטה והבניית הניגוד בי� יהדות לדמוקרטיה בישראל" דני גוטווי� ראו למשל  2

ÌÈ¯·„ È¯·˘Â –˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰�È„Ó Ï˘ ‰˙Â„‰È ÏÚ  497) שטר� עורכי�' יעזר רביצקי וידידיה צאב ,

החברה " אלכסנדר יעקובסו� ראולטענה מנוגדת . )„·¯ÌÈ¯·„ È¯·˘Â ÌÈ: הספר להל� ()2007

  ).ÌÈ˘„Á ÌÈ�ÂÂÈÎ 18 ,40) 2008" הישראלית מול הנבואות על התפרקותה

 ח"ס, סוקחופש העי: יסוד� לחוק2'  ס;150ב "התשנ ח"ס, כבוד האד� וחירותו: יסוד�א לחוק1' ס  3

  .90ד "התשנ

ההנחה הרווחת הראשונה שבאמצעותה מקובל להציג סימביוזה בי� יהדות המדינה לבי� אופייה   4

הזכאי , )להבדיל מדת יהודית(היא ללאו� היהודי " יהודית"הדמוקרטי אומרת כי הכוונה בתיבה 
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ייחוס של ער� מוס� ליהדות המדינה בהכרח כרו� בוויתור , דתיי� ולא רק לאומיי�
,  משכ�7). המקובל6או לפחות דמוקרטיות במוב� הליברלי (5ת שלהי� על הדמוקרטי�מסו

בהקשר של יחסי דת ומדינה אפשר לראות בהגדרת המדינה משקפת מנעד שבי� תפיסות 
והפרטה " מדינת כל אזרחיה"אשר דוגלי� בהפיכת ישראל ל, חסידי הליברליז� הטהור

 
היהודית על כל המשתמע מכ� מבחינת העדפת התרבות , להגדרה עצמית במסגרת מדינת לאו�

הנחה שנייה בהקשר הזה אומרת כי דמוקרטיה איננה חייבת להיות . והעדפת היהודי� בהגירה

אלא די שיוקנו , ניטרלית וכזו שמקנה לכל הקבוצות התרבותיות והאתניות זכויות קיבוציות שוות

ת הרהורי� על המשמעות ועל ההשלכו"רות גביזו�  ראולגישה זו . במסגרתה זכויות שוות לפרטי�

'  בעמ,107 ,2ש "לעיל ה, „·¯ÌÈ¯·„ È¯·˘Â ÌÈ" 'מדינה יהודית ודמוקרטית'בביטוי ' יהודית'של 

; )ÈË¯˜ÂÓ„Â ˙È„Â‰È ‰�È„ÓÎ Ï‡¯˘È :ÌÈÈÂÎÈÒÂ ÌÈÁ˙Ó 36–45) 1999˙ רות גביזו� ;170–132

 ע� זאת קיימות ).Â Ï‡¯˘ÈÌÈÓÚ‰ ˙ÁÙ˘Ó 286–295) 2003אלכסנדר יעקובסו� ואמנו� רובינשטיי� 

 טכניקה המאתרתל: טכניקות אנליטיות המאפשרות את יישוב ההגדרות ג� ללא צור� בהנחות אלה

 �) È�Â‚·¯2 ,36) 1998  " ועדיי� ע� אחד–שתי אידיאולוגיות " שמואל יעקובובי� ראומכנה משות

 'פס, 87) 1(ד מח"פ,  Ù˘'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯ � 506/88א " ע;")שתי אידיאולוגיות"� יעקובובי: להל�(

 הפותרת את הבעיה באמצעות טכניקה ל.)1993( אלו� המשנה לנשיא לפסק דינו של א61–60 ,9–2

 פרשנות חוקתית:  כר� שלישיËÙ˘Ó· ˙Â�˘¯Ùאהר� ברק  ראוהגדרת הערכי� ברמת הכללה גבוהה 

465/89� " בגראוי� שונות המתנג המצמצמת את היקפו של אחד העקרטכניקה ל;)1994 (347–323 

� ÔÈ˜Ò¯'ÌÈÏ˘Â¯È ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰  ,1990 (673) 2(ד מד"פ.(  

המשפט נצמד  בה ביתשידי עיו� בפסיקה העוסקת ביחסי דת ומדינה   לאשש טענה זו עלאפשר  5

953/01� " בגראו למשל .לרטוריקת איזו� הערכי� המשמיעה צור� בוויתור הדדי � ÔÈ˜„ÂÏÂÒ' ˙ÈÈ¯ÈÚ 

˙È·˘Ó˘  ,בג ;)2004( לפסק דינו של הנשיא ברק 23–22 'פס, 595) 5(ד נח"פ" �5026/04  ÔÈÈÊÈ„22 

–Ú· ÌÈËÈ‰¯ Ò˜ÂÏ„ ˜¯‡˘ " Ó�'˙·˘· ‰„Â·Ú È¯˙È‰ Û�Ú ˘‡¯  – ‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ‰ Û‚‡ 

‰ÁÂÂ¯‰Â ,עניי� : להל� ()2005 (יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ6–2' פס, 38) 1(ד ס"פÔÈÈÊÈ„(. 

הדת " אליעזר שבייד ראו במתח שבי� יהדות המדינה במוב� הדתי לבי� הגדרתה כדמוקרטית לדיו�

בני פורת ואביעזר רביצקי  (È„Â‰È ‰ÈË¯˜ÂÓ„ ÏÚ ˙Â·˘ÁÓ 643˙" היהודית והדמוקרטיה הישראלית

שלפיה יהדות המדינה במוב� הדתי אינה יכולה לדור ע� , לטענה מפורשת). 2010, עורכי�

"  הרהורי� אישיי�–יהודית ודמוקרטית " לבונטי� ביגדורא ראו, בכפיפה אחתהדמוקרטיות שלה 

 ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ 1995 (544, 521יט.(  

כוונתי לאור� הרשימה לתורה מוסרית המציבה בראש סול� הערכי� את האד� " ליברלי"בלשו�   6

יז� פוליטי ג� כשזו מוצגת רק כליברל, המעצב את חייו כראות עיניו) חופשי מכפייה(האוטונומי 

 JOHN RAWLS, POLITICAL ראולדיו� מקי� במונח . הרואה בחירויות אמצעי לשיטה פוליטית ראויה

LIBERALISM (1993) .  

א� באמצעות ניתוח , יש המנסי� ליישב בי� יהדות המדינה במוב� הדתי לבי� אופייה הדמוקרטי, אכ�  7

בסיס רעיוני : ר כפול לסמכות השלטוניתמקו"יואל ב� נו�  ראו למשל(כללי� הלכתיי� קונקרטיי� 

וא� באמצעות העקרונות ) 61 ,2ש "לעיל ה, „·¯ÌÈ¯·„ È¯·˘Â ÌÈ "למשטר דמוקרטי על פי התורה

כפי שבי� ,  אול� בחיי המעשה.)5ש "לעיל ה,  שביידראו למשל(המופשטי� המצויי� בשתי השיטות 

, המתח בי� ההלכה היהודית לבי� הדמוקרטיה נשמר, 5ש "היתר עולה מהפסיקה שהוזכרה לעיל בה

  . והוא כרו� בוויתורי� הדדיי� תמידיי�
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יה� של קנאי המורשת היהודית בנוסח לבי� עמדות, של כל מאפיי� דתי או לאומי
הסבורי� כי ההצדקה היחידה לקיומה של מדינת ישראל נעוצה ביצירת , האורתודוקסי

  8.תנאי� נוחי� לביצוע משימתו של ע� ישראל כפי שניתנה לו על ידי בורא עול�
וא� על , נראה כי בית המשפט העליו� הישראלי אינו תופס מקו� ניטרלי במחלוקת זו

יחסו כלפי , א נמצא בפסיקתו התבטאויות התומכות בהפרטת יהדות המדינהפי של
דמוקרטי החזק �אופייה היהודי של ישראל במוב� הדתי הוא כאל אתגר לקו הליברל

 אפשר ללמוד זאת בי� היתר משיח הזכויות הליברלי העומד במרכזה של 9.והברור
� דתי כזה או אחר בגלימה שיח שמחויב לעטו� כל ויתור לטובת ער, הפסיקה הישראלית

 מעבר 10. ליברלי וחילוני במהותו–או במונח אחר " התחשבות ברגשות דתיי�"של 
לרטוריקה הליברלית ג� השורה התחתונה שבפסיקת בית המשפט משקפת לא פע� 
שאיפה לתת הגנה מרבית לחופש מדת תו� צמצו� מתח� ההשפעה של ההלכה הדתית 

ההסבר הטבעי הוא ההסבר . � הסברי� שוני� אפשר להציע לכ11.במדינת ישראל
 הסבר אחר נעו� 12.המייחס חשיבות לעמדותיה� האישיות של השופטי�, הפרסונלי

 
 Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" ו� ואתגר הזהויות הישראליותבית המשפט העלי: 'עליי קללת� בני'"שטר� ' ידידיה צ  8

  .")עליי קללת� בני"שטר� : להל� ()2009 (23, 13יב 

 נשא חברתי פוליטי מרכזי של הגישה הליברלית ראו גד ברזילי הואהמשפט העליו�  לטענה שבית  9

 ש" ה,609, 594, 587 כז ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" משפט וגבולות פוליטיי� לקהילה החרדית: אחרי� בתוכנו"

כ� גד ברזילי , יש לשי� לב כי מדובר בגישה מקובלת למדי כלפי בית המשפט העליו�). 2003( 63, 18

רות גביזו� ודפנה , כדוגמת מנח� מאוטנר, מפנה במאמרו לכתיבה של חוקרי� ישראלי� בולטי�

  .ארז�ברק

, ÔÈ˜„ÂÏÂÒעניי� ;  לפסק דינו של הנשיא ברק18' פס, 5ש "לעיל ה, „ÔÈÈÊÈ עניי� ראולהדגמת הגישה   10

במוב� הדתי של , שילוב הערכי� היהודיי��אי.  לפסק דינו של הנשיא ברק23–20' פס, 5 ש"לעיל ה

  .1993בולט בפסיקת בית המשפט מאז פרישתו של המשנה לנשיא מנח� אלו� בשנת , המונח

6024/97� "בג: למשל, של פסקי הדי� האלהראו את התוצאות   11 � ËÈ·˘'‡˘È„˜ ‰¯·Á  ,3(ד נג"פ (

3872/93� "בג; )1999 (600 � Ï‡¯ËÈÓ'‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ , עניי�; )1993 (485) 5(ד מז"פ ÔÈ˜Ò¯ , לעיל

5016/96� "בג; 4 ש"ה � ·¯ÂÁ'‰¯Â·Á˙‰ ¯˘  ,1997 (1) 4(ד נא"פ(.  

מאבק� של נשי� בקהילה האורתודוקסית לשותפות ' שבת בבוקר יו� יפה'"רחל גורדי�  ראו למשל  12

, ארז�דפנה ברק (ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ , ¯„‚ÓÌÊÈ�ÈÓÙÂ 143, 171" בבית הכנסת ובריטואלי� הדתיי�

טיעו� זה מוקשה כמוב� ביחס לאלה ). 2007,  עורכות'יפעת ביטו� ודנה פוג�, רביד�שלומית יניסקי

כיו� מכהני� בבית המשפט שלושה (ית המשפט העליו� אשר חובשי� לראש� כיפה מבי� שופטי ב

אפשר להתנגד לטיעו� ההתכחשות ). ניל הנדל ונוע� סולברג, אליקי� רובינשטיי�: שופטי� דתיי�

הגורפת של בית המשפט העליו� לערכי� היהודיי� כפשוט� בעשור וחצי האחרו� ולהביא כדוגמה 

4124/00� "בג(ט לוי בעניי� יקותיאלי את דעת המיעוט של השופ � ÈÏ‡È˙Â˜È 'È�ÈÈ�ÚÏ ¯˘‰ ˙Â˙„ 

שבה ייחס השופט ער� עצמאי לער� לימוד התורה וגזר מכ� את קיומו , ))14.6.2010, פורס� בנבו(

אול� דומה כי מעצ� בדידותו של . של שוני רלוונטי בי� אברכי הכוללי� לשאר קבוצות הלומדי�

טי הרוב אפשר ללמוד על הגישה הכללית של בית המשפט העליו� כלפי השופט לוי מול ששת שופ

  .הנושא ביתר שאת בעת האחרונה
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זמנית על שני מקורות סמכות יסודיי� �בהיעדר אפשרות לקיי� שיח משפטי שמושתת בו
בסופו של יו� בית המשפט העליו� כמוסד נמצא כיו� לא הרחק , כ� או כ�. שוני�
   .ה הליברלי של הספקטרו� שהצגנומהקצ

אשר הול� ומתעצ� בעשורי� , בקצהו השני של הספקטרו� עומד לו הציבור החרדי
גישתו של הציבור החרדי . האחרוני� ה� מבחינה מספרית וה� מבחינת כוחו הפוליטי

כלפי שאלת האיזו� הראוי בי� ערכי הדת שבמרכז� האלוקי� לבי� הערכי� הליברליי� 
חרדי� :  של בית המשפט העליו�גישתונטריי� משקפת את ההפ� הגמור מתרופוצנהא

בדומה . פועלי� בעקיבות ובצורה בלתי מתפשרת דווקא ליישומו של החוק האלוקי
ג� בפסיקת הרבני� החרדיי� לא נמצא תערובת של , לנאמר על פסיקת בית המשפט

, א האלמנט הליברלירק שכא� האלמנט הנעדר הו, ערכי� ליברליי� ע� ערכי� יהודיי�
ואילו כל התייחסות למוסדות הדמוקרטיה והערכי� שהיא מייצגת תהיה אינסטרומנטלית 

   13.לחלוטי� ועטופה בנימוקי� דתיי� משכנעי�
מצד אחד גורל� של בני המגזר : יחסי הגומלי� בי� שני שחקני� אלה מורכבי� ה�

מ� הצד האחר ביכולת� של ו, החרדי עשוי להיות נתו� להכרעה שיפוטית כזו או אחרת
נציגיו הפוליטיי� של אותו המגזר להשפיע על המסגרת המשפטית שבה בית המשפט 

תלות הדדית זו הייתה נותרת בבחינת נתו� תאורטי מעניי� לולא . העליו� פועל
מחד גיסא המהפכה : התפתחויות דרמטיות בשני צדי המתרס שחלו בעשורי� האחרוני�

 לבית המשפט בהיותו אמו� על אכיפת ערכי� חוקתיי� עמומי� החוקתית העניקה כוח רב

 
, לעניי� היחס העקרוני כלפי דמוקרטיה כמערכת ערכי� מתחרה ליהדות אמר מנהיג הציבור החרדי  13

 ,אנו תפלה להרבונו של עול�: "הרב אלעזר מנח� מ� ש�, 2001גדול הדור האחרו� שנפטר בשנת 

שהיא ממש כמו מחלת הסרט� , אנא פטור אותנו מקללת הדמוקרטיה החדשה שנשלחה לעול�

ואילו באשר לחובה לעשות , "כי רק התורה הקדושה היא הדמוקרטיה האמיתית. שנשלחה לעול�

על דבר חובת ההשתתפות : "שימוש במוסדות הדמוקרטיי� לטובת קידו� מטרות הדת אמר

 אבישי ב� חיי� ראו". הגדולה ביותר היא שיש ללכת לקלפי ולהצביעבימי� אלו המצווה , בבחירות

‰Ù˜˘‰‰ ˘È‡:Í˘ ·¯‰ ÈÙ ÏÚ ˙È„¯Á‰ ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡‰  111–113) 2004 .( להצגת הקושי בניסיו�

שתי " יעקובובי� ראוליישב בי� הערכי� הליברליי� לערכי היהדות מנקודת מבט חרדית 

 �È„Ó‰Â ‰¯Â˙‰ ˙Â„‰È‰ גיטלי� 'א ראולגרסאות החריפות של הטענה ; 4 ש"לעיל ה, "אידיאולוגיות

מאמר שלוש  "יואל טייטלבוי�; www.daat.ac.il/daat/history/tnuot/yahadut-2.htm ,)ט"התשי(

ה מציאותית לטענ. www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=348 ,)1960 (כט Ó Ï‡ÂÈÂ˘‰ "שבועות

גישה הבפני ו נהגת המדינה הציבה כוח� הפוליטי של החרדי� והפיכת� לחלק מתיה עליילפש, יותר

 אביעזר ראו,  וא� ריככו אותה בקרב חוגי� חרדיי� מסוימי� אתגרהאינסטרומנטלית כלפי המדינה

הדילמה של היהדות : גלות ישראל באר� הקודש:  פרק רביעי‰˜ÌÈ„Â‰È‰ ˙�È„ÓÂ ‰ÏÂ‚Ó‰ ıרביצקי 

הציונות הדתית כלפי זר� ליחס הרבני� המזוהי� ע� השוו מקורות אלה . )2001 (248–245 החרדית

ÌÈ·¯ È¯Á‡ –˙ÂË‰Ï  ? ÌÈ�·¯ ˙Â„ÓÚ יאיר שלג ראו , המוצג במחקרו של יאיר שלגדמוקרטיה

‰ÈË¯˜ÂÓ„‰ ÈÙÏÎ Ï‡¯˘È· )2006(.  
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 מאיד� גיסא גידול דמוגרפי רב 14.והגבירה את מעורבותו בנושאי� ציבוריי� מרכזיי�
של החברה החרדית העלה את הדילמות הנוגעות ליחסי החרדי� ע� החברה הישראלית 

� חרדי� עשו בגידול כמו כ� השימוש המושכל שמנהיגי. הכללית על סדר היו� הציבורי
דמוגרפי זה העצי� דרמטית את כוחה הפוליטי של החברה החרדית והחרי� עוד יותר את 

   15.המחלוקות הנוגעות אליה
ובה� תנועות , שתי מגמות אלה יצרו בקרב מתנגדי דר� החיי� שהחרדי� מטיפי� לה

ובנות שתי ת, רי� העוסקי� בעשייה חברתית ופוליטיקאי� בודדי�"מלכ, פוליטיות
התובנה האחת נובעת ממגמת ההתעצמות של הציבור : מרכזיות בשתי רמות שונות

לפי תובנה זו אי� להגביל את המאבק שמטרתו . החרדי והיא תובנה ברמה האסטרטגית
אלא יש לצאת למתקפת , הגנה על אורח החיי� החילוני בישראל לטריטוריה החילונית

 עשה בתו� המגזר החרדי פנימה כדי לחולל בודהיינו להתערב בנ, נגד בשטחו של היריב

 שינוי שיבטיח כי המש� גידול� הדמוגרפי –שינוי ליברלי עמוק ככל האפשר 
 באשר 16.והתעצמות� הפוליטית של החרדי� לא יפגעו באופייה החילוני של המדינה

 
 בסוגיות המשפט העליו� בהכרעה לדיו� בהשפעת המהפכה החוקתית על מידת מעורבותו של בית  14

 ראו בסוגיות אלה מסוי�לאומיות שנויות במחלוקת ועל התגברות הביקורת הציבורית על נטילת צד 

: להל� ()2010 (275 ,259 כו ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" ות חברתית בישראלאחדומשפט  "ארז�דפנה ברק

  .")ותאחדומשפט  "ארז�ברק

Á· ‰�ÙÓ·¯‰  לופויעקב  אורלדיו� בגידול כוחו של הציבור החרדי בשני העשורי� האחרוני�   15

 ˙È„¯Á‰–ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ„ÂÓÈÏÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰  49) 2003) (לופו : להל�˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰( ; משה

 יא Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" הספר החרדיי��דמוקרטיה מתגוננת וחינו� לערכי� דמוקרטיי� בבתי"אליה �כה�

6427/02� " בג;")דמוקרטיה מתגוננת"אליה �כה�: להל� ()2008( 393–392, 367 Ï ‰ÚÂ�˙‰ ÔÚÓ

� ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡'˙Ò�Î‰  ,2006( חשי� המשנה לנשיא לפסק דינו של 79' פס, 619) 1(ד סא"פ( .  

את ) 394' בעמ, ש�(מציג אליה �כה� .15ש "לעיל ה, "דמוקרטיה מתגוננת"אליה �כה�, למשל  16

סובלני ישנה את �האפשרות שהלא: "י בתו� המגזר החרדי כ�השינוי הליברלמבקשי עמדת� של 

המחבר א� מציג את הקשר בי� ) 398' בעמ, ש�(בהמש� ". דרכיו וייהפ� לסובלני אכ� קיימת

כפי שעולה : "שלו) החינוכית(התחזקות המגזר החרדי לבי� הצור� בהתערבות באוטונומיה 

התערבות עלולה � אי, הספר החרדיי�� בבתיעל הגידול הדרמטי במספר התלמידי�[...] מהנתוני� 

דמוקרטי �כוונת הדברי� לחינו� הלאכש, "הדברי� הבעייתי שכבר קיי��להעצי� עוד יותר את מצב

הליבה ומימו� �תכנית, אוטונומיה חינוכית" תמי הראל ב� שחר ראו ג�. במוסדות החינו� החרדי

 יב Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" 2008–ח"התשס, ודיי� על חוק מוסדות חינו� תרבותיי� ייח–ציבורי של החינו� 

בניסיו� להכריע א� מספר התלמידי� שלא : "המחברת אומרת את הדברי� האלה). 2009 (319, 281

יש לייחס משקל לעובדה , יקבלו חינו� לערכי� ליברליי� הוא כזה היוצר איו� על טובת הציבור

אבל היא אינה , רה בישראלדוגלת אומנ� בהתבדלות חברתית ותרבותית מהחב שהחברה החרדית

עושה שימוש , החברה החרדית מעורבת בפוליטיקה הישראלית. מתבדלת מבחינה פוליטית כלל וכלל

 מעוניינת להחיל –וחשוב מכ� , עולמה�מנת לקד� את ענייניה ותפיסת� במנגנוני� הדמוקרטיי� על

י� בפירוש שההחלטה דברי שני המחברי� מעיד". עולמה על הסֵפרה הציבורית בישראל�את תפיסת

שהוא דוגמה מובהקת ואולי החשובה ביותר לאוטונומיה הקהילתית , לעסוק בנושא החינו� החרדי
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מקו� מיוחד שמור לשאיפה , ליעדי� הקונקרטיי� שהוצבו על ידי שוחרי השינוי הליברלי
אשר מהווה בסיס להמשכיותו ולהתפתחותו של הציבור , השפיע על החינו� החרדיל

בפרט עסקינ� ברצו� להנחיל ערכי� דמוקרטיי� בתו� מוסדות . ליברלי בישראל�הלא
החינו� החרדי ולשלב בחינו� את לימודי החול שיקנו לתלמידי� כלי� לעזוב את חברת 

 של יעד זה עומדת מטרת שילוב לצדו. הלומדי� לטובת החברה הכללית היצרנית
לציבור הכללי , אכ�. החרדי� בחברה הכללית תו� יצירת שוויו� בנטל הביטחוני והכלכלי

). ובפרט אינטרס כלכלי מובהק(קיי� אינטרס שאינו אידאולוגי בשילוב החרדי� בחברה 
ת תשרת היטב א, אשר כרוכה בפירוק חברת לומדי התורה, ע� זאת מוב� כי השגת יעד זה

מכא� שג� הרצו� . המדינה במוב� הערכי" התחרדות"המטרות האידאולוגיות של מניעת 
לשילוב� המסיבי של החרדי� בישראליות המודרנית באמצעות ביטול הסדרי דחיית 

ל וצמצו� התמיכה הכלכלית הוא חלק מ� הבחירה האסטרטגית של הפעילי� "הגיוס לצה
   18. החרדית17האוטונומיההליברליי� להעביר את זירת הלחימה לתו� 

 מתייחסת –אשר נובעת משתי המגמות ג� יחד ,  תובנה טקטית–התובנה השנייה 
 היא דר� –דר� הפעולה הטבעית לכאורה . לבחירת הדר� שבה יושג השינוי הליברלי

 נראתה רצופת קשיי� בשל מגמת העלייה בכוח� של –המאבק הפוליטי והציבורי 
אשר במקרי� רבי� אינו מזהה , אדישות הציבור הכלליהמפלגות החרדיות בשילוב ע� 

לעומת זאת מגמת ההתעצמות של . קשר ישיר בי� המתרחש בתו� החברה החרדית לבינו
שבמהלכה לא רק עוגנו הערכי� , בית המשפט העליו� בעקבות המהפכה החוקתית

הפכה את , הליברליי� אלא א� הופקד כוח אכיפת� בידי המוסד השיפוטי הליברלי

 
ליברלית של החברה החרדית המתחזקת על �נובעת במידה רבה מחשש להשפעה הלא, של החרדי�

ו החרדי� דהיינ, מעניי� כי הטיעו� תק� ככל הנראה ג� בכיוו� ההפו�. החברה הישראלית בכללותה

תופסי� את מאבק� על הצביו� היהודי של המרחב הציבורי במדינה כחלק מניסיונ� למנוע את 

אפשר לומר אפוא כי ). 147' בעמ, 13 ש"לעיל ה,  ב� חיי�ראו(העברת קו החזית אל בתי החרדי� 

או  –ש לטריטוריה של האחר רק כל צד פול: למאבק שיתואר ברשימה זו אופי פרדוקסלי משהו

  .כדי למנוע הימנו לחדור אליו –בעיקר 

לאוטונומיה של הציבור החרדי ביחס הינה " האוטונומיה החרדית"בכל הרשימה הכוונה בלשו�   17

דהיינו לעצמאותו הדתית והאידאולוגית של הציבור החרדי מפני המדינה , לחברה הישראלית הכללית

 .החינו� החרדי ולאפשרות לקיי� את חברת הלומדי�בפרט לעצמאות והחילונית 
אידאולוגי של השאיפה לשלב את החרדי� �אי� זה סותר כמוב� את העובדה שהפ� הפרגמטי והלא  18

הניע מאבקי� עוד בטר� המהפכה החוקתית בשילוב ע� התעצמותו , ובפרט בצבא, בחברה הכללית

40/70� " בגראו. הבולטת של הציבור החרדי � ¯˜· '˘ÔÂÁË·‰ ¯ ,בג ;)1970 (238) 1(ד כד"פ" �

448/81 � ¯ÏÒ¯ 'ÔÂÁË·‰ ¯˘ ,1981 (81) 1(ד לו"פ( ;2/82נ "ד � ¯ÏÒ¯ 'ÔÂÁË·‰ ¯˘ ,ד לו"פ)708) 1 

179/82� "בג; )1982( � ¯ÏÒ¯ 'ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ,בג; )1982 (421) 4(ד לו"פ" �910/86 � ¯ÏÒ¯ ' ¯˘

ÔÂÁË·‰ ,1988 (441) 2(ד מב"פ.( 
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 בעקבות זאת אנו רואי� כיצד בעשור 19.טקטיקת הליטיגציה לדר� הפעולה המועדפת
וחצי האחרו� ארגוני� חברתיי� ותנועות פוליטיות מרכזי� את פעילות� להשגת השינוי 

� חדשי� לבקרי� "ולכ� מוגשות לבג, הליברלי בתו� החברה החרדית בעשייה המשפטית
ובה� סדרת עתירות לאכיפת , יי� החרדיעתירות כבדות משקל המתייחסות למרק� הח

החובה ללמד את תכנית הליבה במוסדות החינו� החרדי ועתירות העוסקות בגיוס� של 
 התרחשויות אלה הפגישו פני� מול פני� את בית 20.בחורי הישיבות ובקצבאות לאברכי�

  והציבו21ליברלי� ע� המגזר החרדי האנטי, המייצג כאמור קו ליברלי, המשפט העליו�
   22.את השופטי� בפני דילמות קשות הנוגעות לתפיסתה העצמית של מערכת המשפט

של ) דהיינו התובנה השנייה(ברשימה זו אנסה להערי� א� בחירת� הטקטית 
או , השואפי� לשינוי להפנות את מרב מאמציה� לעשייה משפטית היא בחירה מושכלת

ת המבט של שיקולי מנקוד, א� בית המשפט הוא הגו� המתאי�: במילי� אחרות
יש לציי� בהקשר זה כי .  לחולל שינוי ליברלי בתחומי האוטונומיה החרדית23,יעילות

ואולי , המסקנה שאגיע אליה תהיה רלוונטית לא רק לעותרי� הפוטנציאליי� אלא ג�
וזאת לאחר שהעתירות בסוגיות הנדונות במאמר יוגשו אליו (לבית המשפט עצמו , בעיקר

שאל א� לבית המשפט בישראל אראשית :  בשאלה זו יפוצל לשתיי�הדיו�). בכל זאת
ולו ברמה של הנעת תהלי� שבסופו , עומדת יכולת לחולל שינוי ליברלי במגזר החרדי

 
המחבר היטיב ). ÔÈ·‡·ˆÏ ‰�ÂÓ‡  ,Á�‰ „Â„‚" È„¯Á‰ Ï–ÌÈÈÂÎÈÒÂ ÌÈ�ÂÎÈÒ  20) 2005זאב דרורי   19

 נותרה בידי הנאבקי�  בלבדתקווה אחת: " המשפטית כ�התדיינותלתאר את הבחירה בטקטיקת ה

  ."לגיוס החרדי� לצבא ולשוויו� בפני החוק והיא המערכת המשפטית

  . כל אלה יידונו בפירוט בהמש� הרשימה  20

, 9 ש"לעיל ה,  ברזיליראו דומה א� שונה להתנגשות בי� משפט המדינה לבי� המגזר החרדי רלהסב  21

  .608 'בעמ

כ� למשל . אמנ� התנגשות בי� ערכי היהדות לערכי� דמוקרטיי� איננה תופעה חדשה במקומותינו  22

58/68� "בג(דיו� בשאלה מיהו יהודי  � ËÈÏ˘ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘,בג; )1970 (477) 2(ד כג" פ" �18/72 

� ËÈÏ˘ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ,למשל עניי� (או נושא הצביו� היהודי של מדינה ) )1972 (334) 1(ד כו"פÔÈ˜Ò¯ ,

153/87� "בגוכ� , 1990שפסק די� בו נית� בשנת , 4ש "לעיל ה � Ï‡È„˜˘'˙Â˙„ È�ÈÈ�ÚÏ ¯˘‰  ,ד "פ

אול� הדיו� בשאלה א� . עוררו מחלוקות עזות עוד לפני המהפכה החוקתית) )1988 (221) 2(מב

וכיצד מערכת המשפט צריכה להתערב בנעשה בתו� האוטונומיה החברתית והדתית של המגזר 

להבחנה בי� הענייני� בעלי  (החרדי התעורר בעיקרו רק לאחר התחוללות השינויי� שתוארו לעיל

לעיל ,  ברזיליראוה דתית לבי� הענייני� שבאוטונומיה הקהילתית החרדית יי� בכפיהשפעה הגובל

  ).623–622' בעמ, 9ש "ה

צדקת הרשימה איננה מתעלמת מהשיקולי� הנוספי� הנוגעי� לה, כפי שיובהר להל� בתחילת פרק ו  23

אלא מניחה את מצב העול� הנוח , )סדיי�שיקולי� חברתיי� ומו(ההתערבות השיפוטית בסוגיה 

הנחת הדיו� היא שאכ� קיימת הצדקה להתערבות ה�  –פחות מבחינת התזה שהרשימה מקדמת 

בית המשפט הוא (וה� מבחינה מוסדית ) דהיינו ראוי לשנות את החברה החרדית(מבחינה חברתית 

 שיקולי� תוצאתניי� הופכי� ,אול� כפי שנראה בהמש�, )המוסד הראוי לחולל שינוי בחברה החרדית

   .הצדקה זו ללא רלוונטית
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בח� א� אככל שאי� תשובה חותכת לשאלה הראשונה , שנית; צפוי להתרחש שינוי שכזה
 הנזק החברתי שעלול תוחלת ההצלחה של בית המשפט במשימה זו אינה נופלת מתוחלת

חשוב להדגיש כי בניסיו� להשיב על . להיגר� מהניסיו� להגיע לשינוי במסלול המשפטי
ערכי על שאלת השינוי הליברלי בחברות � עסוק בדיו� מוסריאהשאלה השנייה לא 

ג� , כ� אני מקווה, ציג שיקולי יעילות גרידא אשר יהיו מקובלי�א אלא 24,ליברליות�לא
  . שינוי ליברלי בתו� החברה החרדית הוא לא רק ראוי אלא א� חיוניעל המאמיני� כי

 את המגזר החרדי אכרקע כללי לדיו� אציג בפרק : מהל� הדיו� ברשימה הוא כדלקמ�
ואעמוד על תפיסותיו באשר לסוגיות השנויות , על מאפייניו הייחודיי�, החי בישראל

ת הליברליות תו� הדגשת במחלוקת אידאולוגית בי� החרדי� לבי� מחזיקי העמדו
. נחישותו של הציבור החרדי שלא לאפשר חדירת הערכי� החיצוניי� אל החברה החרדית

הנכונות להסכי� להנחלת ערכי� של �אטע� כי אי� להסיק מאי,  בבפרק, לאחר מכ�
ליברליז� מודרני בקרב הציבור החרדי כי שינויי� המקרבי� את החרדי� אל החברה 

כדי לבסס טענה זו אדו� בשתי מגמות שינוי חשובות . ינ� אפשריי�הישראלית הכללית א
אול� יודגש כי אלה ה� שינויי� הנובעי� מ� , שמה� עולה כי השינויי� אכ� אפשריי�

חרדי� באות� � ואילו חלק� של השחקני� הלא, הצרכי� הפנימיי� של הציבור החרדי
ע� תובנה זו באמתחתי אמשי� . שינויי� מסתכ� בסיוע ואיננו עולה כלל כדי הפעלת לח�

לאחת משתי השאלות המרכזיות של המחקר והיא שאלת יכולתו של בית המשפט להניע 
 תחילה בסוגיה הפשוטה יחסית הנוגעת  גבמסגרת זו אדו� בפרק. את השינוי המיוחל

המשפט לחולל שינוי ערכי באמצעות הטלת חיוב על המדינה להפעיל  ליכולתו של בית
דהיינו הכוח לכפות על החרדי� התנהגויות מסוימות מתו� ההנחה , את כוחה הכופה

כפי , בהקשר זה טענת המחקר. שהדבר יוביל בחלו� הזמ� ג� לשינויי� תפיסתיי�
ולפיה ניסיונות כפייה , משמעית� תהיה חד, שאשא� לבססה על יסוד דוגמאות בולטות

 כפייה על –הל� מצד בית המשפט נועדו לכישלו� מאחר שא� לשלב הראשו� של המ
  .  אי� סיכוי סביר להצליח–החרדי� לנהוג בצורה מסוימת 

ולפיה יכולתו של בית המשפט להניע את , לאחר מכ� אעבור לטענה מורכבת יותר
השינוי הליברלי תלויה בעיקר בתמיכת� האקטיבית של השחקני� החיצוניי� למערכת 

רשות המבצעת וכ� הציבור ובה� הפוליטיקאי� המכהני� ברשות המחוקקת וב, המשפט
 רלד רוזנברג'ג, בתזה של חוקר אמריקאיד לש� ביסוס טענה זו אעזר בפרק . בכללותו

)Rosenberg( , המתייחסת לתנאי� המגבילי� את יכולתו של בית המשפט להביא לשינוי
, באמצעות יישו� התזה במצב בישראל תוצג מסקנה האומרת כי לפי שעה. חברתי ניכר

התנאי� השוררי� בישראל הופכי� את הסיכוי שבית , ג� בעתיד הנראה לעי�ויש להניח ש
המשפט יצליח להניע תהלי� שבסופו שינוי ליברלי בחברה החרדית או לתרו� חלק נכבד 

 
. 9ש "לעיל ה,  ברזיליראוליברליי�  יה של ערכי� ליברליי� על מיעוטי� לאילטיעו� משכנע נגד כפ  24

ליברלי �ההשפעה של החינו� הלאמגדירה את ש, 16 ש"לעיל ה,  הראל ב� שחרראו ענות מנוגדותלט

  .15ש "לעיל ה, "דמוקרטיה מתגוננת"אליה �וכ� כה�, )283' עמב" (מזיקה"כ
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וזאת הודות לכוח� הפוליטי של החרדי� המאפשר לה� לסכל , לתהלי� הוא נמו� מאוד
ולפיה , א� לבסס טענה כללית יותרבפרק ה אש. כל יזמה שנועדה לפגוע באורח חייה�

המשפט העליו� נטול יכולת להניע שינוי  בשל מאפייניו הייחודיי� של המגזר החרדי בית
  25.חברתי במגזר זה ללא קשר למאז� הכוחות הפוליטי

 אנסה להסיק מ� הטענה העובדתית המתייחסת להווה ומ� ההערכה  ובפרק
קטיקת התדיינות בבית המשפט איננה שלפיה ט, המתייחסת לעתיד מסקנה נורמטיבית

זאת על סמ� . ראויה וא� פוגענית בראש ובראשונה מנקודת מבט� של הליברלי� עצמ�
, שקילת� של העלויות כבדות המשקל שבה� כרוכה ההחלטה של העותרי� הליברליי�

לראות בזירה המשפטית מתאימה להנעת השינוי בקרב , המגובה על ידי בית המשפט
אל מול התוחלת הנמוכה במיוחד להצלחה של הנעת תהלי� השינוי , יהציבור החרד

מכ�  .בצירו� עלויות ההימנעות של בית המשפט מהתערבות בנושאי� הנדוני� במאמר
אסיק כי טוב יעשה בית המשפט א� יאמ� מדיניות של הימנעות מהתערבות בסוגיות 

ובעיקר בנושא , נוי חברתיהנתפסות בעיני הציבור החרדי כבעלות פוטנציאל להניע בו שי
לש� חיזוק טענה זו אטע� כי . החינו� החרדי ובנושא קיומה של חברת הלומדי�

של הסוגיות ) מוצהרת או דה פקטו(שפיטות � שמשמעותה אי, המדיניות המוצעת
איננה בבחינת חידוש רבתי בשיטתנו וא� עשויה לעלות בקנה אחד ע� הקו , כדלעיל

 בפרק ז אסכ� ואילו .יו� באשר לנושאי� פוליטיי� אחרי�שנוקט בית המשפט העליו� כ
בפרק ח אוסי� התייחסויות אחדות לפסק די� חדש שהתפרס� לאחר השלמת כתיבת 

  .אשר נוגע במישרי� לנושא הנדו�, הרשימה

 המגזר החרדי בישראל. א

  על היווצרות הזר
 החרדי. 1

למאתיי� השני� בפרק זה אתאר בקצרה את המגזר החרדי כפי שהתפתח בקרוב 
לכל . אעמוד על מאפייניו המרכזיי� ואתייחס לתפיסות העול� המנחות אותו, האחרונות

אלה נודעת השפעה מכרעת על התשובה שתינת� לשאלת המחקר על יכולתו של בית 
 .המשפט לגרו� לשינוי ליברלי בתו� הקהילה החרדית

 
שכ� א� בכל מקרה בית , יוש� אל לב כי אמנ� פרק ה כביכול כולל בתוכו את הדיו� שבפרק ד  25

לא משנה כלל א� בית המשפט זוכה לשיתו� לכאורה , המשפט אינו יכול להניע שינוי בהקשר הנדו�

ומכ� נובע ג� (א� על פי כ� הדיו� בפרק ד הוא עיקר הדיו� ברשימה . פעולה במצב הפוליטי העכשווי

 אשר מטבעו – המצב הקיי� והצפוי בעתיד –מכיוו� שפרק ד מתייחס למצב שבמציאות , )היקפו

, זאת פרק ה מתייחס למצב היפותטי גרידאלעומת . צרי� להוות את עיקר הביסוס של טענה אמפירית

  .קרי מעי� כיסוי הרמטי לטיעו� העיקרי, וככזה מהווה א� השלמה לדיו� שבפרק ד
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 כתגובת נגד עשרה� זר� היהדות החרדית החל להיווצר בשלהי המאה השמונה
לתנועת ההשכלה שקמה בשל הענקת שוויו� הזכויות ליהודי� בחלק ממדינות מערב 

הקהילה החרדית הלכה . אירופה וניסיונות כפיית המודרנה על המיעוט היהודי במזרחה
כדוגמת ציונות , והתרחבה ככל שהתגברו תנועות שקידשו תהליכי מודרניזציה וחילו�

 כנגד מגמות אלה המנהיגות 26.� של הצעירי� היהודי�אשר שבו את לב, וסוציאליז�
הרבנית הציבה לעצמה כיעד למנוע ככל האפשר את היחשפות הקהילה היהודית 

אגב כ� הוק� . ולש� כ� יצרה מסגרת שמרנית ונוקשה, המסורתית לעול� המתחדש
החמרה בסוגיות הלכתיות ה,  לימוד התורהכיעול� הישיבות באירופה המקדש את ער

   27.תבדלות מ� העול� החיצו�ההו

  חרדי
 בישראל. 2

 מ� היהודי� הבוגרי� החיי� 8%�כיו� כ. ישראל היא ביתה הטבעי של היהדות החרדית
 מה שמייצר את הקהילה החרדית הגדולה 28,בישראל משייכי� את עצמ� למגזר החרדי

 17%ל נתו� זה צפוי לגדול לרמה ש, סטר'לפי המחקר שנער� באוניברסיטת מנצ. בעול�
ואילו ברמה העולמית חרדי� צפויי� להפו� לרוב מבי� היהודי� עד שנת , 2020עד שנת 

2050.29   
החברה החרדית הישראלית , בדומה למצב בימי היווצרותו של הזר� החרדי באירופה

 צניעות והפרדה ישמתבטאת למשל בהקפדה על נושא, דהיו� מתאפיינת באדיקות דתית
 ג� מאפיי� ההתבדלות מ� העול� החילוני 30.ות מיוחדותמגדרית או בדרישה לכשרוי

, כגו� תחו� המגורי�, נשמר בקפדנות רבה בימינו ברוב תחומי החיי� של המגזר החרדי
,  בי� היתר ההתבדלות מתבטאת בהימנעות מגיוס לצבא ומשירות לאומי31.פנאי ותרבות

י� בשוק ההשתלבות של רוב הגברי� החרדי� וכ� אפשר למצוא ביטוי לכ� באי
 נתו� נוס� שיש לתת עליו את הדעת הוא מצב� הכלכלי הירוד של חלק גדול 32.התעסוקה

 
  ).È„¯Á‰ ‰¯·Á‰–˙Â¯Â˜Ó  ,ÌÈÎÈÏ‰˙Â ˙ÂÓ‚Ó 1–2) 1991˙ מנח� פרידמ�   26

  .13–10' בעמ, ש�  27

 Ò ÍÂ˙Ó ÌÈ�Â˙� Ë˜Ï2009" :‡¯˘È· ˙ÂÈ˙„ Ï– Ï˘ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó˜¯ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   28

˙Â�Â˘ ˙ÂˆÂ·˜") 2010( www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa= 
 בהכרח משקפת את המצב בפועלה נע� זאת יש לשי� לב כי הגדרה עצמית כחרדי אינ. 201019101

  .ית קשיי זיהוי והערכה דמוגרפית סטטיסטרי�דבר המע, אמונה דתיתב באורח חיי� ויתלואשר 

29  Press Release, University of Manchester, Majority of Jews will be Ultra-Orthodox by 2050 

(Dec. 27, 2010).  

  .608–607' בעמ, 9ש "לעיל ה, ברזילי  30

  .600 'בעמ, ש�  31

ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰�˙È„¯˘Ó Ú˙‰ „Â„ÈÚÏ ˙Â¯È˘‰ ÌÂ„È˜Â ‰˜ÂÒלפי משרד ראש הממשלה   32

È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ÈÁ¯Ê‡‰Â È‡·ˆ‰ 10–11) 2010) (בקרב תעסוקה רמת ה ,)2דוח ועדת גבאי : להל�
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ה� בגלל השקעת מרבית הזמ� בלימוד תורה וה� בגלל שיעור ילודה , מבני המגזר החרדי
 באשר לסוגיה השנויה במחלוקת הנוגעת להשתתפות החרדי� בנטל 33.גבוה במיוחד

ל בקבוצת "שיעור החרדי� ששירתו בצה, לחשובבניגוד למה שמקובל , הביטחוני
וע� זאת בקבוצות גיל צעירות יותר שיעור המשרתי� נמו� , 45%� הוא כ64–30הגילאי� 

  34.בהרבה

  תפיסת העול
 החרדית. 3

כדי להניח תשתית לדיו� בתגובת החברה החרדית לניסיונות הפלישה אל תו� 
ת היסוד המקובלות בחברה זו אציג בקצרה את תפיסו, האוטונומיה הקהילתית שלה

בטר� . הנוגעות לסוגיות השנויות במחלוקת בי� החרדי� לבי� מבקשי השינוי הליברלי
אפתח בהצגת הדברי� יש לציי� כי אמנ� תפיסות העול� המנחות את הציבור החרדי 

אול� היסוד ההלכתי , כיו� עברו טרנספורמציה מסוימת ע� היווצרות הזר� החרדי עצמו
סיס� של תפיסות אלה קיי� זה מאות רבות של שני� ואיננו בגדר המצאת המונח בב

 או דיני הצניעות 35עניי� של סמכות הרבני�, למשל. הרבני� החרדיי� מהעת המודרנית
 –לא נוצרו ,  שלעתי� רואי� באלה משו� חידוש חרדי36,המחייבי� הפרדה בי� מיני�

ג� באשר . פר או מי מממשיכי דרכו� סו"על ידי החת –וא� לא עברו שינוי יוצא דופ� 
לאיזו� שבי� הזמ� המוקדש ללימוד התורה לבי� הדאגה לצורכי הפרנסה אי אפשר 

אמנ� בפרקטיקה אנו עדי� היו� לשיעור לומדי . להצביע על שינוי הלכתי ביחס לעבר
אול� לא בהכרח יש בכ� , התורה כעיסוק עיקרי גבוה בהרבה מזה שבדורות הקודמי�

לימוד התורה תמיד נתפס ביהדות כאמצעי מרכזי לעבודת . ע על שינוי ערכיכדי להצבי
 ע� זאת המצב הכלכלי הקשה שבו חיו יהודי 37.הבורא וממילא יוחס לו ער� עליו�

 
 ואילו ,כששיעור התעסוקה עולה באופ� פרופורציונלי לגילאי האברכי�, 40% גברי� חרדי� היא

 סיבה וינהתבדלות אעקרו� ה ,כפי שיובהר בהמש�. 57%שיעור� של נשי� חרדיות מועסקות הוא 

  . המקודששיקול נוס� לצד ער� לימוד התורהשזהו  אלא ,מרכזית לבחירת� של החרדי� שלא לעבוד

   .10 'בעמ,  ש�ראו  33

. )2009, ת"מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ (È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· È‡·ˆ ˙Â¯È˘Â ˙Â·„�˙‰ 11 אס� מלחי  34

נובע ה� , דעת מלחיל, הפער. ל"ה מהגברי� החרדי� שירתו בצ11.2% רק 29–20בקבוצת הגילאי� 

השוני� בציבור סתייגות הולכת וגדלה מהשירות הצבאי בקרב הפלגי� המה� מתהליכי ההתחרדות ו

  .החרדי

חובת הציות לדברי החכמי� היא בלתי מסויגת , לפי מקור מרכזי זה.  קנד'פס, 11רי� יז דב, י ספרראו  35

בחברה " אמונת החכמי�"ו� במשמעות של לדי. א� כשפסקיה� סותרי� לכאורה את ההיגיו� האנושי

  . והטקסט הצמוד לה�356–354 ש"החרדית ראו להל� ה

  ).2003 (71 ג ËÙ˘Ó ÈÏÚ" הפרדה בי� מיני� בתחבורה ציבורית" אלו� הראל ואהרו� שנר� ראו  36

עוד בתורה .  בתלמוד תורה–פרק ב ,  חלק רביעי'„¯Í ‰ לוצאטו רבי משה חיי�; ב, אבות א, משנה  37

ודברת ב� בשבת� , לבב� ושננת� לבני��על�והיו הדברי� האלה אשר אנכי מצו� היו�: "נאמר
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. פשר להקדיש את החיי� ללימוד התורה לבודדי� בלבדהתפוצות במש� רוב הדורות ִא
ויש להניח כי מכא� , פשר זאתהמצב הכלכלי בישראל המודרנית אכ� מא, בניגוד לכ�

  38.נובע השינוי המעשי
העל של הקיו� �נראה כי התפיסה המשותפת לבני הקהילה החרדית באשר למטרת

 אמנ� יוצרת גבולות 39,שהיא קידוש ש� שמי� באמצעות שמירת מצוות התורה, האנושי
 כדי א� אינה מספיקה, תרבותיי� ברורי� המבחיני� בי� יהודי� מאמיני� לאלה שאינ�

אלא שלש� השלמת התמונה דרוש להזכיר את המשקל הגבוה . לאפיי� את המגזר החרדי
להבדיל מעיסוק בפעולות (במיוחד הנית� בציבור החרדי לשמירת המצוות האישיות 

ובמרכז� , )למשל, לאומי� כפי שמקובל בציבור הדתי, גשמיות לטובת כלל ע� ישראל
בע מעמדה אגואיסטית או אינטרסנטית כלשהי אי� הדבר נו. כאמור מצוות תלמוד התורה

אלא מ� התפיסה העצמית של אנשי המגזר הרואי� בקהילה החרדית את השריד היחיד 
הגחלת "את מי שמעביר את  –או בלשונ� של ההוגי� החרדיי� , של היהדות המקורית

לפי , זו אי� טע�" גחלת"אשר ללא , מימי משה רבנו ועד לביאת המשיח" היהודית
 ממשימה זו נגזרי� למעשה הרבה 40.לקיומו של הע� היהודי כלל, יסה החרדיתהתפ

אדיקות והחמרה הלכתית מתחייבות לצור� , למשל. מהמאפייני� של החברה החרדית
, על השפעותיה המגוונות, ג� ער� ההתבדלות מהחברה החילונית. קיו� והעברת המסורת

דוגמה . � למצוות ברמה רוחנית ראויהנראה נחו� כדי לשמר את יכולת קיו� מצוות וחינו
דהיינו חרדי� שמקדישי� את כל זמנ� , "בני תורה: "אחרת היא קידוש חברת הלומדי�

טוב " ממוקצעי�"מהווי� את חוד החנית של הציבור בהיות� , ומרצ� ללימוד התורה
  . פיתוח והעברה של המסורת היהודית בצורתה האותנטית, מכול� בשימור

וס� של הציבור החרדי הוא הכפיפות הבלתי מסויגת כמעט לרבני� מאפיי� חשוב נ
אמנ� בהיבט ההלכתי זרמיה הרבי� ". גדולי ישראל"או " גדולי הדור"המכוני� 

אול� , והמגווני� של היהדות החרדית מתנהלי� על פי פסיקות הרבני� הקהילתיי�

 
לא ימוש ספר התורה הזה "ובספר יהושע ) 7–6דברי� ו " (ובשכב� ובקומ�, בבית� ובלכת� בדר�

  ). 8יהושע א " (מפי� והגית בו יומ� ולילה

לביסוס הטענה שלפיה דפוס התעסוקה בישראל נובע מ� התנאי� שהמדינה מספקת ולא משינוי ערכי   38

  ).Ò�¯ÙÏ ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ ÔÈ· ,ÔÂ„�ÂÏ· ÌÈÒ�¯Ù˙ÓÂ ÌÈ„ÓÂÏ ˙¯·Á 7–9) 2005‰עמיר� גונ�  ראוכלשהו 

  . במי� האנושי–פרק ג ,  חלק ראשו�,37ש "לעיל ה,  לוצאטוראו  39

 תפיסה זו עוצבה. 148–146' בעמ, 13ש "לעיל ה, המובאי� בספרו של ב� חיי�ראו את דברי הרב ש�   40

 בתקופה שלאחר שואת יהודי אירופה כאשר עול� הישיבות של מזרח אירופה בצורתה המודרנית

 ג� .העומד בפני סכנת ההכחדהמיעוט  ראו בעצמ� ר� ישראלהניצולי� שהגיעו לאמקצת  ו,הושמד

 –בפסיקת בית המשפט העליו� אפשר למצוא ניצני� של הכרה בכנות עמדה זו של הציבור החרדי 

: השופט טע� בדעת המיעוט.  לפסק דינו של השופט לוי5' פס, 12ש "לעיל ה, ÈÏ‡È˙Â˜È עניי� ראו

, רבי� לראות בלימוד התורה את תמצית חייה� ותכלית�אות� ציוויי� שציטטתי מהמקורות הביאו "

ומתו� אמונה עמוקה שבכ� ה� , ולכ� ה� מקדישי� את כל עתותיה� במסירות שאינה יודעת גבול

  ".מקיימי� את העול�
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הגיוס לצבא או כדוגמת סוגיית , שאלות ציבוריות הנוגעות לחברה החרדית בכללותה
ששייכי� בדר� כלל לזר� , נפתרות על ידי חשובי הרבני�, שילוב לימודי חול בישיבות

רבי חיי� עוזר , החפ� חיי� ע� גדולי הדור הבולטי� אפשר למנות את 41.הליטאי
 יעקב ישראל קנייבסקי הרב, יק'רבי יצחק זאב סולובייצ, ש"החזו� אי, ינסקי'גרודז

 הוא הנושא כיו� הרב יוס� שלו� אלישיב. ער מנח� מ� ש�אזלרב וה) 'הסטייפלר'(
לצדו אפשר להזכיר את הרב . והוא הסמכות ההלכתית העליונה" גדול הדור"בתואר 

   42.אהרו� יהודה לייב שטינמ�
ברמה הרעיונית . יחס� של החרדי� כלפי המדינה על זרועותיה הוא אמביוולנטי

יהודית ובו בזמ� מתכחשת לחובות החלות חרדי� מתנגדי� למדינה המגדירה את עצמה כ
אול� דה פקטו חרדי� משתפי� פעולה ע� . על היהודי� כקבוצה דתית מכוח התורה

 ולש� כ� קיימת מצד� 43,מוסדות המדינה כדי לקד� את המטרות המקובלות עליה�
 ע� זאת ההסכמה לכללי המסגרת הדמוקרטיי� היא רק 44.נכונות לכבד את כללי המשחק

דהיינו , שבו הכללי� מפסיקי� לשרת את האינטרס של המשימה האלוקיתעד השלב 
במצב שבו חוקי המדינה עומדי� בסתירה מפורשת למצווה דתית ידה של האחרונה 

הרב נויגרשל הנחשב למתו� , אחד ממנהיגי הציבור החרדי, למשל. בהכרח על העליונה
 אד� לעבור על חוקי א� חלילה חוקי המדינה יגרמו לאל�: "כתב בספרו, בדעותיו

כפי שנהגו , התורה ודאי יצטר� לרדת למחתרת ובשעת הצור� ג� לצאת למאבק גלוי
והפתרו� ,  ברור כי סתירה מסוג זה לא תמיד קלה לזיהוי45".יהודי� לאור� כל ההיסטוריה

  .בכל מקרה קונקרטי שמעורר ספקות נית� על ידי מנהיגי הציבור

 
יוצאי ). 2002(ער� גדול הדור , 711ב כר� ‡�ˆÏ‡¯˘È· „Â·Î È¯‡˙Ï ‰È„ÙÂÏ˜È אברה� אורנשטיי�   41

הרב מטשיבי� דב בריש ווידנפלד : י רבני� מהזר� החסידי שהוכתרו כגדולי דורדופ� לעניי� זה ה� שנ

  .והרב שמואל וואזנר

 /http://he.wikipedia.orgראו לסקירת השמות של גדולי הדור במאה השני� האחרונות   42

להיותו של הרב שטיינמ� המנהיג השני בחשיבותו אחרי הרב אלישיב בציבור ; /wikiהדור_גדול

  ./http://he.wikipedia.org/wikiשטיינמ�_לייב_יהודה_אהר� אורהחרדי 

43  � מאמר זה ).שנת הפרסו� לא ידועה למחבר(‰�È„Ó‰ Ï‡ È�Â¯˜Ú‰ È„¯Á‰ ÒÁÈ‰  שמואל יעקובובי

  .!"כסולת נקייה; זוהי האמת הצרופה: "אשר הגיב כ�, ל"הוקרא על ידי המחבר לפני הרב ש� זצ

המחבר . ÔÓ‡� „˙È 12.2.1999 ,2"  מול ניסיונות לעקירת התורה–קה בתפילה ובזע"אריה זיסמ� ראו   44

הדמוקרטיה הפרלמנטרית היא : "הטיב לבטא את העמדה החרדית ביחס למשטר הנהוג בישראל

כאשר בורא , עד ביאת גואל צדק, שמאפשר לנו לשרוד במדינה החילונית', הרע במיעוטו'בעינינו 

�  ".העול� יעביר ממשלת זדו� מ� האר

פי הטיעו� ההלכתי של ל). ÌÈ�Â˘ Ì‰ ‰ÓÏ–Ï‡¯˘È· ‰¯·Á‰Â ÌÈ„¯Á‰  34) 2002 מדרכי נויגרשל   45

מתייחס רק להסדרי� כלכליי� וחברתיי� שאינ� סותרי� " דינא דמלכותא דינא"עקרו� , הרב נויגרשל

לא ייתכ� שמדינה דמוקרטית ,  ואילו לפי הטיעו� הדמוקרטי של הרב,קוגנטיי�התורה החוקי את 

  . דתובניגוד לאל� מיעוט דתי לפעול ת
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ו וממשיכי� לתת גדולי הרבני� החרדיי� עתה נעמוד על אות� פתרונות שנתנ
לשאלות העולות בעקבות המחלוקות בי� הציבור החרדי לבי� מצדדי הערכי� הליברליי� 

  46.ביחס לענייני� שבאוטונומיה הקהילתית החרדית
אשר , הסוגיה הראשונה שיש לתת עליה את הדעת היא קיומה של חברת הלומדי�

חרדי� מגיוס לצבא ובהסתמכות רבה על קצבאות כרו� בהימנעותו של חלק גדול מבי� ה
בלח� הרבני� שחששו מהיעלמות עול� התורה , כידוע, באשר לנושא הגיוס. המדינה

, "תורת� אמנות�"גוריו� אישר את ההסדר הידוע בש� �לאחר שואת יהודי אירופה ב�
תורת� " נכללו בהסדר 2010 בשנת 47. אברכי�400�ובכ� אפשר דחייה בגיוס� של כ

 מנהיגי 48. אל� וחצי בני ישיבות57�כ, שהוא פטור דה פקטו משירות צבאי, "מנות�א
יחסה , ראשית: הקהילה החרדית מעלי� כמה טיעוני� המצדיקי� את ההימנעות מגיוס

של החברה החרדית כלפי התנועה הציונית שהקימה את מדינת ישראל ומשמשת בסיס 
שלילי בשל ההתנגדות להנחות היסוד רעיוני לפעולת הצבא הישראלי הוא כאמור יחס 

שלפיה� על הע� היהודי להיות ככל העמי� ולממש את זכותו להגדרה , של הציוני�
גיוס לצבא עלול ,  שנית49.עצמית ללא קשר לבסיס הדתי המונח ביסודה של שיבת ציו�

לפגוע באפשרות של תלמידי הישיבות והכוללי� לקיי� את הנעלית מבי� מצוות התורה 
כל פגיעה ברציפות הלימוד תסכל את , על פי הטיעו�.  מצוות תלמוד התורה היא–

היות שהשפעת ,  שלישית50.אפשרות קיומה של מצווה זו במידה המתקבלת על הדעת
הציבור החרדי נוטה שלא , כמזיקה ומסוכנת, כמוזכר לעיל, העול� החילוני נתפסת

   51.להיכנס למסגרת החברתית הכללית בדמות הצבא

 
מכיוו� , אחרותלפרק זה פתרונות הנוגעי� דווקא לשלוש סוגיות אלה ולא �בחרתי להציג בתת  46

שעליה� מושתתת התזה , שעסקינ� בסוגיות שה� בבחינת היסודות התפיסתיי� של החברה החרדית

 ידי הציבור החרדי לקיומה לולא החשיבות העליונה המיוחסת על, כפי שנראה להל�. של הרשימה

וכ� לולא היחס של כפירה , של חברת הלומדי� ולהמשכיות התורנית המגולמת בחינו� החרדי

, המייצגת אידאולוגיה המנוגדת ליהדות, אפריורית מצד החרדי� בסמכותה של ערכאה חילונית

ט מוסד מתאי� היה סביר הרבה יותר לראות בבית המשפ, להגיע להכרעות בעלות תוק� ערכי כלשהו

  .להנעת השינוי החברתי בחברה החרדית

  .10 'עמב ,19 ש" לעיל ה,דרורי  47

אול� הדוח מציי� כי , 62,567המספר המדויק הינו . 16' עמב ,32ש "לעיל ה, 2דוח ועדת גבאי  ראו  48

מתו� מספר זה ה� בני ישיבות הסדר שעושי� בסופו של דבר שירות כמעט מלא איש  �5,000 כ

לסקירה היסטורית מפורטת על השתלשלות .  ורוב� ככול� אינ� משתייכי� למגזר החרדי,ל"בצה

Ï ˙Â·È˘È È„ÈÓÏ˙ ÒÂÈ‚" ˙ÈÈÁ„ ˜ÂÁÂ Ïˆ‰עמי �נעמי מי ראוהענייני� בסוגיית גיוס� של בני הישיבות 

·È˘È È„ÈÓÏ˙Ï ˙Â¯È˘ Ì˙Â�ÓÂ‡ Ì˙¯Â˙˘ ˙Â)ÏË ˜ÂÁ() 2007, מחלקת המחקר והמידע של הכנסת.(  

  .17 'עמב ,19ש " לעיל ה,דרורי  49

  ).2000 (18',  אפרק Â„"‰„ÚÂÂ‰ Áהועדה לגבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בני ישיבות   50

  .19 'עמב ,19ש " לעיל ה,דרורי  51
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הכרו� , להסתמכות על קצבאות המדינה יש לומר כי קיומה של חברת הלומדי�בנוגע 
הפ� , בהימנעות של גברי� הלומדי� יו� של� בישיבות ובכוללי� מיציאה לשוק העבודה

לפי הגישה . את הציבור החרדי לתלוי במידה רבה בתמיכה כלכלית מצד המדינה
 לחברה הישראלית הכללית תרומת� של לומדי תורה, המקובלת בקרב הציבור החרדי

והיא גלומה בקיו� קפדני , לכל הפחות אינה נופלת מתרומת האזרחי� העובדי� לפרנסת�
היות שלפי גישת היהדות . ובייחוד בקיו� המצווה של תלמוד תורה, של מצוות התורה

העול� הגשמי מתקיי� בזכות ההשפעות הרוחניות הנובעות מקיו� מצוות התורה ולא 
לדעת החרדי� בלתי סביר לטעו� להיעדר תרומה חברתית , י� חומריי�הודות למאמצ

 באשר לרובד המטפיזי פחות של 52.מצד אלה המקיימי� בפועל את כל העול� כולו
בקרב החרדי� מקובל לומר כי יסודה של טענה זו , טענת חוסר שוויו� בנטל הכלכלי

במרבית התחומי� על ידי ואילו בפועל הציבור החרדי מופלה לרעה , בהסתה אידאולוגית
נגד נוספת ושולית יותר המושמעת בחברה החרדית זוקפת �  טענת53.החברה הכללית

  54.פית בכמות ובאיכות להו� האנושירלזכות החרדי� את התרומה הדמוג
. סוגיה מרכזית נוספת השנויה במחלוקת חריפה נוגעת לעצמאות החינו� החרדי

 השילוב של תכנית לימודי הליבה במוסדות ההיבט המרכזי של הסוגיה נוגע לאפשרות
בניגוד למצב השורר במוסדות החינו� היסודי לבני שני המיני� ובניגוד : החינו� החרדי

דהיינו " (הישיבות הקטנות"במוסדות החינו� המוגדרי� כ, יסודי לבנות�לחינו� העל
ת כלל תכנית אי� מונהג)  לער�17�  ל13מוסדות חינו� חרדיי� המיועדי� לבני� בי� גיל 

 החברה 55.והתלמידי� מקדישי� את כל זמנ� ללימודי קודש, של לימודי חול כלשה�
מאחר שהיא רואה בגילאי� , החרדית מתעקשת על היעדר לימודי חול בישיבות קטנות

מצוי בתהליכי , שעדיי� פטור מצורכי הפרנסה, הרלוונטיי� תקופה קריטית שבה צעיר
נכו� להתמסר שבאופ� אינטנסיבי אחר האידאלי� מחפש , עיצוב של תפיסת עולמו

 מכא� החשש לכישלו� במשימה 56.קרי תקופה שבה נצרפת אישיותו של אד�, אליה�
שהיא כאמור משימת קיו� והעברה של המסורת היהודית , העיקרית של היהדות החרדית

 
 רבי חיי� –לדיו� מפורט ; ב, אבות א,  משנה– להגדרה כללית ראולביסוס הלכתי של גישה זו   52

ר מזאנז "לטענה בהקשר הישראלי ראו למשל את דברי האדמו. א"פרק י,  שער ד�ÌÈÈÁ‰ ˘Ùי� 'מוולוז

אי� לנו "י� המייחסי� למדינה זכות קיו� רק בשל תמיכתה בלומדי תורה בכתבה של נפתלי מרמורשטי

  . ז, ב, ÚÈ„ÂÓ‰ 15.6.2010!" שיעור רק התורה הזאת

בתגובה לפסיקת " יתד נאמ�"ראו למשל את דבריה� של אישי הציבור החרדיי� המובאי� בעיתו�   53

� בעניי� "בגÈÏ‡È˙Â˜È ,לבטל " הורה בגעשר שני� לאחר העתירה" יחיאל סבר – 12ש "לעיל ה �

� "שופטי בג, לפי דבריה�. ÔÓ‡� „˙È 15.6.2010 ,2 ,50" סעי� הבטחת הכנסה לאברכי כוללי�

שמופלה לרעה כמעט בכל "אוכפי� את עקרו� השוויו� באופ� סלקטיבי דווקא נגד הציבור החרדי 

  ".תחו�

�"של בג' נחת זרועו'"שוטלנד '  מראו  54 "ÔÓ‡� „˙È 15.6.2010 ,2 ,50 .  

   .389–388' בעמ, 15ש "לעיל ה, " מתגוננתוקרטיהדמ"אליה �כה�  55

  ).ÂÈ„¯Á ˙ÂÈ�ÂÎÈ˙ ˙Â·È˘ÈÏ ˙È„¯Á‰ ˙Â„‚�˙‰‰ 39–41) 2007˙ לופויעקב   56
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 משימה המצריכה התגוננות מפני ההשפעה ההרסנית מבחינה רוחנית, בצורתה המקורית
  . של העול� החיצו�

טיעו� זה מסביר מדוע הורי� חרדיי� אינ� שולחי� את ילדיה� ללמוד במוסדות 
אול� אי� בכ� כדי לנמק את ההסתייגות מהוראת מקצועות חול , החינו� הרגילי�

, שהרי מוב� כי לא כל חשיפה לתכני� שאינ� חלק מהתורה, במוסדות החינו� החרדיי�
מעמידה את תלמיד הישיבה בסכנת ההתנתקות , אנגליתכדוגמת מתמטיקה או השפה ה

תהייה זו באה על פתרונה בטענה שלפיה יש בשילוב של לימודי . מאורח החיי� התורני
חול בתכנית לימודי קודש משו� פגיעה בניסיו� לייצר דמות אידאלית של האד� החרדי 

,  של ישיבה קטנההוראת לימודי חול בגילאי�, כ�. המקדיש את כל זמנו ללימוד התורה
כאשר עדיי� לא ברור למי מהתלמידי� יכולת להתמיד כל חייה� בלימוד התורה ולמי 

הופכת מבחינה תודעתית את הוויתור על ההתמסרות הטוטלית לקודש לבררה , לאו
לאבר� כולל ולמי ) או כמעט שווה(דהיינו מעניקה משקל שווה , שאפשרית מלכתחילה

וזאת בניגוד מוחלט לתפיסה הבלתי מעורערת , " הביתבעל"שמוגדר בחברה החרדית כ
לעת עתה בציבור החרדי שלפיה עזיבת עול� לימוד התורה היא בררה שבדיעבד 

 ע� זאת דומה כי הגדרת איסור על החדרת לימודי חול לישיבות לפי התכנית 57.בלבד
 נובעת בעיקר מסיבה אחרת והיא חשש להנחלת 58"ייהרג ובל יעבור"הממלכתית כ

ערכי� העומדי� בסתירה חזיתית לערכי , ערכי� הליברליי� בקרב בני הנוער החרדיה
   59.היהדות בנוסחה החרדי

היבט נוס� של סוגיית עצמאות החינו� החרדי שהעסיק בשני� האחרונות את הציבור 
 60.הוא קריטריוני� של קבלה למוסדות החינו� החרדי שלעתי� עלולי� ליצור הפליה

� הנוגעי� לאדיקות דתית של משפחת הילד אשר באה לידי ביטוי עסקינ� בקריטריוני
א� ה� (בפרט מדובר ברקע שממנו באי� ההורי� . באורח החיי� שהמשפחה מקיימת

א� האב לומד בכולל או שמא (בעיסוק ההורי� , )חרדי� מלידה או שמא חזרו בתשובה
והגת ובמידת במידת ההקפדה ההלכתית שבה המשפחה נ, )הוא עובד לפרנסת המשפחה

נמנעת מלהחזיק א� המשפחה (נכונותה של המשפחה להסתגר מ� העול� החילוני 
 בבסיס כל אלה מונחת 61). או כ� מחזיקה בה�טלוויזיה או חיבור לאינטרנט בבית

 
  .42 'בעמ, ש�  57

  .34 'בעמ, ש�  58

אליה � כה�אור חירות ושוויו� , סובלנות החינו� לערכי חול לבי�להבחנה בי� סוגיית לימודי  59

  .398 'בעמ, 15ש "לעיל ה, "דמוקרטיה מתגוננת"

   .1ש "לעיל ה, Ï‡Â�ÓÚעניי�   60

לסקירת ). ÂÓÏ˙Â�ÌÏÂÎ „‚�Î ‰¯Â˙ '–ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ�·Ï È„¯Á ÍÂ�ÈÁ  113) 2011„' אודי שפיגל ראו  61

לאחר משא ומת� בי� (נו� שעליו נדרשו לחתו� הורי הבנות הלומדות במגמה החסידית תנאי התק

' פס, 1ש "לעיל ה, Ï‡Â�ÓÚ עניי� ראובבית הספר בעמנואל ) מרכז החינו� העצמאי לבי� משרד החינו�

  . לפסק דינו של השופט לוי7
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הוראת לימודי ליבה והיא מניעת היחשפות � השאיפה להגשי� מטרה הדומה למטרת אי
ויה להיווצר באורח בלתי נמנע כמעט עקב שצפ, הילד לערכי� שאינ� ערכי� חרדיי�

  .לימודי� במסגרת משותפת ע� מי שמשפחתו פתוחה יותר להשפעות העול� החיצו�
סוגיה אחרונה הנוגעת למסגרת הדיו� ולאו דווקא לנושא ספציפי מבי� אלה שיידונו 

. להל� היא סוגיית היחס של החרדי� כלפי מערכת המשפט החילונית הקיימת בישראל
ההלכה היהודית אינה מאפשרת לאד� חרדי לשת� פעולה מלכתחילה ע� ערכאות , ככלל

וזאת בשונה מהיחס כלפי רשויות " (ערכאות של גויי�"שיפוט חילוניות המכונות ג� 
בלא קשר (ההלכה , למשל). אשר בפעילות� לחרדי� כידוע חלק פעיל, השלטו� האחרות

ר מוחלט על פנייה לערכאות של גויי�  מטילה איסו62)לזהות האידאולוגית של הפוסקי�
 וחלק מהפוסקי� א� אינ� מהססי� להשתמש 63,לצור� יישוב הסכסוכי� בי� היהודי�

 אול� אי� 64".עבודה זרה טהורה"להשוואה של כל שיתו� פעולה ע� ערכאות אלה ל
להסיק מכ� את האיסור לציית לפסיקה שיפוטית שנכפית על אד� חרדי כל עוד הפסיקה 

סתירה בי� די� תורה ,  כפי שנרמז לעיל בדיוננו על גדולי הרבני�65.תרת די� תורהאינה סו
והסמכות הפרשנית נתונה באורח בלעדי בידי , לבי� פסק די� חילוני היא עניי� שבפרשנות

על רקע זה יש לתת את הדעת ליחס שלילי . ה� רבני� גדולי הדור, מנהיגי הציבור
בית המשפט העליו� הנמצא בפסגת מערכת במיוחד שהציבור החרדי רוחש כלפי 

תרבותיות בעיקר� הנוגעות לתמיכתו של �  וזאת מסיבות אידאולוגיות66,המשפט בישראל
 מכא� שיש להניח כי 67.בית המשפט העליו� בערכי� ליברליי� המנוגדי� לערכי היהדות

� מאיד� "הפרשנות הניתנת על ידי הרבני� החרדיי� לדי� תורה מחד ולפסיקת בג

 
� וציוניי� ביחס לאיסור י המראה כי מסקנת הניתוח ההלכתי של רבני� חרדילדיו� השוואתי מפורט  62

 ÌÈ„Â‰È‰ ˙�È„Ó· ÌÈÈÂ‚ Ï˘ ˙Â‡Î¯Ú 53–64 יצחק ברנד ראות היא כמעט זהה ויה לערכאות חילונייפנ

)2010(.  

 "]א[? חוקה תורנית כיצד ")גור�(ראו שלמה גורונטשיק , כדוגמת הדי� הפלילי, לדיו� בחריגי האיסור  63

‰‰ÙÂˆ 30.1.1948 ,4 . בית די� מכי� ועונשי� שלא מ� " עקרו� הואהמקור ההלכתי לחריגה מסוג זה

  . או לחלופי� משפט המל�) ב"ע, יבמות צ, בבלי" (התורה

פוסק חרדי ב� זמננו שעומד בראש קהילת , לפירוט עמדה זו ראו את דבריו של הרב מנשה קליי�  64

, ת משנה הלכות"ובשכונת רמות שבירושלי� בשו) ת הבריתשבארצוברוקלי� (בבורו פרק  אונגוואר

לעמדת מנהיג הציבור החרדי בדור הקמת . א"ע,  עבודה זרה ח,בבליעל פי , רסגסימ� , חלק יד

סנהדרי� , חוש� משפט,  חזו� אישראוהמדינה שעמדתו שימשה יסוד לפסיקה חרדית עתידית בסוגיה 

  . ד, טו

  . ד– ג פרקי�,מלכי�, תורהמשנה ; א"ע, סנהדרי� מט, בבלי  65

ראו את ציטוטי האמירות הקשות בנוגע לבית ,  בנוס�.136–134' בעמ, 45ש "לעיל ה, נויגרשל  66

  .והטקסט הצמוד לה� 101–97 ש"ה וכ� להל� 247 ,115 ש"להל� ה, המשפט העליו�

המשפט העליו� מעול� לא היה תוצאה של תגובה  לטענה שהיחס השלילי בחברה החרדית כלפי בית  67

עיל ל, די� כזה או אחר אלא מרכיב מהותי ביותר בתרבות המשפטית החרדית ראו ברזילי מידית לפסק

  . 607–606' בעמ ,9ש "ה
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עקבות זאת ג� נכונות החרדי� לציית לפסיקות בית המשפט עשויות להיות מושפעות וב
  . �"מיחס אידאולוגי שלילי כלפי בג

  ?הא� שינוי אפשרי. ב 

מכפיפותו הבלתי מסויגת למנהיגיו , מ� האופי האדוק של הציבור החרדי, לכאורה
ל אלה הרוצי� ליברלית עולה כי סיכוייה� ש� ומדבקות� של המנהיגי� בתפיסה אנטי

לא מ� הנמנע , אכ�. בשינויי� ליברליי� בתו� המגזר החרדי להצליח שואפי� לאפס
להסיק מ� המתואר בפרק הקוד� כי מי שמצפה שבדרשות יו� שישי ידברו הרבני� 
החרדיי� אל קהילותיה� על ערכי חירות הפרט ועל החובה לאפשר לכל ילד חופש 

אול� ראיית הציבור החרדי ככזה . ול להתאכזבעל, לבחור בי� דרכי החיי� המגוונות
ג� היא , שאינו עובר תהליכי שינוי בשל האינטראקצייה ע� החברה הישראלית הכללית

יתרמו , והציפייה שבחלו� הזמ� חרדי� ישתלבו בישראליות המודרנית, לא תהיה נכונה
בהחלט , את חלק� לביטחו� ולרווחת הכלל ויפעלו מתו� כבוד וסובלנות כלפי האחר

יש הטועני� כי מאז שנות התשעי� קיימת מגמת , למשל. עשויה להתברר כסבירה
   68.התקרבות של החרדי� אל התרבות החילונית המודרנית
 המתייחס לשאיפות של מבקשי –כא� המקו� להבהיר כי א� על פי שברובד העמוק 

, נוי ערכי השינוי החברתי שבו עוסקת הרשימה הוא שי–השינוי שתוארו בפרק המבוא 
אי� להתעל� מכ� שג� הגעה לשלב ביניי� בדמות של שינוי התנהגותי תיחשב הישג 

משו� שאי� להתכחש לכ� ששינויי� התנהגותיי� גוררי� במרוצת הזמ� שינויי� , מספק
ברור כי גיוס ,  למשל69".אחרי הפעולות נמשכי� הלבבות: "ל"או בלשו� חז, ערכיי�

שפיע מאוד על עמדת� כלפי המדינה והערכי� שהיא ל צפוי לה"גור� של החרדי� לצה
בדומה לכ� השפעה ערכית עשויה לנבוע ג� מהוצאת החרדי� לשוק העבודה . מייצגת

אעבור . וכל שכ� ממעורבות המדינה בחינו� החרדי, המשות� לכל המגזרי� באוכלוסייה
   .ר החרדיהמתרחשי� בעת האחרונה במגזחשובי� התנהגותיי� בשני שינויי� לדו�  אפוא

˙È˘‡¯ ,דו� בשינוי הנוגע לגיוס� של בני העדה החרדית לגדוד החרדי הקרבי א
ל החרדי במתכונת חדשה " החל את פעולתו גרעי� הנח1999בשנת . ל"הראשו� בצה

ממסגרת של יחידה . ל החרדי"המכונה ג� הנח, "ח יהודה"נצ"וקרבית הפע� בש� 

 
 ‰ÈË¯˜ÂÓ„Ï ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂÎÓ‰ ‡˙¯" הסתגלות החברה הדתית בישראל למודרניזציה" יאיר שלג ראו  68

18.12.2007www.idi.org.il/breakingnews/pages/opinions_m.aspx . טיעוני המחבר שרבי� מבי�

בניגוד לפסיקת גדולי הדור אינ�  ,כדוגמת אינטרנט, "המודרנהפירות "החרדי� מכניסי� לבית� את 

  . נתמכי� בנתוני� כלשה�

ו� לוק ' גראולא נית� להנחיל ערכי� באמצעות כפייה לעמדה הפוכה לפיה . מצווה טז, ספר החינו�  69

˙Â�Ï·ÂÒ‰ ÏÚ ˙Â¯‚È‡ 191–192) 1990, יור� ברונובסקי מתרג�, יעקב גולומב עור�.(  
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ל החרדי לגדוד קרבי לכל "מורי� הפ� הנחניסיונית בעלת קשיי� ארגוניי� ומבצעיי� ח
 מספר 70".החמות ביותר"ל איננו מהסס להציב אותו בגזרות "והפיקוד הבכיר בצה, דבר

 היה מספר המשרתי� בגדוד 2007בשנת , למשל. המתגייסי� אל הגדוד גדל מדי שנה
 לגדוד נקלטו בחורי� שנפלטו ממסגרת 450.71 מספר� הוא 2011ואילו בשנת , 250
אול� יצוי� שפניית� של אלה לצבא אינה , עמידה בדרישות הנוקשות� בתית בשל איישי

לפחות בתקופה הראשונה (בעיקר בשל ההשלכות השליליות שנודעו , מובנת מאליה
שלה� וא� של בני (ל על אפשרויות השידו� "לעצ� הגיוס לצה) לאחר הקמת הגדוד

  72).משפחותיה�
בתו� החברה החרדית הרעיו� בס� הכול זכה על א� המחלוקות בדבר סוגיית הגיוס 

, לתמיכה של רבני� חרדיי� חשובי� העוסקי� בחינו� ובטיפול ישיר בתלמידי ישיבות
 א� גדולי 73.חיי�� חיי� והרב יצחק בר� הרב נת� בר, הרב דוד בלו�, ובה� הרב דוד פוקס

 לרעיו� שלפחות ברובד הגלוי התנגד, דהיינו לאחר פטירתו של הרב ש�(הדור דהיו� 
א� על פי " נפלטי הישיבות" תומכי� בגיוס – הרב אלישיב והרב שטיינמ� –) הגיוס

ל החרדי " ההנמקה לתמיכת הרבני� ברעיו� של הנח74.שסירבו לפרס� גילוי דעת בנושא
הרב יואל , למשל. מתמקדת פחות בתרומה למדינה ויותר בטובת� של המתגייסי� עצמ�

מסגרת הטובה ביותר לטפל באלה שאינ� מצליחי� שוור� מסביר שהצבא מהווה את ה
 ע� זאת ג� הנימוק החברתי הנחה חלק 75.לקבל טיפול אישי ולהרגיש מועילי� בישיבה

הרב בלו� הסביר שגיוס החרדי� לצבא עשוי להפחית את , למשל. מהוגי הרעיו� ותומכיו
, וגי הרעיו�אחד מה,  בנוס�76.וזוהי מטרה ראויה בפני עצמה, העוינות כלפיה� בחברה

טע� שהצור� בגיוס של פורשי הישיבות נובע מ� החובה ליצור , חיי��הרב נת� בר
סימטרייה בהשפעת הציבור החרדי על החברה הישראלית במוב� זה שא� הציבור 

 בהיותה חלק מרכזי תראוי שייכנס ג� לעשייה הביטחוני, משפיע פוליטית וכלכלית
� שאי� ולא הייתה יזמה בתו� המנהיגות  ע� זאת חשוב לציי77.בהוויה הישראלית

החרדית לתת יד לגיוס� של בני ישיבות אשר עומדי� בדרישות המסגרת הישיבתית 

 
 הנחשבת לאחת המורכבות והמסוכנות ,ני�'ווח על הצלחה מבצעית של הגדוד בגזרת גראו למשל די  70

" ני�'חיילי� הרגו פלסטיני שירה לעבר� באזור ג" חנ� גרינברג ויאיר אלטמ� :הודה ושומרו�באזור י

 ˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È– ynet˙Â˘„Á  20.1.2011 www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-4016499, 
00.html.   

� י יצוי� שלא כל המשרתי� ביחידה זו ה� חרדי� ישראלי.21 'בעמ, 32ש "לעיל ה, 2ועדת גבאי וח ד  71

  . שאת בעיית� החברתית הגדוד נועד לפתור

  .54–51' עמב ,19ש " לעיל ה,דרורי  72

  .37–33' עמב ,ש�  73

  .38 'עמב ,�ש  74

  .36 'עמב ,ש�  75

  .35 'עמב ,ש�  76

  .33 'עמב ,ש�  77
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של החברה החרדית " נוער הברזלי�"חשש בקרב הציבור כי גיוס , נהפו� הוא. בהצלחה
הוא רק צעד בדר� לגיוס� של כלל בחורי הישיבות הוליד התנגדות ומסע מחאה חרי� 

   78.תר נגד הרעיו�ביו
˙È�˘ ,משנות . תייחס לשינוי הנוגע לקבלת מקצוע והשתלבות בשוק העבודהא

התשעי� החלה מגמה של קבלת השכלה גבוהה על ידי אותו חלק מהגברי� החרדיי� 
א� בשל חוסר יכולת , שלא ראה את עצמו ממשי� לשקוע בלימודי קודש במש� כל חייו

שעד לתקופת חייו ,  לאחר פטירתו של הרב ש�79.כליאו חוסר עניי� וא� בגלל הלח� הכל
חל מפנה , האחרונה הציג עמדה רדיקלית נגד יציאת בני המגזר החרדי לשוק העבודה

 מספר מצומצ� של ותחילה נפתח. תפיסתי זהיר בנוגע ללימודי חול על ידי גברי� במגזר
כאשר , 1996ואילו מהל� משמעותי ראשו� התרחש בשנת , קורסי� להסבה מקצועית

אשר קיבל את ההיתר הרשמי מטע� מנהיגי , "המרכז החרדי להכשרה מקצועית"הוק� 
 נכו� 1999.80 בדיעבד בשנת –הרב שטיינמ� והרב וואזנר ,  הרב אלישיב–הציבור החרדי 

להיו� קיימי� כמה וכמה מוסדות המאפשרי� לבני המגזר החרדי לרכוש השכלה 
שהיא , ברק החרדית� מכללת בני, )ט"בל(לוגיה ובה� בית הספר הגבוה לטכנו, אקדמית

מכו� , "שערי משפט"מכללת , הקריה האקדמית אונו, איל�� שלוחה של אוניברסיטת בר
  .לב ועוד

ה� הידלדלות באמצעי� שעמדו לחלק מ� המגזר , לפי טענה אחת, הסיבות לתופעה
לצד שיעורי , או פיצויי� מטע� ממשלת גרמניה/כגו� רכוש שהביאו מאירופה ו, החרדי

 לופו מונה במחקרו המקי� 81.ילודה גבוהי� ועלייה ברמת החיי� של החברה החילונית
ובה� הצטרפות לחברת הלומדי� של אלה שאינ� מסוגלי� או , גורמי� נוספי� לתופעה

 ביקורת חיצונית וא� פנימית על הנטל הכלכלי ;רוצי� להקדיש את כל זמנ� ללימוד
סו� – מיתו� כלכלי של אמצע;ברה הישראלית היצרניתשמטילה חברת הלומדי� על הח

שה� עיקר , שנות התשעי� שפגע באפשרות ההשתכרות של נשי� ובתשלומי הרווחה
   82.הפרנסה של חברת הלומדי�

מערכת הערכי� היסודיי� של , ל החרדי"יצוי� שבדומה לנעשה בהקשרו של הנח
ו של האבר� לעזוב את שכ� בחירת, המגזר החרדי לא הושפעה מ� השינוי המתואר

א� נתפסת , לימודי הקודש לטובת צורכי הפרנסה אמנ� לא נתקלת בהתנגדות
למותר לציי� כי מעמד� החברתי של . במוב� מסוי� ועליה להיעשות בצנעה" היכנעות"כ

נותר נחות ביחס למי שבחר , יהיו ה� עשירי� ומוצלחי� ככל שיהיו, החרדי� העובדי�

 
   .41–38' עמב ,ש�  78

  ).ÏÎ˙Ï ˘„Â˜ ÔÈ·'Ò :ÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÂÏ ÌÈÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ 13–14) 2004יוחאי חקק   79

  . 55–54' בעמ, 15 ש"לעיל ה, ‰ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î˙ לופו  80

   .ש�, 79 ש"לעיל ה, חקק  81

  .52–49' בעמ, 15ש "לעיל ה, ‰ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î˙ לופו  82
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 למצער ברמה –יש להזכיר כי קיימות מגבלות ,  בנוס�83.להמשי� בלימודי הקודש
ה� בסוג המקצועות שמותר ללמוד וה� בגיל ,  על מי שחפ� ללמוד מקצוע–ההצהרתית 

  84.ובמצב המשפחתי הדרוש כדי לקבל את האישור הרבני ללימודי�
המכנה המשות� לשני השינויי� שתוארו לעיל הוא ששניה� נוצרו מצור� פנימי של 

בי� שמדובר בצור� לשלב בחברה באופ� ראוי ובמסגרת ראויה את אלה , החרדיהציבור 
שאינ� מצליחי� ללמוד בישיבות ובי� שעסקינ� בצור� לתת מענה למצוקה כלכלית 
לאלה שאינ� יכולי� או אינ� רוצי� להתמודד ע� מצוקה זו בש� הער� של התמסרות 

גיוס� של � ציבורי בנושא איאכ� אפשר לטעו� כי קיומו של הלח� ה. ללימוד התורה
בחורי הישיבות שימש אחד השיקולי� שהנחו את מנהיגי הציבור החרדי להסכי� לעצ� 

אול� יוש� אל לב כי כפי שעולה ממחקרו המקי� של זאב . ל החרדי"הרעיו� של הנח
 שיקולי הלח� הציבורי לא שימשו גור� כבד משקל ובוודאי לא גור� מכריע 85,דרורי

אי� הגיוני לראות בהסכמה , יתרה מזאת. י� של הרבני� החרדיי�במערכת השיקול
ל משו� ויתור לטובת "לצה, מבחינת עול� התורה" אבודי�"שממילא , לשלוח בחורי�

אלא הרבה יותר ניצול ההזדמנות שצמחה מהצרכי� , החברה החילונית הלוחצת
  . מבקשי השוויו�טיעו� בשיח ע� " להרוויח"הפנימיי� אגב מת� מענה לאות� צרכי� ג� 

" פונדמנטלי"מסקנת הדיו� היא אפוא ששינוי בדמות התקרבותו של הציבור החרדי ה
אול� נמצא שלפחות עד כה שתי מגמות , אל החברה הישראלית הכללית אכ� אפשרי

 מענה וואלא כאמור הי, השינוי העיקריות לא היו פרי כפייה או לח� חיצוני מכוו� כלשהו
  .החברה החרדיתלצרכיה הפנימיי� של 

 ?הא� שימוש בכוח כופה ישיג שינוי. ג

אול� במהל� הדברי� הרגיל החלטותיו , "לא ארנק ולא חרב"לבית המשפט אמנ� אי� 
ועליה� להשתמש במשאבי� העומדי� לרשות� כדי , מחייבות את יתר רשויות המדינה
ביי� � לתת צווי� אופרטי"את סמכות בג,  א� כ�86.לאכו� את פסיקת בית המשפט

לרשויות המדינה כדי להשיג שינוי במצב הסותר לדעתו את שורת הדי� או את שורת 
 אפשר לקשר 88, וכ� את סמכותו לבטל חקיקה ראשית הסותרת את חוקי היסוד87,הצדק

 
  . 53–52' בעמ, ש�  83

  .53 'בעמ, ש�  84

  .43–32' בעמ ,19ש " לעיל ה,דרורי  85

המחייב את כלל רשויות , רמליהמקור האולטימטיבי לחובה זו הוא עקרו� שלטו� החוק במוב� הפו  86

‰ËÙ˘Ó  אמנו� רובינשטיי� וברק מדינה ראו, המדינה לפעול לביצוע פסקי די� ולאכיפת� על אזרחי�

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ :„ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜Ú 266–275) 2005.(   

   .72, ב"ח התשנ"ס, השפיטה: יסוד�לחוק) ד(15' ס�ו) ג(15' ס  87
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 – כוח כופה וכוח מקצה –ליכולתה של המדינה להפעיל שני סוגי כוחות לביצוע השינוי 
א� בית המשפט מבטל , למשל. משפט כמתבקשולסווג את הצווי� הניתני� בבית ה

הרי שהוא גור� למדינה , החלטה מנהלית או חוק הפוטר קבוצה מסוימת מחובת הגיוס
לעומת זאת א� בית המשפט . להפעיל את כוחה הכופה ולגייס את בני הקבוצה לצבא

מבטל החלטה של רשות או חקיקה ראשית שלפיה אותה קבוצה הנמנעת מגיוס מקבלת 
אזי נאמר כי בית המשפט גור� למדינה להפעיל את כוחה , ת נאות מהמדינהקצבאו

וזאת כמוב� בהנחה כי מטרת בית המשפט היא ליצור מציאות שבה בני אותה , המקצה
   89.קבוצה יתגייסו לצבא

 אות� סעדי� שנועדו לחייב את המדינה –עסוק א� בסוג הסעדי� הראשו� אבפרק זה 
ת היעילות של סוג סעדי� זה תיבח� במנותק מ� התגובות שאל. להפעיל את כוחה הכופה

נניח לצור� הדיו� כי המדינה תהיה , כלומר". �"עוקפת בג"כדוגמת חקיקה , הפוליטיות
 כדי לבחו� את יעילות הסעדי� 90.נכונה לפעול במר� לאכיפת ההחלטה השיפוטית

 כניסיו� מצד בית בדוק כיצד הציבור החרדי צפוי להגיב למה שייתפס בעיניואבמצב זה 
תייחס לשתי פרשות שזכו לכיסוי אבדיוננו להל� . המשפט העליו� לכפות עליו שינוי ערכי

, האחת הסתכמה א� בחשש לכפייה מצדו של בית המשפט העליו�: תקשורתי נרחב
   .ואילו השנייה עלתה כדי כפייה של ממש

ה לשינוי ערכי חשוב להסתייג ולומר כי ציפיי, עבור לדו� בפרשות עצמ�אבטר� 
התנהגות על , שכ� כפי שהוסבר בפרק הקוד�, בעקבות כפייה איננה מופרכת כשלעצמה

בהתחשב ביכולת האכיפה , עשויה, הג� שהיא מונעת מכפייה, פי ערכי� ליברליי�
 � בוחיהערה מקדמית נוספת היא שאי� אנ. ליצור במרוצת הזמ� שינוי ערכי עמוק, כמוב�

וח הרחוק על מעצבי המדיניות החרדית הנוצרת מהפגנת בפרק זה את ההשפעה בטו
הנחישות מצד בית המשפט לכפות על החרדי� שינוי אלא רק את הסיכוי לציות מצד 

כ� , ככל שהסיכוי לציות נמו� יותר: אול� דומה כי קיי� קשר הדוק בי� השניי�. החרדי�
יפה כפויה ג� תמריציה� של מנהיגי הציבור לשת� פעולה בעתיד מתו� חשש לאכ

  91.מצטמקי�

 
   ).1995 (221) 4(ד מט"פ,  ÁÂ‡Ó‰ ÈÁ¯ÊÓ‰ ˜�·� 'ÈÙÂ˙È˘ ¯ÙÎ Ï„‚Ó„ 6821/93א "ע  88

כ� ג� שימוש בכוח מקצה עלול להוות כפייה מ� , קו הגבול בי� כפייה לשכנוע עשוי להיות דק מאוד  89

 Jeremy Waldron, Legislation and Moral Neutrality, in LIBERAL RIGHTS ראו(הסוג הכלכלי 

,  הצפויות בנוגע לאמצעי� שבית המשפט מפעילÂ·Â‚˙Ï˙אול� היות שדיוננו מיוחד ). (1993) 156

 מלחיצי� ככל –נראה כי חלוקה חדה בי� כפייה ישירה לבי� השפעה באמצעות יצירת תמריצי� 

  . עדיי� במקומה–שיהיו 

ירה על ותאול� בפרק זה לצור� בהירות ופשטות הדיו� נ, הנחה זו תתברר בפרק הבא כלא מציאותית  90

תהיה תקפה ג� במציאות שבה , שלפיה סעדי� כופי� אינ� יעילי�, בפרק הנוכחימסקנת הדיו� . כנה

   .וזאת מכוח היסק קל וחומר, המדינה אינה משתפת פעולה ע� בית המשפט

לדיו� מפורט ביכולתו של בית המשפט לשמש זרז המשפיע על מערכת השיקולי� של מקבלי   91

  . 'י ראו להל� פרק דההחלטות ה� מצד המדינה וה� מצדו של הציבור החרד
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, כזכור. ל"הסוגיה הראשונה שבה נדו� נוגעת לגיוס� של בני הישיבות לצה
� בעניי� " קבע בג92 אחרי דחייה של כמה עתירות בנושא מנימוקי� שוני�1998 בדצמבר

ÔÈÈË˘�È·Â¯93 כי הסדר דחיית שירות� הצבאי של בני הישיבות על ידי שר הביטחו� אינו 
,  פסיקה זו של בית המשפט העליו�94.ת לחוקק תו� שנה חוק בנושאחוקי וחייב את הכנס

 ששלל מבתי הדי� הרבניי� את הפררוגטיבה לדו� 95בצירו� פסק הדי� בעניי� בבלי
וסדרת החלטות המחייבות מועצות דתיות , בחלוקת רכוש לאחר גירושי� לפי די� תורה
בילה לביקורת חריפה  הו96,אורתודוקסיות� לקבל לשורותיה� את נציגי התנועות הלא

בולט מנח� ה בר הכנסתהרב וח, למשל. ביותר על בית המשפט העליו� בחברה החרדית
 ואילו מנהיג החרדי� יוצאי עדות 97,"אנטישמיות"פרוש כינה את החלטות בית המשפט 

ריקי� ", "סוררי� ומורי�, רשעי�"המזרח הרב עובדיה יוס� הגדיר את השופטי� 
פוליטיקאי� ואנשי ,  באות� ימי� נתפס בעיני ראשי המדינה המצב שנוצר98".ופוחזי�

 על א� ניסיונותיה� של כל אלה להרגיע את 99.אקדמיה כאיו� ישיר על שלטו� החוק
הרוחות ההתנגדות החרדית הגיעה לשיאה בהפגנת ענק שנערכה מול בית המשפט 

ה להביע מחאה שכולה נועד, "הפגנת החצי מיליו�" וזכתה לכינוי 1999העליו� בפברואר 
   100".�"הדיקטטורה של בג"על 

א� על פי שהמציאות טר� זימנה לנו אפשרות לבחו� הלכה למעשה את תגובת 
נראה שלא מ� הנמנע להסיק מתיאור , החרדי� להטלת חובת גיוס גורפת על בני הישיבות

התנגדות , ראשית. ההתנגדות לעיל כי הסתברות הציות לחובה שכזו היא נמוכה במיוחד
סיבית ביותר לפסיקה שיצרה א� איו� של כפייה מעידה על היק� ההתנגדות הצפוי מ

אשר שוללת כל סמכות מוסרית אצל , בשל תוכ� הביקורת, שנית. בזמ� הכפייה עצמה

 
  .18 ש"לעתירות שהוגשו בשנות השבעי� והשמוני� ראו את רשימת פסקי הדי� לעיל בה  92

3267/97� "בג  93 � ÔÈÈË˘�È·Â¯'ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘  ,1998 (481) 5(ד נב"פ(.  

  דפנהראו י�אירועלהצגה מקיפה של השתלשלות ה.  שלוש הארכותלמדינה ניתנולאחר מכ�   94

 ,227 כב ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" בי� דילמת השפיטות לדילמת האזרחות: גיוס בחורי הישיבות "ארז�ברק

  ").גיוס בחורי הישיבות "ארז�ברק: להל�) (2006 (240

1000/92� "בג  95 � ÈÏ·· 'ÏÂ„‚‰ È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ,1994 (221) 2(ד מח"פ.(  

4247/97� "בג ראו למשל  96 ¯Ó ˙ÚÈÒ"ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ· ˆ� ÌÈÏ˘Â¯È ˙ '˙Â˙„ È�ÈÈ�ÚÏ ¯˘‰, 5(נבד "פ (

241) 1998.(  

 ‰‡¯ı" ברק צורר היהודי�: "�"התקפה חרדית חריפה על בג"גדעו� אלו� ויוסי ורטר , שחר איל�  97

  .2א–1א 10.2.1999

3087/99� "בג ראו  98 ‰ÚÂ�˙‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ÔÂËÏ˘‰ � Ï‡¯˘È· '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,1' פס 

  .)7.2.2000, פורס� בנבו (ברקלפסק דינו של הנשיא 

אוולי�  ראו  באות� ימי� סוערי�המשפט העליו� לתיאור מקי� של ההתנגדות החרדית לפסיקת בית  99

 /ÏÎ˙ 7) 1999( www.daat.ac.il/daat/kitveyet˙" הדלגיטימציה הזוחלת של חופש הביטוי"גורדו� 
tchelet/gordon1.htm.   

   .44ש "לעיל ה,  זיסמ�ראו  100
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וממילא , קשה להניח שמנהיגי הציבור החרדי, � לקבל החלטות מסוג זה"שופטי בג
ית היוצאת מבית מדרש� של מי התכוונו להיכנע להחלטה מהפכנ, ציבור זה עצמו

התנהלות החרדי� בתגובת� לפסק די� בעניי� , שלישית". רשעי� אנטישמיי�"שנתפסו כ
ÔÈÈË˘�È·Â¯נגד בית המשפט העליו� אלא  בוודאי לא הייתה בבחינת התקוממות נקודתית 

ל יסוד בעל חשיבות קיומית "גיוס בחורי הישיבות לצה�המשכו של קו ברור הרואה באי
עוד בסו� שנות השמוני� איי� המנהיג החרדי , למשל. ור החרדי על מטרותיולציב

שא� חוקי , הרב אלעזר מנח� מ� ש�, הבולט ביותר במחצית השנייה של המאה העשרי�
הוא לא יהסס לית� פסק הלכה המורה , המדינה יחייבו את בחורי הישיבות להתגייס לצבא

: וכ� אמר, ינת ישראל כדי להימנע מגיוסעל כלל בני הישיבות והכוללי� לעזוב את מד
   101."ישראל�תורה באר��א� תהיה גזירה על עול� הישיבות לא יישאר א� ב�"

כאמור טר� ראינו הלכה למעשה את תגובת החרדי� להטלת חובת גיוס גורפת על בני 
דו� בה מיד המחישה מעבר לכל ספק את נכונות הציבור אאול� פרשה ש, הישיבות

המנסה לגרו� למדינה להפעיל את כוחה הכופה כדי , �"יית לפסיקת בגהחרדי שלא לצ
 –אשר במסגרתה , עסקינ� בפרשת בית הספר בעמנואל. להביא לשינוי בתו� ציבור זה

חייב בית המשפט  –בתגובה לעתירה של כמה מ� ההורי� הספרדיי� ביישוב עמנואל 
ת ההפרדה בי� המגמה העליו� את משרד החינו� ואת מרכז החינו� העצמאי לבטל א

 74 הוריה� של 102.החסידית לבי� המגמה הֵראלית בטענה שמדובר בהפליה גזעית
התלמידות שלמדו במגמה החסידית וחלק מהמורות שלימדו במגמה זו סיכלו את כוונת 
משרד החינו� והמרכז לחינו� העצמאי לקיי� את פסק הדי� על ידי העברת הלימודי� 

   103.רת בית המשפטכהגד, "פיראטי"לבית ספר 
בד בבד ע� ההליכי� הפליליי� שנפתחו על ידי משרד החינו� מכוח חוק לימוד חובה 

� לבקשת העותרי� להטיל עיצומי� על ההורי� מכוח "כלפי הורי התלמידות נעתר בג
פקודת ביזיו� בית המשפט כדי לגרו� להורי התלמידות מהמגמה החסידית להשיב את 

� על הטלת מאסר ב� "הורה בג,  וכשכל אלה לא עזרו104,דבנותיה� לבית הספר המאוח
 בעקבות זאת ההורי� לא רק שלא חזרו בה� מסירוב� 105.שבועיי� על ההורי� הסרבני�

שהפנימו (אלא א� סירבו לשת� פעולה ע� ניסיונות העותרי� , לקיי� את פסק הדי�
 
  .ÔÓ‡� „˙È 1.8.1988, 1 ראו  101

יוזכר כי הקביעה שמדובר .  לפסק דינו של השופט לוי29–21' פס, 1ש "לעיל ה, Ï‡Â�ÓÚעניי�   102

מתארי� (ד בס "שרד החינו� עול מ" שלפי דוח שהגיש הממונה מטע� מנכבהפליה גזעית נקבעה הג�

 מהתלמידות ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ‰�ÂÓÓ‰ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„) 2008(( ,23%משרד החינו�  ()2.3.2008

.  מהבנות הלומדות במגמה החסידית ה� ספרדיות27% אילוו,  אשכנזיא ממוצ�במגמה הראלית ה

הבחנה מבוססת  וקבע כי האת האפשרות שמדובר בהבחנה על רקע גזעיבמפורש שלל א� הממונה 

  .על אורחות החיי�

  . להחלטה13' פס, 14.9.2010תארי� החלטה מ, Ï‡Â�ÓÚעניי�   103

  .17.5.2010תארי� החלטה מ, ש�  104

  .17.6.2010 ,15.6.2010, 17.5.2010תאריכי�  מותהחלט, ש�  105
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) אבסורדיבינתיי� כי תוצאת עתירת� חורגת מתכליותיה� המקוריות ומביאה למצב 
 פשרה תמוהה משהו 106.לעכב את ביצוע המאסרי� על ידי מצג של הליכה לקראת פשרה

בשלושת הימי� , על פי הפשרה. הושגה לאחר שחלק מההורי� בילו עשרה ימי� במאסר
שנותרו עד לסיו� שנת הלימודי� יעברו כל הבנות הלומדות בבית הספר בעמנואל ימי 

 לכל זוג הורי� האפשרות להעביר את בת� למסגרת ולאחר מכ� תעמוד, עיו� מאולתרי�
 שאליו עברו 108,"המוסד ַהָ&ט�ר" הוק� בית ספר נפרד מסוג 2010 אכ� בקי� 107.חלופית

  . בנות המגמה החסידית
מלבד עצ� הניסיו� לכפות על חסידי סלוני� שבנותיה� למדו במגמה החסידית לציית 

ג� הרטוריקה של מוביל ,  החסידי�ר של"לפסיקת בית המשפט בניגוד לפסיקת האדמו
 הצליחה לקומ� את הציבור החרדי – השופט אדמונד לוי –המהל� מטע� בית המשפט 

בייחוד זכורה אמירתו . וללכד את כל זרמיו במאבק נגד כפייה בידי בית המשפט העליו�
שו� פסק די� של בית משפט אינו טעו� "שלפיה , כוח ההורי�� של השופט לוי לבא

 העמדה העקרונית של 109".תהא אשר תהא, ג� לא של סמכות הלכתית, ל אישהסכמה ש
הציבור החרדי הייתה כי העדפה של היכלאות על פני ציות לפסק הדי� הנדו� היא בגדר 

 בשתי העצרות שאורגנו בבני 110. הנשגבת ממצוות התורה–קיו� מצוות קידוש הש� 
 111. אל� גברי�350� ל150בי� , לפי הערכות שונות, ברק ובירושלי� השתתפו במצטבר

שלידו הוק� אוהל מחאה של (בהמש� הפ� כלא מעשיהו שבו הוחזקו ההורי� הסרבני� 
   112.למוקד עלייה לרגל) מפלגת יהדות התורה

 
  .17.6.2010 תארי� מההחלט, ש�  106

  .27.6.2010 תארי� מההחלט, ש�  107

המיועד לילדי� , 1949–ט"התש, חוק לימוד חובה ל5ק� מכוח סעי� הוא מוסד המו" מוסד פטור"  108

, ספר�  לחוק הפיקוח על בתי9לפי סעי� , מוסדות פטורי� מחויבי�. אשר קיבלו פטור מחובת הלימוד

ברישיו� המותנה בקיומ� של תנאי� פיזיי� נאותי� ובקיומה של תכנית לימוד , 1969–ט"התשכ

  .ומורי� מתאימי�

די� לא �שו� פסק: השופט אדמונד לוי בדיו� בפרשת ההפרדה הגזענית בעמנואל"י�  תומר זרחראו  109

 /ı¯‡‰–  ˙Â˘„Áonline 15.6.2010 www.haaretz.co.il/hasite/spages  "יצטר� אישור של רב
1174275.html .  

ת וזאת בהתא� למיל, קידוש הש� מהווה את ייעוד החיי� בכללות�, מצווה רצו, לפי ספר החינו�  110

  ".מנת כ� הוצאתי אתכ� מאר� מצריי� שתקדישו את שמי ברבי��על: "ספרידרש מ

, לעומת זאת. �100,000ואילו בירושלי� כ,  איש�50,000כ בבני ברק הפגינו ,פי הערכת המשטרהל  111

 ליאל קייזר ראו – �200,000ובירושלי� כ, �150,000 בהפגנות כהשתתפובבני ברק , לטענת המפגיני�

 ı¯‡‰– ˙Â˘„Á  "יותר ממאה אל� חרדי� השתתפו בעצרות מחאה נגד שלטו� החוק"ויאיר אטינגר 

online 18.6.2010 www.haaretz.co.il/hasite/spages/1174943.html .  

 È¯ÚÓ– nrg˙Â˘„Á  26.6.2010· " באוהלו של פרוש: פרשת עמנואל" שלו� ירושלמי ראו  112

www.nrg.co.il/online/1/ART2/124/406.html?hp=1&loc=40&tmp=1301 .  
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 בהחלט אפשר ללמוד על Ï‡Â�ÓÚהציות המובהק להחלטת בית המשפט בעניי� � מאי
 להתערב באוטונומיה עמדתו הכללית של הציבור החרדי כלפי הכפייה שיש בה כדי

מהיק� המאבק ברור כי במרכזו לא עמדו נסיבות של המקרה הקונקרטי . הדתית שלו
תלמידות המבקשות להתקבל למגמה החסידית לפי " לסנ�"הזכות של חסידי סלוני� (

לא היה בנסיבותיה של . אלא סוגיית עצמאות החינו� החרדי, )קריטריוני� מסוימי�
ג מבחינת החשיבות המיוחסת לו בעיני החרדי� מלבד נושא  כל דבר חריÏ‡Â�ÓÚפרשת 

העצמאות מרשויות חילוניות ובפרט מבית המשפט המייצג ערכי� הפוכי� מאלה 
אי אפשר לראות בפרשה זו משו� מקרה קיצוני שאינו , משכ�. המנחי� את החרדי�

ט הדעת נותנת כי התערבותו של בית המשפ, נהפו� הוא. מייצג את הגישה הכללית
 בתוכני החינו� החרדי צפויה לגרור תגובה חריפה – באמצעות כוח כופה –העליו� 

 וזאת מבלי להזכיר את העובדה שהחלטת בית Ï‡Â�ÓÚ,113בהרבה מזו שראינו בעניי� 
,  הייתה אמורה בשלב הראשו� להשפיע רק על בית ספר אחדÏ‡Â�ÓÚהמשפט בעניי� 

ג� ברטוריקה דתית חריפה .  הדעתבשונה מהחלטות כלליות יותר שאפשר להעלות על
הציות למצוות קידוש הש� ומלחמת אור וחוש� אנו צפויי� להיתקל � שמשייכת את אי

קיי� או (קונפליקט כיו� אי�  שכ� למעשה 114,בכל מקרה של כפייה מצד בית המשפט
כפי שאלה מוגדרות בפי , אינו נוגע במישרי� לחובות הדתיותבהקשר החרדי ש) צפוי

כדי להבי� את גודל האתגר שמולו ניצבי� המעונייני� לכפות , א� כ�. דיתההנהגה החר
ר "אורח חיי� שונה מזה שהחברה החרדית בוחרת בו מספיק להתרש� מדבריו של אדמו

לא , ג� א� יעמידו אותנו מול כיתת יורי�" –החסידות סלוני� שהפנה לחסידיו במכתב 
   115".נוותר ולא נתפשר

עולה בבירור כי ניסיונות בית המשפט לגרו�  ק זהמשתי הפרשות שנסקרו בפר
למדינה להפעיל את כוחה הכופה מתו� כוונה להניע שינוי ערכי בתחומי האוטונומיה של 

הציבור .  נועדו לכישלו�– שינוי הנוגד את תפיסות העול� החרדיות –המגזר החרדי 
, ישראל ל מדינתהחרדי אינו רואה עצמו כפו� לסמכותה של הרשות השופטת החילונית ש

פסיקת  וממילא הציות להוראותיה אפשרי מבחינת החרדי� רק כאשר אי� ביניה� לבי�

 
 ש"להרחבה בנושא החשיבות המיוחסת בקרב הציבור החרדי לעצמאותו בתחו� החינו� ראו להל� ה  113

  .  הצמוד להוהטקסט 352

  . 314 ש"ראו לדוגמה את הציטוט המובא להל� בטקסט הצמוד לה  114

 – ‰‡¯ı " ג� א� יעמידו אותנו מול כיתת יורי�–לא נתפשר : ר מסלוני�"האדמו"גר  יאיר אטינראו  115

˙Â˘„Á online 23.6.2010 www.haaretz.co.il/hasite/spages/1175794.html . בעיתונות החרדית

עזות המצח הנוראה והחצופה הבלתי מתקבלת על הדעת "התנהגות בית המשפט בפרשה תוארה כ

� לכפות דעת� בסמכות ערכאות משפטיות על דר� החינו� "ומ� של שופטי בגבניסיו� התמידי והמק

תו� ניסיונות בלתי פוסקי� להכפישה בתואנות , במערכת החינו� התורתית המפוארת והמצליחה

מרנ� גדולי ישראל קוראי� להזעיק ולהחריד את העול� היהודי ברחבי תבל " יחיאל סבר ראו". שווא

 ,ÔÓ‡� „˙È 16.6.2010"  ורדיפת הדת של המערכת המשפטית בישראלבעקבות ההתעללות האכזרית

2 .  
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 116. אינסטרומנטליי�וג� זה כמוב� מתו� שיקולי� תועלתניי�, הרבני� החרדיי� סתירה
למותר לציי� כי נכונות� של החרדי� להתאחד א� סביב קבוצה קטנה מ� הציבור 

החילוני הופכת את אכיפת הפסיקה הסותרת את די� תורה שנפגעת מפסיקת בית המשפט 
 117)במובח� מאכיפת חוק פלילי נגד חרדי� שפעלו בעצמ� בניגוד לתורה(נגד כל קבוצה 

מה שמטבע , לאכיפה נגד ציבור ב� שמונה מאות אלפי אנשי� הנחוש שלא לציית
יהה עמוקה ברוח זו אנשי אקדמיה שוני� הביעו תמ. הדברי� הופ� אותה לבלתי ראלית

  �Ï‡Â�ÓÚ.118 לנהוג בפרשת "על הדר� שבה בחר בג

הא� בית המשפט יכול להניע תהלי� שבסופו שינוי במצב . ד
 ?הפוליטי הנוכחי

בפרק הקוד� ראינו כי לבית המשפט העליו� אי� יכולת להוביל לשינוי ערכי וא� לא 
ובכ� , פהלשינוי התנהגותי באמצעות הטלת חיוב על המדינה להפעיל את כוחה הכו

להפו� את היוצרות בכוח  המשפט ביכולתו של בית האמונה הנאיבית כי הופרכה
ע� זאת אי אפשר להסיק מכ� באופ� אוטומטי כי המוסד השיפוטי הישראלי . פסיקתו

שהרי כפי שכבר נרמז בדיוננו על , איננו מסוגל להניע שינוי בתו� החברה החרדית
פסיקת בית המשפט המחייבת ,  ג בסיפה של פרק¯�ÔÈÈË˘�È·Â בעניי� "השפעת פסיקת בג

את המדינה להפעיל את כוחה הכופה יכולה להיכלל במערכת השיקולי� של קובעי 
להוות , המדיניות החרדית כחלק מהלח� המופעל עליה מ� הכיוו� של הציבור הכללי

 
  פרקי�,מלכי�, משנה תורה; א"ע, סנהדרי� מט,  למצוא בבבליאפשרתימוכי� הלכתיי� לעמדה זו   116

  .361 ש"להצגה מפורשת של העמדה ראו להל� ה. ד–ג

ק החילוני לא זכו לגיבוי הציבור החרדי משו� שבאותו מעשה דוגמה עדכנית למקרה שבו מפרי החו  117

ה� הפרו ג� את די� תורה היא פרשת הכוללי� של העדה החרדית שזייפו תעודות זהות וכ� גרמו 

עמותות חינו� חרדיות : חשד" ניר חסו� ראו, למדינה לשל� לה� כספי� על תלמידי� שאינ� קיימי�

 .ı¯‡‰–˙Â˘„Á  online 21.11.2010 www.haaretz " במרמהזייפו תעודות זהות כדי לקבל כספי� 
co.il/hasite/spages/1199700.html . שלו� אלישיב הגדיר את מעשי המזייפי� �פוסק הדור הרב יוס

די� : הרב אלישיב" קובי נחשוני  ראו–" די� רוד�"וא� אמר שחל על המזייפי� " חילול הש� גדול"כ

 /È˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„ – ynet˙Â˘„Á  21.11.2010 www.ynet.co.il "רוד� למעורבי� בפרשת ההונאה
articles/0,7340,L-3987900,00.html.  

 רואה  א�הפרדות בחינו�של הביטול מטרות ה איננה פוסלת את ש,רות גביזו�' לעמדתה של פרופ  118

� עמנואל "בג" רות גביזו� ראו ,מהל� לא נבו� בעליל Ï‡Â�ÓÚבפרשת המשפט  בפסיקת בית– 

 ,Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È – ynet˙ÂÚ„  22.6.2010 www.ynet.co.il/articles/0,7340˙" גדיה ישראליתטר
L-3908892,00.html .צרי� לקלוע את עצמו איננוהמשפט  בית,  שטר�' צידידיה' לדעתו של פרופ 

 טרגדיה של –פרשת עמנואל "שטר� '  ידידיה צראולעי� הסערה כאשר אי� לו ביטחו� שינצח 

  . ı¯‡‰– ˙Â˘„Á online 18.6.2010 www.haaretz.co.il/hasite/spages/1174938.html " טעויות
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ל לכאורה בחירתו ש, יתרה מזאת. תמרי� חיובי לפשרות ולהוביל בסופו של יו� לשינוי
בית המשפט לחייב את המדינה להפעיל את כוחה המקצה עשויה לעקו� את הקשיי� 

  . ובכ� להביא לשינוי, מאיו� הכפייה, כנטע� בפרק הקוד�, העולי�
חשוב לומר מראש מה יוגדר בפי , עמיק דו� בניתוח של קווי מחשבה אלהאבטר� 

 לשינוי ה מצפיי� אנמחד גיסא ברור כי א. כהצלחה להניע שינוי חברתי ומה ככישלו�
קיומה של אפשרות זו (מידי ומדויק של המציאות המורכבת לפי החלטת בית המשפט 

וכל לקרוא אמאיד� גיסא לא ; עמידה בכ� ככישלו�� גדיר איאולא ) קוד�ההופר� בפרק 
לתרומה זניחה גרידא למהל� החברתי או להחלטה שהקשר הסיבתי בינה לבי� " הצלחה"

יאל� אפוא להסתפק בהגדרה מעורפלת משהו א.  עמו� במיוחדהתוצאה הסופית נראה
להלי� חברתי שבסופו צפויה תוצאה ) א� לאו דווקא דומיננטית(הדורשת תרומה נכבדת 

לענייננו , העולה בקנה אחד ע� המטרות היסודיות של הגור� המתיימר להניע את השינוי
וצאה שבסו� ההלי�  חשוב להבהיר כי לא נדרש להוכיח שהת119.בית המשפט העליו�
אלא די בשינוי , כרצונ� של מבקשי השינוי הליברלי, אידאולוגית� תהיה תוצאה ערכית

  120.שהוא כאמור בחזקת המוביל לשינוי תפיסתי ליברלי, התנהגותי מקי�
בפרק זה אשא� להראות כי בשל המצב הפוליטי העכשווי והצפוי בישראל הסבירות 

 חברתי ניכר שיש בו כדי לגרו� לחרדי� להשתלב להצלחתו של בית המשפט להניע שינוי
בהוויה הישראלית המודרנית ולהפגי� סובלנות כלפי ערכי� ליברליי� היא נמוכה 

המנסה לאתר קווי�  ,רלד רוזנברג' כדי לבסס טענה זו אשתמש בתאוריה של ג121.מאוד

 
כגו� דרישה לתרומה (ההגדרה המוצעת נראית על רקע החלופות , בשל הצור� לקבוע הגדרה כלשהי  119

ג� הדרישה שהשינוי המתרחש בפועל . סבירה והגיונית) דומיננטית או הסתפקות בתרומה כלשהי

קרונית את כוונתו של מי שיכולתו להניע שינוי עומדת למבח� עולה בקנה אחד ע� יתא� ברמה הע

. שהרי קשה מאוד לייחס יכולת להניע שינוי כלשהו למי שמתכוו� לשינוי אחר לגמרי, השכל הישר

 ראולדיו� בנפקות ההגדרה של השינוי ביחס לאומד� העמידה של הגור� המניע את השינוי במשימתו 

MALCOLM M. FEELEY & EDWARD L. RUBIN, JUDICIAL POLICY MAKING AND THE 

MODERN STATE – HOW THE COURTS REFORMED AMERICA’S PRISONS 317–318 (1998).  

  . והטקסט הצמוד לה69 ש"ראו לעיל ה  120

 לבית המייחסת שו�בל להשתמש מרבה הרשימה: הזאת המושגית ההערה את להוסי� המקו� כא�  121

. הדי� את לייש� עליו "נכפה" רק כי לטעו� אפשר לכאורה אול�, חברתי שינוי להניע כוונה המשפט

 העומדי� הליברליי� שהחוגי� בכ� לנו די שכ�, דיוננו על משפיעה איננה זו בהתלבטות הכרעה

 זה ולעניי� (ברהמדו החברתי השינוי את להשיג מבקשי� אכ� החרדי המגזר נגד העתירות מאחורי

 היתממות זו תהיה כי דומה זאת ע�. פעולה עמ� משת� המשפט שבית ובכ�) 16 ש"הלעיל  ראו

 בכל שכ�, גרידא הדי� את מייש�כ המשפט בבית לראות אפשר לענייננו הנוגעות שבסוגיות לטעו�

 בפגיעה ממוקדי� לפסיקה העיקרי הבסיסו העותרי� של המשפטית הטענה במאמר הנדונות הפרשות

 הפגיעה ואת ,מוחלט איננו זה קרו�יע החוקתי במשפט וה� המנהלי בדי� ה�, כידוע. השוויו� בעקרו�

 את למשל ראו (בעמימות שמתאפיינות שונות משפטיות דוקטרינות באמצעות להצדיק אפשר בו

�"בבג הרלוונטית הדוקטרינה של היישומי� פערי 4541/94 ÈÓ¯Ï �' ¯˘ ÔÂÁËÈ·‰ ,94) 4(מט ד"פ 
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יל מנחי� שבאמצעות� יהיה אפשר לנבא את סיכויי הצלחתו של המוסד השיפוטי להוב
   .לשינוי חברתי ניכר

  רלד רוזנברג ובחינת התאמתה הכללית 'הצגת התזה של ג. 1

  לשיטת המשפט הישראלית

אחרי תפיסה נסחפה מאז שנות החמישי� של המאה הקודמת החברה בארצות הברית 
רומנטית הרואה בבית המשפט מוסד המוביל שינויי� חברתיי� ומג� על זכויות הפרט 

 שני ציוני דר� בולטי� 122.ני� של המערכת הפוליטיתי� המוְבתו� התגברות על הקשי
אשר נית� על ידי ,  הידועBrown v. Board of Education הדי� בעניי��פסקלתפיסה זו ה� 

ובו נאסרה הפרדה בי� תלמידי� , בית המשפט העליו� האמריקאי בשנות החמישי�
שבו הוכרה לראשונה , Roe v. Wadeבעניי� די� ה ופסק 123,שחורי� ללבני� בבתי הספר

 לאחרונה עוררה סוגיה חוקתית חדשה 124.בארצות הברית זכות� של נשי� לבצע הפלות
 סוגיית ההכרה בנישואי� –את שאלת היכולת של בית המשפט לחולל שינוי חברתי 

 על רקע זה נולד טיעונו 125.שעלתה בי� שאר המדינות ג� בארצות הברית, מיניי�� חד
 THE HOLLOWרוזנברג מנסה בספרו . רלד רוזנברג'מריקאי גהאמפירי של המלומד הא

HOPE: CAN COURTS BRING ABOUT SOCIAL CHANGE? להפרי� על ידי מחקר אמפירי 

 
ראו  (האקטיביסטי ויישומ� מהות� על נוקבת ואקדמית ציבורית לביקורת פע� לא זכו אשר, ))1995(

 –)) 2007 (521 י ËÙ˘Ó Ï˘ÓÓÂ" ההגבלה פסקת של הליכי נוסח לקראת "אליה�כה� משה למשל

 4 'ס; וחירותו האד� כבוד :יסוד�לחוק 8' ס) (המידתיות מבח� ובעיקר (ההגבלה פסקת ה� ואלו

 ראו למשל (המנהלי הדעת שיקול של וסבירות מידתיות של והדוקטרינות) העיסוק חופש: יסוד�לחוק

�"בג 6407/06 ÔÂ¯Â„ � '¯˘ ¯ˆÂ‡‰) 23.9.2007, פורס� בנבו .((� מחו� שבאה ביקורתעל ה נוס

 על מתבססת אלה ינותדוקטר באמצעות שהכרעה מכריזי� עצמ� השופטי� ג�, המשפט בית לכותלי

�"בג ראו למשל" (הנאור הציבור "ערכי או החברה ערכי 2481/93 ÔÈÈ„ �' ˜ÏÈÂ ,פס, 456) 2(מח ד"פ '

 התנהל הדיו� עיקר במאמר שנדונו בפרשות כי לציי� למותר)). 1994 (ברק השופט של דינו לפסק 23

 בסוג כי להניח הנמנע מ� לא יכ נראה, משכ�. לעיל מהדוקטרינות אחת של הראוי היישו� אופ� סביב

 מאמי� בתמימות הוא א� ג� (הערכית עמדתו לפי מכריע אכ� המשפט בית במאמר שנדוני� המקרי�

 כואבות לאומיות לדילמות הקשורות בשאלות הכרעה אול�). החברה ערכי את מגלמת זו שעמדתו

 – הפלילי מהדי� להבהשא או (כוונה אלא לשק� יכולה אינה ערכית עמדה סמ� על משקל וכבדות

  .חברתי לשינוי להוביל) לוודאי קרובה כאפשרות צפיות
ביקורת על המהדורה ? הא� בתי המשפט יכולי� להביא לשינוי חברתי: התקווה החלולה "גביזו�רות   122

התקווה "גביזו� : להל�) (2009 (16, 15 ב ËÙ˘Ó È˘ÚÓ" רלד רוזנברג'של ספרו של ג) 2008(השנייה 

  ").החלולה

123  Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)) עניי� : להל�Brown(.  

124  Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).  

 Goodridge v. Dept. of:וסטס'ראו למשל את פסק הדי� של בית המשפט לערעורי� במדינת מסצ  125

Public Health, 798 N.E.2d 941 (Mass. 2003).  
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מקי� מתחו� מדעי החברה את האמונה המקובלת שבית המשפט הוא הוא שהניע שינוי 
בסס בצורה באשר לזכויות השחורי� רוזנברג מ, למשל. חברתי בפרשות שהזכרנו לעיל

משכנעת את הטענה שלפיה החלטות בית המשפט בעניי� כשלעצמ� לא הובילו 
 126.ורק כאשר זרועות השלטו� האחרות נרתמו למאבק החל המצב להשתנות, לשינויי�

 וא� בנוגע 127למסקנה דומה רוזנברג מגיע ג� בסוגיית היתר ההפלות וזכויות נשי�
   128.�מיניי� לנושא העדכני של נישואי� חד

רומנטיזציה זו רוזנברג אינו פוסל על הס� את יכולתו של בית �רות מגמת דהלמ
אול� הוא מעלה למודעות את המגבלות העיקריות , המשפט להניע רפורמות חברתיות

רוזנברג מונה שלוש מגבלות . שיש בה� כדי להכשיל את בית המשפט בבואו לחולל שינוי
ורתי של בית המשפט הוא להפעיל תפקידו המס,  ראשית129:שבתוכ� פועל בית המשפט

בהקשר הזה רוזנברג . משפט קיי� ולא ליצור משפט חדש הנצר� לש� שינוי חברתי
להיעדר תקדימי� ולמגבלות , לעילות ס�, מתייחס לטיב� המוגבל של זכויות חוקתיות

בית המשפט איננו עצמאי דיו מרשויות השלטו� , שנית. נות של טיעוני� משפטיי�מוְב
לבית המשפט , שלישית. כנגד� הוא נדרש לפעול בבואו להניע שינוי חברתיהאחרות ש

חסרה יכולת לגבש מדיניות מקיפה לביצוע השינוי וכ� יכולת להוציא מדיניות כזו אל 
קד� � המוצגת כתנאי, יוש� אל לב כי לעומת הסרת שתי המגבלות הראשונות. הפועל

שהפתרו� למגבלה השלישית יכול הרי , ליכולתו של בית המשפט להניע שינוי חברתי
בשלב זה שומה . דו� בהמש� הרשימהאשיינת� על ידי עמידה בארבעת התנאי� שבה� 

לבחו� א� ) במסגרת בחינת התאמת התזה של רוזנברג לשיטת המשפט הישראלית(עלינו 
כדי , שתי המגבלות הראשונות שעליה� עמד המלומד האמריקאי אכ� הוסרו בשיטתנו

שהרי א� מגבלות אלה מתקיימות בשיטה , מש� הדיו� בסוגיהשיימצא טע� לה
כחסר יכולת , לפי התזה של רוזנברג, אזי בית המשפט הישראלי נתפס, הישראלית

   130.להוביל לשינויי� חברתיי� באופ� כללי ולאו דווקא בהקשר שהרשימה דנה בו
מצב דומה כי ה, המתייחסת לטיב� של זכויות חוקתיות, באשר למגבלה הראשונה

ובכל מקרה נוח מ� השיטה , בשיטה הישראלית נוח יחסית מבחינתו של בית המשפט
 The Bill of(מגילת הזכויות , למשל. האמריקאית שאליה מתייחס רוזנברג במחקרו

Rights (הכלולה בחוקה האמריקאית נכתבה לפני יותר מ � שנה וכוללת רשימה 200
לה כוללת זכויות שמשמשות שסתו� אמנ� המגי. מפורטת של זכויות האד� המוגנות

 
126  GERALD N. ROSENBERG, THE HOLLOW HOPE – CAN COURTS BRING ABOUT SOCIAL 

CHANGE? 42–162 (2nd ed. 2008).  

  .265–173' בעמ, ש�  127

  .429–339' בעמ, ש�  128

  .21–13' בעמ, ש�  129

הסרת שלוש המגבלות היא תנאי הכרחי להגדרתו של בית המשפט כבעל יכולת , אליבא דרוזנברג  130

  .36' בעמ,  ש�–להוביל לשינוי 
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 ולמרות Equal Protection(,131 או Due Process, למשל(להחדרת� של זכויות חדשות 
המחלוקות העזות המתנהלות סביב הגישה הפרשנית הראויה כלפי החוקה בי� תומכי 

נראה כי , הפרשנות המנסה להתחקות על כוונת המחבר לבי� תומכי פרשנות פתוחה יותר
של זכויות חדשות או אפילו יישו� של זכות קיימת בהקשר חדש במסגרתה של יצירת� 

 דבר המחזק את 132,פרשנות חוקתית אינ� מעשי� של מה בכ� וה� נעשי� בזהירות רבה
לעומת זאת בישראל ה� אופיי� של הזכויות החוקתיות . תחולתה של המגבלה הראשונה

 המשפט תנאי� נוחי� יותר  מספקי� לבית133וה� הגישה הפרשנית המופעלת כלפיה�
שמתקיימות , מסקנה דומה עולה בנוגע לעילות הס� העיקריות. ליצירת שינוי חברתי

 ואשר נשחקו בישראל עד מאוד בעשורי� 134,במידה כזו או אחרת בשיטה האמריקאית
   135.האחרוני�

בנוגע למגבלה השנייה נראה כי ג� כא� מצבו של בית המשפט הישראלי טוב משל 
 בארצות הברית 136:בעיקר בשל ההבדלי� בשיטת מינוי השופטי�, מריקאי האעמיתו

וה� ממילא מזוהי� ע� הנשיא , השופטי� ממוני� על ידי נשיא המדינה באישור הקונגרס
 ואילו בישראל כידוע השופטי� ממוני� על ידי ועדה שהכוח המרכזי 137,שמינה אות�

יתר של הרשות � לעצמאות ומכא� א� טענות 138,בה נתו� לקהיליית השופטי� עצמ�

 
131  U.S. CONST. amend. XIV.  

 David A. Strauss, Common ראולתיאור הגישה הפרשנית הנהוגה בארצות הברית ולביקורת עליה   132

Law Constitutional Interpretation, 63 U. CHI. L. REV. 877 (1999).   

שנות חוקתית שהיא הזכות המרכזית המשמשת כר פורה לפר(לדיו� נרחב במובניה של הזכות לכבוד   133

אשר עיצב את המצב הקיי� , ובגישה הפרשנית הראויה כלפיה ראו את ספרו של ברק) יצירתית

  .464–401' בעמ, 4 ש"לעיל ה, ברק: בתחו� כיו�

 ,Allen v. Wright ראולדיו� במעמדה החזק יחסית של זכות העמידה בשיטה האמריקאית , למשל  134

468 U.S. 737, 752 (1984); Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992) . ע� זאת

 Vermont Agency ראולעניי� זה . בשני� האחרונות מובני� מסוימי� של עילת ס� זו החלו להיחלש

of Natural Resources v. United States ex rel. Stevens, 529 U.S. 765 (2000) ,ולאחרונה ממש :

Bond v. United States, No. 09-1227, slip op. 9 (3rd Cir. June 16, 2011).  

גביזו� (גביזו� לאפשרות יישו� התזה של רוזנברג במצב בישראל ' השוו להתייחסותה של פרופ  135

 ראוכות העמידה לדיו� במגמת ההתפוררות של ז). 29–27 'עמב, 122 ש"לעיל ה, "חלולההתקווה ה"

לדיו� ; )2006 (499 מח ‰ËÈÏ˜¯Ù" דברי� בזכותה של זכות העמידה המסורתית"שגב ) שוקי(יהושע 

  . 94 ש"לעיל ה, "גיוס בחורי הישיבות"ארז � ברקראובירידת כוחה של דוקטרינת השפיטות 

נוי שופטי� בה וממילא מידת תלות� של הד� בשיטה האמריקאית שמנגנו� מי, רוזנברג עצמו  136

מציע כפתרו� למגבלה תמיכה של מסה קריטית , השופטי� ברשויות האחרות ה� בבחינת נתו� קבוע

  ).36' בעמ, 126 ש"לעיל ה, ROSENBERG(מקרב חברי הקונגרס 

 Stephanie K. Seymour, The ראות לדיו� במידת הפוליטיזציה של מינוי השופטי� בארצות הברי  137

Judicial Appointment Process: How Broken Is It?, 39 TULSA L. REV. 691 (2004).  

 חברי הוועדה לבחירת שופטי� ה� שופטי תשלושה מתו� תשע, השפיטה: יסוד�לחוק) ב(4' לפי ס  138

ש לציי� כי בזמ� כתיבת י). וה� הקבוצה ההומוגנית הגדולה ביותר בוועדה(בית המשפט העליו� 
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 מנגד קיימת 139.השופטת ובפרט של בית המשפט העליו� שמעניקה לו כוח בלתי ראוי
הנוצרת בשל מנגנו� המינוי (טענה שלפיה העצמאות האישית של השופטי� בישראל 

אלא שנדרש להקנות לרשות , איננה הרכיב היחיד בעצמאות השפיטה) פוליטי�הלא
כשהכוונה בעיקר להעברת סמכויותיו , דמיניסטרטיביתהשופטת ג� עצמאות מוסדית א

 ע� זאת ג� התומכי� 140.המנהליות של שר המשפטי� לנשיא בית המשפט העליו�
ברעיו� זה מסכימי� כי הלכה למעשה העובדה שסמכויות אדמיניסטרטיביות הנוגעות 
לניהול מערכת המשפט מצויות בידי שר המשפטי� אינה משפיעה על תפקודה של 

מאחר ששרי משפטי� מקפידי� להפעיל את סמכויותיה� אלה בתיאו� , ת המשפטמערכ
שטרית האומר כי ' ברורה מסקנתו של פרופ,  א� כ�141.ע� נשיא בית המשפט העליו�

במילוי תפקידי השפיטה היא אינה תלויה . הרשות השופטת בישראל היא רשות עצמאית"
 שטרית 142".תלות אישית�ית ואיתלות מהות� התלות היא אי� אי. באד� או ברשות אחרת

תנאי כהונת� וניהול מערכת , כגו� חסינות השופטי�, מבסס את קביעתו על נתוני� רבי�
שא� הוא , החלק השני של מאמרו עוסק בסוגיית האקטיביז� השיפוטי, בנוס�. המשפט

 143.מוכיח במידה רבה את עצמאותו של בית המשפט העליו� מרשויות השלטו� האחרות
אה כי שתי המגבלות הראשונות שעליה� עמד רוזנברג במחקרו הוסרו נר, משכ�

 וממילא אי� מניעה אפריורית לכ� שבית המשפט העליו� הישראלי יניע 144,בשיטתנו

 
המאמר נדונה בכנסת הצעת חוק הקוראת להתנות את הדיו� במועמד מסוי� בוועדה למינוי שופטי� 

כדי לשנות את האיזו� בי� רשויות השלטו� , חוק ומשפט של הכנסת, באישור של ועדת החוקה

 שופטי� לבית  שקיפות בהליכי מינוי–תיקו� (הצעת חוק בתי המשפט (בסוגיית מינוי השופטי� 

ח "ה, 2011–א"התשע, )המשפט העליו� ובמינוי הנשיא והמשנה לנשיא בית המשפט העליו�

  .ברור כי מניסיונות מסוג זה נובע פוטנציאל לשינוי המצב ביחס למגבלה השנייה). 3423/18

 ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" תרבותית�מינוי שופטי� לבית המשפט העליו� בחברה רב" מנח� מאוטנר ראו למשל  139

  .)2003 (423ט י

יצחק ; )2005 (220–217, 213 י ‰ËÙ˘Ó" ?האיו� מבפני�? תלות שיפוטית�אי"מיכל אגמו� גונ�  ראו  140

 118–109, 105 ו ËÙ˘Ó È�Ê‡Ó "?מי עומד בראשה? הא� היא עצמאית? הרשות השופטת מהי"זמיר 

)2007.(  

ר ע� תחילת כהונתו של המחבר מציי� כי השקט ששרר במערכת המשפט הופ. 115' בעמ, ש�, זמיר  141

, וע� זאת לא נטע� בעניינו של פרידמ� שהוא אכ� ניסה להשפיע, )116' בעמ, ש�(השר דניאל פרידמ� 

  .באופ� בלתי הוג� על מערכת המשפט באמצעות הסמכויות הנתונות לו, או השפיע בפועל

של מערכת היבטי� מוסדיי� ומהותיי� : תרבות העצמאות השיפוטית בישראל"שמעו� שטרית   142

  ).2009 (529, 525 י ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó" השפיטה בראייה היסטורית

  .572–562' בעמ, ש�  143

ברור כי אי� מדובר בהסרה מוחלטת של מגבלות אלה בכ� שהמגבלות מתקיימות בישראל במידה   144

קל , ומכא� שא� רוזנברג ראה צור� בניתוחה של מגבלה שלישית, פחותה ביחס לארצות הברית

  .אנו איננו צריכי� להימנע מכ�וחומר שג� 
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מכא� שבהחלט אפשר לגשת לבחינת השאלה הקונקרטית העומדת . שינוי חברתי ניכר
  . במרכזו של המחקר הנוכחי

היא היעדר יכולת לגבש , תישית שהזכרהמחקר הנוכחי נסב על המגבלה השלי
אי� צור� . מדיניות מקיפה לביצוע השינוי וכ� היעדר יכולת להוציא מדיניות כזו לפועל

כמו , להכביר מילי� כדי להראות שהמגבלה בצורתה הבסיסית מתקיימת בשיטתנו
 שהרי לרשות 145,למעשה בכל שיטה שמתקיימת בה הפרדת רשויות במוב� המקובל

לא ארנק ולא "אי� , לצדה מתקיימות הרשות המחוקקת והרשות המבצעתש, השופטת
בית המשפט הישראלי . אמצעי� הנחוצי� להוצאת מדיניות חדשה אל הפועל, "חרב

והוא (ג� בית המשפט הישראלי נטול תקציבי� עצמאיי� : איננו יוצא דופ� מהבחינה הזו
את הדרכי� הספציפיות להקצאת א� אינו בעל יכולת ואינו נוהג לקבוע לרשויות האחרות 

 ג� בית המשפט הישראלי נטול כוח אכיפה ישיר והוא תלוי במוב� זה 146;)כספי הציבור
ג� הוא מקבל את החלטותיו רק כמענה לעתירות המוגשות אליו ורק ; ברשות המבצעת

  .בנוגע לשאלות המשפטיות שעתירות אלה מעלות
רג קובע את ארבעת התנאי� כדי לבחו� את כוחה של המגבלה השלישית רוזנב

 לאו –התקיימות� של תנאי� אלה , לטענתו. שיעמדו בלב הניתוח המוצע ברשימה זו
 עשויה לאפשר לבית המשפט להניע שינויי� חברתיי� ניכרי� – 147דווקא באופ� מצטבר

האמירה הכללית העומדת מאחורי התנאי� . על ידי החלשת כוחה של המגבלה השלישית
כי בתמיכה ציבורית ופוליטית לגישת בית המשפט קיימת אפשרות הפרטניי� אומרת 

 הכוונה – ”non-court actors“(שיפוטיי� �להתגבר על המגבלה השלישית א� גורמי� לא
 יתרמו בהתנהגות� ליישו� 148)א� ג� לציבור בכללותו, בכ� בעיקר לשחקני� פוליטיי�

, שיפוטיי��צד הגורמי� הלארוזנברג טוע� כי כשקיי� שיתו� פעולה מ, למשל. הפסיקה

 
 ראולדיו� בהיעדר אמצעי� בידי בית המשפט לגיבוש מדיניות כנגזרת של הפרדת הרשויות ויישומה   145

Worrall F. Mountain, The Role of Judicial Activism: Neither Sword Nor Purse? 10 SETON 

HALL L. REV. 6, 9 (1979–1980).  

, שיקולי� סבוכי� של מדיניות כלכלית או חברתית : "[...]דיר מגבלה זו כ�הנשיא ברק היטיב להג  146

ואשר עשויי� לחייב הנחת , הדורשי� מומחיות ומידע, אשר לעתי� קרובות א� שנויי� ה� במחלוקת

� "בג" (רצוי לו לשופט להזהר מהפעלת�, שה� מציד� מחייבות הנחות נוספות, הנחות והיפותיזות

5578/02 � ¯Â�Ó '¯˘¯ˆÂ‡‰  ,ג� כשבית )). 2004( לפסק דינו של הנשיא ברק 14' פס, 729) 1(ד נט"פ

, כגו� הקצאה שוויונית, הרי שהוא קובע א� עקרונות כלליי�, המשפט מתערב בשאלות תקציביות

ואיננו נכנס לשאלות כלכליות ספציפיות שללא הכרעה בה� מטבע הדברי� אי אפשר לקבוע מדיניות 

2599/00� "בג ראו למשלה לעניי� ז. וליישמה  „˙È� 'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ,לפסק 11' פס, 834) 5(ד נו"פ 

 .)2002 (דינה של השופטת דורנר

רוזנברג קובע כי לפחות תנאי אחד חייב להתקיי� כדי שיהיה לבית המשפט סיכוי להצליח בהנעת   147

 ).35' בעמ, 126 ש"לעיל ה, ROSENBERG(הרפורמה 

הוגי  ,רי�"מלכהמו� המתאגד באופ� ספונטני לצור� מאבק אלא ג�  לא רק ליכוונת" ציבור"בתיבה   148

  . ו� וא� תקשורתבעלי ה, דעות
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פסיקת בית המשפט עשויה להוביל את הצדדי� לשולח� משא ומת� ובכ� לקד� מאוד את 
  150. נעמוד עתה על ארבעת התנאי�149.השינוי

˙È˘‡¯ ,נדרש ששחקני� לא �יספקו תמריצי� ליישו� הרפורמה שבית  שיפוטיי�
שת ליישו� התמריצי� נועדו לגרו� לאלה שהסכמת� נדר. המשפט שוא� להניע

הוא , לטעמו של רוזנברג, התמרי� היעיל ביותר. הרפורמה לשת� פעולה ע� בית המשפט
אול� רוזנברג מדגיש כי תמריצי� כספיי� צפויי� להיות בלתי יעילי� , כמוב� כס�

. במקרי� של התנגדות עזה או היעדר גמור של רצו� לשת� פעולה ע� השינוי המתגבש
˙È�˘ , יטילו עלויות על אינדרש ששחקני� אחרי� �תנאי זה . יישו� פסיקת בית המשפט

יישו� הפסיקה יהיה � ככל שאי: הוא כמוב� תמונת ראי של התנאי הראשו� והגיונו פשוט
כרו� בעלויות גבוהות יותר מבחינת� של אלה ששיתו� פעולה מצד� חיוני להנעת 

ש� הנעה של שינוי רוזנברג מסביר כי ל. כ� גדלי� הסיכויי� להצלחת הרפורמה, השינוי
אלא נדרשת הטלת , חברתי מקי� לא די בעלויות שבית המשפט עצמו מוסמ� להטיל
כדי שהתנאי , בנוס�. עלויות כללית ונרחבת שרק חקיקה או אקט מנהלי יכולי� לספק

יתקיי� נדרש שיוטלו עלויות גבוהות מהתועלת הצומחת לשחקני� הרלוונטיי� 
אפקטיביות הרפורמה השיפוטית , ˘È˘ÈÏ˙. שיתו� הפעולה ע� בית המשפט� מאי

. מצריכה את קיומ� של מנגנוני השוק שיש ביכולת� לאכו� את החלטת בית המשפט
דהיינו ללא התערבות (א� השינוי יכול להתרחש ללא שינוי במוסדות הקיימי� , כלומר

אז גדלי� סיכוייו של בית המשפט , אלא באמצעות מנגנוני השוק בלבד) שלטונית
נדרש שלתומכיו של בית המשפט תהיה אפשרות , למעשה. יח בהובלת השינוילהצל

וזאת כדי לייש� את , ליצור מוסדות חלופיי� למוסדות השמרניי� המתנגדי� לשינוי
בית המשפט יוכל לייצר שינוי חברתי א� החלטותיו , ¯·ÈÚÈ˙. ההחלטה השיפוטית

מסוגלי� להניעו ללא מעטפת א� כאלה שאינ� , מספקות מנו� לגורמי� הרוצי� בשינוי
פסיקת בית המשפט יכולה לשמש את הגורמי� ברשות , למשל. של חובה משפטית

המבצעת המעונייני� בשינוי בכ� שהפסיקה תשמש בסיס לדרישת� של אות� גורמי� 
כלפי המחוקק להגדלת התקציבי� הנצרכי� לרפורמה או כתירו� להימנע מאכיפה של 

  . פורמהחקיקה המיועדת לסכל את הר
אול� נראה , התנאי� שרוזנברג מונה אמנ� מתייחסי� לשיטת המשפט האמריקאית

, שהרי המענה למגבלה השלישית, שה� צפויי� להועיל לא פחות ג� בהקשר הישראלי
כרסו� בהפרדת : יכול שיינת� בשני אופני� בלבד, המתקיימת כאמור במידה דומה אצלנו

ת לגבש תכניות ארוכות טווח ולהוציא� לפועל הרשויות תו� הענקה לבית המשפט סמכו
או שיתו� פעולה בי� בית המשפט לרשויות השלטו� ) וזהו כמוב� רעיו� היפותטי גרידא(

שיפוטיי� משלימי� את בית המשפט בנקודות שבה� � שבמסגרתו הגורמי� הלא, האחרות
הדיו� , ככל שפרופוזיציה כללית זו נכונה. גיבוש מדיניות ויישומה: ניכר חסרונו

 
149  ROSENBERG ,32–31' בעמ, 126 ש"לעיל ה.  

  .36–30' בעמ, ש�  150
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, ברלוונטיות התנאי� הספציפיי� שרוזנברג קובע לשיטתנו הופ� לכמעט טריוויאלי
 . מאחר שאי� בה� כל רכיב ייחודי לשיטה האמריקאית

ראה בקצרה כיצד עמידה בתנאיו של רוזנברג מאפשרות לבית המשפט אובכל זאת 
בה� מכרסמת עמידה � וכיצד אי, לפעול ביעילות להנעת שינוי בהקשר הנדו� ברשימה

ג� בית המשפט הישראלי אינו מסוגל בעצמו לספק ,  באשר לתנאי הראשו�151.ביכולת זו
בית המשפט אינו יכול למשל , לענייננו. תמריצי� כלכליי� הנדרשי� להנעת השינוי

לבנות תכנית שתעודד את המגזר החרדי לצאת לשוק העבודה או תכנית שתגרו� 
ולכ� בית המשפט זקוק לשיתו� , ודי חול וליישמ�למוסדות החינו� החרדיי� ללמד לימ

כ� לפחות , לעומת זאת המחוקק ורשויות המנהל. פעולה של השחקני� הפוליטיי�
יוכלו לגשר על הפער ולייש� את פסיקת בית המשפט באמצעות , בהסתכלות הלכאורית

התמריצי� , באשר לתנאי השני. בניית תכניות עידוד יעילות והוצאת� אל הפועל
שליליי� שבית המשפט בישראל מסוגל לייצר באופ� עצמאי מוגבלי� לענישה על ה

אינ� מספקי� את הסחורה , Ï‡Â�ÓÚוה� כפי שראינו בדיו� בפרשת , ביזיו� בית המשפט
לכ� בית . שלא לדבר על שינוי חברתי מקי�, א� בהקשר של מוסד חינו� אחד נתו�

שתפו עמו פעולה ויטילו עלויות על או הרשות המבצעת י/המשפט זקוק לכ� שהמחוקק ו
. יישו� הפסיקה באמצעות חקיקה או החלטות מנהליות שתיאכפנה בצורה מקיפה� אי

ג� אצלנו קיומ� של מנגנוני השוק היכולי� לקד� את השינוי ללא , בנוגע לתנאי השלישי
צור� במעורבות שלטונית עשוי באופ� תאורטי לתרו� ליכולתו של בית המשפט להוביל 

מוכ� לקלוט אברכי� , כמות שהוא, ככל ששוק העבודה בישראל, לדוגמה. ותו השינוילא
כ� לפסיקת בית המשפט המקדמת שינוי בתחו� השתלבות , ולתגמל אות� באופ� הול�

התנאי הרביעי עשוי להיות , לבסו�.  להצליח גבוה יותרהחרדי� בעבודה יש סיכוי
, חר שכפי שנראה בהמש� הניתוחרלוונטי לניתוח הסוגיה החרדית ביתר שאת מא

הימנעות המחוקק והממשלה מהנעת שינויי� נובעת מתלות קואליציונית בסיעות 
ולכ� סביר להניח כי בתו� הרשות המבצעת קיימי� גורמי� לא מעטי� , חרדיות

הממתיני� לגושפנקה משפטית שתאפשר לה� לחתור תחת המדיניות הגלויה ולייש� את 
  .גישתו של בית המשפט

בבואו , בנוגע לישימות התזה של רוזנברג בישראל נותר לנו להוסי� כי רוזנברג עצמו
מדגיש רכיב אחד בלבד של השיטה , לייחס את טיעונו לשיטת המשפט האמריקאית

בארצות הברית והוא סמכותו של בית המשפט לערו� ביקורת שיפוטית במוב� של ביטול 

 
 בהרחבה להל� בפרקהקשר החרדי תיבח� התנאי� של רוזנברג ב חשוב לשי� לב כי שאלת יעילות  151

ע� זאת ברור כי אי� בכ� .  אשר לפי המסקנה העולה ממנו התנאי� אינ� מועילי� ככל הנראה,.2.ד

מה ג� שמסקנת חוסר היעילות הכללית של התנאי� . כדי לפסול את בחינת התנאי� מלכתחילה

ואילו בחינת התנאי� , היפותטי משו� שהיא מתייחסת למצב וול, בהקשר החרדי היא מסקנה מסויגת

 .של רוזנברג נדרשת לנו לצור� הערכת המצב הקיי� והצפוי בפועל
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 רכיב שאנו תואמי� בו את 152, חוקהההחלטות של רשויות השלטו� האחרות על סמ�
פרק זה נראה כי טיעונו של � לאור הבחינה המוצגת בתת, א� כ� 153.ארצות הברית

שלפיו התגברות על מגבלת כוחו השלישית של בית המשפט תתאפשר רק , רוזנברג
תק� לשיטה הישראלית במידה , בהתקיי� לפחות חלק מארבעת התנאי� שרוזנברג קבע

   . האמריקאיתשבה הוא תק� לשיטת

בחינת ההתאמה של הניתוח האמפירי המונח בבסיס התזה של רוזנברג . 2


 לסוגיית החרדי

 בשאלת ההתאמה הכללית של טיעונו התאורטי של רוזנברג תיהפרק הקוד� דנ� בתת
א� עדיי� עשויה להתעורר טענה שלפיה היות שטיעונו של , לשיטת המשפט הישראלית

אזי כדי שיהיה תוק� ליישו� הטיעו� בנושאי� שוני� , רירוזנברג הוא פרי מחקר אמפי
נדרשת מידת התאמה מסוימת לא רק ברמת שיטות המשפט , מאלה שרוזנברג ד� בה�

בי� אלה שרוזנברג ביסס עליה� את טיעונו לבי� : אלא ג� ברמת המקרי� הקונקרטיי�
 של תזההכי תשובה מרכזית לטענה זו אומרת . אלה העומדי� למבח� ברשימה הנוכחית

, טענה כלליתבבירור אול� זוהי , רוזנברג אמנ� מוסקת מכמה מקרי� ספציפיי�
 אינ� בפרשות המונחות בבסיס המחקר של רוזנברגהמתקיימות  הספציפיותנסיבות וה

מדובר בשאלת ההנעה של שינוי חברתי כל עוד ,  למעשה.רכיב שאי� בלתו בטענה זו
,  יתרה מזאת154. רוזנברג עשויה להיות תקפהטענתו של, באמצעות בית המשפט מקי�

 
152  ROSENBERG ,428' בעמ, 126 ש"לעיל ה.  

  .88 ש"לעיל ה, ·�˜ ‰ÈÁ¯ÊÓעניי�   153

ו ומגביל אותו במגבלה אחת ויחידה והיא העובדה בפרק המבוא רוזנברג מציג את מסגרת טיעונ  154

� ”policy change with nationwide impact“המוגדר בפיו כ, שעסקינ� בשינוי חברתי מקי

)ROSENBERG ,4' בעמ, 126 ש"לעיל ה .(�ג� בראי השכל הישר אופ� הצגת הטענה של , בנוס

שכ� בכל מקו� ,  כי כוונתו של רוזנברג הייתה א� לסוג מקרי� מסוי�רוזנברג אינו מאפשר לסבור

שיטת : שיש לה שני סייגי� בלבד, הוא נקט לשו� כללית, בספר שבו התייחס המחבר לטיעונו

 ,ROSENBERG ראו למשל. ושאלה של שינוי חברתי ניכר) ובכ� כבר דנו לעיל(המשפט האמריקאית 

לבד זאת בכתיבה הביקורתית הדנה בתזה של רוזנברג אפשר מ. 429–427, 422, 36–30' בעמ, ש�

, �Gottlieb וShultz ראו למשל את דברי המלומדי�. למצוא התייחסויות מפורשות לשאלה זו

 Rosenberg argues not merely that the courts had little or no impact in specific“הטועני� כי 

cases, but he attempts to draw from these instances a general rule about judicial activity 

and the role of law”) ראוDavid Schultz & Stephen E. Gottlieb, Legal Functionalism and 

Social Change: A Reassessment of Rosenberg's The Hollow Hope: Can Courts Bring 

About Social Change?, 12 J.L. & POL. 63, 66 (1996)(.  
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ספציפית בהקשר הישראלי הושמעו דעות שלפיה� כתאוריה אמפירית עקרונות הגישה 
   155.של רוזנברג תקפי� ג� אצלנו

ע� זאת היות שבשלוש הפרשות שעליה� עמד רוזנברג במחקרו קיי� מכנה משות� 
ימית יותר ככל שהרכיבי� החלת התזה שלו על נושא כזה או אחר תהיה לגיט, מסוי�

הזכות להפלות ונישואי� , סגרגציה�המהותיי� הכלולי� במכנה המשות� של פרשת דה
א� יימצאו בנושא העומד למבח� , יתרה מזאת. מיניי� מתקיימי� בנושא זה� חד
ייתכ� שהדבר , התאמות מובהקות באשר למכנה המשות� של הפרשות האמריקאיות� אי

להל� נדו� בכמה . פ� החלת התזה של רוזנברג על הנושאידרוש התחשבות בקביעת או
הבדלי� בי� מה שמצטייר כמכנה משות� לשלוש הפרשות שרוזנברג ד� בה� לבי� 

  .הפרשות הנוגעות למגזר החרדי בישראל
בפרשות האמריקאיות השינוי . ההבדל הראשו� מתייחס לקבוצה הנהנית מהשינוי

וחלשות ולהעניק לה� זכויות החברתי נועד להיטיב ע� קבוצות מיעוט מ
ואילו השינוי בישראל , )מיניי��נשי� שמעוניינות להפיל וזוגות חד, אמריקאי��אפרו(

גיוס בחורי ,  למשל156.כדי להיטיב ע� הרוב" יתר�זכויות"נועד ליטול מקבוצת מיעוט 
שלילת הקצבאות צפויה ה� ; הישיבות צפוי להוריד את הנטל הביטחוני המוטל על הרוב

וה� לגרו� להוצאת , ביר את החלק מהתקציב שמתפנה בשל כ� למגזרי� אחרי�להע
מעורבות המדינה ;  במדינהיכלכלהמקרו החרדי� לשוק העבודה ובכ� לשפר את המצב 

 דומה 157.בחינו� החרדי עשויה לחזק את המכנה המשות� בחברה ובכ� לתרו� לחוסנה

 
 שגביזו� מתייחסת אליה בהקשר של ה הדוגמ.28' עמב, 122ש "לעיל ה, "חלולההתקווה ה"גביזו�   155

. ת ומדינהה של ד לבדו היא סוגיהשיג שינוי כשהוא פועל ליישראלההמשפט   של ביתיכולתוהיעדר 

 לדעת �נוי חברתי בשיתו� פעולה ע� הגורמי� האחרי� ההמשפט לתרו� לשי דוגמאות להצלחת בית

 �  ראו את הדיו� ב,בנוס�. לסבית�גביזו� סוגיית שירות� של נשי� בצבא וזכויות הקהילה ההומו

Daphne Barak-Erez, Judicial Review of Politics: The Israeli Case, 29 J.L. SOC’Y 611 

כגו� הסכמי� ומינויי� (על הסוגיות הפוליטיות ש� נטע� כי תוצאת ההשפעה בפועל , (2002)

 . המשפט העליו� הייתה מצומצמת מאוד בה� התערב ביתש) פוליטיי�
אי� כדי להציג עמדה ערכית כלשהי בנוגע " יתר�זכויות"או בלשו� " להיטיב"יוש� אל לב כי בלשו�   156

אלא שהמילי� נועדו , לשאלה א� עומדות לקבוצת הרוב בסוגיות הנוגעות לחרדי� זכויות מוקנות

הנאה שאיננה תלויה בתשובות לשאלות (לשק� את ההנאה שהרוב צפוי לקבל מ� השינוי החברתי 

 .אשר חשובה לעניי� ניתוח התמיכה שבית המשפט צפוי לזכות לה בבואו לחולל שינוי, )מוסריות
Ï  ‰ÎÙ‰Ó˜¯‡˙ "קהילתיות�מסגרת דיו� למערכות חינו� בחברות רב" רות גביזו� ראולטענה זו   157

˙ÈÎÂ�ÈÁ ? ˙¯·Â„ ÁÂ„ ÌÂ„È˜ ÏÚ ÍÂ�ÈÁÏ ¯ÈÏ ÔÂ Ò�Î ˙Â·˜Ú·230 ,230–239) 2006, ד� ענבר עור� .(

 אמנ� נראית ככזו שאי� מתעורר בעניינה הקושי העולה ,1ש "לעיל ה, Ï‡Â�ÓÚחשוב לציי� כי פרשת 

המיעוט (ויות מיעוט עסקינ� בהגנה על זכ, כמו בפרשות האמריקאיות, שכ� ג� בה, מ� ההבדל הנדו�

מדובר , )113 ש"בטקסט הצמוד לה(אול� כפי שהובהר לעיל , )הספרדי בתו� החברה החרדית

, לעניי� השינוי החברתי שעשוי לצמוח ממנה, מכיוו� שברובד העמוק מהות הפרשה, בהבחנה מטעה
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 רוב יש אינטרס ברור בשינוי כאשר לקבוצת: כי נפקות ההבחנה לדיוננו היא כדלקמ�
יכולתו של בית המשפט להוביל לשינוי תהיה גבוהה יותר מאשר , החברתי המדובר

 טענה זו נראית 158.במצב שבו עניי� ממשי בשינוי קיי� רק אצל קבוצת מיעוט מוחלשת
והיא איננה , אול� מקומה של הטענה בתו� יישו� התזה של רוזנברג, נכונה מאוד

מכיוו� שכל תרומתה היא בהצביעה על הסתברות גבוהה יותר , ההחלהמאתגרת את עצ� 
עובדה שמשתלבת היטב , שיפוטיי� ע� בית המשפט�לשיתו� פעולה מצד הגורמי� הלא

   159.בטיעונו של רוזנברג וצפויה לבוא לידי ביטוי ביישו� כל אחד מארבעת תנאיו
העובדה שבמקרה במבח� המציאות ,  בהמש� הפרקשיובהרכפי , אפשר לתהות מדוע

שלנו קבוצת הרוב היא הנהנית מהשינוי איננה מקנה לבית המשפט יכולת לחולל שינוי 
ולטעו� על יסוד תהייה זו שבאופ� החלת התזה של רוזנברג צרי� להינת� , חברתי בתחו�

בהקשר זה יש לתת את הדעת על כ� שהחשיבות האמתית . ביטוי ממשי להבדל הנדו�
שיש לציבור ) או כזה שמתיימר להיות אובייקטיבי(בייקטיבי נודעת לא לאינטרס האו

שכ� דווקא , אלא לאינטרס הסובייקטיבי שהציבור מגלה בשינוי כזה או אחר בפועל

 
� עצמאות החינו� החרדי מפני מעורבותה של איננה הגדלת היק� זכויות המיעוט הספרדי אלא אבד

  . המדינה החילונית

הדברי� האמורי� בפסקה זו מספקי� מענה לתהייה נוספת שעשויה להתעורר בנוגע ליישו� התזה   158

לא ברור כלל ששינוי בתו� החברה החרדית הוא שינוי חברתי ביחס לכל : של רוזנברג לענייננו

כ� (ראינו בפסקה זו שקיי� קשר הפו� , ¯‡˘È˙: ייה זו כ�אנסה להשיב על תה. החברה הישראלית

בי� זכויות המיעוט )  ואת הטקסט הצמוד אליה16ש " ולעניי� זה ראו לעיל ה–לטענת מבקשי השינוי 

כויות מיעוט לכ� א� מדובר בז. החרדי בהקשרי� הנדוני� במאמר לבי� זכויות של קבוצת הרוב

לא נראה כי השינוי , ˘�È˙. נראה כי מדובר בשינוי חברתי הנוגע לחברה בכללותה, חשובות מספיק

מיניי� �והדיו� בזכות לנישואי� חד, החברתי שרוזנברג ד� בו חייב לשנות מ� היסוד את חיי החברה

יי� הנוגעי� לזכויות בענייננו השינו, כפי שהוסבר בפרק המבוא, וזאת עיקר התשובה, ˘È˘ÈÏ˙. יוכיח

ברובד הערכי והעמוק יותר נועדו למעשה לעצור או לבלו� את מגמת ) או מיעוט בתו� מיעוט(הרוב 

התחרדות המדינה המתרחשת וצפויה בגלל גידולו הדמוגרפי והתעצמותו הפוליטית של המגזר 

בי� ענייננו לבי� תשובה זו פותחת פתח לטעו� להבדל נוס� .  זהו שינוי חברתי בפני עצמו–החרדי 

המכנה המשות� העולה מהפרשות שרוזנברג ד� בה� ולומר כי בארצות הברית הכוונה הייתה לחולל 

ואילו אצלנו הרצו� הוא להוביל , )הפליה גזעית כלפי שחורי�, למשל(שינוי במצב סטטי כלשהו 

, י� של רוזנברגחשוב לשי� לב כי בחינת התנא, ואול�). התחרדות המדינה(לשינוי במגמה דינמית 

הרכיב : נעשית בנוגע לשינוי ההתנהגותי ולא לשינוי הערכי העמוק, כמבואר במבוא לפרק זה

עצמאות , גיוס�מסורת של אי(ההתנהגותי בענייננו הוא סטטי בדיוק כפי שהיה בארצות הברית 

ינוי היות שאינני בוח� א� יתרחש הש, כלומר). תשלו� קצבאות לאברכי כוללי�, החינו� החרדי

אלא מסתפק , הליברלי בחברה החרדית א� לאו וכיצד הדבר צפוי להשפיע על החברה הכללית

שלילת תמיכה המדינה בלומדי , הוראת לימודי ליבה בישיבות קטנות, ל"גיוס לצה(בשינוי התנהגותי 

  . ההבדל המוצע הופ� לבלתי רלוונטי, )תורה

דומה כי יש בכ� כדי להצביע פע� נוספת על כלליות התזה של , 154 ש"בהמש� לדיו� לעיל בה  159

  .רוזנברג
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לשת� , המעונייני� לרצות את הבוחרי�, העניי� בפועל עשוי להניע את הפוליטיקאי�
רור כלל שהרוב לא ב, כפי שנראה בהמש� הניתוח,  ואול�160.פעולה ע� בית המשפט

אלא שקיי� מדרג מסוי� בי� , מגלה עניי� ממשי בכל הפרשות שהאינטרס שלו נפגע בה�
 שאליו נתייחס ג� בבואנו 161,הפרשות מנקודת מבט של העניי� הסובייקטיבי לציבור

והוא שיספק חלק ניכר מ� ההסבר לכישלו� או להצלחה של בית , לדו� בכל פרשה לגופה
  . המשפט

ההתערבות בנעשה בתו� המגזר החרדי מונעת ,  לפי חלק מהטענותלפחות, לבסו�
 וכ� בחלק מהמקרי� א� הטענה המרכזית של העותרי� היא 162,משיקולי� פטרנליסטיי�

להתערבות פדרלית בנעשה בתו� ?  למה הדבר דומה163.להגנה על מיעוט בתו� מיעוט
 ביחס למדינות – א� כי מיעוט גדול –שהיו מיעוט (מדינות הדרו� בארצות הברית 

 כדי להג� על 164,)כבר הוצא מחו� לחוק" נפרד אבל שווה"שבה� העיקרו� , הצפו�
 השוואה זו תקפה ג� להתערבות 165.מיעוט פנימי של שחורי� בתו� אות� המדינות

השלטו� הפדרלי בנעשה בתו� אות� מדינות ארצות הברית שסירבו לאפשר לנשי� להפיל 
המדינות שכבר ( אפשר לטעו� כי לרוב הליברלי  בהמש� לכ�166.את עובריה� כרצונ�

�שהמדינות האחרות ) לפחות אינטרס אידאולוגי(היה אינטרס ) ננה בה� חקיקה ליברליתכ

 
  . והטקסט הצמוד לה� 334–331 ש"להסבר התופעה ראו להל� ה  160

  .והטקסט הצמוד לה� 200–197 ש"מדרג בי� הפרשות מבחינת העניי� לציבור ראו להל� הלהצגת ה  161

נפוצה הטענה כי אכיפת הוראת לימודי ליבה נועדה להיטיב ע� ילדי החרדי� נגד רצו� , לדוגמה  162

4805/07� "בג ראו למשל(הוריה�  ÌÊÈÏ¯ÂÏÙÏ ÊÎ¯Ó‰� È„Â‰È  'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ,לפסק דינה 55' פס 

ג� בנוגע לשלילת הקצבאות לא מ� הנמנע )). 27.7.2008, פורס� בנבו(יה 'של השופטת פרוקצ

אשר מבוססי� על הנחה , )המעורבי� בתו� שיקולי רווחת הרוב(להצביע על שיקולי� פטרנליסטיי� 

להתפרנס בכבוד ולחיות חיי רווחה , ששלילת קצבאות המדינה תגרו� לחרדי� לצאת לשוק העבודה

מי שמשל� את המחיר הנורא ביותר על המצב : "ינראלחנ� רי' ראו למשל את דבריו האלה של פרופ(

צמיחת� של הישיבות לממדי� המבהילי� הללו המיטה עוני על . שנוצר הוא העול� החרדי עצמו

שלמה  –" העול� החרדי זקוק לעזרה ולא מ� הסוג שהוגשה לו על פי תביעתו עד עתה. הקהילה כולה

באשר )). ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„9) 2010 " 'חברת הלומדי�'החברה הישראלית ו "אלחנ� ריינרוצבי זוהר , נאה

אפשר וא� נהוג לראות בו אמצעי לשילוב החרדי� בחברה ובשוק העבודה לאחר , ל"לשירות בצה

: נוקט את אחת מהמלצותיו בזו הלשו�) 26' בעמ, 32ש "לעיל ה (2דוח ועדת גבאי , כ�. השירות

הצלחתה של כל התוכנית תלויה ביכולת להפו� את מסלולי השירות , צוות סבור כי במידה רבהה"

  ". לתעסוקה רווחית ומכניסה' מקפצה'המשמעותי ל

  . לפסק דינו של השופט לוי8' פס, 1ש "לעיל ה, Ï‡Â�ÓÚעניי�   163

 מדינות הייתה הפרדה �21ב) 123ש "לעיל ה, Brownסק הדי� בעניי� שנת מת� פ (1954נכו� לשנת   164

 מדינות ההפרדה הייתה אסורה או שלא הייתה �27ואילו ב, מפלה בבתי ספר בבחינת חובה או רשות

  ). 42' בעמ, 126 ש"לעיל ה, ROSENBERG(התייחסות לנושא בחקיקה 

  .95–94' בעמ,  ש�ראולדיו� בתפקיד� של מנהיגי� פדרליי� בביטול ההפרדה הגזעית   165

  . 189–182' בעמ,  ש�ראולדיו� במעורבות הגורמי� הפדרליי� בסוגיית ההפלות   166
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 נמצאנו למדי� שלא מדויק לטעו� כי בארצות 167.יעברו שינוי בהקשרי� המדוברי�
יברלי היה אלא שלרוב הל, הברית הקבוצה היחידה שחתרה לשינוי היא אותו מיעוט נפגע

  .חלק במאבק בדומה למצב בישראל
ההבדל השני בי� הפרשות המונחות ביסוד מחקרו של רוזנברג לבי� הסוגיה החרדית 

, בפרשות שרוזנברג ד� בה� תמ� המחוקק הפדרלי בשינוי המבוקש: נוגע לעמדת הריבו�
 אול� כפי 168,ואילו הקושי נבע בעיקר מהתנגדות הפוליטיקאי� במדינות השונות

נוטי� להתנגד , ובפרט המחוקק, רשויות השלטו� המרכזי בישראל, נראה בהמש� הפרקש
ג� הבדל זה מקבל ביטוי מובהק , בדומה לאמור על ההבדל הקוד�. לשינוי במגזר החרדי

אי� ספק שעמדת הרשויות . ביישו� התנאי� של רוזנברג ואינו מאתגר את עצ� ההחלה
א� יש לזכור כי עמדת� של , יע שינוי חברתיהאחרות מקשה על בית המשפט בבואו להנ

פשיטא כי . רשויות אלה נבחנת במסגרת התנאי� של רוזנברג ואיננה חיצונית לניתוח�
מצד המחוקק , למשל(שלפיה כשבית המשפט נתקל בהתנגדות רבה , קבלת עמדה הפוכה

נברג הייתה מרוקנת את טיעונו של רוז, התזה של רוזנברג מאבדת את תוקפה, )המרכזי
שהרי כל מטרתו של טיעו� זה היא לבחו� את עמדת� של השחקני� , מתוכ�

  . ושל השחקני� הפוליטיי� בראש�, שיפוטיי��הלא
ההבדל השלישי שאפשר להצביע עליו הוא היותו של המגזר החרדי קהילה 

לעומת זאת ההתערבות ". התערבות עומק"ששינוי בה דורש , אוטונומית סגורה
" התערבות רוחב" בפרשות הנדונות בספרו של רוזנברג היא השיפוטית שנדרשה

, מיניי�� דומה כי טענה זו נכונה בעיקר בנוגע לסוגיית ההפלות ונישואי� חד. לכאורה
א� כי (סגרגציה בית המשפט נדרש להתערב בקהילה סגורה יחסית �ואילו בפרשת הדה

יכה את המסורת של מדינות הדרו� אשר המש) הרבה פחות סגורה מהקהילה החרדית
 169.מסורת שהייתה חלק חשוב מתרבות� הייחודית של מדינות אלה, המפלה נגד שחורי�

איננו בהכרח חלק מהמכנה המשות� של " התערבות רוחב"מכא� שהמאפיי� של דרישה ל
ש ממנו על מהל� החלת הטיעו� של יוממילא בעייתי להק, הפרשות הנדונות אצל רוזנברג

  . רוזנברג על ענייננו
יש לשי� לב כי ג� באשר לשתי הפרשות האחרות ההבדל המדובר עשוי , מלבד זאת

שלפיה אי� לבית המשפט הישראלי , א� לחזק את המסקנה התיאורית העולה מרשימה זו
הרי כאשר אי� מדובר בקהילה . יכולת לקד� שינוי רב בתחומי האוטונומיה החרדית

וממילא יש , צפויה להיות יעילה פחותהתנגדותה לשינוי , סגורה ומלוכדת, אוטונומית

 
 Charles M. Payne, ‘The Whole United States Is Southern!’ Brown v. Board ראודיו� בטענה   167

and the Mystification of Race, 91 J. AM. HIST. 84, 87 (2004).  

  .166–165 ש"ראו לעיל ה  168

 .DAVID R ראודיו� בתרבות הגזענית של מדינות הדרו� ובהשפעתה על אופיי� הקהילתי   169

GOLDFIELD, BLACK, WHITE, AND SOUTHERN: RACE RELATIONS AND SOUTHERN 

CULTURE: 1940 TO THE PRESENT 1–23 (1990).  
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לכ� השינוי . מקו� לייחס לבית המשפט יכולת גבוהה יותר להניע שינוי בתו� קהילה זו
מהשינוי בהקשר של הפלות , מנקודת מבט זו, בהקשר החרדי צפוי להיות קשה יותר

 הרי, ג� א� היה קושי מסוי� בהחלת התזה של רוזנברג, א� כ�. מיניי�� ונישואי� חד
 היה בו –אלא ההפ� מכ� , שאי� בקושי זה כדי לקד� את טענת המאמר באופ� לא הוג�

  .כדי לאתגר את הטענה ולזכ� אותה
אשר אינ� יוצרי� קושי להחלת הטענה של רוזנברג , לעומת ההבדלי� שנדונו לעיל

קיי� מאפיי� אחד בולט לכל שלוש הפרשות , על הפרשות הנדונות ברשימה זו
הקושי להניע שינוי במישור הפוליטי  –ר מתקיי� בענייננו ביתר שאת האמריקאיות אש

רוזנברג עצמו מדגיש את הרכיב של קושי פוליטי . בשל כוח� הרב של מתנגדי השינוי
 של ו גביזו� רואה במאמר ביקורת על ספר' כמו כ� פרופ170.בפרק המסכ� את ספרו

שהתגברה , יבה עיקרית לנטייהרוזנברג בהיעדר אפשרות לחולל שינוי בזירה הפוליטית ס
לראות בליטיגציה טכניקה מועדפת להשגת שינוי ,  מאז שנות החמישי�בארצות הברית

   171.חברתי
 בי� המאפייני� שה� בבחינת המכנה המשות� לפרשות תילסיכו� ההשוואה שערכ

נראה כי ,  מבוססת טענתו של רוזנברג לבי� מאפייני הפרשות הנדונות ברשימה זו�שעליה
ואי� , לת התאוריה של המלומד האמריקאי על נושא החרדי� בישראל לגיטימיתהח

בהבדלי� המתקיימי� מטבע הדברי� בי� הפרשות כדי להשמיט את הקרקע מתחת 
  .למהל� ההחלה

 הביקורות העיקריות על רוזנברג. 3

למרות ניסיוני לשכנע לעיל באפשרות לייש� את התזה של רוזנברג בשיטת המשפט 
 לא הל�דומה כי הניתוח שיוצג ל,  באופ� כללי ובסוגיה החרדית באופ� ספציפיהישראלית

שכ� חלק , העיקריות שנמתחו על ספרו של רוזנברגיהיה מלא ללא התייחסות לביקורות 
דו� א� בביקורות אפרק זה � בתת. מהביקורות בהחלט עשוי להיות לנו מכשול אפריורי

רוב ביקורות אלה . וזנברג או ברלוונטיות שלכלליות המטילות ספק בתוק� טיעונו של רו
שלפיו אי� לבית המשפט יכולת להוביל , מתייחסות אל טיעונו התיאורי של רוזנברג

: שתי נקודות מייחדות בביקורות מסוג זה ה� אלה. לשינוי חברתי ניכר בעודו פועל לבד
ות שרוזנברג והדבר נראה א� טבעי הי(אלה רוב הביקורות שנמתחו על רוזנברג , ראשית

 
 The analysis in this book has shown that in“: רוזנברג מסכ� את התזה המוצגת בספרו כ�  170

assuming that courts can overcome political obstacles and produce change without 

mobilization and participation, reformers both reified and removed courts from the political 

and economic system in which the operate. And while such exercises may make for fine 

reading in constitutional-law textbooks, they seldom bring reform any closer” 

)ROSENBERG ,ב" ב–ההדגשה הוספה  ()429–428' בעמ, 126 ש"לעיל ה(.  

  .28' עמב, 122ש "לעיל ה, "חלולההתקווה ה"גביזו�   171
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אפשר , שנית; )תיאורי�אינו מתמקד בדיו� הנורמטיבי בספרו אלא בדיו� עובדתי
כפי שרוזנברג עצמו עושה בכתיבתו (להתמודד ע� ביקורות אלה בקלות יחסית 

לעומת . ואי� לנו צור� לתת לה� משקל מיוחד בהסקת המסקנות ברשימה זו, )המאוחרת
תגרות את המסקנה הנורמטיבית העולה מהניתוח זאת קיימות כמה ביקורות חשובות המא

,  ותייחס בפרקאאל כמה מביקורות אלה . לענייננואשר מהוות קושי ג� , של רוזנברג
   .תו� התאמת� לענייננו, העוסק במסקנה הנורמטיבית של הרשימה

עבור לביקורות עצמ� ראוי לציי� כי רוזנברג לא היה הקול הראשו� להשמיע אבטר� 
של בית המשפט על השינויי� החברתיי� הברוכי� בארצות הברית בנושא כי השפעתו 

 172,ביטול ההפרדה בי� לבני� לשחורי� מצומצמת בהרבה מכפי שמקובל לחשוב
ובוודאי לא הראשו� שהעלה ספק בנוגע לעצ� אפשרות הנעה של שינוי המציאות 

בי� ביותר  אול� נראה כי ההדי� האקדמיי� והציבוריי� הנרח173,באמצעות ליטיגציה
 ספרו של רוזנברג זכה לתמיכה 174לצד הביקורת הנוקבת, למשל. נודעו דווקא לרוזנברג

   175.אקדמית רחבה
מאחר , הביקורת הראשונה והפשטנית ביותר אומרת כי רוזנברג אינו מחדש דבר

שבעבר נערכו לפחות שני מחקרי� אמפיריי� המובילי� למסקנה דומה לזו של 
הרי שאי� בה אלא כדי לחזק את ממצאיו העובדתיי� , ו נכונה ג� א� טענה ז176.רוזנברג

של רוזנברג המשמשי� את הרשימה הנוכחית בבואה לנתח את בעיית החרדי� 
   177.בישראל

 
 STUART A. SCHEINGOLD, THE ברג ראונ בתקופה שלפני רוז, ביותר בתחו�החשובלמחקר   172

POLITICS OF RIGHTS – LAWYERS, PUBLIC POLICY AND POLITICAL CHANGE (1974) .

 ALEXANDER M. BICKEL, THE LEAST להעלאת ספקות בסוגיה עוד בשנות השישי� ראו

DANGEROUS BRANCH: THE SUPREME COURT AT THE BAR OF POLITICS 244 (2nd ed. 1986) 

  ).בשנות השישי�המהדורה הראשונה של הספר יצאה לאור (

 .Roscoe Pound, Law in Books and Law in Action, 44 AM. L. REV. 12 (1910) ראו למשל  173
את .  של רוזנברג ומנסי� לבקר� מכיווני� שוני�קיימת רשימה ארוכה של מאמרי� הדני� בטיעוניו  174

 : למצוא בעמוד הבית של המחבראפשררשימת הביקורות ואת תגובות המחבר לעיקריות שבה� 

www.press.uchicago.edu/books/rosenberg/.   

 המצדדי� בנכונות התזה של רוזנברג בארצות הבריתלהצגת דעות של פרופסורי� מאוניברסיטאות   175

 Rosa Brooks, A Court that Nudges More than it Leads, L.A. TIMES 20.7.2005, B:13 ראו

www.concordmonitor.com/article/fans-foes-alike-give-court-too-much-credit .  

176  Peter H. Schuck, Public Law Litigation and Social Reform, 102 YALE L.J. 1763, 1765 

(1993).  

שבית המשפט מסוגל ) ברצינות(רוזנברג משיב לגרסה המוקצנת של הטענה שלפיה איש איננו סובר   177

בור וא� בקרב אנשי ומראה שעמדה זו דווקא מקובלת בצי, להוביל לשינוי חברתי בעודו פועל לבד

, ראו את תגובותיו של רוזנברג בעמוד הבית שלו(ומכא� רלוונטיות התזה המוצגת בספרו , אקדמיה

  ).”Straw Person Arguments“: תחת כותרת, 174ש "לעיל ה
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,  אחד–ביקורת אחרת טוענת כי רוזנברג אינו מבחי� בי� שני סוגי פסיקה שוני� 
 לפי 178.ות לא תעשההמטיל חוב, ושני, המטיל חובות עשה על רשויות השלטו� האחרות

 מסקנה �אי אפשר לנתח שני סוגי פסיקה אלה בנשימה אחת ולהסיק מה, ביקורת זו
מאחר שיכולתו של בית המשפט להניע שינוי באמצעות הטלת חובת לא תעשה , כללית

היא ) ש� נפסלו חקיקה פלילית האוסרת הפלות, Roeכפי שנעשה בעניי� (על המחוקקי� 
יכולתו להוביל לשינוי באמצעות הטלת חובות עשה שמילוי� אפריורית גבוהה בהרבה מ

נראה כי ג� ). Brownעניי� כפי שנעשה ב(כרו� בשינויי� פוזיטיביי� במוסדות הקיימי� 
שהרי טענה אמפירית המבוססת על , ביקורת זו אינה מהווה מכשול רציני בפני רוזנברג

א� רוזנברג מצליח : רותאו במילי� אח, ספקטרו� רחב של מקרי� נמצאת רק מתחזקת
שבו היינו ) מתו� שניי� אפשריי�(להוכיח היעדר יכולת לבית המשפט בסוג מקרי� אחד 

, אזי מכוח קל וחומר טענתו נכונה ג� לסוג המקרי� השני, מצפי� שבית המשפט יצליח
לא פלא שהביקורת המדוברת מצטמצמת בסופו של , א� כ�. וממילא נכונה באופ� כללי

� בסוג המקרי� שבו לבית המשפט אמור להיות קשה להוביל לשינוי וקובעת המהל� לדיו
שכ� היא דורשת מבית המשפט יותר (כי התבססות על סוג מקרי� זה איננה הוגנת 

 אלא מנתח ג� את Brownעניי� היות שרוזנברג איננו מסתפק בניתוח של ,  ואול�179).מדי
דומה כי הביקורת איננה מאתגרת , )חש� כאמור בית המשפט היה צפוי להצלי (Roeעניי� 

אלא ג� לא את הרלוונטיות ) כפי שהוסבר לעיל(לא רק את תוק� הטענה של רוזנברג 
  .  היעדר יכולת של בית המשפט איננו מוב� מאליוRoeעניי� שהרי ב, שלה

ג� אצלנו , שכפי שנראה בהמש�, נוס� על כ�(יש לומר , באשר לנושא של רשימה זו
ו מצליח להניע שינוי א� במקו� שבו הוא נדרש להטיל חובות לא בית המשפט אינ

וכ� ג� המסקנות שלכאורה , כי ההבחנה המוצעת בביקורת נראית מעורפלת) תעשה
כדי לבחו� את יכולתו של בית המשפט להוביל לשינוי בנושא מסוי� , כ�. עולות ממנה

ה של תכלית זו לבחו� ודר� פריזמ, קריטי להגדיר מהי תכליתה הסופית של הליטיגציה
באשר לעתירות המבקשות לשלול תקציבי� , למשל. את משמעות ההבחנה המדוברת

ממוסדות חינו� חרדיי� שאינ� מלמדי� לימודי ליבה אפשר לטעו� כי המטרה היא יצירת 
אכ� העובדה שמדובר בהטלת חובה שלילית על הרשות , לפי קו מחשבה זה. שוויו�

תכלית� , אול� כפי שטענתי לעיל.  בית המשפט לקלה יותרהמבצעת הופכת את דרכו של
.  החרדית הנחלת ערכי� ליברליי� בחברה– 180של עתירות אלה היא בעיקרה אידאולוגית

סיכול כוונות המבקשי� להשיג תכלית זו הוא יעד ראשו� במעלה מבחינת ההנהגה 

 
178  Book Note, Grand Illusion, 105 HARV. L. REV. 1135, 1137–1139 (1992).  

מתגובתו של רוזנברג לקו ביקורת זה משתמע כי הוא בחר לבחו� את המחשבה . 1139' בעמ, ש�  179

 בית המשפט הצליח להוביל את השינוי לבדו לא כי זוהי ,123ש "לעיל ה, Brownשלפיה בהקשר של 

ראו את תגובותיו (� החברתיי� אלא מפני שזוהי הנחה מקובלת בקרב מבקשי השינויי, הנחה סבירה

  ).”Asking Too Much of Courts“: תחת כותרת, 174 ש"לעיל ה, של רוזנברג בעמוד הבית שלו

  .16 ש"ראו לעיל ה  180
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ו מחשבה וזאת בניגוד לק,  ומכא� הקושי העצו� שבו נתקלי� העותרי�181,החרדית
  . העולה מהביקורת הנדונה

ביקורת שלישית טוענת כי רוזנברג אינו מתייחס לאפשרות שהכרזה שיפוטית תשנה 
מחויבות גביזו� טוענת כי להכרזה על ' ברוח זו פרופ. מציאות נורמטיבית שינוי ניכר

 כדי לאתגר את הטענה של 182. פוליטיתהיש פוטנציאל לשנות דינמיקערכית של החברה 
נברג ביקורת זו צריכה להניח כי אותו כוח שלפיו נודע להכרזות שיפוטיות מתקיי� רוז

כ� לא באמת מדובר שאילולא (בלי קשר להתקיימות התנאי� שעליה� עומד רוזנברג 
לרעיו� זה רוזנברג משיב כי מדובר באמונה שאי� לה בסיס ). בביקורת על רוזנברג

 ג� בהקשר של חרדי� בישראל לא , כפי שנראה מהמש� הדיו� ברשימה183.אמפירי
) בלתי תלויה בתמיכה פוליטית אפריורית(נמצאה כל הוכחה להשפעה ערכית עצמאית 

  ).אלא רק לרעתו(של בית המשפט המשנה דינמיקה פוליטית לטובתו של בית המשפט 
ולכ� המסקנה , ביקורת אחרת שיש לעמוד עליה אומרת כי מחקרו של רוזנברג מגמתי

 הביקורת מציעה לנתח מקרי� שרוזנברג 184.היא מסקנה מטעה"  מוגבלבית משפט"של 
אינו ד� בה� או זוויות חדשות במקרי� שרוזנברג אכ� ד� בה� כדי להראות שרבי� ה� 
המקרי� שבה� בית המשפט זוכה לשיתו� פעולה מצד רשויות השלטו� האחרות ומצליח 

 לתזה של רוזנברג אלא לרוח דומה כי הביקורת איננה מתייחסת. להוביל לשינוי חברתי
הביקורת מקבלת את המגבלות ואת התנאי� , כלומר. הדברי� העולה מ� המחקר

בית המשפט מצליח ) או א� בדר� כלל(א� טוענת כי פעמי� רבות , שרוזנברג קובע
. ובכ� הוא מצליח לחולל שינויי� חברתיי�, להתגבר על המגבלות ולקיי� את התנאי�

של " יבש"אול� פשיטא כי אי� בה כדי להקשות על הטיעו� ה, נהביקורת זו נראית נכו
מעניי� לומר כי ביקורת מסוג זה עשויה להיות . אשר משמש אותנו ברשימה זו, רוזנברג

אשר בשונה מרוזנברג , קושי אמתי דווקא לטיעוני� כמו זה שעולה מ� המאמר הנוכחי
: לשו� אחר.  מקרי� מסוימתאינו בונה דוקטרינה כללית אלא מייש� אותה בקטגוריית

א� היה אפשר להצביע על השמטת מקרי� הנוגעי� לשינויי� ניכרי� באוטונומיה 
היה בכ� כמוב� כדי להטיל , החרדית העומדי� בסתירה למסקנה התיאורית של המאמר

  185.בו דופי רב

 
  . והטקסט הצמוד לה314 ש" הלהל�ראו   181

 יש לשי� לב שזוהי טענה שונה מ� הביקורת .25' בעמ, 122ש "הלעיל , "התקווה החלולה"גביזו�   182

ש� נטע� כי הימנעות של בית המשפט מלפסוק ,  והטקסט הצמוד לה�395–394 ש"המוצגת להל� בה

  .תית� הכשר לפרקטיקות חברתיות פסולות

 Non-Court“: תחת כותרת, 174 ש"לעיל ה, בית שלוראו את תגובותיו של רוזנברג בעמוד ה  183

Actors”.  

184  Neal Devins, Judicial Matters, 80 CAL. L. REV. 1027, 1067–1068 (1992).  

לדיו� בשאלה א� קיימות בענייננו פרשות נוספות שניתוח� עשוי להוביל למסקנה שונה מזו שהמאמר   185

  .והטקסט הצמוד לה� 216–210 ש"מציג ראו את הדיו� להל� בה
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לו , )Cowardly Court" (בית משפט פחדני"המכונה בפי רוזנברג , לפי ביקורת אחרת
המשפט בצורה נחרצת יותר והיה מביע פחות נכונות לקבל עיכובי� בביצוע   ביתפסק

 בספרו 2 רוזנברג מפנה בתשובתו לביקורת זו לפרק 186.השינוי היה מתרחש, פסק הדי�
ש� החלטות בית המשפט היו נחרצות ועדיי� , העוסק בזכויות הצבעה ותחבורה נפרדת

ו� הפסיקה כדי להתגבר על מגבלות לא הצליחו להוביל לשינוי מכיוו� שאי� בלש
 בהקשר החרדי היעדר 187.חברתיות וכלכליות שבתוכ� פועל בית המשפט, פוליטיות

משמעות לאופ� התנהלותו של בית המשפט ובפרט ללשו� הפסיקה מתחל� בחשש 
נראה , למשל. חשש שמתגבר ככל שבית המשפט תופס עמדה קשוחה יותר, להתנגדות

 הדי� הנחר� הראשו� בנושא לימודי ליבה הובילה את בהמש� כיצד התגבשות פסק
הסיעות החרדיות לפעול בצורה לא פחות נחרצת ולהעביר באופ� בהול את חוק מוסדות 

 הוא הדי� בנוגע לעמדה הנחרצת של השופט לוי בפרשת 188.חינו� תרבותיי� ייחודיי�
Ï‡Â�ÓÚ189. שיצרה התנגדות רבתי לפסיקת בית המשפט   

שג� היא מייחסת משקל לאופ� ,  ראוי לעמוד על גישה נוספתבהמש� לביקורת זו
אול� גישה זו נוקטת , שבו מתנהל בית המשפט במסגרת קביעת יכולתו להניע שינוי

עמדה הפוכה מ� הביקורת הקודמת ומציעה לבית המשפט לבחור אסטרטגיה שיפוטית 
המש� לקו ב. זהירה שמטרתה להוביל לדיאלוג בי� הצדדי� ובסופו של דבר לפשרה

מחשבה זה אפשר לטעו� כי לבחירה בליטיגציה כמכשיר להנעת שינויי� חברתיי� קיי� 
הלי� משפטי מחייב את הצדדי� לבנות את טיעוניה� בצורה בהירה : יתרו� מובהק

להבדיל מצעקנות והפרחת סיסמאות שבה� , ומסודרת תו� הבאת התימוכי� המתאימי�
.  המאפשר דיו� מסודר ומעלה סיכוי לפשרה דבר190,מתאפיי� השיח הציבורי הכללי

ובמקרה של עתירה , בהתדיינות בבית המשפט לצדדי� החוששי� מפסיקה כנגד�, בנוס�
  . קיימת מוטיבציה להתפשר, � בעיקר לצד המשיב"לבג

לעצ� ההלי� , קוד� כול: דומה כי אפשר להעלות כמה ספקות בנוגע לרעיו� זה
, הלי� זה משתיק טענות ערכיות, למשל: בוטלי�השיפוטי קיימי� ג� חסרונות לא מ

 191.תרבותיות וחברתיות שאי� לה� מעמד משפטי פורמלי ומדגיש את ניגודיות הצדדי�
בנוגע לסוגיית החרדי� יש לשי� לב כי בית המשפט לא יוכל להנהיג מדיניות , מלבד זאת

 בית אשר במסגרתה בכל עתירה המסכנת את האוטונומיה של המגזר החרדי יפסוק
שהיא רכיב (ולקוות שהרתעתו בסוגיה , המשפט על דר� פשרה או ידחה את העתירה

 
186  Michael W. McCann, Reform Litigation on Trial, 17 L. & SOC. INQUIRY 715, 726 (1992).   

 The Cowardly“:  תחת כותרת,174 ש"לעיל ה,  הבית שלועמודראו את תגובותיו של רוזנברג ב  187

Court”.  

  . והטקסט הצמוד לה�308–305 ש"להל� הראו   188

  .והטקסט הצמוד לה� 112–109 ש"לעיל הראו   189

   .278–277' בעמ, 14 ש"לעיל ה, "ותאחדומשפט  "ארז�ברק ראולטענה זו   190

  .265 'בעמ, 94ש "לעיל ה, "גיוס בחורי הישיבות"ארז �רק בראו  191
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, זאת מאחר שככל שהסתברות הפסיקה נגד המשיבי� נמוכה יותר. תישמר) מרכזי בטענה
נכונות , זאת ועוד. התמרי� להגיע לפשרה בעקבות לח� של בית המשפט קט� מבחינת�

דנו עליה� על ידי השקעה בהלי� מסודר הצדדי� להגשי� את אות� היתרונות שעמ
. ורציני כדי לנצח בו תפחת א� היא ככל שחרב הפסיקה תרחק מצוואר� של המשיבי�

הקשור לזהות הצדדי� , יכולת להוביל לפשרה היא במובני� רבי� עניי� פרסונלי, בנוס�
 וכ� לזהות) ולא רק לערכי� שה� מייצגי� או לסוגיה השנויה במחלוקת(המתדייני� 

מהדרי� הצליח בית המשפט להוביל את הצדדי� לפשרה הבפרשת קווי , למשל. השופט
לרבות מת� היתר (המאפשרת לחרדי� להמשי� ולקיי� הפרדה בתחבורה ציבורית 

א� בו בזמ� מונעת הפרדה , )לחברות ההסעות להעלות נשי� מהדלת האחורית
פט לא הצליח לייצר בית המש, כפי שראינו, Ï‡Â�ÓÚ לעומת זאת בפרשת 192.בכפייה

עורר גל התנגדות ויצר משבר קשה נוס� בי� החרדי� לבי� בית המשפט , פשרה אמתית
   193.העליו�

ביקורת אחרונה שנעמוד עליה מתבססת על השוואת הקשיי� שמעורר תהלי� של 
 194).פוליטית וציבורית(הנעת שינוי חברתי בזירה המשפטית ע� אלה שבזירות אחרות 

משפטיות אינ� נופלי� מ� �היות שהקשיי� בזירות הלא, מ� הביקורתלפי הגישה העולה 
אסטרטגיה של העברת , הקשיי� העומדי� בפני מבקשי השינוי הפוני� לבית המשפט

 נראה כי הביקורת עשויה 195.המשאבי� מליטיגציה למסלולי מאבק אחרי� איננה נכונה
מור הלה אינו מתעכב שכא(להקשות באופ� ממשי על מסקנתו הנורמטיבית של רוזנברג 

אשר מאופיי� ביתר שאת בקושי להניע ,  מכא� שלכאורה ג� לעניי� החרדי�196).עליה
שלפיה יש לוותר על מסלול הליטיגציה , מסקנה נורמטיבית, שינוי בזירה הפוליטית

המסקנה ,  מהדיו� בפרק ושעולהאול� כפי . מוטלת בספק, לטובת מסלולי� אחרי�

 
746/07� "בג  192 � Ô‚¯ '‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó) המשפט היה  אי� ספק כי א� בית). 5.1.2011, פורס� בנבו

הרי , ¯‚Ôכפי שלכאורה עשה בעניי� , מסוגל בכל פע� להוביל את ההתדיינות לפשרה מוצלחת

 יש לציי� כי ג� בנוגע לפרשת קווי .שהטענה של רוזנברג וג� התזה של המאמר הנוכחי היו נחלשות

  . מהדרי� יש שיחלקו על הצלחת הפשרה ויטענו שבית המשפט א� אשרר את המצב הקיי�

 לתוצאה הסופית של אלא ג�המשפט להוביל לפשרה  מאמ� הראשוני שנעשה בביתא רק להכוונה ל  193

והטקסט הצמוד  115–102 ש"לעיל ה ראו ,ינה הולמת אותהא" פשרה"מילה  ה שכאמור,טיגציההלי

 אלא את ההבדלי� ,השופטי� דווקאהרכבי  להדגיש את פערי היכולת בי� תייובהר כי אי� כוונ. לה�

  . נה בי� כלל הנפשות הפועלות בזירה המשפטית דינמיקה שושלשעלולי� להיווצר ב

הביקורת הנוכחית מתייחסת למסקנה הנורמטיבית של , בשונה מיתר הביקורות שנדונו בתת פרק זה  194

אול� היות , לכ� לכאורה מקומה להל� בפרק ה, רוזנברג ומאתגרת ג� את הטיעו� העולה מרשימה זו

  . פרק זה�להתייחס אליה בתתלנכו� ראיתי , רגשהביקורת היא מכשול אפריורי לגישתו של רוזנב

195  Orly Lobel, The Paradox of Extralegal Activism: Critical Legal Consciousness and 

Transformative Politics, 120 HARV. L. REV. 937 (2007).  

לעיל , ROSENBERG(רוזנברג מדגיש בפרק המסכ� דרכי פעולה חלופיות שעמדו למבקשי השינוי   196

  ).427–426' בעמ, 126 ש"ה
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 איננה מתבססת כלל ועיקר על ההנחה שיש לליטיגציה הנורמטיבית של רשימה זו
חלופות יעילות יותר אלא על הטענה שבחירה במסלול הליטיגציה עשוי להסב למבקשי 

בהחלט ייתכ� , לשו� אחר. בשונה מפנייה למסלולי� האחרי�, השינוי נזקי� כבדי� מאוד
 זאת חשוב לדו�  ע�.כי בית המשפט איננו התקווה החלולה היחידה של מבקשי השינוי

מאחר שפעילי� ליברליי� בוחרי� בעשורי� האחרוני� בעיקר , דווקא בליטיגציה
והכול מבלי לתת , ואילו בית המשפט נוטה יותר ויותר להיעתר לפניותיה�, במסלול זה

  .את המשקל הראוי להשלכות
פרק זה נראה כי למרבית הביקורות שנמתחו במרוצת השני� על טיעונו � לסיכו� תת

ומכל מקו� ביקורות אלה אינ� מהוות קושי רב לרשימה , ל רוזנברג יש מענה הול�ש
אחרוני� כדי לבחו� את הפרקי� ה�  תתיתיי� הדיו� שנער� בשלושתבכ� מס. הנוכחית

רלד רוזנברג על הסוגיה המתייחסת להנעת 'תוק� החלת התזה של המלומד האמריקאי ג
בדיו� זה נמצאנו למדי� כי ההבדלי� בי� . שינוי חברתי בתו� אוטונומיית המגזר החרדי

שיטות המשפט ובי� סוגי המקרי� וכ� הביקורת על רוזנברג אינ� פוגעי� בתוק� החלת 
וכל לעבור בלב של� לבחינת התקיימות התנאי� א, א� כ�. טיעונו על נושא הרשימה

  . שרוזנברג הציב בהקשר של חרדי� בישראל

 יישו
 התנאי
 של רוזנברג. 4

, ¯‡˘È˙: חשוב להעיר כמה הערות מתודולוגיות, תחיל לבחו� את התנאי� לגופ�אבטר� 
השחקני� "שיפוטיות בתור �הדיו� להל� יתמקד בהתנהגות� של רשויות השלטו� הלא

א� על פי שכאמור אפשר לראות בציבור בכללותו שחק� המשפיע על , "האחרי�
וליטיי� נובעת ה� מטעמי� הבחירה לדו� דווקא בנציגי� הפ. הסתברות קרות השינוי

מתודולוגיי� המנחי� להתמקד בגורמי� שאפשר לבחו� באופ� אמי� ולא ספקולטיבי את 
לעומת היעדר נתוני� מוצקי� על עמדת הציבור בישראל במרבית הסוגיות (עמדת� 

בשונה מנכונותו של חלק נכבד מהציבור : וה� מ� הטע� המהותי הזה, )הנדונות ברשימה זו
 197,הציבורי כגו� נושא המרחב, ת למאבק על סוגיות הנוגעות לו ישירותהכללי לצא

הישיר שלו  באינטרס הנושאי� השנויי� במחלוקת שאינ� נתפסי� בעיני הציבור כפגיעה
   198.יו� לרחובות� אינ� מצליחי� להוציא את האזרחי� השקועי� בטרחות היו�

 
רחוב " צבי צמרת ראואיל� בשבתות �צדדי על עניי� התנועה הרכובה בכביש בר�לסקירת המאבק הדו  197

) Jewish Political Studies Review 12 53) 2000" קונפליקט ודרכי� לפתור אותו, איל��בר

www.jcpa.org/jpsr/zameret-h.htm .  

רוזנברג מונה כמה סיבות אחרות שבשל� הוא איננו מתמקד בניתוח השפעת הפסיקה על הציבור   198

) �particularismתופעת ה(ובה� חשש למחקר שאינו מצליח לבחו� את התמונה הכוללת , בכללותו

). מבלי שהוא צפוי להוביל לתוצאות שונות(וכ� היק� המחקר הנדרש שאפשר להקדיש לו ספר נפרד 

ראו את (ע� זאת רוזנברג משלב בחלק מהנושאי� התייחסויות לדיווחי� בתקשורת ולסקרי דעת קהל 

 The Decentered or“: תחת הכותרת, 174 ש"לעיל ה, תגובותיו של רוזנברג בעמוד הבית שלו
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� רמת החשיבות בהקשר הזה חשוב לציי� את הקשר ההפו� הקיי� בדר� כלל בי
להבדיל (שהציבור החרדי מייחס לנושא שנוי במחלוקת לבי� העניי� שהציבור הכללי 

. מגלה בו) מהפעילי� הליברליי� שבמקרי� רבי� הופכי� את הנושא לשנוי במחלוקת
ובראש� עצמאות , של היהדות החרדית" ציפור נפשה"המחלוקות הנוגעות ל, למשל

וממילא גורמות ,  ידי הציבור הכללי כמשפיעות עליואינ� נתפסות על, החינו� החרדי
למרבה . לאזרחי� מעטי� מאוד להשקיע מזמנ� כדי לתרו� חלק להתרחשות השינוי

א� כי יחס הציבור , ל איננו דוגמה למצב הפו�"גיוס החרדי� לצה� ג� נושא אי, הפלא
 החרדי� אמנ� ברור שהימנעות. הכללי אליו שונה מזה שאל תכנית הלימודי� החרדית

ודאות � בר� אי, מגיוס מגבירה את נטל הביטחו� המוטל על כתפי המגזרי� המתגייסי�
האופי העקי� של , גיוס החרדי� פוגע במי שמשרת בצבא� באשר למידה שבה אי

פיחות באינטרס האישי מצד� של אלה שכבר סיימו את שירות� הסדיר וממילא , הפגיעה
, ל אלה הופכי� את המאבק הממשיכ –הצלחה יכולי� להשתת� במאבק וכ� צפי נמו� ל

 לעומת זאת 199.למצומצ� ביותר) טוקבקי�(להבדיל מהתכתבויות זועמות בתגוביות 
אשר כפי שיוסבר בהמש� אמנ� יש לו נגיעה לאוטונומיה (בנושא הקצבאות לאברכי� 

הציבור הכללי מזהה פגיעה ) א� חשיבותו בעיני החרדי� נמוכה משאר הפרשות, החרדית
   200.ולכ� מתנהל סביב הנושא מאבק ציבורי בעל השפעה, אינטרס הישיר שלוב

אפשר לדרג באופ� אפריורי את הפרשות לפי מידת , אחת: מכא� שתי מסקנות
ההצלחה הנמוכה ביותר בכל הנוגע לחינו� החרדי : ההצלחה הצפויה לבית המשפט כ�

רב בתוכני החינו� שבו מבקשי� להתע, והדעת נותנת כי הנושא של לימודי הליבה(
הצלחה מעט גבוהה יותר ; )חשוב מהתערבות בהפרדות בי� התלמידי� החרדיי�, החרדי

 
Bottom-up Approach” .( ג� ברשימה הנוכחית חלק לא קט� מיישו� התזה של רוזנברג מבוסס על

כמו כ� ניתוח של תפיסות הציבור והיחס ביניה� לבי� התנהגות . ורת היוצרת את דעת הקהלהתקש

ראו את הדיו� מיד במדרג הפרשות לפי מידת העניי� (השחקני� הפוליטיי� שזור ברשימה כולה 

והטקסט הצמוד  334–331 ש"להל� ה, לציבור וכ� את הניתוח המבוסס על תאוריית כלכלה פוליטית

  ).לה�

 הארגוני� 35שארגנו " מסע אלונקות נגד ההשתמטות"ש על "או למשל את הדיווח באתר עמותת חדו  199

לעיל , 2הדוגלי� בגיוס בני הישיבות כמחאה על החלטת הממשלה לאמ� את המלצות ועדת גבאי 

‡˙¯ " מסע האלונקות נגד ההשתמטות בדר� לירושלי�"ראו (ל� בפרק זה שתידו� לה, 32ש "ה

Â„Á" ˘18.1.2011 www.hiddush.org.il .יצוי� כי אי� (  איש�250לפי הדיווח השתתפו בצעדה כ

לאחת , אלא ככל הידוע לכותב דברי� אלה, מדובר בדוגמה המתייחסת להפגנה כושלת באופ� נקודתי

כשהיא אורגנה על ידי הגו� , ידה שנערכה בעת האחרונה בנושאההפגנות הבודדות א� לא היח

מיותר לציי� כי א� ). שמטרתו המרכזית היא לחולל שינוי בנוגע לחברה החרדית) ש"עמותת חדו(

שאת (הרי שאינטרס החרדי� , שיעור המשתתפי� במאבק משק� את העניי� שכל ציבור מגלה בסוגיה

גיוס עולה במידה בלתי נתפסת על העניי� �באי) ו לעילשלה� כבר הזכרנ" הפגנת החצי מיליו�"

  . שמגלה הציבור הכללי בגיוס החרדי� בעת האחרונה

  .והטקסט הצמוד לה 246 ש"ראו להל� ה  200
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. הצלחה גבוהה עוד יותר בכל הנוגע לקצבאות של אברכי הכוללי�; ל"בנושא הגיוס לצה
ציפייה שבית המשפט יצליח ככל שיש לו יותר תמיכה (הבנוי על השכל הישר , מדרג זה

 יסייע בידנו לאשש את תוצאות בחינת התנאי� של רוזנברג או ,)ופחות התנגדות
היות שהקושי הניצב בפני מבקשי השינוי בהקשר של הציבור הכללי , שתי�. להקשות�

ודווקא כלפי הנושאי� המרכזיי� לעניי� , אינו נובע מחוסר מודעות אלא מחוסר אכפתיות
לפיו בית המשפט יכול לתרו� אי� לקבל טיעו� ש, הנעת השינוי הליברלי בחברה החרדית

הרבה לשינוי במגזר החרדי על ידי העלאה של נושא מסוי� למודעות הציבור כדי להכניס 
 ובכ� 201)אשר אינ� נגועי� בכשלי� של כלכלה פוליטית(פוליטיי� � למשחק שחקני� לא

 202.להשפיע על תוצאת הניתוח באשר ליכולתו של בית המשפט להוביל לשינוי חברתי
פעת הפסיקה על מעורבות הציבור הכללי נדרש להראות שהפסיקה לא רק הטוע� להש

מעלה נושא מסוי� למודעות אלא שהיא משנה את סדר העדיפויות של הציבור בנוגע 
גורמת לציבור להפני� את חשיבות הנושא ולצאת למאבק ציבורי , למשל(לאותו נושא 

אמו� ההול� ופוחת בבית א� ה� בשל ה, קשה לפסול אפשרות זו מלכתחילה). ברחובות
 וה� בשל התגובות הציבוריות שראינו בנוגע לפסיקות הקודמות 203המשפט העליו�

  .משי� להראות זאת להל�או,  נראה כי כוחו של טיעו� זה חלש למדיי204בתחו�
˙È�˘ , מבחינת סדר הניתוח נראה א� טבעי לחלק את התנאי� לתנאי� המתייחסי�

) השני והרביעי, התנאי� הראשו�(ליטיי� בעיקר לשיתו� הפעולה מצד השחקני� הפו
והסדר בתו� הקטגוריה הראשונה ייקבע , )התנאי השלישי(ולתנאי המתייחס למצב בשוק 

. לייתר את המש� הדיו�) תתאורטי(כדי לאפשר וזאת , "מהקל אל הכבד"לפי העיקרו� 
 התקיימותו שהוא התנאי שהוכחת(ייתכ� שניתוח התקיימותו של התנאי הרביעי , כלומר

שיפוטיי� אכ� מחכי� �יעלה כי בסוגיה מסוימת השחקני� הלא) צפויה להיות קלה יחסית
 או אז לא יהיה צור� בניתוח, לגושפנקה שיפוטית להולי� את החברה אל השינוי המיוחל

 , מוטיבציה פנימית לביצוע השינויכשקיימתשכ� (יתר התנאי� השייכי� לקטגוריה זו 
 לחולל את השינוי כדיהאחרי� יספקו תמריצי� ויטילו עלויות  השחקני� פשיטא כי

 על כ� נתחיל מהקטגוריה הראשונה הכוללת דיו� בתנאי הרביעי ובתנאי� .)המבוקש
  205.הראשו� והשני ולאחר מכ� נתייחס לקטגוריה השנייה הכוללת את התנאי השלישי

 
  . לה�והטקסט הצמוד 334–331 ש"ראו להל� ה  201

ראו לעיל (המייחסת כוח לעצ� ההכרזה השיפוטית , טענה זו מתחברת לביקורת שנמתחה על רוזנברג  202

אול� היות שהדיו� הפרטני בטענה נדרש כדי להצדיק , )והטקסט הצמוד לה� 183–182 ש"ה

  . פרק זה�נבחר לדו� בטענה בתת, מתודולוגיה המתמקדת בשחקני� הפוליטיי� ולא בציבור בכללותו

  . והטקסט הצמוד אליה382 ש"ראו להל� ה  203

  .199 ש"ראו לעניי� זה את הדוגמה לעיל בה  204

אשר איננו מקפיד על ניתוח מסודר לפי , ש לציי� כי חלוקה זו לא מבוססת על ספרו של רוזנברגי  205

פעל בית המשפט בכל פרשה ופרשה לפי תקופות שונות תנאי� אלא מתאר את הסביבה שבה 

' בעמ, 126 ש"לעיל ה, ROSENBERG(התנאי�   על התקיימות‡‚· ÍÎומישורי� שוני� ומצביע 

בניתוח של ביטול של הפרדה גזעית בבתי הספר רוזנברג מתייחס לתנאי הרביעי , למשל). 106–94
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˙È˘ÈÏ˘ ,צד השחקני� בתו� קטגוריית שיתו� הפעולה מ (אינדיקציותג� בחירת ה
מהקל אל "שישמשו אותנו בבחינת התקיימות התנאי� תיעשה לפי העיקרו� ) הפוליטיי�

לשיתו�   סממ� מובהק וקל יחסית לזיהויהיא שהתקיימותו ,התנאי הרביעילכ� ". הכבד
באיזה : לדוגמה( לפי אינדיקציות מובהקות ייבח� ,שיפוטיי��פעולה מצד השחקני� הלא

המגזר ד לאחר שניתנה פסיקה נגד כיצד המדינה פעלה מי? רהצד המדינה נמצאת בעתי
,  יותר לזהותקשהתנאי� הראשו� והשני ה לעומת זאת את התקיימות� של 206).?החרדי
תייחס למכלול פעולות א בפרשה וניתוח� את כל השתלשלות האירועי�בשלב אולכ� 

 –ות המחוקקת ייכללו ה� הרש" מדינה"יש להבהיר בהזדמנות זו כי במושג  207.המדינה

 
וזאת בשל נטייתו להציג את השתלשלות האירועי� , )103–102' בעמ, ש�(דיו� דווקא לקראת סו� ה

אפשר להבי� את בחירתו זו על רקע תכלית הניתוח והיא להניח . בפרשה לפי הסדר הכרונולוגי

לש� כ� רוזנברג מראה כיצד בחלו� השני� החלו . תשתית אמפירית בבסיס התנאי� שהוא קבע

' בעמ, ש�(ואת� באו לעול� הישגי� מסוימי� של בית המשפט , להתקיי� התנאי� הראשו� והשני

 דבר שסימ� עלייה נוספת במסוגלות השיפוטית –ולבסו� התקיי� א� התנאי הרביעי , )102–94

ותוק� , אצל רוזנברג המסוגלות הסופית של בית המשפט היא בבחינת נתו�, כלומר. להוביל לשינוי

רשימה הנוכחית שונה והיא לבחו� א� בפרשות הנוגעות לעומת זאת מטרת ה. התנאי� הוא הנעל�

 –ולש� כ� נבחני� תנאיו של רוזנברג , לאוטונומיה החרדית לבית המשפט יכולת לגרו� לשינוי

. ואילו תוק� התנאי� הוא נתו�, אצלנו היכולת היא בגדר נעל�, קרי. שתוקפ� כבר איננו דורש הוכחה

תוק� התנאי� יבח� כל פרשה לפי כל התנאי� המוצעי� ולא נראה א� טבעי כי מי שירצה להוכיח את 

ע� זאת נראה לא פחות טבעי . יבנה את בחינתו מתו� ציפייה לוותר על ניתוח של חלק מ� התנאי�

שמי שמעוניי� בתוצאת יישו� התנאי� יתחיל בניתוח מ� התנאי שהתקיימותו צפויה לחסו� דיו� 

 התנאי� העוסקי� בשיתו� פעולה מצד השחקני� באשר להבחנה בי�. בחלק מהתנאי� הנוספי�

השני והרביעי לבי� התנאי השלישי שבמסגרתו נבח� מצב , הפוליטיי� המשתק� בתנאי� הראשו�

   ).201–195' בעמ, ש�(הרי שהיא קיימת ג� אצל רוזנברג , השוק

מיה באשר כגו� הערכות של אנשי האקד, רוזנברג נעזר בביסוס של תנאי זה באינדיקציות עקיפות  206

א� הוא קובע באופ� , סגרגציה במדינות הדרו��למניעיה� של הגורמי� הרלוונטיי� למהל� של דה

לשו� כימות ) (103' בעמ, ש� (”Evidence of such behavior is impossible to quantify“כללי כי 

קושי זה . )ננקטה מכיוו� שיתר הוכחותיו של רוזנברג מבוססות על נתוני� סטטיסטיי� מספריי�

וקשה לבחו� א� אות� גורמי� רצו בו מלכתחילה או שזה , מתעורר כשהשינוי בסופו של יו� התרחש

הקושי אינו , )כפי שנראה בהמש�(שבו השינוי לא התרחש , לעומת זאת במקרה שלנו. נכפה עליה�

חר הפסיקה שיפוטיות בזמ� ומיד לא�ויהיה לנו די להתבונ� בהתנהגות רשויות השלטו� הלא, מתעורר

  .התקיימות התנאי�כדי להיווכח באי

ג� אצל רוזנברג מרבית הניתוח מוקדש לנכונות ההולכת ומשתנה של רשויות השלטו� האחרות   207

ראו (של פסיקת בית המשפט ) בהתאמה(קיו� �לקיו� או אי) חיוביי� ושליליי�(להציע תמריצי� 

  ).195–182' בעמ, ש�: בהקשר של היתר ההפלות, למשל
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 ממשלת ישראל ומשרדי הממשלה הרלוונטיי� –  וה� הרשות המבצעת–כנסת ישראל 
  208.לכל פרשה
˙ÈÚÈ·¯ , התנאי� הראשו� והשני ייבחנו יחד לאור העובדה שההבחנה ביניה� נובעת

התנהגות השחקני� המייצרי� : א� מסוג התמריצי� ששחק� כזה או אחר מסוגל לייצר
ואילו התנהגות� של השחקני� , כה להיבח� לפי התנאי הראשו�תמריצי� חיוביי� צרי

אול� היות שכאמור אנו נתמקד .  לפי התנאי השני–המייצרי� תמריצי� שליליי� 
 דהיינו ייתכ� שחק� אחד המסוגל ה� ליצור –בשחקני� פוליטיי� שיכולותיה� מגוונות 

טב לאחד את הניתוח של  נראה כי מטעמי בהירות הדיו� מו–יות ותמריצי� וה� להטיל על
  .שני תנאי� אלה

˙È˘ÈÓÁ , התנאי� ייבחנו על בסיס ארבע פרשות מרכזיות הנוגעות למגזר החרדי
פרשת גיוס� של בחורי : ואלו ה�, שהעסיקו את בית המשפט העליו� בעשור האחרו�

 ;ליבה במוסדות החינו� החרדילימודי  הפרשה העוסקת בשילוב של תכנית ;הישיבות
ארבע .  פרשת הקצבאות לאברכי הכוללי�;רדה בבית הספר ביישוב עמנואלפרשת ההפ

נתפסי� , פרשות אלה מייצגות שני נושאי� יסודיי� אשר כפי שהוסבר לעיל בפרק ב
 עצמאות החינו� החרדי וקיומה של חברת –בציבור החרדי כבעלי חשיבות עליונה 

 להוביל לשינוי חברתי שינוי התנהגותי בנושאי� אלה צפוי,  כאמור ש�209.הלומדי�
רצוי כל כ� �והלא, הרצוי כל כ� מבחינת הפעילי� הליברליי� העוסקי� במלאכה, ערכי

  . מכא� הבחירה לדו� דווקא בפרשות אלה. מבחינת ההנהגה החרדית
באופ� תאורטי אפשר להעלות ? כלו� רשימת הפרשות והנושאי� היא רשימה ממצה

המעמידי� בסכנה את ) הפרשות שהוזכרו לעילמלבד ארבע (על הדעת ענייני� נוספי� 
אפשר ,  יתרה מזאת210.קיומה של חברת הלומדי� או את עצמאות החינו� החרדי

) מלבד הנושא של חברת הלומדי� ועצמאות החינו� החרדי(להעלות נושאי� אחרי� 
שהתערבות בית המשפט בה� עשויה להוביל לשינוי התנהגותי מקי� שאחריו צפוי שינוי 

לבית המשפט העליו� לא הגיעו עתירות הנוגעות לפרשות ,  אול� למיטב ידיעתי211.ערכי

 
רוזנברג מרבה להתייחס לשחקני� הפוליטיי� ברמה , תהפדרלימלבד שתי רשויות אלה ברמה   208

נראה כי אי� לנו אלא , היות שישראל איננה מחולקת למדינות בעלות עצמאות מסוימת. מדינתית

ע� זאת ניגע בנקודות מסוימות א� . הממשלה ורשויות מנהל נוספות, להסתפק בדיו� בפעולות הכנסת

  .להקיש ממדינות ארצות הברית אליה�) א� כי באופ� קלוש למדי(אשר אפשר , המקומיותברשויות 

הפרק חשיבותה של כל פרשה באשר לנושא שאליו היא מתייחסת איננה �א� כי כאמור בתחילת תת  209

  .זהה לחשיבות של חברתה

מטע�  תתקבל החלטה אכיפה למנות מורי� א� ביו� מ� הימי�, למשל באשר לעצמאות החינו�  210

משרד החינו� לתפקידי הוראה במוסדות החינו� החרדי או להטיל איסור על הוראת תכני� שיש בה� 

 יהיה בכ� כדי לספק חומר נוס� שעל בסיסו אפשר –משו� ייחוס עליונות לבני לאו� או דת מסוימי� 

   .לבחו� את טענת המאמר

 טלוויזיה המטיפה לערכי� הטלת חובה משפטית אכיפה לצפות על בסיס יומי בתכנית, למשל  211

   .ליברליי�
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בנוס� יוזכר כי על פרשות אחרות שנוגעות לציבור החרדי וא� . או נושאי� שכאלה
 או ייבוא בשר 212כדוגמת הנושא של חילול שבת במרחב הציבורי, מעוררות את זעמו
שאי� עסקינ� בה� בשינוי החברתי משו� ,  טיעוני לא בהכרח יחול213,שאינו כשר לאר�

, ג� הנושאי� הנוגעי� לאורחות הציבור החרדי פנימה, יתר על כ�. בתו� החברה החרדית
 לא 215, או במקומות אחרי�214כגו� סוגיית ההפרדות בי� המיני� בתחבורה ציבורית

מאחר שבתו� הציבור החרדי עצמו אי� קונצנזוס בנוגע , בהכרח רלוונטיי� לדיוננו
וממילא , מרכזיות� של נושאי� אלה בתפיסה החרדית�  מכא� נובעת אי216.ת אלהלסוגיו

דומני כי , משכ�. אי� בהתערבות בית המשפט בה� משו� סכנה של שינוי חברתי מקי�
ארבע הפרשות הנדונות במאמר ה� רשימה ממצה של פרשות שעל בסיס� אפשר לבחו� 

  .י בית המשפט העליו�את אפשרות הנעת השינוי החברתי במגזר החרדי על יד

‡ ( ÈÚÈ·¯‰ È‡�˙‰ ˙ÂÓÈÈ˜˙‰–˙ÈËÙ˘Ó ‰˜�Ù˘Â‚Ï ˙Â˜˜Â˙˘‰   
התנאי הרביעי של רוזנברג דורש כי החלטת בית המשפט תספק מנו� גרידא , כאמור

 והתקיימותו של תנאי זה תספק לבית 217,להשתוקקות� של השחקני� האחרי� לשינוי
רי א� קיימת מוטיבציה מוגמרת שה, המשפט את העמדה הנוחה ביותר להנעת השינוי

וכל מה שה� זקוקות לו הוא גושפנקה של בית , של רשויות השלטו� האחרות לבצע שינוי

 
   .11ש "לעיל ה, ÂÁ¯·עניי�   212

   .11 ש"לעיל ה, Ï‡¯ËÈÓעניי�   213

  . 192 ש"לעיל ה, ¯‚Ôעניי�   214

גדר . לא עוצרי� בשחור"תמר רות� וכס ליבק  אלראולסקירת ההפרדות בי� מיני� במגזר החרדי   215

. ı¯‡‰–ÈÏÏÎ  online 30.10.2010 www.haaretz.co.il/misc/1.1227508  "ההפרדה במגזר החרדי

� " בגראולעתירה חדשה שהוגשה נגד ההפרדה בי� נשי� לגברי� בשכונת מאה שערי� בירושלי� 

7521/11 � ‰È¯ÊÚ 'Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó) החלטות בתיק זמינות באתר בית ( )16.10.2011, פורס� בנבו

   ).המשפט העליו�

מנהיג הקהילה החרדית בארצות הברית בדור האחרו� , למשל בנוגע להפרדה בתחבורה הציבורית  216

ת אגרות " שוראו, הרב משה פיינשטיי� פסק כי אי� חובה להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית מעורבת

 בעיקר –במחלוקת פנימית בתו� הציבור החרדי ושא שנוי ג� בישראל הנ. סימ� יד, אב� העזר ב, משה

. לבי� החוגי� הליטאיי�, ובפרט חסידות גור, בי� החוגי� החסידיי� המחמירי� מאוד בדיני צניעות

על אוטופיה ומציאות : המשפט כסוכ� של רב תרבותיות"לעניי� זה ראו מאמרה של נויה רימלט 

ע� זאת ). 2012 )3( מבÌÈËÙ˘Óצפוי להתפרס� ב (129–114ש "ה" בפרשת ההפרדה באוטובוסי�

 התערבותו של בית המשפט בסוגיות אלה תגרור הקצנה בעמדות אי� לשלול את האפשרות שבעתיד

  .החרדי� בנוגע למושא ההתערבות ותהפו� אות� לרלוונטיות לענייננו

י� להיפגע א�  משפטית יכולי� לשמש למשל יחסי� קואליציוניי� שעלולהסיבה לצור� בגושפנקכ  217

  ישראלית פרדיגמטיתהדוגמ. הממשלה תיזו� שינוי הנוגד את האינטרס של השותפי� לקואליציה

 חיהדל  יצחק רבי�ראש הממשלהנכונותו של �אי היא )בהקשר אחר אמנ�(להתקיימות התנאי הרביעי 

3094/93� "בג ראו .דרעיאריה ת השר א Ï ‰ÚÂ�˙‰ ÔÚÓ� ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,ד "פ

  ).1993 (404) 5(מז
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כדי לבחו� את התקיימות התנאי בהקשר . יישו� הפסיקה צפוי להיות קל יחסית, המשפט
בשלב המקדמי שומה עלינו לבדוק א� בעתירות הנוגעות , הנדו� ברשימה זו

עיו� בפסיקה . וא� כ� באיזה צד, המגזר החרדי המדינה משמשת בעלת די�לאוטונומיית 
, למשל. הרלוונטית מראה כי המדינה תמיד משיבה לעתירות המופנות נגד המגזר החרדי

 218.כמשיבגיוס של בחורי הישיבות שימש שר הביטחו� כידוע � בכלל העתירות בנושא אי
המשמעותית  ה� בהתדיינות, ג� בפרשת תכנית הליבה במוסדות החינו� החרדיי�

 התרבות והספורט , משרד החינו�220, וה� בהתדיינות המשמעותית השנייה219הראשונה
  Ï‡Â�ÓÚ.221הוא הדי� בפרשת . הופיע כמשיב

אול� בשל אופיו של התנאי הרביעי בהחלט הגיוני לומר כי עמדתה הרשמית של 
כל , כאמור, � כ�א. המדינה משמשת מסווה לשאיפתה לשינוי לפחות בחלק מהעתירות

שהמדינה זקוקה לו כדי להתחיל להוציא את השינוי הרצוי מ� הכוח אל הפועל הוא 
לכ� כדי לאמת השערה זו בהקשר הרלוונטי לדיוננו נדרש . המשפט גושפנקה של בית

או (שבה� העותרי� זכו והמדינה הפסידה ) מבי� אלה שהזכרנו(לבדוק א� באות� פרשות 
המדינה , )צאה כזו ובית המשפט העביר מסר התומ� בשינוישהתעורר חשש ממשי לתו

  . שינתה את גישתה לאחר מת� פסק הדי� והחלה לפעול במר� למימוש פסק הדי�
˙È˘‡¯ עשה זאת אבטר� . דו� בהתנהלות המדינה בנושא הגיוס של בני הישיבותא

 מחד יש לה :אחזור ואציי� כי סוגיית גיוס� של בחורי הישיבות היא סוגיה אמביוולנטית
נגיעה עמוקה לגרעי� הקשה של אוטונומיית המגזר החרדי ובפרט לרצו� להוסי� 

מאיד� גיסא הגשמת שאיפה זו ; ולהעסיק את כל מי שחפ� בכ� בלימוד תורה רצי�
מגבירה את נטל השירות הצבאי המוטל על יתר האזרחי� ולכ� מעוררת עניי� מסוי� 

למצער יחסית (ורית היא לפעולה אקטיבית על כ� ציפייתנו האפרי. בציבור הכללי
   222.של המדינה לאכיפת הפסיקה השיפוטית) לסוגיית החינו� החרדי

 ששלל את סמכותו של שר הביטחו� ¯ÔÈÈË˘�È·Âלאחר מת� פסק די� בעניי� , כזכור
 והגשת המלצותיה של 223להארי� מדי שנה את דחיית גיוס� לצבא של בני הישיבות

חוק " חוקקה הכנסת את חוק דחיית השירות המכונה 2002 ביולי 23�ב, ועדת טל

 
  .93 ש"לעיל ה, ¯ÔÈÈË˘�È·Âוכ� את עניי� , 18ש "ראו את רשימת הפסיקה לעיל בה  218

10296/02� "בג  219 ÏÚ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ ÔÂ‚¯‡ � ÌÈÈ„ÂÒÈ 'Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯˘, 224) 3(ד נט"פ 

)2004.(  

  .162 ש"לעיל ה, ‰È„Â‰È ÌÊÈÏ¯ÂÏÙÏ ÊÎ¯Óעניי�   220

  .1ש "לעיל ה, Ï‡Â�ÓÚעניי�   221

 הציבורי נגד על אופיו המצומצ� של המאבק 199 ש"יוש� אל לב כי האמור בטקסט הצמוד לה  222

וממילא איננו גורע מ� הרצו� של , גיוס� של בני הישיבות איננו מאיי� את עצ� העניי� שיש לציבור�אי

לקשר בי� עמדות הציבור להתנהגות . הפוליטיקאי� לחולל את השינוי שבו קיי� עניי� לציבור

  . והטקסט הצמוד לה� 334–331 ש"הפוליטיקאי� ראו להל� ה

  .93ש "לעיל ה, ¯ÔÈÈË˘�È·Âעניי�   223
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 קיבע למעשה את המצב ברי כנסת ח42 מול 53 החוק שעבר בכנסת ברוב של 224".טל
על ידי הענקת זכות לדחיית השירות הצבאי לכל מי שלומד , שהיה קיי� קוד� לכ�

ה שבמהלכ" שנת הכרעה" החוק חידש וקבע 225.בישיבה ואיננו עוסק בכל עיסוק אחר
 רשאי� לעזוב את מסגרת הישיבה כדי לבחו� את דרכ� מבלי 22אברכי� שהגיעו לגיל 

ל או לפנות "להתגייס לצה, ובסיו� השנה תעמוד לה� האפשרות לשוב לישיבה, שיגויסו
בכפו� להחלטת שר , לשירות אזרחי לתקופה העומדת בהתאמה למצב� המשפחתי

, )2(2עי� ת החוק לתוק� נוס� לו סתקופה קצרה לאחר כניס,  יתרה מזאת226.הביטחו�
המתיר לב� ישיבה המצוי בהסדר דחיית שירות לעסוק בעיסוקי� נוספי� בשעות שבה� 

  227.אינו לומד בישיבה
 בית המשפט לא הביע עמדה נחרצת ¯ÔÈÈË˘�È·Âהיות שבפסק הדי� בעניי� , לכאורה

די להרחיב הסדר שיש בו כ, האומרת שיש לגייס תכ� ומיד את כל בחורי הישיבות
בהדרגה את היק� גיוס� של בחורי הישיבות בהחלט עשוי לעלות בקנה אחד ע� יזמת 

אול� נראה כי חקיקת החוק מלכתחילה נועדה לקבע . השינוי שבית המשפט שא� להניע
הסיעות החרדיות פעלו , לראיה. �"את המצב הקיי� ולמנוע שינויי� בעקבות פסיקת בג

 האחרי� להצביע בעד החוק וכמוב� הצביעו בעדו בכנסת במר� רב כדי לשכנע את
לעומת זאת החלטתו של אהוד ברק להפו� את ההצבעה בעד החוק להצבעת . בעצמ�

אמו� בממשלתו זכתה לביקורת ציבורית נוקבת על בגידה בערכי יסוד המגולמי� 
   228". גיוס אחד–ע� אחד "בסיסמת הבחירות 

העידו על " חוק טל"התוצאות של מלבד כוונתו הסובייקטיבית של המחוקק ג� 
כפי שאפשר ללמוד ה� מהנתוני� הכמותיי� וה� , למשל. היעדר שות� לבית המשפט

נכו� לחודש : לא הוביל לשיפור ניכר כלשהו בסוגיה" חוק טל", מהנתוני� האיכותיי�
שנת "ל בתו� "גויסו לצה) למעלה משלוש שני� לאחר כניסת החוק לתוק� (2005דצמבר 

ולעומת זאת מספר דחויי השירות היה באותה עת ,  בני ישיבות בלבד74" ההכרעה
שלכאורה היו , "חוק טל" מבחינה מהותית שני החידושי� של 229. אנשי�45,639

ידיעה על קיו� שנת , ראשית: לא הועילו, אמורי� להביא לשינוי מספר המתגייסי�
משלה לא נקטה המ, שנית; ההכרעה כמעט שלא הגיעה לאוזניה� של בני הישיבות

 
). חוק דחיית שירות: להל� (2002–ב"התשס, חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת� אמנות�  224

  .22–20' עמב ,19ש " לעיל ה,דרורי בכנסת ראו "חוק טל"לדיו� באופ� העברתו של 

   . לחוק דחיית שירות4–2 'ס  225

   .6–5 'ס, ש�  226

מחד גיסא הדבר מסרס במוב� מסוי� את התמרי� להצטר� לשירות האזרחי כדי לצאת ). 2(2 'ס, ש�  227

 שעות שבועיות מונעת את 45 דרישת החוק ללימודי� בכולל בהיק� של  גיסאמאיד�. לשוק העבודה

  .)כמוב�, בהתקיי� אכיפה יעילה(נרחב ות לעבוד בהיק� האפשר

  .22–21 'עמב ,19ש " לעיל ה,דרורי  228

6427/02� "בג  229 ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ,דינו של הנשיא ברק  לפסק15' פס, 15ש "לעיל ה .  
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. צעדי� ממשיי� להקמת מסלול השירות האזרחי שיהיה אטרקטיבי יותר בעיני החרדי�
דאז כ� עולה בי� היתר ממכתבה של שרת המשפטי� דאז ציפי לבני לראש הממשלה 

 אינו 'חוק טל'היישו� של "ש� טענה השרה כי , 18.7.2005מתארי� , אריאל שרו�
בית המשפט עצמו מציי� בפסיקתו המאוחרת כי  א� 230".בלשו� המעטה, משביע רצו�

מספר בחורי הישיבות הנמצאי� בהסדר דחיית השירות שבסופו ה� זוכי� לפטור מלא 
 ¯ÔÈÈË˘�È·Âבעניי� בעקבות מת� פסק די� ,  כלומרÔÈÈË˘�È·Â¯.231הל� וגדל מאז פרשת 

 של גיוס��שבו הוצגה עמדה מפורשת על אודות הפגיעה בעקרו� השוויו� הנובעת מאי
בית המשפט לא זכה לשיתו� פעולה רציני מצד רשויות השלטו� האחרות , בני הישיבות

   232.ואולי א� ההפ� מכ�
ובסמו� ,  איננה המילה האחרונה של בית המשפט בנושא¯ÔÈÈË˘�È·Âפרשת , כידוע

 כ� –התדיינות זו הניבה . � ארבע עתירות נגד החוק עצמו"הוגשו לבג" חוק טל"לקבלת 
 ידו� בהמש� בבואאאול� בכ� , ¯ÔÈÈË˘�È·Âאות שונות מאלה של פרשת  תוצ–נראה 

מאחר שדי לנו בתגובת המדינה , לנתח את התקיימות התנאי הראשו� והשני של רוזנברג
לאחר פסק הדי� הראשו� בנושא כדי להיווכח שהיא לא המתינה לגושפנקה המשפטית 

  233.ממילא איננו מתקיי�ושהתנאי הרביעי של רוזנברג , כדי לחולל שינוי בנושא
˙È�˘ סקור אלש� כ� . בח� את התנהלות המדינה בנוגע לפרשת לימודי הליבהא

מר מראש כי היות שעניי� החינו� החרדי וא. בקצרה את השתלשלות הענייני� בפרשה
כדי לבסס את טיעו� , הוא דוגמה מובהקת לנושא המצוי בליבת האוטונומיה החרדית

 בית המשפט הפועל להנעת רפורמה חברתית בתחומי חוסר האפקטיביות הכללי של
התקיימות התנאי� של רוזנברג � דרש להראות כי איאהאוטונומיה של המגזר החרדי 

  . באשר לפרשת לימודי הליבה בולטת במיוחד

 
  . דינו של הנשיא ברק  לפסק13' פס, ש�  230

המשפט בעניי�  פסיקת ביתשלפיה להרחבת הטענה . ברקפסק דינו של הנשיא  ל28' פס, ש�  231

ש "לעיל ה, "גיוס בחורי הישיבות "ארז� ברקראו, רובינשטיי� לא הותירה רישומה על חיי המעשה

  .241 'עמב, 94

, משפט לא הכריע מהותית בסוגיה אלא רק העביר את סמכות ההכרעה לכנסתה הפרכת הטענה שבית  232

� בעניי� "כ� כל חוק מפי הכנסת תוא� את פסיקת בגוÔÈÈË˘�È·Â¯) ארז� ברקראו ,)93ש "לעיל ה 

  . 242–241 'עמב, 94ש "לעיל ה, "גיוס בחורי הישיבות"

 אינה ¯ÔÈÈË˘�È·Âושהתנהגות המדינה בפרשת , אפשר לטעו� מנגד כי עמדות המדינה אינ� סטטיות  233

אול� . ולכ� ההיסק הלוגי שהצעתי אינו תק�, חייבת לשק� את התנהגותה בפסיקות שבאו לאחר מכ�

6427/02� "בגדומה כי התנהלות המדינה בפסיקת בית המשפט ב ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ,

, בשו� אופ� איננה יכולה להעיד שהמדינה ציפתה לגושפנקה משפטית כדי לפעול, 15ש "יל הלע

  . לפירוט בעניי� ראו את המש� הפרק. וממילא ג� באשר לפסיקה זו התנאי הרביעי אינו מתקיי�
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� בדרישה להורות למשרד החינו� " יוס� פריצקי לבגחבר הכנסת עתר 1999בשנת 
 בתגובה הצהירה 234".מוכרי�" המוגדרי� כהספר יסוד שתונחל בבתי לקבוע תכנית

, א לחוק יסודות התקציב3יסוד כפי שסעי�  המדינה כי שר החינו� יכי� תכנית
 חלפו 236.על כ� העתירה נדחתה, ל" מחייבו ויפרס� אותה בחוזר מנכ1985235–ה"התשמ

ומוסדות החינו� המוכרי� המשיכו , היסוד לא פורס� החוזר ע� תכנית, למעלה משנתיי�
 הוגשה 2002בשל כ� בשנת .  מימו� א� על פי שתכנית היסוד לא נלמדה בה�לקבל

עתירה נוספת בנושא בדרישה להורות למשרד החינו� להפסיק את המימו� של בתי הספר 
שאינ� מלמדי� תכנית יסוד בטענה שהדבר נעשה בחוסר סמכות ופוגע בעקרו� 

משי� בתהלי� ההידברות  בתגובה טע� משרד החינו� שראוי לאפשר לו לה237.השוויו�
ע� המגזר החרדי ולהנחיל את תכנית היסוד בהדרגה על סמ� הניסיו� שהצטבר מיישו� 

הפע� לא הסתמ� . ולש� כ� ביקש ארכה של שלוש שני�, תכנית היסוד בחינו� היסודי
אלא קיבל אותה , בית המשפט על התחייבותו של משרד החינו� ולא דחה את העתירה

המש� חלוקת כספי הציבור למוסדות חינו� שאינ� מלמדי� תכנית תו� שהוא קובע כי 
. יסוד מהווה הפרה של חובת הנאמנות מצד משרד החינו� וכ� פוגע בעקרו� השוויו�

וכ� , אול� בית המשפט התחשב בכ� שטר� נבנתה תכנית יסוד המתאימה למגזר החרדי
נכו� לדחות את הצו ולכ� מצא בית המשפט ל, טר� הוקמו מנגנוני האכיפה המתאימי�

ובתי הספר , 15.12.2004תארי� פסק הדי� נית� ב. האוסר על המש� המימו� בשלוש שני�
ספטמבר (ח "החרדיי� הונחו להיער� להוראת תכנית היסוד בשנת הלימודי� תשס

2007 .(  
, בינתיי� לא רק שלימודי הליבה לא הונחלו בישיבות הקטנות ומימונ� לא הופסק

א 11עי� ס( לחוק חינו� ממלכתי 7הוגדל באמצעות חקיקת תיקו� אלא שהמימו� א� 
המחייב רשויות מקומיות לתמו� במוסדות חינו� מוכרי� , ")חוק נהרי"הידוע ג� כ, לחוק

 שבה� 238)שנדונו במאוחד(� שתי עתירות נוספות "הוגשו לבג, משכ�. שאינ� רשמיי�
לתוקפו בהמשיכו לממ� נטע� כי משרד החינו� מפר את הצו של בית המשפט שנכנס 

 
234   �אינ� בבעלות , 1953–ג"התשי,  לחוק חינו� ממלכתי11אלה מוסדות החינו� אשר על פי סעי

 מהמימו� שבית ספר רשמי 75%א� המדינה מכירה בה� ומממנת את פעילות� בשיעור של , המדינה

חובה על מוסדות חינו� אלה , 1953–ד"התשי, )מוסדות מוכרי�(לפי תקנות חינו� ממלכתי . זוכה לו

  . מהתכנית הנלמדת במוסדות הרשמיי�75%ללמוד את תכנית היסוד בהיק� של 

ידי  א מסויג על3סעי� . מידה שוויוניות  אמותעל פיהסעי� קובע כי תמיכה במוסדות ציבור תיעשה   235

 �אול� בסעי� . א על התמיכה בזרמי החינו� החרדי3אשר מבטל את תחולתו של סעי� ) ט(א3סעי

". תאחידות ושוויוניו, ענייניות"מידה  נקבע כי תמיכה בזרמי� אלה תיעשה א� היא לפי אמות) י(א3

 הסעי� פורש כמונע את האפשרות של תקצוב מלא למוסדות חינו� חרדיי� שלא מלמדי� את תכנית

  .היסוד במלואה

2751/99� "בג  236 � È˜ˆÈ¯Ù '˙Â·¯˙‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘) 23.1.2000, לא פורס� .(  

  . 219 ש"לעיל ה, ‡¯‚ÌÈÈ„ÂÒÈ ÏÚ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ ÔÂעניי�   237

  . 162ש "לעיל ה, ¯Ó‰È„Â‰È ÌÊÈÏ¯ÂÏÙÏ ÊÎעניי�   238
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הפע� משרד החינו� הציג עמדה חדשה . מוסדות חינו� שאינ� מלמדי� לימודי ליבה
ללמד ) ישיבות קטנות(וטע� שתהיה זו טעות לכפות על מוסדות החינו� החרדיי� לבני� 

  . לימודי ליבה
מתיאור הדברי� עד כא� אפשר להתרש� כי אי� אפשרות להסיק מהתנהלותו של 

ו� כי הוא ציפה לגושפנקה משפטית כדי להתחיל לפעול במר� להנחלת משרד החינ
בכל אחת מההתדיינויות משרד החינו� ניסה , ההפ� הוא הנכו�. השינוי בחברה החרדית

, יתרה מזאת. לבלו� את ניסיונו של בית המשפט להתערב בסוגיה ופעל כדי להרוויח זמ�
� סטו בחלו� השני� יותר ויותר לכיוו� עמדותיו של משרד החינו� בנדו� דיד, כפי שראינו

הפועל בשונה מבית המשפט , אפשר כמוב� לומר כי משרד החינו�. העמדה החרדית
התנגדות המגזר החרדי לכל ניסיו� להכליל בתו� , התרש� כי כפי שתיארנו לעיל, בשטח

שהמהל� , החומר הנלמד בישיבות קטנות לימודי חול בעלי גוו� ליברלי היא כה עזה
אול� נזכור כי בית המשפט לא דרש ממשרד החינו� לכפות . פ� לעת עתה לבלתי ראליהו

את הוראת לימודי הליבה בכל מוסדות החינו� החרדיי� אלא להפסיק את מימונ� של 
,  משרד החינו� בהחלט היה יכול לעשותזאת. אלה שמסרבי� להנחיל את תכנית היסוד

ו� לא חיכה לאישורו של בית המשפט משהשתכנענו שמשרד החינ.  הוא לא עשהזאתו
 המש� השתלשלות הענייני� בפרשה לדיו� בהתקיימות יתר  תיאורתיר אתוא, כלל ועיקר

  . התנאי� הכלולי� בטיעונו של רוזנברג שיתנהל בהמש� הפרק
˙È˘ÈÏ˘ בח� את פעולת המדינה בהקשר של פרשת אÏ‡Â�ÓÚ.239 לכאורה דומה כי 

לאחר מת� , למשל. פעל לקיו� פסק הדי� במר� רבבפרשה הנדונה משרד החינו� אכ� 

 
 לבי� שתי הפרשות הקודמות על סמ� הטענה Ï‡Â�ÓÚחשוב להסתייג ולומר כי ההבחנה בי� פרשת   239

 השינוי המבוקש נועד להג� על הקבוצה המוחלשת של בני עדות המזרח בתו� החברה Ï‡Â�ÓÚשב

מת ההגנה על הרוב בחברה מפני החרדי� בכללות� בהקשר של גיוס בחורי הישיבות החרדית לעו

אמנ� עשויה להצביע על עניי� פחות שהציבור הכללי צפוי לגלות בפרשה , ופרשת לימודי הליבה

אול� היא איננה נדרשת לענייננו מעבר , )ד לה� והטקסט הצמו200–197 ש"בהמש� לדיו� לעיל בה(

זאת מכיוו� שהמאמר עוסק במקרי� שבה� ההנהגה החרדית מזהה סכנה לקרות השינוי . לכ�

בהקשר הזה יש להבהיר כי בניגוד .  רלוונטית לדיוננוÏ‡Â�ÓÚורק מזווית ראייה זו פרשת , החברתי

ברור , בשינוי נקודתי בבית ספר מסוי� אחדשלפיו מדובר , לרוש� הראשוני שיכול לעלות מ� הפרשה

כי משלב מסוי� החרדי� התייחסו לפעולות בית המשפט בפרשה כאל צעד ראשו� בלבד המסמ� 

 ללמוד זאת מ� התגובה אפשר, ראשית. מגמת פגיעה אנושה בעצמאות החינו� החרדי בכללותו

היות ,  שנית.)לכלאעוד לפני שההורי� נשלחו  (החריפה ביותר מצד הציבור החרדי לפרשה

 אלא מתפשטת על פני המגזר איננה נגמרת ביישוב עמנואל) בתוצאה(שהתופעה של הפרדה עדתית 

דומה כי במקרה של מעבר מפסיקת בית המשפט לסדר היו� אכ� היה להנהגה החרדית , החרדי כולו

אפליה ): 'שלנולא מ'(' נישט פו� אונזערע'" אביעד הכה� ראולעניי� כלליות התופעה (ממה לחשוש 

 136, 123 ג ËÙ˘Ó È˘ÚÓ" עדתית בחברה החרדית וייצוג� של קבוצות אוכלוסייה מוחלשות מקרבה

לעיל , Brownעניי�  העובדה שג� בנקודתיות הפרשה היא ענתתמונת ראי של ט, שלישית)). 2010(

קאית אחת בש� לינדה שנאלצה לצעוד יותר יאמר�יקאיתה אפר דובר מלכתחילה על ילד,123ש "ה

  .הגזעית ההפרדה שלספר לשחורי� ב מ כל יו� עד לבית" ק�3מ
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הסרת ההפרדה הפיזית בתו� מבנה בית הספר , פסק הדי� המקורי של בית המשפט
ועזיבת התלמידות של המגמה החסידית הגיש משרד החינו� בצעד חריג תלונה במשטרה 

 נגד הורי התלמידות שהחרימו את בית הספר בעקבות 240על הפרת חוק לימוד חובה
ע� זאת חשוב לציי� כי נכו� למועד הגשת התלונה המאבק של בית . �"טת בגהחל

בעמנואל לא נתפס כמאבק ע� המגזר החרדי כולו " בית יעקב"המשפט נגד ההפרדה ב
זאת מאחר שאפילו . אלא כפתרו� לגחמה של קבוצת תושבי� השייכי� לחסידות סלוני�

ו� העצמאי שפעולתו מכוונת על מרכז חרדי האחראי לזר� החינ(מרכז החינו� העצמאי 
  . הטיל את האחריות למשבר על ההורי�) ידי מנהיגי הציבור החרדי

בי� היתר (אול� כאשר הפכה הפרשה ללב המחלוקת בי� החרדי� לבית המשפט 
 חדל משרד החינו� 241,)לאחר התבטאויותיו של השופט לוי נגד סמכות הרבני�

ק למורי התלמידות מהמגמה החסידית וכחלק מהסדר הפשרה העני, מפעולתו הנחושה
משרד החינו� הסכי� ". פטור"ולהוריה� רישיו� להקי� בשנת הלימודי� הבאה מוסד 

שלמוסד חדש זה יהיה מותר לקבל תלמידות לפי אות� קריטריוני� שנקבעו באשר 
. �"אי� ספק שפשרה מסוג זה היא סיכול כמעט מוחלט של פסיקת בג. למגמה החסידית

א� ה� השליכו את יהב� ,  עצמ� הביעו במפורש חשש לסיכול פסק הדי�א� השופטי�
 ימנע את –פיקוחו המובטח של משרד החינו� על המוסד הפטור "על משרד החינו� ש

 לפיכ� ברור שהתנאי הרביעי של רוזנברג לא התקיי� בפרשה זו 242".הישנות המצב
סייעה בידו להמשי� שהרי גושפנקה שיפוטית חזקה ביותר לא , באשר למשרד החינו�

ולייש� את מדיניותו המוצהרת של בית המשפט לאסור על הפרדה בחינו� המובילה דה 
 א� : "[...] השופטי� היטיבו לבטא עמדה זו בלשו� הזאת243.פקטו לסגרגציה עדתית

הרי שלא ראינו , שעניינו של ההלי� שלפנינו איננו מתמקד בהכרה במוסד הפטור ככזה
   244".הותינו לגבי מהלכיו האחרוני� של משרד החינו� בפרשהמנוס מלציי� את תמי

˙ÈÚÈ·¯ בפרשת "בעקבות פסיקת בג" השחקני� האחרי�"דו� בפעולות של א �
, סקור את העובדות הנדרשות לענייננוא בטר� ÈÏ‡È˙Â˜È.245הקצבאות לאברכי� בעניי� 

 
משרד החינו� התלונ� במשטרה נגד חרדי� אשכנזי� שנמנעי� מלשלוח את בנותיה� "אורי קשתי   240

 /ı¯‡‰–˙Â˘„Á  online 7.3.2010 www.haaretz.co.il/hasite/spages  "ללמוד ע� מזרחיות
1154604.html . ספר בגילאי  ביתבביקור סדיר � הטיפול באי� כללחריג מכיוו� שבדלהצעד נחשב

  . חינו� החובה מסור לרשויות מקומיות

  .109 ש"ראו את הציטוט המובא לעיל בה  241

זוהי ההחלטה שחתמה .  להחלטה13' פס, 14.9.2010תארי� החלטה מ, 1ש "לעיל ה, Ï‡Â�ÓÚעניי�   242

  .את הפרשה

, ספר  השיפוטית ניתנה רק בהקשר של הפרדה בתו� אותו ביתהלא נראה סביר לטעו� כי הגושפנק  243

הייתכ� שהדרת תלמידות ממוצא מזרחי . בשל הטעמי� המוצהרי� שעמדו בבסיס פסיקת השופטי�

  ? מוסד חינו� מסוי� חמורה פחות מקבלת� תו� השמת� במסגרת נפרדתמ) המשפט ביתכהנחת (

  .  להחלטה15' פס, 14.9.2010תארי� החלטה מ, 1ש "לעיל ה, Ï‡Â�ÓÚעניי�   244

  .12ש "לעיל ה, ÈÏ‡È˙Â˜Èעניי�   245
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וח ביותר אזכיר כי סוגיית התמיכה הכספית באברכי� מציבה את בית המשפט במקו� הנ
הציבור , ראשית: וזאת משתי סיבות עיקריות, להנעת השינוי מכל הסוגיות שנדונו עד כה

� "פסיקת בג,  שנית246.הכללי מגלה בסוגיה שנתפסת כמשפיעה עליו ישירות עניי� רב
, )להבדיל מהכוח הכופה(בסוגיה זו יכולה א� לגרו� למדינה להפעיל את כוחה המקצה 

 בהקשר 247.עורר התנגדות עממית קשה בקרב הציבור החרדישהפעלתו איננה צפויה ל
זה יש להבחי� בי� סוגיית הקצבאות המשולמות לאברכי� לבי� התניית מימו� בתי הספר 

א� על פי שבשני המקרי� הבסיס למהלכי� , קוד� כול. החרדיי� בהוראת לימודי ליבה
דהיינו ,  סו� פסוקבמקרה של קצבאות לאברכי� הקיצו� יהיה, עשוי להיות אידאולוגי

ואילו , האברכי� שיבחרו בכל זאת להמשי� את לימודיה� בכולל המדינה תניח לנפש�
 וה� מהנמקת 248בעניי� לימודי הליבה ניכר ה� מהטעמי� העומדי� בבסיס העתירות

 כי ביטול המימו� איננו צעד אחרו� בנוגע למוסדות 249הפסיקה שניתנה בבית המשפט
. ת כפייה של החינו� הממלכתי בהחלט עומדת על הפרקואופציי, החינו� החרדיי�

מרגישות� לאפשרות , כ� נראה, רגישות הציבור החרדי לחינו� דור העתיד גבוהה, בנוס�
זאת מאחר שהשתלבות� של הגברי� . שכלל המעונייני� בכ� יעסקו בלימודי קודש

וצר מביטול מתו� דוחק שייו(החרדיי� אשר עולמ� הפנימי כבר מעוצב היטב בתעסוקה 
אול� איו� , צפויה לפגוע במידה מועטה יחסית בצביו� הציבור החרדי) הקצבאות

עצמאות החינו� החרדי ושילוב בו של התכני� שאינ� עולי� בקנה אחד ע� ערכי 
   250.מהווי� מבחינת החרדי� סכנה קיומית, היהדות

 
 –Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È˙ " 'חרדי� תעבדו': 'חוק האברכי�'הפגנת הענק נגד " תומר ולמר ורונ� מדזיני ראו  246

ynet˙Â˘„Á  1.11.2010 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3978162,00.html . לעומת זאת עניי�

 �איננו צרי� לעורר מימונ� של ישיבות חרדיות שאינ� מלמדות תכנית יסוד איננו מעורר בפועל וא

 שבתי הספר הרשמיי� ימו�מאחר שמימו� זה בלאו הכי מופחת ביחס למ, בציבור הכללי עניי� מיוחד

בהנחה שביטול התקציבי� המשולמי� לישיבות יגרו� לחלק מסוי� של , יתרה מזאת. מקבלי�

הדבר ,  יותרשמקבלי� תקציב גבוה) או מוכרי�(ההורי� להעביר את ילדיה� למוסדות חינו� רשמיי� 

 שבהסתכלות קצרת דבר, בהחלט עשוי להגדיל את הוצאות המדינה לטובת חינו� ילדי החרדי�

  .ייתפס כפגיעה באינטרס הכלכלי שלו) אשר לדאבו� הלב בדר� כלל מאפיינת את הציבור(הטווח 

 על � המובילות לפגיעה בכיס� של החרדי� אינ� מתפרשות"ע� זאת אי� הדבר אומר כי פסיקות בג  247

ראו למשל את דברי . רקע אידאולוגי ואינ� מגבירות את התנגדות החרדי� לדרכו של בית המשפט

באופ� ציני , �"י הבג"דתיות ע�במש� שני� רבות נעשו פעולות אנטי: "הפרש� החרדי יחיאל סבר

כדוגמת הניסיו� המחפיר , בקיפוח תמידי ובפגיעה מתמשכת בזכויות המיעוט החרדי, ומרושע

יחיאל סבר ". ק" אברכי הכוללי� בארה�11000  רק לאחרונה בביטול סעי� הבטחת הכנסה לכשנעשה

ותכריז ברמה כי שלטו� התורה עומד ' נאשמי עמנואל'היהדות החרדית בהמוניה תלווה היו� את "

  .ÔÓ‡� „˙È 17.6.2010, 2" מעל המשפט החילוני

  .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ26' פס, 162ש "לעיל ה, ‰È„Â‰È ÌÊÈÏ¯ÂÏÙÏ ÊÎ¯Óעניי�   248

  .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ56–51' פס, ש�  249

  .והטקסט הצמוד לה 314 ש"ראו להל� ה  250
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. ראלעמוד עתה בקיצור על תולדות הקצבאות המשולמות לאברכי הכוללי� בישא
 והתקנות הנלוות אליו 1980–א"התשמ,  נכנס לתוק� חוק הבטחת ההכנסה1982בשנת 

 בשל 251,שהוציאו מגדר הזכאי� לגמלה בי� השאר את תלמידי המוסדות התורניי�
באותה שנה נכנס לתוק� סעי� . עמידתה של אוכלוסייה זו במבח� הזמינות לעבודה� אי

 2010 אשר עד סו� שנת 252," כוללי�הבטחת הכנסת מינימו� לאברכי"תקציבי בש� 
התשלו� החודשי שמקבלי� . למעט סכו� ההקצבה השנתית, נותר במתכונת כמעט זהה

ח " ש3,566לעומת , ח בממוצע בעשור האחרו�" ש1,050 253אברכי� מעוטי יכולת
 יצוי� כי הבחירה להסדיר את 254.בממוצע שמקבל מי שחוק הבטחת ההכנסה חל עליו

וללי� היא בבחינת הכרעה ערכית של הממשלה והמחוקק לתמו� התשלומי� לאברכי הכ
   255.להבדיל ממטרות הרווחה שעומדות בבסיס חוק הבטחת ההכנסה, בעול� התורה

היות שקבוצות האוכלוסייה הנזקקות הלומדות לימודי� שאינ� תורניי� אינ� זוכות 
ת וה יהדלתשלומי הבטחת ההכנסה מאחר שג� סטודנטי� והלומדי� לימודי דת שאינ

 ארגוני 256,א� לא הוקצב לה� סעי� תקציבי ייחודי, הוחרגו מחוק הבטחת ההכנסה
הידועה כפרשת , �" עתירה לבג2000הסטודנטי� ועותרי� אחרי� הגישו בשנת 

ÈÏ‡È˙Â˜È ,הפוגע לטענת העותרי� בעקרו� , בדרישה לבטל את הסעי� התקציבי הנדו�
ה בשאלה שהתגלגלה לפתחו במש� בית המשפט העליו� עיכב את ההכרע. השוויו�

 קיבל את טענת העותרי� ופסק כי הסעי� – 14.6.2010תארי�  ב–א� לבסו� , עשור
א לחוק 3התקציבי המעניק תגמולי� לאברכי כוללי� אינו עולה בקנה אחד ע� סעי� 

 
  .1982–ב"התשמ, לתקנות הבטחת הכנסה) א(6' ס  251

252   �  .2009–ע"התש, �2010 ו2009יב לשנות התקציב  לחוק התקצ20�38�21סעי

הקריטריוני� לקבלת תשלומי הבטחת ההכנסה מכוח הסעי� התקציבי כוללי� לימודי� סדירי�   253

ח לא כולל קצבאות הילדי� " ש1,200 ילדי� ומעלה והכנסה למשק בית שאינה עולה על 3, בכולל

� להבטחת ההכנסה או להשלמתה מכוח לעומת הדרישות כלפי זכאי, זאת. והמלגות הניתנות בכולל

ומאיד� הכנסת� , שמחד נדרש מה� להיות זמיני� לעבודה, 1980–א"התשמ, חוק הבטחת ההכנסה

  .ח למשפחה ע� ילדי�" ש�4,836למשק בית יכולה להגיע ל

 ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ‰„ÚÂÂ‰ÔÈ·‰ �ÏÏÂÎ ÈÎ¯·‡· ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÎÈÓ˙Ï ˙È„¯˘Ó „ משרד ראש הממשלה ראו  254

  ).1דוח ועדת גבאי : הל�ל) (2010 (17–16

  . לפסק דינה של הנשיאה ביניש39, 11' פס, 12ש "לעיל ה, ÈÏ‡È˙Â˜Èעניי�   255

ס� התקציב , למשל. אי� הדבר אומר כמוב� שסטודנטי� נזקקי� אינ� זוכי� לתמיכה מהמדינה  256

ח " מיליו� ש�121ח לעומת תקציב של כ" מיליו� ש�450 נזקקי� הוא כלסטודנטי�המוקצה לסיוע 

 קיבלו סיוע מהמדינה 2009בשנת .  אברכי הכוללי��11,000המוקצה לטובת הבטחת ההכנסה של כ

פעולה מתמטית פשוטה מובילה למסקנה כי היק� הסיוע לסטודנט נזקק .  סטודנטי��17,500בפועל כ

ע� זאת . ב משפחתי מסוי� אינו דרישת ס�ואשר לסטודנטי� מצ, הוא כפול מזה שמקבל אבר�

 ראולפירוט הנתוני� . הסיוע הנית� לאברכי� איננו מוגבל,  המוגבל בזמ�לסטודנטי�לעומת הסיוע 

  .23–21' בעמ, 254ש "לעיל ה, 1דוח ועדת גבאי 
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וזאת , )הנהנה ממעמד נורמטיבי גבוה מזה של חוק התקציב השנתי (257יסודות התקציב
גלומה בסעי� תקציבי זה בחובת השוויו� בחלוקת כספי המדינה המעוגנת בשל הפגיעה ה

  258.א3בסעי� 
הגישה קבוצת חברי כנסת מסיעות חרדיות , על פי דפוס הפעולה שכבר מוכר לנו

� באמצעות עיגו� הסעי� התקציבי "הצעת חוק שנועדה לסכל את תוצאות פסיקת בג
חו ארגוני הסטודנטי� וגורמי�  בתגובה מת259.מושא המחלוקת בחקיקה ראשית רגילה

אחרי� ביקורת חריפה על ההצעה והובילו מאבק ציבורי שכלל בי� היתר הפגנות בסדרי 
שלפיה בלעדי המימו� ,  עמדת� המפורשת של חברי הכנסת החרדיי�260.גודל גדולי�

 העמידה את הממשלה 261,לאברכי� מעוטי היכולת ה� לא יהססו לפרק את הקואליציה
כפתרו� החליטה הממשלה לבקש לדחות את הדיו� בהצעת החוק . �פטיש לסדהבי� 

: להל�(ל משרד ראש הממשלה איל גבאי "המדוברת ובינתיי� כינסה ועדה בראשות מנכ
  262."ההתאמות הנדרשות בסוגיית הסיוע לאברכי�" תבח� אתכדי שזו , )1ועדת גבאי 

רמה לשחקני�  לא ג�ÈÏ‡È˙Â˜È בעניי� "לאור המתואר לעיל דומה כי החלטת בג
ההפ� הוא . הפוליטיי� לנצל את ההזדמנות שנוצרה כדי לבטל את התמיכה באברכי�

 רק המאבק הציבורי החרי� שהובילו ציבור הסטודנטי� מנע את קבלת החוק –הנכו� 
וחייב את הממשלה לכנס את , �"בתמיכת הממשלה שמטרתו לסכל את תוצאת פסיקת בג

ה והשתלשלות האירועי� שלאחר מכ� יידונו המלצותיה של הוועד. 1ועדת גבאי 
תנאי הרביעי של רוזנברג חשובה הואילו לעניי� שאלת התקיימות , בהמשכו של פרק זה

המסקנה כי ג� בעניי� הקצבאות לאברכי� אי אפשר לזהות ציפייה כלשהי מצד הממשלה 
   .לגושפנקה משפטית כדי לשנות את המצב במהרה

אחת מבי� הפרשות מהעת האחרונה שבה� פעל בית נמצא כי א� ב, סיכומו של דבר
המשפט לחולל רפורמה בתחומי האוטונומיה של המגזר החרדי לא הראתה המדינה 

  . נכונות ליישו� הפסיקה וא� פעלה במרבית המקרי� לסיכול כוונתו של בית המשפט

· ( È�˘‰ È‡�˙‰Â ÔÂ˘‡¯‰ È‡�˙‰ ˙ÂÓÈÈ˜˙‰–˙ÂÈÂÏÚ ÏÈË‰ÏÂ ÌÈˆÈ¯Ó˙ ¯ÂˆÈÏ ˙Â�ÂÎ�  
שכאמור לא חיכתה לגושפנקה משפטית כדי להתחיל לפעול , בח� א� המדינהאבחלק זה 

כדי , ולו בלח� של בית המשפט, פעלה בכל זאת, להנעת השינוי בתו� המגזר החרדי

 
  .א לחוק יסודות התקציב3' ס  257

  . לפסק דינה של הנשיאה ביניש40' פס, 12ש "לעיל ה, Ï‡È˙Â˜ÈÈעניי�   258

  .2657/18ח "ה, 2010–א"התשע, לתלמידי כולל  מלגת קיו�הצעת חוק  259

  . 246 ש"ראו לעיל ה  260

  Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È– ynet‰ÏÎÏÎ˙ " קואליציהחוק מלגת קיו� לאברכי� מאיי� על ה" צבי לביא ראו  261

22.10.2010 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3973337,00.html .  

  .1' בעמ, 254ש "לעיל ה, 1וח ועדת גבאי ד  262
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� והשיגה תוצאות העולות בקנה אחד ע� עקרונותיה היסודיי� של "לייש� את פסיקת בג
  . פסיקה זו

˙È˘‡¯ יית איעמיק את ניתוח סוגא �גיוס� של בני הישיבות כדי לבחו� א� במרוצת 
השני� הצליח בית המשפט לגרו� לשחקני� הפוליטיי� לשת� עמו פעולה ולייצר 

לחקיקת , זכר לעילוכפי שה. מדיניות שיש בה פוטנציאל לשינוי ניכר בתו� המגזר החרדי
טית מעניינת  הייתה המשכיות משפ¯�ÔÈÈË˘�È·Â בעניי� "בעקבות פסיקת בג" חוק טל"

 שבו דחה בית ‰˙�ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂשהסתכמה בסופו של יו� בפסק די� בפרשת 
א� בו בזמ� הכריז , "חוק טל" את ארבע העתירות שתקפו את חוקתיותו של 263המשפט

א� השינוי לא " וא� הצהיר כי "פוגע קשות בכבוד האד� של קבוצות הרוב"על החוק כ
 בשל דחייה מהוססת זו לצד 264". יהפ� לבלתי חוקתיקיי� חשש רציני שהחוק, יבוא

בהחלט אפשר לראות בפסק די� זה ניסיו� נוס� של בית , ההצהרות הנוקבות בנוגע לעתיד
להל� נתבונ� בפעולות המדינה . המשפט לחולל שינוי בסוגיית גיוס� של בחורי הישיבות

תקיימה הדרישה כדי לקבוע א� ה" מאיי�"בעקבות הגשת העתירות ומת� פסק הדי� ה
לקיומ� של שחקני� המספקי� תמריצי� ומטילי� עלויות כדי לקד� את מגמת השינוי 

  . החברתי המונעת על ידי בית המשפט
החלה הממשלה לבצע , ככל שהתקדמו הדיוני� בסדרת העתירות שתקפו את חוק טל

 שירות בעיקר על ידי יצירת מסלולי, פעולות ליישו� החוק לפי הביקורת שנמתחה עליה
 הוקמה ועדת 2004בשנת , כ�. ל אשר יהיו אטרקטיביי� לציבור החרדי"חלופיי� לצה

 כדי לבחו� דרכי� להקמת שירות אזרחי בשביל החרדי� המעונייני� בתו� שנת 265עברי
א� כזו שתאפשר לה� להשתלב בעתיד בעול� , ל"ההכרעה להשתלב במסגרת שונה מצה

מרבית מסקנות הוועדה א� אומצו על . וואר�התעסוקה מבלי שחרב הגיוס תונח על צ

 
בהקשר . כוחו המשפט למגבלות  ללמוד על מודעות ביתאפשרנראה שמעצ� הדחייה של העתירות   263

 בשל.  בטל מעיקרא"חוק טל" אשר הציע לקבוע כי ,המיעוט של השופט חשי� הזה מעניינת דעת

, ל"המתח בי� המגזר החרדי לבי� מערכת המשפט שהיה קיי� באות� ימי� סביב סוגיית הגיוס לצה

  .משבר חברתי ופוליטי חרי�לדומה כי קבלת דעתו של חשי� הייתה מובילה 

6427/02� "בג  264 ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ,בית. דינו של הנשיא ברק  לפסק82' פס, 15ש "לעיל ה 

" הזדמנות ראויה"לא ניתנה לו ש מאחר ,ו חוקתי בשלב זהננהחוק איכי המשפט החליט שלא לקבוע 

ובחדות ואיננו מעניק בכוחנות המשפט פועל  לפיה� כשביתשבשיח האקדמי קיימי� טיעוני� ). ש�(

;  והטקסט הצמוד לה186ש " לעיל הראו למשל. ו להוביל לשינוי גדלי�י סיכוי,ארכות למיניה�

CHARLES J. OGLETREE, ALL DELIBERATE SPEED: REFLECTIONS ON THE FIRST 

HALF-CENTURY OF BROWN V. BOARD OF EDUCATION (2004).  

) ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘ ÔÂ�ÈÎÏ ‰„ÚÂ‰�ÈÁ¯Ê‡ – ÌÈÈ�È· ˙ÂˆÏÓ‰) 2005 משרד המדע והטכנולוגיה   265

www.most.gov.il/Departments/NCS/Ivry2005.htm .סמ� �אזרחי הוק� דווקא על�שירות לאומי

ועדה טר� המלצות הביניי� של הועדה וככל הידוע לכותב שורות אלה ההמלצות הסופיות של הו

  .פורסמו
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 והתקינה תקנות 266לאומי� הממשלה שהחליטה להקי� את מנהלת השירות האזרחי ידי
 את הקמת המער� של השירות 2007 מהלכי� שאפשרו בשנת – 267השירות האזרחי

 עלה מספר המצטרפי� לשירות האזרחי בכל 2010� ו2007בי� השני� ,  אכ�268.האזרחי
 בוצעו פעולות הממשלה לא רק על 2007�  חשוב לציי� כי החל מ1,450.269�  ל50� שנה מ

 אלא ג� על רקע ארבע עתירות ‰˙�ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂרקע של פסק די� בעניי� 
� נגד היישו� הלקוי של "אשר תלויות ועומדות כיו� בבג) שהדיו� בה� אוחד(נוספות 

  . י� ואשר נדונות בהרכב מורחב של תשעה שופט270"חוק טל"
ל " נוס� על הרחבת מסלול הנח–ל "באשר למגמות בגיוס� של בני הישיבות לצה

 הוקמו בעקבות החלטת הממשלה בסו� שנת – בהחרדי שנסקרה בהרחבה לעיל בפרק 
 מסלולי� טכנולוגיי� מיוחדי� בתו� הצבא המיועדי� לחרדי� מבוגרי� או 2005271

מאפשרי� לבני , ")וב החרדי�שיל("ר "המכוני� שח, מסלולי� אלה. בעלי משפחות
הישיבות לשעבר לקבל הכשרה וניסיו� מקצועי בזמ� שירות� הצבאי כדי שיוכלו 

ר החלו "מסלולי שח, בדומה לשירות האזרחי. להצטר� לשוק התעסוקה בסיו� השירות
 באותה שנה התגייסו לשירות צבאי במסלולי� 2007.272לפעול באופ� אפקטיבי בשנת 

  520.273 היה מספר� 2010ואילו בשנת , בלבד בני ישיבות 40אלה 
א� על פי שהמספרי� המוחלטי� נראי� מרשימי� ומעידי� לכאורה על מגמת עלייה 

קבע על סמ� , 2010שהוגש בסו� שנת , 2דוח ועדת גבאי , ל"בגיוס החרדי� לצה
לבי� הגידול הצפוי באוכלוסייה " תורתו אמנותו"ההשוואה בי� גידול המצטרפי� להסדר 

שהתרחש שינוי משמעותי  בחמש השני� האחרונות לא נית� לראות"רדית בישראל כי הח
� " כ� ג� בג274". אומנותובקצב המצטרפי� או היוצאי� ממלאי הנמצאי� במעמד תורתו

 
, מימוש חוק דחיית שירות לבחורי ישיבות שתורת� אומנות� "�30 של הממשלה ה4598ה החלט  266

  ).18.12.2005")" (חוק טל ("2002–ב"התשס

  .2007–ז"תשסה, )שירות אזרחי(תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת� אומנות�   267

ג� ו,  עתיד לעבור את אישור הכנסת מחדשהיה" לחוק ט"שנה שבה ה היא 2007ש לציי� כי שנת י  268

  .  הרצו� לקד� עד מועד זה את יישומו– יש להניח –מכא� 

 א� נראה שהנתוני� המרשימי� ,הדבר לא נאמר בדוח. 21 'בעמ, 32ש "לעיל ה, 2ועדת גבאי דוח   269

למסלול שתי כי אול� יש לשי� לב . נכו� לכל אחת מהשני�מתייחסי� לכל מי שנמצא במסלול 

כ� בפועל בי� כל ופני שנתיי�   לפרוס את השירות עלתמתכונות אפשריות שאחת מה� מאפשר

  .  מהמוצג בדוחקט� המצטרפי� בכל שנה למסלול ומספר ,שנתיי� צמודות נוצרת חפיפה

6318/07� "בג  270 � ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ '¯˘È ˙Ò�ÎÏ‡ , ההחלטות זמינות באתר בית המשפט

6298/07� " בנוס� ראו בג.העליו� � ¯ÏÒ¯ 'Ï‡¯˘È ˙Ò�Î) עניי� : להל�) (21.2.2012, פורס� בנבו

˘„Á‰ ¯ÏÒ¯ .(עתירה זו הוכרעה לאחרונה והתייחסות אליה נוספה באחרית דבר.  

  .266 ש"לעיל ה, 4598' החלטת הממשלה מס  271

  . 20 'בעמ, 32ש "לעיל ה, 2ועדת גבאי  דוח ראו  272

  . 21 'בעמ, ש�  273

  .16 'בעמ, ש�  274
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 כי אינו מזהה שינוי רב 2009עצמו קבע בדיו� בעתירות החדשות שהתקיי� בספטמבר 
  275.בשילוב החרדי� בשירות הצבאי והאזרחי

שיתו� הפעולה מצד המדינה לצור� קידו� �� תוצאה זו בפני עצמה מלמדת על איהא
ארז במאמרה על גיוס �דפנה ברק'  כתבה פרופ2008בשנת ? השינוי שיז� בית המשפט

הנחת �אי, גיוס בחורי הישיבות� בכל הנוגע לאי: "בחורי הישיבות את הדברי� האלה
, מקבלי ההחלטות במישור הפוליטי] [... הברורה שעלתה מ� הפסיקה לא הביאה שינוי

וא� , שנדחפו לשינויי� בכל הנוגע לגיוס בחורי הישיבות רק מכוח פסיקה מפורשת
 א� על פי שהדברי� נאמרו 276".בהקשר זה ניסו לצמצ� את מסגרת השינוי ככל האפשר

בהחלט ייתכ� שאינ� , ‰˙�ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂאחרי פסיקת בית המשפט בעניי� 
וזאת משו� הפעילות האקטיבית של הממשלה בסוגיה מאז , ת המצב דהיו�משקפי� א

אפשר לסבור כי הפער בי� הדרישות , לכאורה, א� כ�. תיכפי שתיאר, דוח ועדת עברי
להבדיל , שמציב בית המשפט לבי� התוצאות הצנועות נובע מקשיי יישו� טבעיי�

שו� הרפורמה שבית נכונות של רשויות השלטו� האחרות לספק תמריצי� ליי� מאי
  .נסה עתה להשיב לטיעו� זה בפירוטא 277.המשפט מנסה להניע

היות שהשאלה העומדת למבח� היא שאלת היכולת של בית המשפט להניע שינוי 
‰˙�ÚÂ‰ שומה עלינו לבחו� א� מגמת השינוי שהסתמנה לאחר פסק הדי� בעניי� , חברתי

ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏבית המשפט בפסיקתו בהקשר  תואמת את עקרונות היסוד ששיק� 
בח� את ההנמקה של אכדי להתחקות על עקרונות היסוד של השינוי . של השינוי המבוקש

, הטע� המרכזי לקביעה זו. בית המשפט לקביעתו שהחוק פוגע בזכות החוקתית לכבוד
התייחס , ‰˙�ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂכפי שהשתק� בפסק דינו של הנשיא ברק בעניי� 

תובעני , קשה"ברק מדגיש את היותו של השירות . יחודי של השירות הצבאילאופיו הי
והכרו� לא פע� בסיכו� החיי� , שירות שיש לו מחיר כלכלי ואישי מובהק, וממוש�

 –סיכו� זכותו היסודית ביותר של כל פרט " כשהדגש המרכזי מוש� ב278,"ושלמות הגו�
יננו אומר שכל שירות שאיננו  בית המשפט כמוב� א279".הזכות לחיי� ולשלמות הגו�

אלא שהוא מלי� על שבני , כרו� באינטנסיביות ובסיכו� חיי� פוגע בעקרו� השוויו�
המגזר החרדי זוכי� לאפשרות לבחור בי� אותו שירות אינטנסיבי וממוש� לבי� מסלולי� 

 
6318/07� "בג  275 ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ,10 'פס, 8.9.2009החלטה מתארי� , 270 ש"לעיל ה 

  .שופטת חיותלחוות דעתה של ה

 Ï‡È�„ ¯ÙÒ– Â˙Â‚‰· ÌÈ�ÂÈÚ  "בי� צדק אישי לצדק חלוקתי: שירות צבאי בישראל "ארז�ברקדפנה   276

ÙÂ¯Ù Ï˘ 'ÔÓ„È¯Ù Ï‡È�„ 1029 ,1044) נילי כה� ו�  ).2008,  עורכי�עופר גרוסקופ

וש ת נגד חידו ועומדות תלויותדעתו של השופט רובינשטיי� בעתיר  להשתמע מחוותעשויטיעו� זה   277

שלמרות " כל רצונ� הטוב של מוסדות המדינה"השופט מזכיר בתחילת דבריו את .  בכנסת"חוק טל"

6318/07� "בג ראו". בזחילה" מתקד� "חוק טל" יישו�  הרצו�התקיימות  ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰

ÔÂËÏ˘‰ ,8.9.2009החלטה מתארי� , 270ש "לעיל ה.  

6427/02� "בג  278 Ï ‰ÚÂ�˙‰ ÔÚÓÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ,ברקפסק דינו של הנשיא  ל42' פס, 15ש "לעיל ה.   

  .ברקפסק דינו של הנשיא  ל41' פס, ש�  279
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כאשר עצ� ההשתייכות למגזר , שנראי� על פני הדברי� הרבה יותר אטרקטיביי� ונוחי�
לעניי� " בי� ד� לד�"בבחינת שיקול תק� להבחנה , בעיני בית המשפט, די איננוהחר

 במילי� אחרות המצב הרצוי מנקודת 280.ומשכ� מדובר בהפליה פסולה, יכולת הבחירה
מבטו של בית המשפט הוא שבני הישיבות יגויסו וישובצו למסלולי שירות על פי 

כמו כ� . י� יתר אזרחי המדינהקריטריוני� דומי� לאלה שלפיה� מגויסי� ומשובצ
, משתמע מפסק די� שבית המשפט סבור כי ג� מש� השירות איננו צרי� להיות שונה

   .והכול בש� עקרו� השוויו� החוקתי
כדי לבחו� את מידת ההתאמה של מגמת השינוי בפועל לעקרונות שקבע בית 

ההתדיינויות עמוד על הנתוני� המרכזיי� הנוגעי� לשני מסלולי השירות שאהמשפט 
מסלול השירות האזרחי : על הקמת�) לכאורה(המשפטיות בעבר ובהווה השפיעו 

 כבר עתה יובהר כי היחס בי� מידת 281.ר"ומסלול השירות הצבאי הטכנולוגי המכונה שח
מספר המשרתי� כיו� בשירות , למשל. ההתפתחות של שני המסלולי� איננו שווה

 מול 1450(דהיינו בצבא , ר"� במסגרת שח ממספר המשרתי3האזרחי גדול כמעט פי 
520.(282   

באשר לטיב� של שני המסלולי� יש לומר כי מסלול השירות האזרחי טומ� בחובו 
 20 שעות שבועיות בממוצע במש� שנה או בהיק� של 40פעילות התנדבותית בהיק� של 

שה� " מפעילי�" השירות מתבצע אצל 283.שעות שבועיות בממוצע במש� שנתיי�
 בדר� כלל מדובר 284.ות ציבוריי� אשר נקשרו בהסכ� מתאי� ע� משרד הרווחהמוסד

נראה כי ". א"זק"או " יד שרה"כגו� , בארגוני� חרדיי� באופיי� העוסקי� בפעילות חסד
השתתפות בפעילות� של ארגוני� אלה היא טבעית לאברכי� שעוזבי� את מסגרות 

וחד של בני המגזר החרדי להתנדב בי� היתר בשל נכונות� הגבוהה במי, לימוד התורה
חרדי� הבוחרי� לשרת בשירות ,  מלבד האופי המוכר של הפעילות285.לטובת הזולת

 
בעוד שלאד� אחד לא ניתנת יכולת הבחירה : "בהקשר הזה בית המשפט אומר את הדברי� האלה  280

שסופה פטור ( אחר ניתנת הבחירה בי� גיוס לבי� דחייתו לאד�,  בי� גיוס לדחייתו'שנת הכרעה'ב

. או בי� גיוס רגיל לבי� מסלול שירות צבאי מיוחד, או בחירה בי� גיוס לבי� שירות אזרחי, )משירות

הפרת השוויו� לגבי חובת , אכ�. האחר רשאי ללמוד ולא ללחו�. האחד חייב ללחו� בטר� ילמד

" חירה הנתו� לכל אד� מביאה להפליה הפוגעת בכבוד האד�השירות הצבאי וביחס להיק� חופש הב

  ). לפסק דינו של הנשיא ברק42' פס, ש�(

ומגמת הגיוס אליו לא הושפעה , ל החרדי נבעה מסיבות אחרות"יודגש כי התפתחותו של גדוד הנח  281

  . בלעיל בפרקראו את הדיו� . הרבה מהמהלכי� שהממשלה יזמה בשש השני� האחרונות

   .21' בעמ, 32ש "לעיל ה, 2ת גבאי ועדדוח   282

  ).שירות אזרחי(לתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת� אמנות� ) 2)(א(3 'קת  283

  . )שירות אזרחי(לתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת� אמנות�  1 'קת  284

מעיד על "קובע במחקרו כי שיעור ההתנדבות במגזר החרדי ) ת"תמחוקר מטע� משרד ה(אס� מלחי   285

. "כ� שהחברה החרדית הנה חברה שערכי הנתינה והסיוע לזולת הנ� ערכי� העומדי� במרכז הווייתה

  .13' בעמ, 34 ש"לעיל ה, מלחי ראו
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 בהתחשב בשני אלה 286.ח לחודש" ש2,000�האזרחי מקבלי� תגמולי� בס� של קרוב ל
 האופי המוכר של הפעילות והשכר העולה בצירו� שלל ההטבות שמקבל האבר� בזמ� –

מדובר בהזמנות פז לשלב עשייה ערכית  – 287אחריו על שכר מינימו�השירות ובעיקר ל
הרבה יותר , עבודה בשכר והזדמנות להיפטר מחרב הגיוס, בתחו� גמילות חסדי�

מבחינת התרומה הנובעת , משמדובר בשירות התנדבותי לטובת המדינה העומד בהתאמה
כי אות� קריטריוני� למותר לציי� . לשירות צבאי רגיל,  והקושי שבו הוא כרו�288ממנו

המוזכרי� על ידי בית המשפט כאמות מידה , תובענות ומש� זמ� רב, של סיכו� חיי�
אינ� מתקיימי� בהקשר של , לכינו� השוויו� בי� הציבור הכללי לציבור החרדי בישראל

  . השירות האזרחי
ר קיי� ספק גדול א� ה� תואמי� במידה כלשהי את הכוונתו "ג� באשר למסלולי שח

המיועדי� לאברכי� נשואי� המעונייני� להשתלב , מסלולי� אלה. ל בית המשפטש
רכישת מקצוע , מאפשרי� השלמת ידע כללי במסגרת מכינה מקוצרת, בשוק העבודה

התאמת המקצוע לתחו� האזרחי , רכישת ניסיו� מקצועי, צבאי בתחו� הטכנולוגי
יי� ולבסו� השמה בחודשי� האחרוני� של השירות במסגרת� של קורסי� מקצוע

 ברור למדי כי ג� מסלולי� אלה אינ� בבחינת התממשות החזו� של 289.בחברות אזרחיות
א� בית המשפט עצמו התייחס . הנשיא ברק בעניי� השוויו� בנטל השירות הביטחוני

בעוד שלאד� אחד לא ניתנת יכולת : "וכ� אמר, להסדרי� המתגבשי� בספקנות רבה
לאד� אחר ניתנת הבחירה בי� גיוס לבי� , גיוס לדחייתו בי� 'שנת הכרעה'הבחירה ב

או בי� גיוס רגיל , או בחירה בי� גיוס לבי� שירות אזרחי, )שסופה פטור משירות(דחייתו 
האחר רשאי ללמוד ולא . האחד חייב ללחו� בטר� ילמד. לבי� מסלול שירות צבאי מיוחד

  290".ללחו�
בחודש . ויות האחרונות בתחו�כדי להשלי� את התמונה ראוי להתבונ� בהתפתח

תחומי לעידוד התעסוקה וקידו� השירות הצבאי � פרס� הצוות הבי�2010דצמבר 
. מלצותיוה את, ל משרד ראש הממשלה איל גבאי"בראשות מנכ, והאזרחי במגזר הציבורי

 
חוברת מידע : לאומי�לת השירות האזרחימנה,  של משרד המידע והטכנולוגיהחוברת למתנדבי�או ר  286

 ÒÓ· ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘‰'ÏË ˜ÂÁ' www.igud.org/uploadimages/sherut%20‚¯˙ למתנדבי� 
ezrahi.pdf/ .של תקנות השירות האזרחי6ידי השר בתוספת לתקנה  שיעור התשלו� מתעדכ� על . 

  .המשרתמצב המשפחתי של ה לפי אפשרויות התשלו� ארבעהסכו� חושב כממוצע בי� 

  .ש�  287

אלא שבהנחה שחלק ניכר מה� היו , אי� הכוונה לכ� שהשירות האזרחי שהחרדי� מבצעי� אינו תור�  288

הקשר הסיבתי בי� הקמת מסלול , בכל מקרה מבצעי� פעילות התנדבותית בהיק� כזה או אחר

  .השירות האזרחי על ידי הממשלה לבי� הפעילות ההתנדבותית של החרדי� רופ� במיוחד

ר משתלבי� נציגי הזר� המרכזי של "במסלולי שח, ל החרדי"וב לציי� כי שלא כמו מסלול הנחש  289

א� ה� בהחלט אינ� , של לומדי תורה" סיירת"אלה אמנ� לא הצליחו להיות חלק מ: החברה החרדית

  ".נוער השוליי�"

6427/02� "בג  290 Ï ‰ÚÂ�˙‰ ÔÚÓÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡,ברקפסק דינו של הנשיא  ל42'  פס,15ש " לעיל ה .  
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 לעודד את שילוב –המלצות אלה תאמו את הרוח המנשבת במסדרונות הממשלה 
הדבר כרו� בהמש� הפגיעה בעקרו� השוויו� בנשיאה בנטל החרדי� בתעסוקה ג� א� 

הוועדה המליצה ליצור מגוו� של מסלולי� , למשל. הביטחו� בטווח הזמ� הנראה לעי�
ולאפשר לכל חרדי מעל גיל ) לרבות שירות מקוצר ומילואי�(אטרקטיביי� בתו� הצבא 

שר רק לחרדי מה שבעבר התאפ,  להתגייס לשירות האזרחי כתחלי� לשירות צבאי21
 להמלצה אחרונה 291. לפחות26 שיש לו ילד אחד לפחות או לכל חרדי בגיל 21מעל גיל 

   292".הענקת פטור לכל החרדי�"זו התקשורת קראה 
בגיל  –ע� זאת הוועדה הציעה להגביל את שירות� האזרחי של דחויי השירות 

 במסלול ביטחוני  לשירות אזרחי– שאינ� נשואי� 25–24 שאי� לה� ילדי� ובגיל 23–22
א ורשות החירו� "מד, יחידות הכיבוי, ס"שב, דהיינו בגופי� כדוגמת משטרה, בלבד

 כדי להגדיל את חלק� של החרדי� בנטל הביטחוני 293הלאומית שבמשרד הביטחו�
עוד המלצה חשובה של הוועדה הייתה להקדי� את גיל ההעברה למאגר . דווקא

)  כיו�30במקו�  (28ויי השירות שהגיעו לגיל לכל דח) מצב של כמעט פטור(המילואי� 
פעמי למאגר המילואי� את כל דחויי השירות שלה� שלושה � באופ� חדלהעבירוכ� 

  . והכול כדי לא למנוע מקבוצה זו להשתלב בתעסוקה מחשש שיגויסו, ילדי� לפחות
 קיבלה הממשלה בראשות בנימי� נתניהו ברוב מוח� 2011 בינואר 9תארי� ב

 295.וזכתה לביקורת ציבורית נוקבת, 2שמאמצת את המלצות ועדת גבאי  294החלטה

 
  .25–24 ,32ש " לעיל ה,2ועדת גבאי דוח   291

 מרחיב את הגיוס או מעניק –פטור גור� מגיוס חרדי� תמורת שנת שירות " עמוס הראל ראו למשל  292

 /ı¯‡‰–˙Â˘„Á  online 17.12.2010 www.haaretz.co.il/news " ?לחרדי� ויתורי� משמעותיי�
education/1.1235626.  

  .ש�  293

  ).9.1.2011" (קידו� השירות הצבאי והאזרחי במגזר החרדי "�32 של הממשלה ה2698החלטה   294

 )שעשוי להתברר כלקוי(מעניי� שהביקורת הציבורית שהופנתה כלפי הממשלה התרכזה לא באיזו�   295

 במשק לבי� הצור� ליצור שוויו� בנטל השירות הביטחוני אלא בסעי� בי� אינטרס השתלבות החרדי�

למאגר המילואי� את דחויי השירות , 2 המלצת ועדת גבאי על פי,  אשר מעביר,להחלטה'  לנספח א2

לסקירה של התבטאויות ביקורתיות כלפי ממשלת נתניהו ביו� . שלושה ילדי� לפחותלשה� אבות 

מכשיר את השתמטות : מתקפה על נתניהו "בי ואביאל מגנזיאטילה שומפל ראוקבלת ההחלטה 

 ,Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È– ynet˙Â˘„Á  9.1.2011 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4011003˙ " החרדי�
00.html . חוק טל"בתגובה להחלטת הממשלה הגיש הצוות לבחינת יישו� " �מטע� ועדת החו

את דוח הביניי�  2011 בינואר �16וחנ� פלסנר ב יבר הכנסתוהביטחו� של הכנסת בראשותו של ח

 נכשל על א� המגמות החיוביות שקיימות בתחו� "חוק טל"יישו� של ההדוח קובע כי . שלו

תכנית שעל רקע דוח גבאי נראית מעט , יישו� החוקללאחר מכ� הדוח מציע תכנית . לאחרונה

 לשירות צבאי או אזרחי שני 2015 פלסנר מציע לגייס עד שנת בר הכנסתחדי לנו לציי� ש. נאיבית

הדוח זמי� ).  הוועדה לתמצית המלצות4 'ס(שלישי� מבי� מחזורי הגיוס הרלוונטיי� 

מעניי� ששני הנציגי� של הסיעות . �www.news1.co.il/ShowCurrentFile.aspx?FileID=3516ב

לא חתמו על  –משה גפני מיהדות התורה  בר הכנסתחס ו"ניסי� זאב מש בר הכנסתח –החרדיות 
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הצעת החלטה זו מוגשת : "מעניי� שבחוות הדעת המשפטית המצורפת להחלטה נכתב
המשפט צפוי � כאשר בית', חוק טל'� לגבי תוקפו של "כעת על רקע הדיו� הצפוי בבג

שירות הצבאי והאזרחי לבחו� את יישומו של ההסדר הקבוע בחוק נוכח נתוני הגיוס ל
 למרות תובנה חשובה זו נראה כי בחשבו� הכולל נקודת 296".בקרב בני המגזר החרדי

� "האיזו� החדשה שקבעה הממשלה בהחלטתה רק סוטה יותר מער� השוויו� שבג
שבו מתח בית (� " בבג9.1.2011תארי� בדיו� שהתקיי� ב, א� לא די בכ�. מקדש

בלה את ההחלטה ליישו� רפורמת גבאי ערב הדיו� המשפט ביקורת על הממשלה על שקי
נשאלה נציגת המדינה א� הממשלה תהיה מוכנה )  חודשי� מראש�15 אשר נקבע "בבג

לעכב יישו� של אות� חלקי� מהרפורמה שנראי� כמחמירי� את חוסר השוויו� שיוצר 
זו ראש הממשלה משיב לשאלה , כפי שהסבירה בתגובה נציגת המדינה. כיו�" חוק טל"

יפגע באיזוני� הפנימיי� הכלולי� " טלאי על טלאי"בשלילה ומסביר כי יישו� הרפורמה 
   297.בתכנית

אשר , כיצד אפשר להסביר את התנהגותה התמוהה לכאורה של הממשלה, א� כ�
מצד אחד ה� עצ� פעילותה בנושא גיוס בחורי הישיבות וה� תזמו� הפעילות מושפעי� 

 הצד האחר תוכ� פעילותה כמעט שאיננו מזכיר את מה ומ�, �"במישרי� מהעתירות לבג
אפשרות אחת היא לטעו� כי הממשלה איננה מבינה לאיזה ? שבית המשפט מבקש להשיג

שילוב החרדי� , תכלית אחת: � ומתבלבלת בי� שתי תכליות שונות"כיוו� חותר בג
ספיק לעיי�  מע� זאת. יצירת שוויו� בנטל השירות הצבאי, תכלית שנייה; במשק המדינה

 כדי להיווכח 9.1.2011תארי� בחוות הדעת המשפטית המצורפת להחלטת הממשלה מ
  :נכתב בחוות הדעת כי, למשל. שהממשלה מודעת ג� מודעת לפער שבי� שתי התכליות

אי� בקביעת נהלי הגיוס כדי לבטל את טענת חוסר השוויו� ביחס לנשיאה 
אול� יש בה� כדי להניע , בנטל הביטחוני על ידי מגזרי� שוני� בציבור

קיימת , מעבר לכ�. תהלי� אשר עשוי לצמצ� פערי� אלה במידה מסוימת
טענה נוספת בדבר חוסר שוויו� בולט ג� לגבי הנשיאה בנטל הכלכלי 
בחברה בישראל ויש בהצעת החלטה זו משו� ניסיו� להתמודדות מקבילה 

 
 שחייב ,4 עי� מבטלת את ס1.9.2011תארי� עובדה חשובה נוספת היא שהחלטת הממשלה מ. הדוח

וזאת ככל הנראה כמענה ,  לפחות לפנות לשירות האזרחי22טחו� להתיר לכל חרדי בגיל יאת שר הב

5915/10� " ראו בג–שהוגשו נגד הסעי� הלא הכרחי  לעתירות ÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰� Ô '

Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ) ההחלטות פורסמו בנבו.(  

  .14' בעמ, 294 ש"לעיל ה, 2698' מסהחלטת הממשלה  ראו  296

הממשלה "עמוס הראל וראו  ,תקשורתית של הדיו�המובאי� בסקירת וה�  הפל הדברי� עלו בדיו� בע  297

 .ı¯‡‰–˙Â˘„Á  online 25.2.2011 www.haaretz "  חרדי��10,000 לא נעכב פטור לכ: �"לבג
co.il/hasite/spages/1217300.html ,פרש� לענייני , בצורה מדויקת יותר בבלוג של שחר איל� וכ�

 The Marker באתר, בעבודתו) 295 ש" העילל(חרדי� ואחד משני המומחי� שליוו את צוות פלסנר 

  . )http://cafe.themarker.com/post/2011813ראו (
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 בחברה אשר צמצומו מהווה א� מפתח להשתלבות, ע� אי שוויו� זה
  298.בישראל ולהשתתפות בחובות אזרחיות

מדברי� אלה משתמע כי הממשלה מודעת לכ� שתרומת פעולותיה להשגת היעדי� 
או , "מסוימת"� היא תרומה "בנושא יצירת השוויו� בנטל הביטחוני שהוצבו על ידי בג

   299.קטנה מאוד –בפשטות 
וונת הממשלה אפשרות אחרת להסביר את התנהגות הממשלה היא לומר כי בכ

להשיג את יעד השוויו� שהציב בית המשפט באמצעות השגת היעד החברתי של שילוב 
בחינה של מכלול , ראשית. אול� דומה כי ג� אפשרות זו איננה נכונה. החרדי� בתעסוקה

מעלה שאי� בהחלטה כל ) כפי שפורטו לעיל(ההסדרי� שנקבעו בהחלטת הממשלה 
הזכרת עניי� הנטל הביטחוני ,  שנית300.ל הביטחונינטבמגמה רצינית ליצירת שוויו� 

א� אכ� היה : בחוות הדעת המשפטית המצורפת להחלטה מצטיירת בבירור כמס שפתיי�
כלו� הייתה חוות הדעת , בפעולות הממשלה כדי לקד� באופ� ממשי את תכלית השוויו�

יע להנ"מסתפקת בטענה סתמית ומסויגת ביותר שלפיה יש בפעולות הממשלה כדי 
מבלי להציג כל בסיס לטענה זו " תהלי� אשר עשוי לצמצ� פערי� אלה במידה מסוימת

לא מ� הנמנע להסיק כי גישה , א� כ�? ותו� חזרה מידית לדיו� ביעד של שילוב בתעסוקה
של " כל הרצו� הטוב"התולה את היעדר התוצאות א� בקשיי� אינהרנטיי� למרות 

  . המעטהבלשו�, מוסדות המדינה איננה מדויקת

 
  .16' בעמ, 294ש "לעיל ה, 2698' מסהחלטת הממשלה  ורא  298

חוק "יה מעלה בהחלטה בעתירה החדשה נגד חידוש 'כ� השופטת פרוקצ. � מודע לפער זה"ג� בג  299

פת מאל. בנוגע לקצב היישו� האטי" תהייה החורגת ממימד הזמ� בהפעלת מנגנו� של החוק ""טל

תהלי� הבחינה החוקתית מתקרב לקו : " הלשו� המזהירה משהו של השופטת באותה החלטההיא

, אשר במהלכו נית� עדיי� להגביר, לא ארו�, פי ההצעה המסתמנת כא� יינת� פסק זמ� נוס�� על. הסיו�

6318/07� "בג  עניי�ראו. "והשעה דוחקת, להמרי� ולייעל את מהלכי ההפעלה של החוק  ‰ÚÂ�˙‰

ÓÏÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚ ,8.9.2009החלטה מתארי� , 270 ש"לעיל ה.  

ההסדר היחיד בהחלטת הממשלה שתוא� לכאורה את כוונת בית המשפט הוא קביעה כי , למעשה  300

 שאינ� נשואי� יגויסו לשירות אזרחי 25–24 שאי� לה� ילדי� ובגיל 23–22דחויי השירות בגיל 

שרק מגבירי� את , דעת ליתר ההסדרי� שפורטו לעילואול� יש לתת את ה. במסלול ביטחוני בלבד

מצומצמת , ראשית, וכ� לעובדה שקבוצה שההסדר הנדו� צפוי לחול עליה היא, חוסר השוויו�

שהרי לבני , צפויה להצטמצ� עוד יותר בשל אופיו הוולונטרי של ההסדר, ושנית, מלכתחילה

וממילא יש ביכולת� להימנע , חיהישיבות עומדת האפשרות לבחור מתי להתגייס לשירות האזר

מגיוס למסלול הביטחוני על ידי דחיית הגיוס המתוכנ� עד להגעת� לגילאי� שעליה� ההסדר איננו 

   .חל



   הנעת שינוי חברתי בתחומי האוטונומיה של המגזר החרדי  ב"עתש מב משפטי	
   תקווה חלולה בגרסה ישראלית–על ידי בית המשפט העליו�   

733  

לכאורה דומה כי הממשלה רגישה לפסיקת , לסיכו� ניתוח פעולות הממשלה בנושא
 אול� 301. שוני� לפסיקה הקיימת והצפויה במרוצת השני�י�� והיא מספקת מענ"בג

 היא 302,אפשר לטעו� כי היות שהממשלה רגישה לאינטרס הקואליציוני שלה הרבה יותר
דהיינו , חרדיי� ואת הסיעות שה� מייצגי�מנסה קוד� כול לרצות את חברי הממשלה ה

ורק לאחר מכ� ליצור רוש� שהיא פועלת במר� כדי , להימנע מיצירת שוויו� בנטל
 בדיוק מסיבה זו דרכי הפעולה של הממשלה אינ� תואמות 303.�"להרוויח טענות בבג

כלל את שאיפתו של בית המשפט ליצור שוויו� בנטל הביטחוני לא מבחינת אפשרות 
, א� כ�. ה א� להתגייס ולאיזה מסלול שירות להתגייס ולא מבחינת אור� השירותהבחיר

היות שלפי הגדרת השינוי שהוצגה לעיל השאלה הרלוונטית לדיוננו איננה א� בית 
אלא א� הוא מצליח לייצר שינוי העולה בקנה , המשפט מצליח לייצר מגמת שינוי כלשהי

� שבית המשפט לא עסק בפסק הדי� בעניי�  ומכיוו304,אחד ע� השינוי המבוקש מבחינתו
ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ בעניי� הוכ� ג� העתיר( בהוצאת החרדי� לשוק העבודה 

אי אפשר לראות , אלא בשוויו� בנטל הביטחוני) השנייהאיכות השלטו� מע� התנועה ל
 לשיתו� פעולה מצד כמי שזכובפעולות השיפוטיות בנושא גיוס בחורי הישיבות 

  . שלההממ
˙È�˘ שכאמור , משי� בניתוח של התנהלות המדינה בפרשת לימודי הליבהא

התקיימות התנאי� של רוזנברג צפויה להיות מובהקת לגביה בשל מיקומה בליבת � אי
� בדרישה שמשרד "בעתירה האחרונה שהוגשה לבג, כזכור. האוטונומיה החרדית

 הליבה הציג משרד החינו� החינו� יפסיק לממ� בתי ספר שאינ� מלמדי� את לימודי
 אגב כ� הציע משרד החינו� 305.הידברות ע� המגזר החרדילעמדה השואפת לפשרה ו

. תכנית ניסיונית שבמסגרתה יופחת מימונ� של הישיבות שאינ� מלמדות לימודי ליבה
ובסופו של דבר היה ברור כי , אחד מהצדדי�א� הצעת הפשרה לא הייתה מקובלת על 

. ת פסק די� דרמטי שיאסור לאלתר על מימו� המוסדות החרדיי�בית המשפט עומד לת
שבסופה ,  מהסיעות החרדיותחברי כנסתתובנה זו גרמה לעבודה מהירה ומאומצת של 

 
, ד איל ינו� בדיו� המדובר" מעניי� להזכיר את דבריו של היוע� המשפטי לכנסת עובהקשר הזה  301

ראו את המקורות  ("אחר גרוע בהרבהצרי� להודות על האמת שלולי התיק היינו במקו� "לפיה� ש

  ).297 ש"המקווני� לעיל בה

  .333 ש"הטקסט הצמוד לבלעניי� זה ראו את הדיו� להל�   302

303   �מטרת שילוב החרדי� בשוק העבודה בדר� רצונית באמצעות תמריצי� כלכליי� על זאת כמוב� נוס

  . שמקובלת ג� על החרדי� עצמ�,יוביי�ח

ג� רוזנברג מדגיש בניתוחו את ,  בנוס�. והטקסט הצמוד לה119 ש"ראו את הגדרת השינוי לעיל בה  304

הוא , למשל. היעדי� שבית המשפט או העותרי� רצו להשיג ומשווה אות� לתוצאות שהושגו בפועל

איננה ) civil union( שוות לזוגות בני אותו מי� במסגרת הברית האזרחית קובע כי הענקת זכויות

עולה בקנה אחד ע� תכלית העותרי� לכונ� שוויו� מלא שיתבטא בהענקת אפשרות לזוגות אלה 

  .368' בעמ, 126 ש"לעיל ה, ROSENBERG ראו, )married(להיחשב זוגות נשואי� 

  . 162ש "לעיל ה, È„Â‰È ÌÊÈÏ¯ÂÏÙÏ ÊÎ¯Ó‰עניי�   305
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 על פי 2008.306–ח"התשס, עברה בכנסת הצעת חוק מוסדות חינו� תרבותיי� ייחודיי�
של הקבוצה חינו� שיטתי הנובע מאורח החיי� "כל בית ספר המעניק , חוק זה

 ויזכה למימו� בגובה של 307לצור� החוק" מוסד תרבותי ייחודי" ייחשב ל"התרבותית
 לחוק א� 1סעי� ,  נוס� על הגדרה גמישה זו308. מהמימו� שמקבל בית ספר רשמי60%

מוסד "מציי� במפורש שישיבה המלמדת לימודי קודש לפי ההלכה היהודית תיחשב ל
  ". תרבותי ייחודי

 וה� תוכנה המפורש אינ� משאירי� מקו� לספק שהיא נועדה לסכל ה� תזמו� החקיקה
 הא� הדבר מוכיח כי אי� לבית 309.את כוונת בית המשפט לחולל שינוי ניכר בנושא

המשפט כל שות� בעל יכולת בניסיונו לתמר� את הציבור החרדי לשלב בחינוכו ג� 
ורטי ייתכ� מצב שבו מכיוו� שבאופ� תא, מצד אחד המסקנה איננה הכרחית? לימודי חול

ומצד אחר שקלול העניי� ,  החרדי� לא היו מצליחי� להעביר את ההצעהחברי הכנסת
מגלי� בסוגיה זו ע� ,  שמייצגי� אותוחברי הכנסתוממילא , המועט שהציבור הכללי

העניי� הרב עד מאוד שהחרדי� מייחסי� לנושא הופ� את הנושא לקרקע פורייה לפשרות 
י להתחשב בכוח� של המפלגות החרדיות בכנסת וביכולת� המרשימה א� בל, בי� הסיעות

של ההנהגה החרדית לאינטרס קואליציוני " ציפור נפשה"להפו� את הנושאי� שה� 
  310.מובהק

ובדיוק כפי שהיינו מצפי� מעניי� הנמצא , "חוק טל"חשוב להדגיש כי בשונה מ
די לסכל את החזו� החוק החדש שחוקק כ, בליבת האוטונומיה של הציבור החרדי

הליברלי שמקבל גיבוי מבית המשפט אינו משק� איזו� או פשרה בי� החרדי� למבקשי 
 הגישו אמנו� 2010במאי . � לבוא"ג� בפרשה זו לא איחרה העתירה לבג. השינוי

אוריאל רייכמ� ואלעזר שטר� עתירה לביטול החוק בטענה שאיננו חוקתי , רובינשטיי�
תארי�  בהחלטה מ311.וד של הילדי� החרדיי� לחינו�בהיותו פוגע בזכות היס

 
  .239ח "ה, 2008–ח"התשס, תרבותיי� ייחודיי� הצעת חוק מוסדות חינו�  306

  .חוק מוסדות חינו� תרבותיי� ייחודיי� ל1' ס  307

  .חוק ל5' ס, ש�  308

נ� נמנע בית המשפט ממת� צווי� אמ  ימי� לאחר חקיקת החוקארבעהשנית�  הדי� בפסק  309

 את ההנמקה המקורית השוללת את המש� התקצוב של מוסדות ותיר בפסק הדי�אול� ה, אופרטיביי�

   .החינו� החרדי

' ?¯‡Â„" ‡˘Â�· ¯˜ÁÓ Á'˙Ò�Î· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ ‚ÂˆÈÈ :˙˙ÂÂÚÓ ‰‡¯Ó Â‡ ÔÈÓ‡ Èאס� בקר  ראו  310

" קבוצות וטו"על א� גודל� הקט� יחסית כ  מפלגות חרדיות מוגדרות,לפי דוח זה). 2009 (21

. פוליטיות היכולות להכריע את גורל הממשלות ולקבוע הקמה או הפלה של קואליציות פרלמנטריות

  ·ÂˆÂ·˜ ˙Â·Ï˙˘‰'‰È¯ÙÈ¯Ù'ÌÂÏ˘ Ô„ÈÚ· ‰˜ÈËÈÏÂÙ·Â ‰¯·Á˙  מיכאל קר� וגד ברזילי ראו ג�

)1998.(  

3752/10� "בג  311 � ÔÈÈË˘�È·Â¯ '‰˙Ò�Î) עניי� : להל�) (בופורס� בנ ÔÈÈË˘�È·Â¯2( , החלטה מתארי�

 /http://elyon1.court.gov.il/verdictssearch : זמינה באתר בית המשפט העליו�19.9.2010
HebrewVerdictsSearch.aspx.  
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מדוע לא ייקבע כי חוק  הורה בית המשפט למשיבי� להתייצב ולתת טע� 19.9.2010
 או למצער אינו פוטר מלאכו�  בטל2008–ח"התשס, מוסדות חינו� תרבותיי� ייחודיי�

בית אול� מכיוו� שהמשיבי� הציגו ל. את תכנית הליבה במוסדות החינו� החרדיי�
 שנועדה לשנות את "2010–ע"התש, חוק לימודי יסוד במערכת החינו�"הצעת המשפט 

ואשר גורלה היה עתיד להיקבע ע� תחילת מושב החור� של , החוק מושא העתירה
פתיחה ה בינתיי� 312. יו� למת� התשובה120הסכי� בית המשפט לתת ארכה של , הכנסת

 לאור 313. והצעת החוק לא עברה� לא הרשימה את הכנסת"בדיוני� המשפטיי� בבג
המתואר לעיל נראה שג� א� קיימי� שחקני� המוכני� ליצור תמריצי� כדי לאכו� את 

, שמגישי� הצעות חוק פרטיות בנושאחברי כנסת בדמות אות� , החלטת בית המשפט
  . הרי שכוח� זניח ביחס לכוח� של מתנגדי השינוי

ת את חוק מוסדות חינו� תרבותיי� � הפוסל"מנגד אפשר לומר כי בהינת� פסיקת בג
יהיה בכ� כדי להקשות על העברת , שתעלה את הנושא ביתר שאת לסדר היו� הציבורי

אשר לה ממד ספקולטיבי , מלבד השאלה העובדתית. �"חוק נוס� שיעקו� את פסיקת בג
עולה השאלה המהותית א� בהינת� פסיקה נאכפת האוסרת על מימו� מוסדות , לא מבוטל

יהיה בכ� כדי להוות הנעת תהלי� חברתי שבסופו ,  שאינ� מלמדי� לימודי ליבההחינו�
בהקשר הזה מעניי� להביא כא� את . שינוי בכיוו� הרצוי מבחינתו של בית המשפט

 שהצטרפו למשיבי� המקוריי� 7–4הדברי� שנכתבו בכתב התשובה של המשיבי� 
  :  כי נאמר בי� היתרבכתב תשובה זה. בהתדיינות החדשה בנושא לימודי הליבה

מי . מעט היכרות ע� הציבור החרדי תציג תמונה הפוכה לחלוטי�[...] 
תביא לידי שינוי , המכה בכיס� של המוסדות החרדיי�, שחושב שדר� זו

ג� א� נניח שאכ� יקוצצו  .טועה טעות מרה, תפיסתי בחינו� החרדי
החרדי� . זה לא ישנה דבר, תקציבי המוסדות הפרטיי� בשיעור כלשהו
הספר � והנטל הכספי של בתי, יתבצרו בעמדת� ויתרחקו עוד מהקונסנזוס

 .תרלעניי� יו, ויהפו� את העניי� כבר היו�, ייפול על כתפי ההורי�
מלחמה על שליטה בתוכני הלימוד במוסדות החינו� החרדיי� היא 

זו מלחמה שתאחד . מלחמה על לב עצמאותה של ההנהגה החרדית
 – על פי השקפת� –המנסה , סביב אויב משות�ותלכד את החרדי� 

 
  .ש�  312

הצעת : דומות לזו ששימשה עילה לדחיית הדיו�הכיו� מונחות על שולח� הכנסת שתי הצעות חוק   313

הצעת חוק לימודי יסוד במערכת  ו,2611 ח"ה, 2010–ע"התש, יסוד במערכת החינו�חוק לימודי 

  .2942 ח"ה, 2011–א"התשע, החינו�



  ב"תשע מב משפטי	  רמ�בנימי� בק

736  

מלחמת אור , מלחמת הליבה תהיה למלחמת דת. לכרס� בדת�
   314.וחוש�

˙È˘ÈÏ˘ תייחס לפרשת אÏ‡Â�ÓÚ השחקני� " כדי להשלי� את דיוננו בקיומ� של
אשר יוצרי� תמריצי� ומטילי� עלויות כדי לאפשר את יישו� הרפורמה " האחרי�

" פשרה"פרק זה מאחר שבמסגרת ה� שה ראויה לאזכור בתתהפר. שמחולל בית המשפט
כזכור משרד ) פתיחת בית ספר נפרד לתלמידות המגמה החסידית(שהושגה בעניי� 

כלו� יש בכ� כדי . החינו� הודיע כי לא יתמו� בשנה הקרובה במוסד החדש שנפתח
קע נראה כי את החלטת משרד החינו� צרי� לבחו� על ר? פתיחתו� להוות תמרי� לאי

הצעד הגדול והבולט היחיד של משרד החינו� היה הענקת רישיו� לבית : הפשרה כולה
� בעניי� "הספר הנפרד שהוק� תו� סיכול התוצאה המעשית של פסק הדי� שנת� בג

שהיא בבחינת מס שמשרד ,  לעומת זאת הימנעות ממימו� בשנה הראשונה315.ההפרדה
חשבו� הכולל קשה לדבר על נכונותו מכא� שב. אינה צעד בולט, �"החינו� משל� לבג

  . �"של משרד החינו� ליצור תמריצי� לאכיפת הרפורמה מבית מדרש� של שופטי בג
בהחלטה האחרונה (על רקע הדיו� הנרחב יחסית של בית המשפט , בנוס�

 בנוגע לאיסור החל על הרשות המקומית להעביר כספי� לבית הספר החדש 316)בפרשה
מ� הנמנע לשער כי התכנו� מלכתחילה היה להיעזר ברשות לא , במקו� משרד החינו�

מכל זה עולה פע� נוספת . �"המקומית בשנה הראשונה שנועדה להרגיע את הרוחות בבג
� "שרשויות המדינה אינ� תורמות תרומה חשובה כלשהי ליישו� הפסיקה של בג

 . שמטרתה לחולל שינויי� בתו� הציבור החרדי
˙ÈÚÈ·¯ התנהלות המדינה לאחר פסק הדי� בעניי� משי� את דיוננו באÈÏ‡È˙Â˜È ונזכור 

אופייה של הפרשה מציב את בית המשפט בעמדה , הפרק הקוד��כי כפי שהוסבר בתת
וזאת בגלל קיומו , הנוחה ביותר מבי� כלל הפרשות שסקרנו עד כה להנעת תהלי� השינוי

מאחר , החרדי�של אינטרס כלכלי לציבור והיעדר צפי להתנגדות עממית קשה מצד 
 הטילה הממשלה 2010באוקטובר , כזכור. שאי� במהל� שיוז� בית המשפט משו� כפייה

� מחד ואיומי פרישת " לבחו� דרכי� לצאת מהמשבר שיצרה פסיקת בג1על ועדת גבאי 
 כבר עתה ייאמר כי המלצות הוועדה 317. החרדיי� מהקואליציה מאיד�חברי הכנסת

 
הרב , הרב עקיבא מאיר (7–4משיבי� השל ) 311 ש"לעיל ה (ÔÈÈË˘�È·Â¯ 2עניי� תצהיר התשובה ב  314

�, )הקמפוס החרדי, הסטודנטי� הקריה האקדמית אונואגודת , הרב משה ליברמ�, מנח� מנדל וול

  . 13.3.2011טיוטה מתקדמת מתארי� , 348–346 סעיפי�

  .והטקסט הצמוד לה� 244–241 ש"ראו לעיל ה  315

  .27.6.2010תארי� החלטה מ, 1ש "לעיל ה, Ï‡Â�ÓÚעניי�   316

בהקשר זה בדוח . הוועדה עצמה כמוב� מצאה מילי� קורקטיות יותר להגדיר את תכלית פעולתה  317

נאמר כי הוועדה שמה לעצמה למטרה לאז� בי� החשיבות שהממשלה מייחסת למטרת שימור עול� 

ת האוכלוסייה השונות תו� עמידה התורה לבי� הצור� לחולל שינוי בחלוקת הנטל הכלכלי בי� קבוצו
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ככל הנראה על דעת השרי� החרדיי� , 19.12.2010אומצו בהחלטת הממשלה מתארי� 
   318.שנמנעו בהצבעה

להגביל את התקופה שבה אבר� כולל :  ה� כדלקמ�1עיקרי ההמלצות של ועדת גבאי 
, בעל צרכי� כלכליי� מיוחדי� יוכל לקבל את תשלומי הבטחת ההכנסה לחמש שני�

 מה שלא מאפשר לו ,ובארבע השני� הראשונות יחויב אבר� בלימודי כולל בהיק� מלא
שבה אבר� יזכה , "שנת ההשתלבות"ואילו השנה החמישית תוגדר כ, לעבוד בדר� כלל

, נוס� על מסלול זה. א� בו בזמ� יהיה רשאי לצאת לעבודה,  מהתשלו� המלא75%�ל
שיוכלו , "תלמידי� מתמידי�"הוועדה המליצה להקי� עוד מסלול ל, "בסיסי"המוגדר כ

. אול� מספר� ותקציב� יוגבל,  ההכנסה במש� כל החיי�להמשי� וליהנות מהבטחת
האברכי� הנמצאי� במסלול הבסיסי יקבלו בארבע השני� הראשונות תשלומי� השווי� 

. והתשלו� המופחת לשנה החמישית יחושב לפי סכו� זה, 2010למה שה� קיבלו בשנת 
א� , י�נמנעה הוועדה מלנקוט מספר" מתמידי�"באשר לקצבאות שישולמו לקבוצת ה

נתח א� א בטר� 319.קבעה כי המלגה תהיה נמוכה מזו ששולמה לה� בתקופה הראשונה
חשוב ,  משק� שיתו� פעולה ע� בית המשפטהראשונהההסדר שנקבע בדוח ועדת גבאי 

. ÈÏ‡È˙Â˜Èלהגדיר מהו השינוי החברתי שניסה בית המשפט להשיג בפסק דינו בעניי� 
 של בפסק דינה� אפשר למצוא דווקא דומה כי את המטרה האמתית של פסק הדי

)  של הנשיאה ביניש המציגה את דעת הרובמפסק דינהבשונה (אשר , יה'השופטת פרוקצ
השופטת . נדה החברתית העומדת בבסיס הפרשה'איננה נמנעת מלחשו� בפנינו את האג

הנוגע להפרה קונקרטית של חובת השוויו� המוצג , יה מוסיפה על הניתוח החוקתי'פרוקצ
שאלת הסתכלות רחבה יותר על בעיית המגזר החרדי וטוענת כי , פסק הדי� של הנשיאהב

ה היא סאחר לעניי� הבטחת ההכנמסוג רלוונטיות ההבחנה בי� תלמיד כולל לתלמיד 
תרבותית לכבד את � חובת המדינה הרבשל יישובהחלק משאלה רחבה יותר של אופ� 

ל אזרחי לככלפי  חובת השוויו�  ע�אופיי� הייחודי של הקבוצות החיות בתוכה
איזו� שהשופטת (במסגרת האיזו� בי� שני אלה יה קובעת כי 'השופטת פרוקצ 320.המדינה

 לפטור קבוצה מסוימת רשאיתה נהמדינה אינ 321")בגרעי� העתירה"מגדירה כעומד 
חינו� לערכי גרעי�  ותשלו� מסי�,  שירות צבאיובה�, בסיסיותהאזרחיות החובות המ

 מ� . ענייני� שבבירור לא הייתה לה� נגיעה ישירה לפרשת הבטחת ההכנסה– משותפי�
בצירו� הפסיקות האחרות מהתקופה (יה 'פרוקצהשופטת הגישה העולה מפסק דינה של 

 
ש "לעיל ה, 1 דוח ועדת גבאי ראו, 12ש "לעיל ה, ÈÏ‡È˙Â˜Èבמבחני� המשפטיי� שנקבעו בעניי� 

  .50–49, 7–5' בעמ, 254

" מלגת לימודי� ועידוד השתלבות אברכי כוללי� בתעסוקה" �32 של הממשלה ה2614החלטה   318

)19.12.2010.(  

  .9–7' בעמ, 254ש "לעיל ה, 1דוח ועדת גבאי   319

  .יה' פרוקצ לפסק דינה של השופטת1' פס, 12ש "לעיל ה, ÈÏ‡È˙Â˜Èעניי�   320

  .ש�  321
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יה מזכירה בחוות דעתה 'העוסקות בנושאי� שהשופטת פרוקצ, האחרונה שנדונו לעיל
נוגע לחרדי� עולה ביתר ואשר מה� השאיפה של בית המשפט לשינוי המצב ב, כא�

 נועד להיות נדב� נוס� ביצירת ÈÏ‡È˙Â˜Èנראה סביר להניח כי פסק הדי� בעניי� , )שאת
. כאשר הפע� הדגש מוש� בנטל הכלכלי, שוויו� בנטל בי� המגזר החרדי לחברה הכללית

   .לאחר הבהרה חשובה זו נוכל לעבור להערכת הצעדי� שננקטו בפרשה
ואי� ספק כי לבית המשפט חלק , � מדובר בשינוי ניכרממבט ראשו� נראה כי אכ

שהרי איש איננו מסתיר כי פעולת הוועדה בנושא הונעה על ידי החלטת , חשוב ביצירתו
אול� בשי� לב להתנגדות של שמונה שרי� שעמדותיה� . ÈÏ‡È˙Â˜Èבית המשפט בעניי� 

ס וביקורת " שהתנגדות של שרי� אי, אינ� מזוהות ע� סנטימנטי� כלפי עול� התורה
 שומה עלינו להתעמק בפרטי המלצות הוועדה 322,ציבורית שנמתחה על ההחלטה

ראשית ייאמר כי ספירת השני� לצור� המסלול . ובנתוני� הכמותיי� הרלוונטיי� לענייננו
דהיינו קבוצת האברכי� הראשונה תושפע , הראשו� תחול מכניסת ההסדר לתוקפו

 שני� 29עדה הציעה לראות באברכי� שמלאו לה� הוו, שנית. 2015מהשינוי רק בשנת 
בשני� האחרונות :  כעת למספרי�323.ולא להחיל עליה� את ההסדר כלל" דור מדבר"

 בני 110,000� מתו� כ10,400� מספר האברכי� הנהני� מהבטחת ההכנסה הוא כ
 מבי� אות� אברכי� מעוטי יכולת נשארי� בהסדר לתקופה העולה 47%�  רק כ324.תורה
 לזכות אברכי� צפויי� 2,000� כ– מבי� אלה שאכ� יישארו בהסדר 325.י� שנ5על 

2,900� ההסדר צפוי להשפיע באופ� ממשי רק על כ,  א� כ�326".מתמידי�"מעמד של ל 
וג� אשר למספר קט� זה ,  המקדישי� את חייה� ללימוד תורה110,000אברכי� מתו� 

שכ� שילוב ,  התורהיעזבו ה� את אוהלה של) א� בכלל(קיי� ספק באיזה שיעור 
החשיבות העליונה שהחברה החרדית מייחסת ללימוד התורה ע� ער� גמילות החסדי� 
צפוי לגרו� לציבור החרדי למצוא לקבוצה מצומצמת זו פתרו� הול� שיאפשר לה 

  . להמשי� ולקיי� אורח חיי� של אבר� מלא
 127א הסכו� שהוועדה מציעה לקבוע כתקרת תקציב לשני� הבאות הו, שלישית

ח על תקציב המלגות לאברכי� נכו� לשנת " מיליו� ש6�  סכו� העולה ב– 327ח"מיליו� ש
לכאורה אפשר לטעו� שא� קצב הגידול בכמות האברכי� הנהני� מההסדר צפוי . 2010

אול� לפי ממצאי . התוספת אינה אמורה להשפיע לרעה יתר על המידה, להיות גבוה

 
 Â˘„Á nana10˙" את הסדר הקיצבאות לאברכי�אישרה הממשלה  "עמרי נחמיאס ונדב פרי ראו  322 

19.12.2010 news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=766967.  

  .44' בעמ, 254ש "לעיל ה, 1דוח ועדת גבאי   323

  .39 ,18' בעמ, ש�  324

 מה –ח " מיליו� ש20" המתמידי�"הוועדה ממליצה להקציב למימו� קבוצת . 45–44' בעמ, ש�  325

  ).בהנחה שהתשלו� אכ� יופחת מעט( אברכי� להישאר בהסדר �2,000שמאפשר לכ

  .9–7' בעמ, ש�  326

  .44' בעמ, ש�  327
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 ומכא� תמיהה 2002,328בלאו הכי מאז שנת מספר האברכי� שבהסדר לא גדל , הדוח
הוועדה המליצה בפירוש להמשי� ולהסדיר , והכי חשוב, רביעית. באשר לסכו� שנקבע

 משמעות הדבר 329.את תשלומי הקיו� לאברכי� בסעי� תקציבי ולא בחוק רגיל
בי� .  תוכל לאמ� כל הסדר חלופי ללא מכשול2014שהממשלה אשר תכה� בסו� שנת 

בולה מתוחכמת ובי� שנסתכל על החלטת הממשלה כעל ניסיו� לגלגל שנראה בכ� תח
 שינוי חברתי גדול לא –דבר אחד נראה ברור למדי , את ההכרעה בסוגיה לממשלה הבאה

אמנ� דומה כי בשל העמדה הנוחה שבה מוצב בית המשפט , במילי� אחרות. צפוי כא�
סוימת בכיוו� הרצוי בסוגיית הקצבאות לאברכי� הוא אכ� מצליח לייצר השפעה מ

אול� אי� השפעה זו עומדת בקריטריוני� של הנעת תהלי� שבסופו שינוי , מבחינתו
   330.חברתי נרחב שהתווינו בתחילת הפרק

סכ� את הדיו� באות� תנאי� של רוזנברג אשר נוגעי� לדרישת שיתו� הפעולה אא� 
ד לבדו בבואו נראה כי בית המשפט עומ, בי� בית המשפט לבי� השחקני� הפוליטיי�

ואילו הפוליטיקאי� מרשויות , לחולל שינויי� בתחומי האוטונומיה של המגזר החרדי
מבצעי� פעולות סרק באספקלריה של יעדי בית , השלטו� האחרות יושבי� בחיבוק ידיי�

הא� . המשפט או פועלי� בבירור כדי לסכל את השינוי שבית המשפט מבקש להשיג
ראל חיבה מיוחדת לציבור החרדי או אמונה נסתרת עולה מכ� שלפוליטיקאי� ביש

ובהחלט ייתכ� כי , התשובה היא כמוב� שלילית? בחיוניותה של חברת לומדי התורה
מרבית חברי הכנסת הלא חרדיי� היו שמחי� עד מאוד להנחיל ערכי� דמוקרטיי� 

רצו� , דא עקא. ל"בישיבות קטנות ולגייס את כל אברכי הכוללי� ליחידות קרביות של צה
הסבר משכנע לכ� אפשר למצוא . ערטילאי זה אינו מתגבש לכדי נכונות לפעול להגשמתו

בתחו� של כלכלה פוליטית המנתח את התנהגות� של שחקני� פוליטיי� דר� פריזמה 
פוליטיקאי� פועלי� רק ,  לפי תאוריה של כלכלה פוליטית331.של תמריצי� אישיי�

ואילו ביתר המצבי� ה� נוטי� לחדול , ר מחדשכשפעולת� מגדילה את סיכוייה� להיבח
פעולה תוגדר כמגדילה את הסיכוי להיבחר רק א� היא מספקת מדיניות שיש . מעשייה

 
 קיבלו את 2010 ואילו בשנת, 10,090 מספר האברכי� שזכו למלגה היה 2002בשנת . 18' בעמ, ש�  328

  .10,158המלגה 

מעניי� כי הוועדה מצאה בלשו� פסק הדי� אסמכתה לכ� שא� הסעי� התקציבי . 47–46' בעמ, ש�  329

   .אזי אי� מניעה לחוקקו, יְפגע בער� השוויו� במידה פחותה

 הגישה התאחדות הסטודנטי� ועותרי� ציבוריי� נוספי� 2011להשלמת התמונה נציי� כי בינואר   330

 המלגות צו ביניי� שימנע את המש� תשלו� לתתבית המשפט מ� עתירה חדשה וביקשה "לבג

� סירב לתת את הצו וקבע את "בינתיי� בג. 19.12.2010תארי�  החלטת הממשלה מלפילאברכי� 

616/11� " בגראו. התיק לדיו� בהרכב � Ï‡¯˘È· ÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ החלטה 

  .ההחלטות זמינות באתר בית המשפט העליו�). � בנבופורס (28.3.2011מתארי� 

 Anthony ראו" תיאוריית הבחירה הציבורית"להצגת המודל של כלכלה פוליטית שנקרא ג�   331

Downs, An Economic Theory of Political Action in a Democracy, 65 THE JOURNAL OF 

POLITICAL ECONOMY 135 (1957).  
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בשל , ואול� פעמי� רבות הציבור אינו מצליח ליצור ביקוש למדיניות, לה ביקוש בציבור
   332.בעיית הפעולה הקולקטיבית

 משובשת פעמי� רבות על ידי שיקולי� כמו כ� התנועה לכיוו� רצונותיו של בוחר
לענייננו נראה כי הציבור הישראלי אדיש באופ� כללי לסוגיות שבאוטונומיה  .קואליציוניי�

בעיקר ,  ישירהועניינו מתעורר רק א� הוא מזהה השפעה, טהורה של המגזר החרדי
  השסעי� הרבי� בחברה הישראלית רק מחמירי� את בעיית הפעולה333.עליו, כלכלית

ואילו לפוליטיקאי� ממפלגות חרדיות כוח יחסי רב ונחישות לדאוג , הקולקטיבית
ה� בשל רצונ� להסתמ� על ידי הרבני� כראויי� להמשי� את פעולת� בכנסת , לבוחריה�

וה� בגלל האידאולוגיה )  אחרחבר כנסתתמרי� הדומה לרצו� להיבחר מחדש שיש לכל (
ר החרדי שלהשקפת� ממלא את המשימה המנחה אות� להיטיב קוד� כול ע� הציבו

 על רקע ניתוח 334.החשובה ביותר של קיו� מצוות התורה ובכ� מקיי� את העול� כולו
  .כלכלי זה בדידותו של בית המשפט הופכת למובנת הרבה יותר

‚ ( È˘ÈÏ˘‰ È‡�˙‰ ˙ÂÓÈÈ˜˙‰–˜Â˘‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ÌÓÂÈ˜   
 בית המשפט השוא� להחיל התנאי השלישי שיש בהתקיימותו כדי לחזק את ידי, כזכור

� של כוחות שוק הפועלי� לטובת השינוי שבית המשפט משינויי� חברתיי� הוא קיו
נראה כי בכל הקשור לשינוי� שיש בה� כדי לקרב את הציבור , לכאורה. מעוניי� להשיג

החרדי לחברה הכללית כוחות השוק אכ� פועלי� בכיוו� שבית המשפט העליו� מנסה 
� רכישת הידע הכללי במסגרת לימודי חול וה� שירות צבאי הפותח ה, למשל. להתוות

פתח יציאה לשוק התעסוקה ולהשתלבות בחברה באופ� כללי טומני� בחוב� פוטנציאל 
מידת התקיימותו של , ודוק. ליציאה ממעגל העוני ולשגשוג כלכלי לבני המגזר החרדי

 לפי קריטריוני� פרטיקולריי� אלא, תנאי זה אינה יכולה להימדד לפי אמות מידה כלליות
בהקשר זה יש להתחשב במערכת . על מאפייניו הייחודיי�, התקפי� בנוגע למגזר החרדי

הערכי� שמנחה אד� חרדי כפי שאפשר ללמוד עליה ה� מהמקורות היהודיי� המקודשי� 
  .בחברה החרדית וה� מהפרקטיקה הנוהגת

מצבו הכלכלי , 2010ו� שנת  מס2לפי דוח ועדת גבאי : תחיל דווקא מהפרקטיקהא
 מהחרדי� חיי� מתחת 55%� כ, למעשה. של חלק ניכר מהמגזר החרדי אינו משביע רצו�

 
כל :  באופ� הזה)free rider problem(טיבית נוצרת בשל בעיית הטרמפיסט בעיית הפעולה הקולק  332

וזאת מתו� הנחה שא� יתר , אחד מהשחקני� מעוניי� להפיק תועלת מהמהל� מבלי לשאת בעלויות

 שחק� בעקבות זאת שו�. רות השקעת� בחינ�השחקני� יסכימו לשאת בעלות הוא יוכל ליהנות מֵ&

 MANCUR OLSON, THE LOGIC OF COLLECTIVE ראוהקשר הפוליטי לדיו� בבעיה ב. אינו פועל

ACTION: PUBLIC GOODS AND THE THEORY OF GROUPS (2nd ed. 1971).  

להרחבה בנושא העניי� המועט שהציבור מגלה בנעשה בתו� המגזר החרדי כל עוד אי� בכ� כדי   333

  . והטקסט הצמוד לה199 ש"ליצור השפעה כלכלית ישירה על הציבור הכללי ראו לעיל ה

  .147' בעמ, 13ש "לעיל ה, ראו את דברי הרב ש� המובאי� בספרו של ב� חיי�  334
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 לאור ערכיו של הציבור החרדי אי� ספק כי 335.ההשתלבות בתעסוקה� לקו העוני בשל אי
חיי הצניעות מלאי עיסוק בקודש על פני חיי� את מדובר בבחירה אידאולוגית להעדי� 

דומה כי תהיה זו טעות להניח כי מגבלות ההשכלה מונעות . י ע� פחות תורהבעושר יחס
שכ� כושר� האינטלקטואלי של בוגרי , מהחרדי� להשתלב במקצועות יוקרתיי� בשוק

, הישיבות מפותח בדר� כלל ברמה גבוהה בשל לימודי עיו� המקובלי� בישיבות חרדיות
 בחיי המעשה השלמת הבגרות 336.לימודי� התורמי� לפיתוח יכולת אנליטית מצוינת

 שמנקודת  מכא�337.ורכישת השכלה אקדמית אינ� מכשול בפני החרדי� המעונייני� בכ�
המבט של הפרקטיקה הנוהגת תמריצי� כלכליי� אינ� מצליחי� בהכרח להכווי� את 

  . התנהגות� של בני המגזר החרדי
 את חייו לעבודת ההסבר לפרקטיקה זו מצוי בסדר העדיפויות של אד� חרדי המקדיש

אי� מדובר בהיגררות אחר תפיסות בלתי רציונליות שהחינו� החרדי מקבע אצל . הבורא
אלא בניהול החיי� לפי הכללי� שעל רקע עקרונות האמונה היהודית , בניו מגיל קט�

בקליפת אגוז . נראי� רציונליי� לחלוטי� ואשר היצמדות אליה� מגדילה תועלת אישית
יהודית רואה בקיו� האנושי ביטוי לרצו� האלוקי� להיטיב ע� נאמר כי ההשקפה ה

אול� היות שההטבה המושלמת אפשרית רק כאשר המוטב מרוויח אותה , בריאותיו
, הנמשכי� עשרות ספורות של שני�, ה גזר שבחיי העול� הזה"הקב, בכוחות עצמו

ועל כ� , התורהעמלי� לקיי� את מצוות ) שזכו במעמד מיוחד מאז אברה� אבינו(יהודי� 
מטבע הדברי� אמונה מוחלטת בהשקפה זו . מקבלי� שכר בעול� הבא אשר לו אי� ק�

א� מגבירה את הנאתו , גורמת ליהודי חרדי לפעול בצורה שפוגעת בהנאתו בעול� הזה
 מוב� מאליו כי היות שמש� הקיו� וא� עצמת ההנאה בכל 338.הצפויה מ� העול� הבא

מדובר בתמרי� חזק מאוד להשקיע מאמצי� , ל וכללאחד מהעולמות אינ� שווי� כל
  . את השכר ש�" להרוויח"עילאיי� כא� כדי 

שהרי , מענייני העול� הזה" פרוש"כמוב� אי� להסיק מכ� שמדובר בציבור שכולו 
, צורכי הפרנסה מוכרי� ביהדות. תורת ישראל תורת חיי� היא ואי� בה דרישה לנזירות

א� אי� בה ,  גורעת מ� היכולות לעסוק בקיו� המצוותוהקדשת זמ� לצרכי� אלה אמנ�

 
   .10 'בעמ, 32ש "לעיל ה, 2דוח ועדת גבאי   335

ת עיו� משמעו ניתוח מעמיק והצגה מופשטת של העקרונות העומדי� בבסיס לימוד התלמוד בשיט  336

אמנ� אינה , המזכירה את לימודי המשפטי� המודרניי�, שיטה זו. סוגיות תלמודיות סבוכות ביותר

א� בהחלט תורמת לפיתוח כישורי� אנליטיי� לא פחות מלימודי� במסגרת בית , מתאימה לכל אד�

לדיו� בייחודיות שיטת . רי� ג� להשלי� את פערי הידע בקלות יחסיתכישורי� המאפש, ספר רגיל

 Norman Solomon, The Analytic Movement: Hayyim Soloveitchik And His ראוהלימוד בעיו� 

Circle, 58 HISTORY OF JUDAISM (1993).   

רו של יעקב איל� המובאי� במחק�לדבריו של מי שהיה אחראי לשילוב החרדי� באוניברסיטת בר  337

  .97' בעמ, 15ש "לעיל ה, ‰ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î˙ לופו ראו, לופו

  .יז–טז, אבות ד,  משנהראו ג�;  חלק ראשו�,37ש "לעיל ה, לוצאטו  338
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 בר� בחברה החילונית המשקל הנית� לשגשוג כלכלי גבוה לאי� שיעור 339.משו� חטא
כגו� שמירת , אשר במרכז הווייתה עומדי� ערכי� אחרי�, מזה הנית� לו בחברה החרדית

א שה� מבחינה מסקנת הדברי� הי. ובפרט לימוד התורה וגמילות חסדי�, מצוות התורה
עיונית וה� במבט פרקטי כוחות השוק כשלעצמ� אמנ� פועלי� בכיוו� של השינוי שבית 

אול� יכולת� להמרי� את השינוי בהקשר הספציפי מוגבלת , המשפט מנסה לחולל
  .באופ� יחסי

   סיכו
 –התקיימות התנאי
 של רוזנברג . 5

ת המשפט ובי� סוגי המקרי� לאחר שבתחילת הפרק נוכחנו לדעת כי ההבדלי� בי� שיטו
ראינו , וכ� הביקורת על רוזנברג אינ� פוגעי� בתוק� החלת טיעונו על הסוגיה החרדית

בהמש� הפרק כי ככל שמדובר בסוגיות המצויות בגרעי� הקשה של אוטונומיית המגזר 
המחוקקת לשת� פעולה ע� הרשות נכונות� של השחקני� מ� הרשות המבצעת ו, החרדי

הדבר יכול ) תרתי משמע(במקרי הליבה . � הולכת ופוחתת"י שבאה מבגיזמת השינו
במטרה מוצהרת לסכל את ניסיונות בית המשפט " �"עוקפי בג"להתבטא בחקיקת חוקי� 

המערבי� אינטרסי� חזקי� של , ואילו במקרי� פריפריאליי� יותר, להניע שינויי� בתחו�
הביטוי להתנגדות , יוס� לצבאכדוגמת קצבאות לאברכי� וג, קבוצות אחרות בחברה

ליזמת השינוי השיפוטית מובהק פחות ומשתק� בהובלת השינויי� כביכול בעקבות 
אול� בפועל תו� סטייה חזקה מחזו� השופטי� וניסיו� להתאי� ככל , החלטות השופטי�

ג� יד� של כוחות השוק קצרה מלהושיע . האפשר את השינוי לאינטרס של המגזר החרדי
המסקנה .  עול� ייחודיתת המוגבלת על הציבור החרדי המאופיי� בתפיס�בגלל השפעת

של פרק זה היא אפוא כי יישו� התזה של רוזנברג בכל הקשור לסוגיות המרכזיות 
הנוגעות למגזר החרדי אשר שנויות במחלוקת בחברה הישראלית מורה להגדיר את 

  .א� בכלל, כנמוכה מאודיכולתו של בית המשפט העליו� הישראלי להניע שינוי בתחו� 

  ?הא המצב הפוליטי משנה. ה

עי� מבית המשפט ברמת אקטיביות בפרק הקוד� ראינו כי השחקני� הפוליטיי� מוְנ
תיתכ� טענה שלפיה המצב הוא פרי . משתנה לחולל שינוי בתחומי האוטונומיה החרדית
נות כלליות ואי� להסיק ממנו מסק, של מאז� הכוחות הנוכחי בזירה הפוליטית גרידא

 
היהדות מורה ) להבדיל מחיי� צנועי�(ככל שהיעדר פרנסה מעלה חשש לחיי� מחוסרי כבוד מינימלי   339

יורה ,  שולח� ערו�ראו ג�. ב, אבות ב,  משנהראו. וק בקודש לטובת צורכי הפרנסהלצמצ� את העיס

לתיאור הקהילה החרדית בבריטניה שמשלבת . א"א הגהת הרמ"סעי� כ', סעי� ד, ו"סימ� רמ, דעה

  .38 ש" לעיל ה, גונ�ראואורח חיי� חרדי ע� פרנסה 
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ברוח זו אפשר לטעו� כי המצב עשוי להשתנות מ� . בנוגע ליכולות של בית המשפט
א� על פי שבמבח� המציאות . הקצה אל הקצה לכשתקו� בישראל ממשלה ללא חרדי�

 נניח לצור� הדיו� 340,ממשלה ללא חרדי� הופכת ע� הזמ� לעניי� היפותטי יותר ויותר
קיימי� טעמי� חזקי� החורגי� , פי שנראה מידכ, ואול�. שהדבר אכ� בגדר האפשר

� "שלאור� ההסתברות שפסיקת בג, מיישו� התזה של רוזנברג במצב הפוליטי העכשווי
תצליח להניע שינוי של ממש בתו� אוטונומיית המגזר החרדי נראית נמוכה מאוד ג� 

דו� אבחלק הראשו� : את הדיו� בכ� יש לחלק לשני חלקי�. בממשלה ללא חרדי�
שאלה א� בקיו� שיתו� פעולה מצד הגורמי� הפוליטיי� יוכל בית המשפט לייצר ב

תהלי� שבסופו שינוי באמצעות פסיקה המחייבת את המדינה להשתמש בכוחה הכופה 
בח� א� בקיו� שיתו� פעולה א ואילו בחלק השני 341,או באמצעות איו� לפסיקה שכזו

מצעות חיוב המדינה להשתמש פוליטי תהיה לבית המשפט יכולת להוביל לשינוי בא
  .בכוחה המקצה

 הנעת תהלי� השינוי בתנאי שיתו� פעולה פוליטי באמצעות פסיקה כופה. 1

נראה כי ג� בקיו� שיתו� הפעולה הפוליטי לא יצליח בית המשפט להניע שינוי חברתי 
חרב "באמצעות הטלת חיוב על המדינה להפעיל את כוחה הכופה או באמצעות 

 ‰ÔÂ˘‡¯‰ ÌÚË: וזאת בשל כמה טעמי�, נו איו� להטיל חיוב כדלעילדהיי, "הפסיקה
אשר יש בה� , נוגע לסיבות המונחות ביסוד דפוסי ההתנהגות המקובלי� בציבור החרדי

בהקשר זה מעניי� כי . כפי שה� נתפסות בדי� החוקתי בישראל, כדי לפגוע בזכויות אד�
חלטות שניתנו כדי לאכו� פסק די�  וה� בהÏ‡Â�ÓÚה� בפסק הדי� המקורי שנית� בפרשת 

באחת .  העומדת במרכז מחקרו של רוזנברגBrownזה בית המשפט מזכיר את פרשת 

 
 הצליחה לקו� ללא נציגי 12 רק ממשלה אחת מתו� 1984ס בשנת "מאז הקמתה של מפלגת ש  340

 שכוננה על ידי שמעו� פרס בעקבות �26הממשלה ה, וג� אותה ממשלה יחידה, הסיעות החרדיות

 .www.pmo.gov: ראו באתר משרד ראש הממשלה. החזיקה מעמד כשבעה חודשי� בלבד, רצח רבי�
il/PMO/History/Former+Governments.   

פרק �תת שלהל� יהיה שונה מ� הדיו� בחוסר יעילות של פסיקה כופה שהתנהל ב1פרק �דיו� בתתה  341

מטרתו של פרק ג במידה רבה הייתה להטיל ספק ראשוני באמונה תמימה שלפיה , ראשית.  לעיל.1.ג

במדינה המקדשת את שלטו� החוק בית המשפט מסוגל לשנות מציאות מכוח פסיקתו רק א� ירצה 

בשל כ� בפרק ג הסתפקתי .  כדי שהדיו� בתנאיו של רוזנברג לא ייראה בעיני הקורא מיותרוזאת, בכ�

. שכ� די בכ� כדי להצביע על חוסר יעילותה של פסיקה כופה, א� בניתוח עובדות של מקרי כפייה

, שש� לו למטרה לבחו� את אפשרות הכפייה לעומק ובמבט כללי, הפרק הנוכחי�לעומת זאת בתת

במוב� זה . תח לא את העובדות אלא את הטעמי� העומדי� בבסיס חוסר יעילות הפסיקהבכוונתי לנ

היות שהדיו� בפרק ג התייחס לפרשות , שנית. שלהל� משלימי� זה את זה. 1.הפרק �פרק ג ותת

וזאת בניגוד למבוקשנו , קשה להסיק ממנו מסקנה כללית, קונקרטיות שהתרחשו במצב פוליטי נתו�

הצביע על חוסר יעילות של התערבות שיפוטית בלא קשר למאז� הכוחות הפוליטי  ל–בפרק הנוכחי 

  .ולתמיכה שלה זוכה בית המשפט
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ההחלטות שקדמו לצו המאסר שהוצא נגד ההורי� הסרבני� מעמנואל השופטי� א� 
לה� אות� אמצעי� חריפי� "את מביעי� תקווה כי לא יידרשו להפעיל לאכיפת פסיקת� 

מבי� הפרשות הנדונות ,  אכ�Brown."342 ברית לאכיפת פסק הדי�נזקקו בארצות ה
 נראית הקרובה ביותר למחקר של רוזנברג העומד בבסיס Ï‡Â�ÓÚברשימה זו פרשת 

נשתמש בהשוואה שבי� שתי פרשות אלה כדי , א� כ�. הניתוח התאורטי המוצג כא�
המשפט להצביע על ההיבטי� המבדילי� את המצב בישראל בהקשר של יכולת בית 

להניע שינוי בתו� המגזר החרדי מהמצב בארצות הברית בנוגע ליכולתו של בית המשפט 
 אסתייג ואומר כי בניתוח שיוצג 343.להניע שינוי במעמד� של שחורי� במדינות הדרו�

, להל� נקבל את טענת בית המשפט שתוצאת ההפרדה בחינו� החרדי מפלה על רקע עדתי
   344.מעוררת) ומר אמירה על הפליה מכוונתקל וח(על א� הקשיי� שגישה זו 

הפרדה בי� תלמידי� שחורי� ללבני� במדינות דרו� ארצות הברית באמצע המאה 
הקודמת הונעה על ידי אמונות גזעניות בנחיתות� של בני הגזע השחור על רקע עבדות 

אמנ� מלבד השנאה הבנאלית כלפי השונה ובעקבות זאת . השחורי� בארצות הברית
 וכ� אפשר 345,ו תכונות נחותות היו שהתיימרו להניח לשנאה זו תשתית מדעיתייחוס ל

 אול� הפרדה 346,לזהות ברצו� ליצור הפרדה בי� הגזעי� רכיבי� של הפליה רציונלית
גזעית בארצות הברית מעול� לא זכתה למעמד של עיקרו� דתי מקודש לקבוצה 

כ� ,  שבמדינות הדרו� לא סבראיש מבי� הגזעני�, רוצה לומר. שמייחסת לדת ער� עליו�

 
ראו ג� את פסק הדי� ;  להחלטה7' פס, 15.6.2010תארי� החלטה מ, 1ש "לעיל ה, Ï‡Â�ÓÚעניי�   342

וכ� את ההחלטה מתארי� ,  לפסק דינו של השופט מלצר4 ' פס,)6.8.2009מתארי� (המקורי בפרשה 

הזכיר כי ע� כל חריפות� של האמצעי� שננקטו לקשה להתאפק מ.  להחלטה14 'פס, 14.9.2010

שו� הורה לא נעצר ש� בגלל סירובו לשלוח ילד לבית ספר , סגרגציה בארצות הברית�במאבק לדה

  .שבוטלה בו הפרדה בי� הגזעי�

הפרק הנוכחי היא להצביע על המאפייני� הייחודיי� של המגזר החרדי ושל יחסו �ל תתמטרתו ש  343

ואילו הבחירה להשתמש דווקא בשתי פרשות אלה היא בחירה , כלפי בית המשפט העליו�

המקל את זיהוי המאפייני� , אינסטרומנטלית אשר נובעת א� מדמיו� מסוי� שבי� הפרשות

כדי לרמוז על הצור� לתת לשתי פרשות אלה ולהשוואה ביניה� מכא� שאי� בבחירה זו . המדוברי�

,  העוסק בהוכחה של טענה אמפירית מקיפה.1.פרק ד�תתמשקל מיוחד בניתוח המהותי שנער� ב

 .שדיו� בכל פרשה ופרשה חיוני ביחס אליה

י�  עניראוית בתוצאה אלא ג� בכוונה נשלפיו ההפרדה בפרשה לא רק גזע, לטיעונו של השופט לוי  344

Ï‡Â�ÓÚ ,לספקות שעמדה זו מעוררת ראו לעיל .  לפסק דינו של השופט לוי26 'פס, 1ש "לעיל ה

 . 60 ש"ההטקסט הצמוד ל
345  ALEXANDER THOMAS & SAMUELL SILLEN, RACISM AND PSYCHIATRY (1972); Samuel A. 

Cartwright, Diseases and Peculiarities of the Negro Race, DEBOW’S REV. – S. & WS. XI 

(New Orleans, 1851).  

 Samuel R. Bagenstos, Rational ראולדיו� בהפליה רציונלית ולהפרכת הצדקותיה   346

Discrimination, Accommodation and the Politics of (Disability) Civil Rights, 89 VA. L. 

REV. 825 (2003).  
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ביצועה מוביל �ושאי, שההפרדה בי� השחורי� ללבני� נגזרת מצו אלוקי, נראה
אוטומטית לפגיעה אנושה ביכולת לקיי� את המשימה הכללית שהוטלה על האד� 

  347.וממילא בשכר הצפוי לאד� בעול� הבא, בעול� הזה
יסודית עילת כל ההפרדות ברמה ה. לא כ� המצב בהקשר של הפרדות בחינו� החרדי

ג� א� בקונסטלציות מסוימות , בתחו� זה נוגעת לאורח החיי� במוב� של אדיקות דתית
וזאת מכוח נסיבות היסטוריות , היא יוצרת תוצאה של הפרדה בי� העדות השונות

ידוע כי פעמי� רבות קריטריו� , למשל. שהובילו לכ� שלעדות שונות אורח חיי� שונה
הוא תחו� עיסוק� של ) מוסד חינו� טרו� בית ספר" (חדר" מסוי� ללקבלתו של ילד

שאינ� מקבלי� ילדי� שאבותיה� אינ� מקדישי� את כל זמנ� ' חיידרי�'קיימי� . הוריו
למגמה החסידית , בדומה לכ�. ללימוד תורה בכולל אלא בוחרי� לצאת לשוק העבודה

ה� לא התחייבו בי� היתר שלא שבבית ספר בעמנואל לא היו יכולות להתקבל בנות שהורי
אשר לאד� שבא מחו� לחברה החרדית ,  מגבלות אלה348.להחזיק מקלט טלוויזיה בבית

נובעות מ� הרצו� להקנות לילדי� חינו� לא רק תורני אלא ג� , עשויות להיראות תמוהות
. כזה שאינו חוש� את הילד לדרכי החיי� המגוונות שרוב� מגונות מנקודת מבט חרדית

כיתה וא� בית ספר ע� מי שאורח חיי משפחתו , "חדר" לציי� כי לימודי� באותו למותר
עלולי� בסופו של דבר לפגוע בהשגת אותה מטרה , פתוח יותר להשפעות העול� החיצו�

 
חשיבות קיו� המצוות והשכר המובטח על כ� לעתיד , לעניי� התפיסה החרדית בנוגע למהות החיי�  347

חשוב לציי� כי הטיעו� בנוגע לחשיבות הפחותה . והטקסט הצמוד לה 338 ש"לבוא ראו לעיל ה

כו� ג� לפרשות האחרות שנדונו שמתנגדי השינוי בארצות הברית ייחסו לאמונותיה� הגזעניות נ

היתר להפלות או הכרה , לדוגמה. א� שמאחורי חלק מה� עמד שיקול דתי, בספרו של רוזנברג

אול� אי� היחס של החוגי� הדתיי� , מיניי� עמדו בסתירה ברורה לעמדת הכנסייה� בנישואי� חד

וגיית ההפלות או בס. כלפי החלטה המונעת כפייה דתית כיחס כלפי החלטה הפוגעת בחופש הדת

מיניי� עלולי� להיפגע א� רגשות דתיי� ממה שקורה לאנשי� שאינ� שותפי� לאות� �נישואי� חד

דהיינו הטלת חובות על , וזאת להבדיל מהפגיעה הגלומה בהתערבות באוטונומיה דתית, רגשות

 ראוות להדגמת ההבחנה בי� שני סוגי הפגיע(המהווה נושא ברשימה זו , הקבוצות הדתיות עצמ�

בהקשר זה דוגמאות מהמשפט ).  לפסק דינו של השופט אור15' פס, 11ש "לעיל ה, Ï‡¯ËÈÓעניי� 

המשווה שלכאורה היו יכולות להועיל לדיוננו ה� פרשות שבה� חופש הדת של קבוצה 

ארצות הברית או כדוגמת פרשות הנוגעות לקהילת האמיש שב, פונדמנטליסטית הועמד בסכנה

 Church of Lukumi Babalu Aye v. City of Hialeah, 508 ראו למשל(למיעוטי� דתיי� אחרי� 

U.S. 520 (1993); Department of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 U.S. 872 

(1990); Mozert v. Hawkins County Board of Education, 827 F.2d 1058 (6th Cir. 1987)( ,

מאחר שהקבוצות שעמדו במרכז הפרשות אינ� , אול� בפועל פרשות אלה אינ� מקור השוואה איכותי

, )בשונה מגזעני מדינות הדרו�(נהנות מ� ההשפעה הפוליטית הדומה לזו של חרדי� בישראל 

לא דובר בפרשות אלה , נוס� על כ�. השפעה שהיא בבחינת אחד משני האדני� שעליה� עומד טיעוני

להבדיל (בשאיפה של בית המשפט לחולל שינוי חברתי מקי� אלא באכיפה נקודתית של חוק ספציפי 

  ).כדוגמת עקרו� השוויו�, מעיקרו� כללי ועמו�

  . להחלטה9' פס, 17.5.2010תארי� החלטה מ, 1ש "לעיל ה, Ï‡Â�ÓÚעניי�   348
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הבחירה לעזוב את עול� , קבלת בני� לאבות עובדי� לחדר�לעניי� אי. של החינו� החרדי
ל� ערכי� שונה ורחוק יותר מ� היהדות של לימוד התורה מעידה בעיני רבי� על סו

החושפי� את הילד , שלא לדבר על החזקת טלוויזיה או אינטרנט בבית, המשפחה כולה
   349.המצוי בעול� החיצו�" כל הטוב"ללא סינו� אל 

מעבר לכ� שלהפרדה בחינו� החרדי טע� המקיי� קשר רציונלי ע� מטרת הקניית 
חובת : זו עצמה מעמד מקודש ביותר ביהדות החרדיתנזכור כי למטרה , חינו� חרדי ראוי

חינו� הילדי� לקיו� מלא של מצוות התורה היא מ� העקרונות היסודיי� ביותר 
 ונוס� על כ� חובה זו נתפסת כגרעי� המשימה שהציבור החרדי מקיי� 350,ביהדות

ג� א� היינו מקבלי� את קביעת בית המשפט שלפיה כוונת ,  למעשה351.בעול� המודרני
בהנחה שאורח חייה� , ההפרדה בבית ספר בעמנואל היא להפלות את בני עדות המזרח

, של בני אות� עדות אכ� נתפס כדתי פחות לפי אמות מידה חרדיות באותו יישוב ספציפי
על א� היותו עיקרו� חוקתי  –ושיקולי השוויו� , הרי שכל האמור לעיל היה עומד בתוקפו

לסיכו� . את מסקנת החובה הדתית לקיו� ההפרדה לא היו משני� –במדינת ישראל 
הפרדה בחינו� החרדי היא , בניגוד גמור להפרדות גזעניות בארצות הברית, נקודה זו

נגזרת ישירה של תכליות בעלות מעמד נורמטיבי עליו� בעיני החברה החרדית בלי קשר 
  .לתוצאה שהשגת� עלולה ליצור

רו� לשינוי בתחו� החרדי בכלל הבדל זה רלוונטי ביותר לשאלת היכולת לג
כל ניסיו� להוביל רפורמה שתחילתה ביריבות . ובאמצעות המוסד השיפוטי בפרט

מאיכות , ולו מזערית, וסופה בגריעה, כדרכה של התדיינות משפטית, ובקביעות פסקניות
מעורר אצל , כפי שהוא נתפס בעיני עצמו, הביצוע של תכלית הקיו� של הציבור החרדי

זיכרונות קשי� מההיסטוריה הטרגית של ע� ישראל על ניסיונות אומות העול� החרדי� 
 אפשר 352. את היהודי� על דת� ועל גבורת היהודי� במלחמה כנגד המבוללי�רלהעבי

 
שלפיה ההפרדות בחינו� החרדי מבוססות על שיקול תק� איננה בהכרח ,  טענתיאסתייג ואומר כי  349

מכיוו� שבהחלט ייתכנו שיקולי� מנוגדי� ההופכי� את , אומרת שאי� מדובר בהפליה פסולה

 �ראו את מבח� ) (כדוגמת שיקול של צדק חלוקתי(ההבחנה להפליה פסולה ג� בהינת� טע� תק

 'בעמ, 121 ש"לעיל ה, ÏÈÓ¯הבחנה לבי� תכליות חברתיות בעניי� הסבירות המאז� בי� הטע� התק� ל

, חורגת ממסגרת הרשימה הנוכחית) אידאולוגית�שהיא בבירור הכרעה ערכית(הכרעה בשאלה ). 135

ומטרת הצגת הטענה היא א� להטעי� את המסגרת הערכית שבה מתנהל הציבור החרדי כדי להערי� 

  . תגובתו הצפויה לניסיו� לחולל שינוי באוטונומיה הדתית שלואת

  .46דברי� לב ; 19דברי� יא ; 7דברי� ו ; 10, 9דברי� ד : ראו במקרא  350

בנוס� ראו את דבריו של מנהיג� הרוחני של החרדי� . והטקסט הצמוד לה 40 ש"להנמקה ראו לעיל ה  351

כל מי שיבוא ויכריח אותנו ללמוד ע� מי שלא הסכימו לדרישות הרוחניות "ה� שלפי, הרב אלישיב

 אתה וכלבא –א� לעבודת אלילי�  "ראו, "כאילו מכריח אותנו לעבוד עבודה זרה, כהנחיית רבותינו

   .ÔÓ‡� „˙È 18.6.2010, 2" שוי�

, ו הורי� לכלארק במשטר הבולשביקי שלח: "שלפיה�, הרב מוזס בר הכנסתחראו למשל את דברי   352

ראו אליעזר ". מנסי� לכפות עלינו אורח חיי� שזר לנו, נכנסי� לנו לתוכ� החינו�. וג� אז היו שופטי�
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לקחת את האמור על ההפרדות בחינו� החרדי ולהגיע מכוח קל וחומר למסקנה דומה 
וח גזרה שווה בנוגע לקיומה של ומכ, בנוגע לתכני� שיילמדו במוסדות החינו� החרדי

אשר על כ� דומה כי ג� ע� תמיכה נרחבת מצד הגורמי� הפוליטיי� . חברת הלומדי�
הקשיי� שתהלי� שינוי נרחב המנוגד לערכי הציבור החרדי צפוי , והציבור בכללותו

   353.סגרגציה העלתה בארצות הברית� לעורר יהיו קשי� מקשיי האכיפה שמדיניות הדה
È�˘‰ ÌÚË‰  לראות בקשיי� שבה� נתקל בית המשפט העליו� בבואו לחולל שינוי

בתוככי החברה החרדית משו� תופעה החורגת מרוחות המנשבות במסדרונות הכנסת 
וזאת , "גדולי דור"והממשלה הוא כפיפות בלתי מסויגת של הציבור החרדי לפוסקי� 

ות הנובעת ממנה את הבסיס לאמונת החכמי� ולכפיפ". אמונת החכמי�"מכוח עקרו� 
 הפסוק פורש 354".לא תסור מ� הדבר אשר יגידו ל� ימי� ושמאל"מהווה פסוק מקראי 

בהלכה כמחייב לציית לפסיקת חכמי התורה ג� כאשר ה� אומרי� על ימי� שהוא שמאל 
 כלל זה מוצא 355.דהיינו אי� מקו� להרהר אחרי ההיגיו� שבפסיקת החכמי�, וההפ�

מושג ששימש דווקא את הציבור החרדי בהקשר� של , "רהדעת תו"ביטוי מובהק במושג 
. כדוגמת שירות לאומי לבנות, סוגיות מודרניות שאי� בעניינ� הסדרה הלכתית מפורשת

מקנה לגדולי התורה סמכות לפסוק הלכה בסוגיות בלתי מוסדרות " דעת תורה"המושג 
   356.פרשנית�ללא הנמקה הלכתית, בצורה אינטואיטיבית

דר הנמקה היכולת לחלוק על הפסיקה על ידי מי שאינו נחשב לבעל מוב� כי בהיע
ולכ� למעשה מדובר בהענקת סמכות , שיעור קומה דומה לפוסק עצמו מוגבלת מאוד

בייחוד בהתחשב בעובדה , רחבה מאוד למי שנתפס בציבור החרדי כגדול בתורה
באתר , שללמ. שאמונת החכמי� היא עקרו� יסוד ברור ובלתי מסויג במגזר החרדי

 
 ,ÔÓ‡� „˙È 17.6.2010" ש שתהיינה נוגדות את דעת תורה"לא נכבד הכרעות של בתיהמ"ראוכברגר 

� בעניי� "גראו את דברי הרב אפרתי בהתייחס להפגנות מחאה נגד פסיקת ב, כמו כ�. 4Ï‡Â�ÓÚ :

זה לא רק כערקתא , כנגד גזירה בעיקרי הדת' ונקדשתי' זו מצווה של תאנחנו מקיימי� בעצר"

  .ÔÓ‡� „˙È 18.6.2010, 1!!!" אלו עיקרי הדת, דמסאנא

הוא משבר , 123ש "לעיל ה, Brownדי� בעניי� ה לקשיי האכיפה שבה� נתקל פסק פרדיגמטיתדוגמה   353

 הורה מושל ארקנסו לחיילי המשמר 1957שהתרחש כשבספטמבר , )Little Rock Nine(ליטל רוק 

 שניסו להיכנס לבית ספר שההפרדה הייתה אמריקאי��אפרוהלאומי לחסו� את דרכ� של תלמידי� 

�  חיילי� פדרלייהנשיא אייזנהאוארבתגובה לכ� שלח . צריכה להתבטל בו לפי החלטת בית המשפט

שנתפסה , הפעולה. למדינה כדי לאכו� את החלטת בית המשפט ולאפשר לתלמידי� לממש את זכות�

גרמה לגל אלימות מצד� של מצדדי ההפרדה , בעיני רבי� כפלישה חדשה של כוחות הצפו�

נסגר בית הספר כדי לחמוק משילוב , כשנה לאחר פרו� המשבר, לבסו�. הדרומיי�

  ). 138' בעמ, 126 ש"לעיל ה, ROSENBERG ראו( חינו� של לבני� אמריקאי� במוסדות� האפריקאי�

  .11דברי� יז   354

  . קנד'פס, 11דברי� יז , ספרי  355

 ÈÓÂÁ˙Ô" דעת התורה בעניי� שאינו הלכה"שלמה שאנ� '  חראולדיו� נרחב בנושא ולהצגת המקורות   356

   ).א"התשנ (171יב 
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מאז ומעול� נשע� ע� ישראל על : "נכתבו הדברי� האלה" מנו�"ההסברה החרדי 
וגדולי התורה השולטי� בכל , התורה היא יסוד קיו� העול� כולו. אמונתו בחכמי התורה

. קטנות כגדולות, ה� היחידי� הרשאי� להכריע בשאלות שעולות על הפרק, מכמניה
מאז ועד היו� לשאול את דעת� של גדולי התורה ועל ניגשי� , יחיד ורבי�, הפרט והכלל

 באשר לתוכ� העמדות של גדולי הפוסקי� החרדיי� ראינו בפרק 357."פיה� יישק כל דבר
לעיל כי נכונות� לשינויי� המקרבי� את המגזר החרדי לציבור הישראלי הכללי ב 

ואי� חשש , מוגבלת לאות� מקרי� שבה� השינוי עולה מתו� הצור� הפנימי של הציבור
וג� במקרי� אלה על השינוי להיות , לפגיעה בעצמאות הדתית והאידאולוגית של הציבור

   358.הדרגתי ומוצנע ככל האפשר, מצומצ�
למותר לציי� כי ג� א� עמדותיה� של ראשי המאבק נגד ביטול ההפרדה בארצות 

י� ממידה הרי שהאחרוני� נהנ, הברית היו קיצוניות בדומה לאלה של המנהיגי� החרדיי�
דומה אפוא כי השפעת . גבוהה לאי� שיעור של כפיפות הייררכית מכוח מצוות הדת

התמריצי� מ� הסוג שהממשל הפדרלי בארצות הברית הצליח לייצר במרוצת הזמ� כדי 
לשנות את עמדות תושבי מדינות הדרו� בנוגע להפרדה בי� הגזעי� תהיה מצומצמת 

, מנוהל על ידי פוסקי הדור המתנגדי� לשינויהרבה יותר בהקשר של הציבור החרדי ה
וזאת ג� א� השחקני� הפוליטיי� יפעלו במר� לקד� את המדיניות המונעת על ידי בית 

מכא� שקיי� טע� חזק נוס� שלא לראות בקשיי� שבה� נתקל בית המשפט . המשפט
ה כפי שאל, הישראלי בבואו לחולל שינוי החורג מהצרכי� המידיי� של הציבור החרדי

  . נגזרת של המצב הפוליטי, זוכי� להכרת מנהיגיו
 È˘ÈÏ˘‰ ÌÚË‰ לא להתלות את הקושי שבהנעת שינוי חברתי בתו� המגזר החרדי

באמצעות בית המשפט העליו� במצב הפוליטי העכשווי נוגע ליחס העוי� האידאולוגי 
� אמנ� ג� לאחר מת. מאז� הכוחות בחברהמ במנותקכלפי בית המשפט העליו� עצמו 

 הועלו טיעוני� הנוגעי� להיעדר לגיטימציה של גו� שאינו נבחר Brownפסק הדי� בעניי� 
להתערב בסוגיות רגישות כמו זו הנדונה בפסק הדי� וכ� במש� שני� נמתחה ביקורת 

 אול� דומה כי כל אלה היו בעיקר 359,חריפה על תוכ� ההחלטה ועל השלכותיה הצפויות
להבדיל מכפירה כללית בסמכות המוסדית , יתתוצאה של החלטה שיפוטית ספציפ

 
 =www.manof.org.il/index.php?view=article&catid=67:2009-07-02-12-07-54&id :זמי� ב  357

141:2009-12-29-15-47-12&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=co

m_content&Itemid=71&lang=he .  

  . והטקסט הצמוד לה�84–80, 78–74ש "ראו את תיאור העובדות והדעות לעיל בה  358

, סקירה מקיפה של הביקורות הציבוריות על בית המשפט ברמה המוסדית מצד נציגי מדינות הדרו�  359

 .Bert Brandenburg, Brown vראו, 123ש "לעיל ה, Brownשנמתחה לאחר מת� פסק הדי� בעניי� 

Board of Education and Attacks on the Court: Fifty Years Ago, Fifty Years Later, A 

JUSTICE AT STAKE REPORTERS GUIDE http://apps.americanbar.org/tips/faic/7_BrownAnd 
TheCourts.pdf .  
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והפרסונלית של שופטי בית המשפט העליו� לקבל החלטות ערכיות ובעצ� יכולת� 
יודגש כי עסקינ� לא רק בשאלה של יריבות סמכויות שהרבני� . להגיע למסקנות ראויות

של שופט הד� , ללא צור� בתחרות ע� איש, אלא בשלילה מוחלטת ומראש, ינצחו בה
ערכאות שיפוטיות , לגישת החרדי�. פי די� חילוני לקבל החלטה שבצדה ער� כלשהול

המתנהלות " ערכאות של גויי�"ה� , ובכלל זה בית המשפט העליו�, חילוניות בישראל
 זאת נוס� על 360.עושק והרמת יד בתורת משה, ופעולת� היא גזל" חוקי� בדויי�"לפי 

,  א� כ�361. כשופט� מאז ימי ברק"ו של בגההתנגדות האידאולוגית החריפה כלפי דרכ
שלפיה היחס השלילי בחברה החרדית כלפי בית המשפט , ברזילי' נכונה אמרתו של פרופ

העליו� מעול� לא היה תוצאה של תגובה מידית לפסק די� כזה או אחר אלא מרכיב 
   362.מהותי ביותר בתרבות המשפטית החרדית
ובייחוד כל מהל� שעשויה להיות לו נגיעה , �"מסיבה זו כל מהל� שנתמ� על ידי בג

בהקשר הזה מעניי� להזכיר . נתקל בהתנגדות כבררת מחדל, לאינטרס של הציבור החרדי
, כל הסיעות הדתיות: "[...] ס שלפיה" דוד טל משחבר הכנסתאת התבטאותו של 

, יסוד� וג� א� יביאו את עשרת הדיברות כחוקי ,יסוד� החליטו להתנגד לחוקי, החרדיות
יסוד וזה � את עשרת הדיברות כחוק  משו� שא� אני אאמ�[...]אנחנו נתנגד לה� , אדוני

ע� כל , המשפט העליו��ובית, המשפט העליו��יגיע לאיזו ערכאה שיפוטית כמו בית
מאוד �אני נמצא פשוט במצב מאוד ,יפרש� את זה הפו� על הפו�, הראוי הכבוד

יח הזכויות והאינטרסי� המתנהל בבית  מ� האמור לעיל צרי� להסיק כי ש363."עגו�
המשפט העליו� לא רק שאי� בו כדי לשמש גור� מעורר או משכנע בקרב החרדי� 

 
, )ב"תשיה(פב ,  יב‰�È„Ó ˙ÂÎÏ‰אליעזר וולדנברג  ראו ג�; 64 ש"לעיל ה, חוש� משפט, ישחזו� א  360

לתיאור חטא הפנייה " עקירת התורה"ו" צל של אלילות"ש� הרב וולדנברג משתמש במונחי� כגו� 

  . לערכאות חילוניות בישראל

: דרכו השיפוטית של השופט ברק השתקפה בתמיהה הזאת, 44ש "לעיל ה, במאמרו של זיסמ�, כ�  361

מני� נוטלי� לעצמ� קומ� שופטי� העוז לחולל מהפכות וליצור תקדימי� המערערי� את כל "

". שסופה מי ישורנו' מלחמת תרבות'המקובל על מרבית הציבור בישראל ועלולי� להצית אש של 

ציבור שומרי , כידוע: "ש� תואר היחס הכללי של הציבור החרדי כלפי בית המשפט העליו�בהמ

שבכוחה להכריע , סמכות אמיתית, ש העליו� בפרט"אינו רואה במערכת המשפטית ובביהמ, המצוות

כל עוד , ואנו נאלצי� לקבל את החלטותיה, מערכת זו נכפתה עלינו בתוק� הנסיבות. בכל נושא שהוא

  ". מדות בהתנגשות ע� ההלכהאינ� עו

  .607–606' בעמ ,9ש "לעיל ה, ברזילי  362

ראו בעניי�  .ודרעי ודינגר, חברי כנסת גפניבמקרה אחר באותה רוח התבטאו ). ט"התשנ (537, כ ו"ד  363

 "'קתיתהחו המהפכה 'לאחר הקונסטיטוציוני הדיאלוג – ישראל למדינת חוקה "דות� יואב זה

ÌÈËÙ˘Ó 2008 (88ש "ה, 196, 149 כח(.(  



  ב"תשע מב משפטי	  רמ�בנימי� בק

750  

 אלא שפסיקות בית המשפט 364,)בניגוד להלי� שבכל זאת התרחש בארצות הברית(
החילוני הנוגעות לאורח החיי� החרדי רק מייצרות אנטגוניז� כלפי כל מה שיוצא תחת 

  . מכשול שאי� עמו תלות במצב פוליטי חול�, מכשול נוס� בדר� לשינויומכא� , ידו

הנעת תהלי� השינוי בתנאי שיתו� פעולה פוליטי על ידי פסיקה המטילה . 2

 חיוב להפעיל כוח מקצה

נראה כי ג� כא� שיתו� פעולה פוליטי איננו צפוי לשנות מ� המסקנה שאליה הגענו 
טענה . התקיימות התנאי� של רוזנברג� ס על איהמבוס, בניתוח תמונת המצב העכשווית

 365,כפי שעולה מהדיו� בתנאי השלישי של רוזנברג, ראשית: זו עומדת על שני אדני�
על הציבור החרדי הוא ) חיוביי� ושליליי�(כוח ההשפעה של תמריצי� כלכליי� 

 שבו רווחה אישית אינה תופסת בעיני, מלכתחילה מוחלש על רקע ערכיו של ציבור זה
מכא� שג� א� . הפרט מקו� מרכזי והיא טפלה לתכלית של קידו� הערכי� הדתיי�

קצבאות ילדי� שה� חלק נכבד מהכנסותיה של משפחה , למשל(תקציבי החרדי� יקוצצו 
מבחינה אמפירית אפשר ללמוד . לא מוב� כלל שיהיה בכ� כדי להניע שינוי ניכר) חרדית

בי� ביותר שער� בנימי� נתניהו כשר האוצר זאת בי� היתר מכ� שבעקבות קיצוצי� נרח
 2004–2003במקורות ההכנסה של החרדי� כחלק מרפורמה כלכלית כללית בשני� 

שהו ל לא נצפה שינוי בולט כ366,")ג"גזירות תשס"אשר זכתה בעיתונות החרדית לכינוי (
  . כדוגמת יציאה מסיבית לשוק העבודה, בחברה החרדית

זהותו של מניע השינוי נודעת חשיבות בעיני  ל367, לעילתיכפי שהסבר, שנית
מכיוו� שאי� דומה קיצו� שמקורו בסיבה כלכלית אובייקטיבית לקיצו� , החרדי�

מכא� שפגיעה בכיס� של החרדי� עקב משבר כלכלי או א� . שמקורו נתפס כאידאולוגי
עקב תפיסת עול� כלכלית של שר אוצר כזה או אחר צפויה להיתקל בהתנגדות עזה 

ה פחות מזו הצפויה נגד פגיעה שהונעה על ידי המוסד השיפוטי הלא ייצוגי המבסס הרב
את החלטותיו על ערכי� ליברליי� עמומי� ונתפס כמנסה להעביר את החרדי� על דת� 

 מוב� כי התנגדות לכפייה כלכלית מצדו של בית המשפט 368.באמצעות גזרות כלכליות
שפחות חשובה לנו כא� לאור ההנחה כי (תתבטא בקרב החרדי� לא רק במחאה ציבורית 

אלא בהימנעות עיקשת מלאפשר לפסק די� להשיג ) בית המשפט נהנה מתמיכה פוליטית

 
 Michael W. Combs & Gwendolyn Combs, Revisiting Brown v. Board of לדיו� בסוגיה ראו  364

Education: A Cultural, Historical-Legal, and Political Perspective, 47 HOW. L.J. 627 

(2004).  

  . והטקסט הצמוד לה�339–335 ש"ראו לעיל ה  365

 ıÂ¯Ú ¯˙‡7 27.5.2003 " ג"הפגנת חרדי� נגד גזירות תשס: "ראו למשל את הידיעה הזאת  366

www.inn.co.il/News/News.aspx/52109 .  

  . והטקסט הצמוד לה�364–359 ש"ראו לעיל ה  367

  .314 ש"הלעיל בלהדגמה מפורשת של גישה זו ראו את הציטוט   368
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שבמסגרתה , �"כ� למשל סביר להניח כי בעקבות פסיקת בג. את יעדיו החברתיי�
הוראת � התעקשות על אי, יבוטלו תקציבי� למוסדות חינו� שאינ� מלמדי� תכנית ליבה

 מגבלות הכוח המקצה בהקשר החרדי ותגובת – על סמ� שני אלה 369.זו רק תגברתכנית 
 לא מ� הנמנע להסיק כי ג� א� התמיכה –נגד בשל זהות הגור� המנסה להניע את השינוי 

לא יהיה בכ� כדי , הפוליטית תאפשר לבית המשפט לפגוע בחרדי� מבחינה כלכלית
יי� יותר רק תרחיק את החרדי� הפיכה של העניי� לענ, נהפכהו. להוביל לשינוי

  . מהקונצנזוס ואת מבקשי השינוי ממבוקש�
היות שארבעת התנאי� שעליה� עמדנו בחלק הראשו� של הפרק אינ� , לסיכו� הפרק

אזי למצער לפי , וככל הנראה אינ� עומדי� להתקיי� בעתיד הנראה לעי�, מתקיימי�
רמה חברתית ניכרת בתחומי הסתברות להנעת רפו, התזה המוצעת בספרו של רוזנברג

מלבד . האוטונומיה של המגזר החרדי באמצעות בית המשפט הישראלי היא נמוכה מאוד
ג� א� המצב הפוליטי היה משתנה לרעת , כפי שנטע� בחלק השני של הפרק, זאת

הרי שבשל מאפייניו הייחודיי� של הציבור החרדי ובשל יחסו העוי� המושרש , החרדי�
תוצאת חוסר היכולת של בית המשפט להניע שינוי הייתה , עליו�כלפי בית המשפט ה

   .עומדת בעינה

 המסקנה הנורמטיבית. ו

המסקנה הנורמטיבית המתבקשת אומרת כי על מי שמחפש שינוי חברתי , לכאורה
, בתחומי האוטונומיה של המגזר החרדי לבחור לו זירת פעולה שונה מבית המשפט

 להימנע מפסיקה שעלולה להתפרש כניסיו� להניע על בית המשפט, לא נעשה כ� וא�
 אול� יוש� אל לב כי המסקנה בדבר היעדר יכולת של בית 370.שינוי בחברה החרדית

ולו בשל העובדה שהיא עוסקת , המשפט להניע שינוי זה איננה בבחינת קביעה מוחלטת
הנקבעת על ידי הכפלת ער� , מכא� שייתכ� שתוחלת השינוי. בהערכות עתידיות

מי שמייחס ער� , למשל .גבוהה מעלויות ההתדיינות,  בהסתברות התרחשותו371השינוי

 
  .ש�  369

ÌÊÈ�ÈÓÙ , ˙ÂÈÂÎÊלסקירת החסרונות שבבחירת הזירה המשפטית למאבק חברתי ראו אורית קמיר   370

ËÙ˘ÓÂ 11 )2002 .(שפט לחולל שינוי חברתי רדיקליקמיר מתייחסת בעיקר להיעדר היכולת של המ ,

  .דד את הפרט מ� המאבק הציבוריומבהמשפטי כוכ� לאופיו של ההלי� 

 הנובעות משימור המצב התערבות� אי שלסכו� של עלויותי ג� לח היאהכוונה" ער� השינוי"לשו� ב  371

ועלת ת, למשל(ער� השינוי כולל לא רק ער� חדש שעשוי להיווצר מהנעת השינוי , כלומר. הקיי�

בעקבות אלא ג� חיסכו� של מה שמוצא עליה� כיו� וצפוי להיחס� ) כלכלית משילוב החרדי� במשק

התערבות בפני � אי� מקו� להתייחס לחיסכו� של עלויות אלה כאל עלות של אי.הצלחת השינוי

חיסכו� �וממילא נדרש להכפיל את העלויות של אי, מאחר שהחיסכו� תלוי בהצלחת השינוי, עצמה
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גבוה במיוחד להקניית מיומנויות בסיסיות וערכי� דמוקרטיי� בסיסיי� לכלל תלמידי 
הרי שג� הסתברות נמוכה להצלחת המהל� איננה צריכה למנוע הימנו לפנות , ישראל

� הדרוש לניסיו� רציני לחולל שינוי ומבית המשפט להקדיש את הזמ, לבית המשפט
התערבות בנושאי ליבה �אימו� על ידי בית המשפט של מדיניות אי, יתרה מזאת. בתחו�

הנוגעי� לציבור החרדי בעקבות חוסר יעילותו של המסלול השיפוטי עלולה לייצר 
כדוגמת עידוד של קבוצות אחרות באוכלוסייה לתפוס עמדה דומה לזו , עלויות נוספות

ערכו הגבוה של השינוי המבוקש ועלויות (כדי לבחו� א� בשני אלה . ל החרדי�ש
יש כדי להכריע את הכ� לטובת תפיסה הרואה בבית המשפט את המוסד ) ההתערבות� אי

יש לשקל� כנגד , המתאי� להנעת השינוי החברתי הליברלי בתו� אוטונומיה חרדית
בפרק . ד בית המשפט באוטונומיה זוהעלויות האמתיות שבה� כרו� ניסיו� ההתערבות מצ

ה� כבדות , שלדיו� בה� יוקדש החלק הראשו� של הפרק, זה אטע� כי עלויות ההתערבות
א� . אינ� בעלות משקל, שיידונו בחלק השני, התערבות� ואילו העלויות של אי, במיוחד

ההתערבות � שבמסגרתו העלויות הנמוכות יחסית של מדיניות אי(בחשבו� הכולל , כ�
) צד תוחלת השינוי המיוחל נשקלות כנגד העלויות הניכרות של התערבות שיפוטיתל

אגיע למסקנה שלפיה על בית המשפט להימנע מניסיונות להניע שינוי חברתי במגזר 
  . אפשרויות יישומה של מסקנה זו יידונו בחלק השלישי של הפרק. החרדי

ותיה� של שוחרי השינוי חשוב לציי� כי בניתוח שיובא להל� המאמר מקבל את הנח
טע� להיעדר הצדקה מוסרית לחלק מהשינויי� המוצעי� על אולכ� לא , הליברלי

 וכ� לא לעצ� הרעיו� של מעורבות המוסד השיפוטי בסוגיות חברתיות שנויות 372,ידיה�
קפיד להיצמד לשיקולי� תועלתניי� שצפויי� להיות א אלא 373,במחלוקת ציבורית קשה
 שהיה רוצה לראות חברה ישראלית חופשית ושוויונית בנוסח מקובלי� דווקא על מי

יוש� אל לב כי אי� בהימנעות מהדיו� המוסרי בסוגיה כדי להחליש את כוחה . הליברלי
וזאת כאשר בוחני� את ההחלטה להימנע מדיו� זה ,  הנורמטיביתישל מסקנת

 
בשונה מעלויות אחרות שיידונו בהמש� שנוצרות בלי קשר לתוצאת , תברות הצלחת השינויבהס

   .כדוגמת המסר שההימנעות מהתערבות מעבירה לחרדי� או לקבוצות אחרות, ההתערבות

ובמרכז� חובת המדינה לשמור על , הדיו� המוסרי בסוגיה נסב מחד גיסא על ערכי� ליברליי�, ככלל  372

בי� (רמת המקרי� הספציפיי� וה� ברמת ההגנה על שיטת המשטר הדמוקרטית זכויות הפרט ה� ב

ומאיד� גיסא על רעיונות של , )היתר על ידי הנחלת ערכי� ליברליי� בקבוצות לא ליברליות

המאפשרות לקבוצות לא ליברליות החיות בתו� חברה ליברלית , תרבותיות�אוטונומיה קהילתית ורב

; 15ש "לעיל ה, "דמוקרטיה מתגוננת"אליה � כה�ראו למשל. יה�לפתח ולהנחיל את ערכ, לשמר

  .16 ש"לעיל ה, הראל ב� שחר

אי� ספק כי הרשימה הנוכחית עוסקת באחת הסוגיות הטעונות מבחינה חברתית בישראל בעשורי�   373

המשפט לרדת לזירת המחלוקת נתפסת בצדק כמדיניות שיפוטית ולכ� נכונותו של בית , האחרוני�

) וג� מבחינה תועלתנית(� מבחינה מוסרית "להערכה של אקטיביז� שיפוטי של בג. אקטיביסטית

ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË˜‡ :„‚�Â „Ú· ,‚· Ï˘ ÂÓÂ˜Ó" ‰¯·Á· ıמרדכי קרמניצר ויואב דות� ,  רות גביזו�ראו

˙ÈÏ‡¯˘È‰) 2000(.  
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ת איננה לו היינו מניחי� שהתערבות שיפוטי: באספקלריה של תוכ� מסקנת המאמר
א� בשל מת� משקל רב לאוטונומיה קהילתית ולחופש הדת (מוצדקת מבחינה מוסרית 

פשיטא כי לא היה צור� במאמר הטוע� , )וא� בשל נקיטת עמדה המצדדת בריסו� שיפוטי
לעומת זאת כפי שאפשר להיווכח מריבוי העתירות . לחוסר היעילות של ההתערבות

רבי� סבורי� כי התערבות שיפוטית , רות אקדמיתמתוכ� הפסיקה ומספ, שבה� ד� המאמר
המאמר נועד לשכנע כי שיקול חוסר היעילות של מדיניות . בתחו� מוצדקת ג� מוצדקת

ההתערבות לצד עלויות ניכרות של מדיניות זו מכריעי� את הכ� לטובת הריסו� 
ה כי מכא� עול. יהיו השיקולי� המוסריי� בעד ההתערבות חזקי� ככל שיהיו, השיפוטי

כל סטייה מהנחת המאמר באשר לקיומ� של הצדקות מוסריות עשויה א� לחזק את 
) שראוי כמוב� למאמר בפני עצמו(ולכ� אי� בהימנעות מהדיו� המוסרי , הטיעו� המרכזי

 . כדי להטיל ספק בתוק� טיעוני

 עלויות ההתערבות . 1

ובפרט ,  השיפוטיבשל היחס העוי� של הציבור החרדי ומנהיגיו כלפי הממסד, ראשית
, יחס אשר כאמור הוא מרכיב מהותי בתפיסה החרדית דהיו�, כלפי בית המשפט העליו�

יש להניח כי כל מהל� של בית המשפט הנתפס כניסיו� התערבות באוטונומיית המגזר 
ג� בתחומי� שבה� כבר קיימת התקדמות ,  כלומר374.יגרו� לאפקט הפו� מהרצוי

 הפנימי של הציבור החרדי וא� בעקבות ההידברות ע� א� בשל הצור�, חיובית ממילא
או למצער , עמדת בית המשפט בנושא עשויה להוביל לנסיגה, נציגי הציבור הכללי
   375.לבלימת ההתקדמות

בניסיונות לכפות את השינוי במסגרת , מלבד האפקט ההפו� בתחו� הספציפי, שנית
ל ההתרחקות מ� החברה עלול להיווצר אפקט כללי ש, � דווקא"אכיפת פסיקת בג

זאת מאחר . הישראלית ג� בתחומי� שאי� לה� נגיעה ישירה לנושא שבו ד� בית המשפט
שבמצבי� הנתפסי� על ידי החרדי� כאיו� אסטרטגי נוטי� ה� להיכנס למגננה כללית 

 
ג טוע� בספרו כי מבחינה אמפירית ניסיונות לגרו� לשינוי חברתי באמצעות בית ברוח זו רוזנבר  374

, ROSENBERG(המשפט מובילי� להתגייסות המתנגדי� הרבה יותר מאשר להתגייסות התומכי� 

  ).425' בעמ, 126 ש"לעיל ה

 ולטה למשפטי� באוניברסיטה העבריתטע� מדינה בצורה מרומזת משהו בבלוג המרצי� של הפק כ�  375

די� של בית   כי ג� תומכי השינוי הליברלי מקרב הציבור החרדי מתקשי� לתמו� בפסקיבירושלי�

גבולות כוחו של "ראו ברק מדינה , את החרדי� לערכי� ליברליי�" לחנ�"המשפט העליו� שמנסי� 

 /http://hebrewu-law.blogspot.com/2011"  בעניי� ההפרדה באוטובוסי�הדי��פסק על –� "בג
01/blog-post_19.html .  
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באמצעות העלאת ער� ההתבדלות וראייה בכל הפעולות שמערבות את המדינה בענייני 
   376. להעביר אות� על דת�החרדי� מהל� שנועד

האפקט ההפו� בתחו� הספציפי שבו בית המשפט מנסה לחולל רפורמה , שלישית
עלול להיווצר לא רק בעקבות הקצנת עמדת החרדי� אלא בעקבות קביעת נקודת איזו� 

הדפוס . מנקודת האיזו� הקיימת, מנקודת מבט ליברלית, גרועה הרבה יותר –חדשה 
זו הוא שלילת הסמכות מ� הרשות המבצעת והעברת כוח הפרדיגמטי המדגי� טענה 

 לחקיקת חוק שריר של הכנסת המעג� את ות� שמוביל"ההכרעה למחוקק על ידי בג
למותר לציי� כי גריעות המהל� גלומה לא רק . ולעתי� א� מחמיר אותו, המצב הקיי�

בסכנה שנקודת האיזו� החדשה תקנה חופש פעולה גדול יותר לחרדי� אלא בעצ� 
וממילא אפשרות הביקורת עליו מצד בית המשפט , העובדה שנחקק בנושא חוק ראשי

וחוק מוסדות חינו� תרבותיי� " חוק טל"דוגמאות לכ� ה� כמוב� . תרמוגבלת יו
   378. שנדונו לעיל377ייחודיי�

התערבות בית המשפט בענייני החרדי� מובילה לאבד� אמו� הציבור , רביעית
אמו� הציבור במערכת ייתכ� רק : הסיבה הראשונה לכ� טבעית למדי. במערכת המשפט

את כאשר לעיני הציבור נגלה חוסר היכולת של לעומת ז. א� המערכת פועלת ביעילות
 סיבה נוספת 379.האמו� בבית המשפט ממילא יורד, בית המשפט להשיג את מבוקשו

נוגעת לעצ� המעורבות של בית המשפט בסוגיות פוליטיות שנויות במחלוקת ציבורית 
בספרות המשפטית בישראל הובעה לא פע� הדעה שיש קשר הדוק בי� נכונותו של . קשה

 וא� 380,ית המשפט לרדת אל זירת המחלוקת לבי� אמו� הציבור ההול� ופוחת במערכתב

 
� על העמדה הכללית של "פסיקת בגהנודעת לההשפעה השלילית טענת לביסוס אמפירי של   376

 .61 'בעמ, 15ש "לעיל ה, ‰ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î˙ לופו ראו, הקנאי� שבה�על עמדת ובעיקר , החרדי�

�שממנו עולה מגמת הכללה המאפיינת את כלי , 247 ש"טוט המובא לעיל בהראו את הצי, בנוס

  .פועלי� שלא לרוח�) ובייחוד בית המשפט העליו�(התקשורת החרדית כאשר מוסדות המדינה 

 יצר נקודת איזו� גרועה מזאת 2008–ח"התשס, חוק מוסדות חינו� תרבותיי� ייחודיי�שלטענה   377

  .301–297 ' בעמ,16ש "לעיל ה,  הראל ב� שחרראושהייתה קיימת קוד� לכ� 

. קיימות דוגמאות נוספות שלאו דווקא נוגעות למגזר החרדילעלות זו . 'ראו את הדיו� לעיל בפרק ד  378

ש "לעיל ה, ÈÓÏ‡¯Ëבעניי� � " חופש העיסוק כתגובה לפסיקת בג:יסוד�חקיקת תיקו� לחוק, למשל

ועדות קבלה ביישובי� ( חוק לתיקו� פקודת האגודות השיתופיות דוגמה מעניינת אחרת היא. 11

החוק מקנה ). 30.3.2011ושלישית בתארי� שנייה ר בקריאה אושש (2010–ע"התש, )קהילתיי�

התאמה �יסמ� א ת לפסול מועמדי� עלדע ועדות הקבלה ביישובי� קטני� בגליל ובנגב שיקולול

ובכ� בפירוש עוק� את החלטת בית המשפט העליו� ) לחוק) 4)(א(ג6 'ס(למרק� החברתי של היישוב 

6698/95� "בבג � Ô‡„Ú˜'Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓ  ,2000 (258) 1(ד נד"פ .(  

 ÂÚÈ„È˙Â�Â¯Á 28.6.2010˙ ‡" אמ� חרדי" ידידיה מאיר ראולביקורת על בית המשפט העליו� ברוח זו   379

11.  

חברה ל רחבה בשאלה מהי הזהות הראויה הכרעהניסיונו של בית המשפט להכריע שלטיעו�   380

ראו ; 8 ש"לעיל ה, " קללת� בנייעלי"שטר�  ראו ,הישראלית ד� את בית המשפט לאבד� אמו� הציבור
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ברק לקבוע את גבולות השפיטות המוסדית לפי ) כתוארו דאז(בפסיקה הציע השופט 
 כדי לסבר 381.מידת הפגיעה באמו� הציבור הצפויה מפוליטיזציה של המוסד השיפוטי

 2010 עד לשנת 2004העליו� ירד משנת את האוז� נציי� כי אמו� הציבור בבית המשפט 
הרי שלפחות ,  באשר לערכו של אמו� הציבור במערכת המשפט382.54%� ל79%�מ

   383."מנכסיה היקרי� ביותר של האומה"הוא , לדעתו של ברק
התערבות � ולפיו דווקא מדיניות של אי, שלכאורה ייתכ� ג� טיעו� הפו�,  עקאדא

באמו� הציבור כלפי בית המשפט במידה דומה או בסוגיות הנוגעות לציבור החרדי תפגע 
מבחינה אמפירית היעדר רתיעה של  דומה כי 384.בשל מסר של חולשה, א� חמורה יותר

דהיינו נכונותו של בית המשפט להתערב , מלרדת אל זירת המחלוקתהמשפט בית 
אפיינה ביתר שאת את התנהלותו בעשורי� ר שא ,בסוגיות השנויות במחלוקת פוליטית

 386.הובילה לירידה דרמטית באמו� הציבור כלפי מוסד זההיא היא ש 385,אחרוני�ה
יפרשו את הריסו� השיפוטי אשר מכא� שג� א� יש אמת בכ� שיהיו חלקי� בציבור 

  מהתערבותהימנעותמדיניות של הרי שבחשבו� הכולל , מצדיקה חוסר אמו�הכחולשה 
  .אמו� הציבורנקודת המבט של  מ בהרבהעדיפהנראית 

ואולי החשוב ביותר מנקודת מבט� של התומכי� בביקורת שיפוטית רחבת , חמישית
הבנה בקרב הפוליטיקאי� במגזר החרדי כי בית המשפט העליו� לא יחדל : היק�

� מהווה את האיו� "וכי בשל כ� בג, מניסיונותיו להתערב בנעשה בתו� הציבור החרדי
מאוחר את הרצו� הכללי לקצ� את תהפו� במוקד� או ב, המרכזי לאוטונומיית המגזר

הכנפיי� של בית המשפט העליו� לתכנית מגובשת העומדת במרכז סדר היו� של 

 
ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË˜‡ :„‚�Â „Ú· , ÂÓÂ˜Ó "מבט ביקורתי: �"מעורבות ציבורית של בג"גביזו�  רות ג�

‚· Ï˘"˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á· ı 101 )2000.(  

  . לפסק דינו של השופט ברק56 'פס, 18 ש"לעיל ה, ¯ÏÒ¯עניי�   381

ÈË¯˜ÂÓ„‰ „„Ó‰ הילה צב� ואנה קנפלמ� , מיכאל פיליפוב, יובל לבל, תמר הרמ�, אשר אריא�  382

¯˘È‰ ˙ÈÏ‡2010 –‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Ï‡¯˘È· ÌÈÈË¯˜ÂÓ„ ÌÈÎ¯Ú  144) 2010 .(  

732/84� "בג  383 � Ô·ˆ '˙Â˙„ È�ÈÈ�ÚÏ ¯˘‰ ,1986 (148 ,141 )4(ד מ"פ.(  

. מקומו בחלק השני של הפרקלכאורה  ולכ� ,ההתערבות�טיעו� זה מציג כמוב� עלות של מדיניות אי  384

 נראה א� טבעי להצמיד את הטיעו� ,בר בחלק זההחלנו לעסוק בסוגיית אמו� הציבור כשאול� היות 

 עקבאבד� אמו� הציבור העומד על התערבות לטיעו� �אבד� אמו� הציבור בשל איהמתייחס ל

  . כדי לאז� ביניה�,התערבות

  .243–240' בעמ, 94ש "לעיל ה, "גיוס בחורי הישיבות"ארז �  ברקראו למשל  385

ג� , מלבד טענתו המפורטת של שטר�. 16–15' בעמ, 8ש "לעיל ה, "עליי קללת� בני" שטר� ראו  386

השכל הישר מלמד כי א� הירידה הדרמטית באמו� הציבור התרחשה דווקא בתקופה שהתאפיינה 

 המשפט הרי שהציבור נוטה לרחוש אמו� רב יותר כלפי בית, בהמרה של ריסו� יחסי באקטיביז�

התערבות תגרו� לירידה באמו� הציבור חלשה מ� �וממילא טענה שלפיה מדיניות של אי, המרוס�

  .הטענה ההפוכה



  ב"תשע מב משפטי	  רמ�בנימי� בק

756  

 הסיכוי להצלחתה של תכנית מסוג זה 387.המפלגות החרדיות בכל משא ומת� קואליציוני
אינו נמו� ה� בשל הירידה באמו� הציבור הנית� לבית המשפט העליו� וה� בשל קיו� 

, � שבאי� מחו� למגזר החרדי"� ברעיו� של צמצו� סמכויותיו של בגתומכי� נלהבי
 בהקשר הזה קיי� מדרג של 388.והדוגמה המובהקת לכ� היא כמוב� דניאל פרידמ�

בצד המתו� יחסית אפשר להזכיר הצעות לשנות . �"אמצעי� הפוגעי� בסמכויותיו של בג
סת על חשבו� שופטי את מנגנו� מינוי השופטי� תו� הענקת יותר כוח לנציגי הכנ

 ואילו בצד הקיצוני יותר עומדת האפשרות לשינוי חוקי יסוד או להוספה 389,�"בג
  390.עליה� תו� שלילה או הגבלה של סמכות בית המשפט לביקורת שיפוטית חוקתית

 
בארצות בשונה מהמצב , גביזו� מסבירה שסכנת הפגיעה במעמדו של בית המשפט בישראל' פרופ  387

, האמריקאיתשני� שקבעה את מקומו של בית המשפט בשיטה  נובעת מהיעדר מסורת ארוכת, הברית

שהרי סמכויות בית המשפט אצלנו לא נקבעו באמצעות דיו� ציבורי מקי� אלא באמצעות העצמה 

ש "לעיל ה ,"התקווה החלולה" גביזו� ראו. יסוד עמומה  חקיקתעל סמ�עצמית של בית המשפט 

  .29' בעמ, 122

קיד� רפורמה נרחבת שנועדה להגביל את , 2009–2007שני� ב שכיה� כשר המשפטי� ,פרידמ�  388

בית המשפט העליו� שובי� היתר ניסה להחיות את עילות הס� , סמכויותיו של בית המשפט העליו�

לשנות את גבולות הסמכות של השופטי� לביקורת על פעל  וכ� ,התשעי�כרס� בה� בפסיקתו משנות 

צגת עמדתו הכללית של פרידמ� בנוגע לסוגיית הל. חוקי הכנסת ה� בפ� הפרוצדורלי וה� בפ� המהותי

 " ביטחו� משפטי ואקטיביז� שיפוטי–פורמליז� וערכי�  " דניאל פרידמ�  ראוהאקטיביז� השיפוטי 

ËÙ˘Ó‰ ראולסקירת פועלו של דניאל פרידמ� לצמצו� סמכויות בית המשפט העליו� . )2007 (9 יא 

  Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È– ynet„ÁÂÈÓ˙ " דולהמלחמת הרשויות הג: דניאל פרידמ�"אביעד גליקמ� 

25.2.2009 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3677542,00.html . מעניי� כי פרידמ� התחיל את

 קרבה אידאולוגית ולכ�, חרדית� האנטי"שינוי"הקריירה הפוליטית שלו בתור אחד ממייסדי מפלגת 

  . הצפוי לקצ� את כנפיו של בית המשפט תנאי הכרחי לשיתו� פעולה עמ� בניסיונ� איננהלחרדי� 

מינוי השופטי�  " מדרכי הלרראולביקורת על מנגנו� מינוי השופטי� הקיי� ולהצעה קיצונית בתחו�   389

גביזו� מטעימה במאמר הביקורת על ספרו של ' פרופ. )ס"תשה (ÏÎ˙ 8˙ " הפתרו� למשבר העליו�–

שאי� (ובת נגד לניסיונות להוביל לשינוי חברתי רוזנברג את עניי� המינויי� של שופטי� שמרניי� כתג

' בעמ, 122ש "לעיל ה, "התקווה החלולה"גביזו� (באמצעות בית המשפט ) לגביו קונצנזוס בחברה

23–24.(  

ח "ה, )ביקורת שיפוטית על תוקפ� של חוקי�) (4'תיקו� מס(השפיטה : יסוד�חוקהצעת  ראו למשל  390

 לפסול חקיקה ראשית להחלטות בית המשפט העליו� מוצע בי� היתר להגביל את סמכות  ש�,409

). יסוד� להצעת חוק)ב(א15 'ס( מהשופטי� לפחות י�בהרכב של תשעה שופטי� ברוב של שני שליש

 מוצע להקנות לכנסת סמכות להתגבר על החלטת בית המשפט ולהכשיר את החוק שנפסל כמו כ�

בית המשפט את האפשרות של ביקורת חוזרת על אותו חוק למש� ממור למנוע  שאדבר, ברוב רגיל

להצעות ישנות יותר ראו את ההסכ� הקואליציוני בי� מפלגת ). יסוד�  להצעת חוקב15 'ס( שני� חמש

5364/94� " שנדו� בבג,ס למער�"ש �ÏÂ¯�  '"Í¯ÚÓ‰ "‰„Â·Ú‰ ˙‚ÏÙÓ, 1995 (758) 1(ד מט"פ.( 

 עיגו� ידי על הדת בנושאי שיפוטית ביקורתא יצא לפועל נועד למנוע  לדברהסכ� שבסופו של ה

 משנת דת בענייני הדי�: יסוד�חוק הצעת את ראו כ� כמו. דת בענייני קוו סטטוסה את יסוד בחוק

1996.  
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נראה כי עלות הניסיו� להתערבות שיפוטית בנושאי� המצויי� בלב , א� כ�
זמ� שהשופטי� מקדישי� לסוגיה אשר הדיו� בה האוטונומיה החרדית איננה מסתכמת ַ-

, עלול להתברר כלא אפקטיבי ולא במשאבי� ששוחרי השינוי משקיעי� בהלי� השיפוטי
אלא שקיימי� טעמי� כבדי משקל להימנע מהתערבות כאשר אי� סיכוי סביר להצלחת 

ה ובה� חשש לאפקט הפו� מ� הרצוי ה� בתחו� שבו מתנהל הדיו� וה� ביחסי, המהל�
וכ� חשש לפגיעה במוסד , הכלליי� של החברה החרדית ע� הציבור הכללי בישראל

ה� על ידי יצירת פגיעה נוספת באמו� הציבור כלפי בית המשפט העליו� , השיפוטי עצמו
  .וה� על ידי פגיעה בעצמאותו ובסמכויותיו של בית המשפט

 התערבות �עלויות המדיניות של אי. 2

עמוד תחילה על שני א, התערבות שיפוטית�מדיניות של איתייחס לעלויות האבטר� 
 בפועל טיעוני� אלה נחזי� כבעלי ער� א� כי. בעד ההתערבות השיפוטיתטיעוני� 

. תוקפ� בהקשר הנדו� מוטל בספקר שרטורית וא שנפקות� בעיקרהטיעוני� במדובר 
מאפשרת לו מחויבותו של בית המשפט לעקרו� שלטו� החוק אינה , לפי הטיעו� הראשו�

יהיה משקל� גבוה ככל , להגביל ביקורת שיפוטית בתחו� מסוי� מתו� שיקולי מדיניות
אול� ,  אמנ� דיו� מעמיק במונח שלטו� החוק חורג ממסגרת הרשימה הנוכחית.שיהיה

בהקשרנו " שלטו� החוק"לא ברור כלל מה תוכנו של המונח : חשוב בכל זאת להדגיש
כגו� העברת מסר בעייתי (אשר יידונו בהמש� הפרק מלבד העלויות הנגזרות ממנו 

ומלבד הפגיעה הלכאורית ) איבוד ההרתעה השיפוטית או עידוד הסרבנות, לחברה
וא� נותרת משמעות מוסרית כלשהי לעצ� המונח של שלטו�  391,בשוויו� שתידו� מיד

� הרי שמשמעות זו אינה צפויה להצמיח שיקול שיש בכוחו לגבור על השיקולי, החוק
  .וא� לא להיות תוספת בעלת משקל ליתר השיקולי� נגד ההתערבות, בעד ההתערבות

התערבות דווקא בסוגיות הנוגעות לחרדי� � טיעו� אחר אומר כי מדיניות של אי
מהווה פגיעה בעקרו� השוויו� החוקתי ששיקולי� תועלתניי� אינ� יכולי� לגבור עליו 

ה כי לא נדרש להוכיח שכוח� של שיקולי� דומ כדי להשיב לטיעו� זה. בשל מעמדו הר�
אלא שדי להתבונ� בתוכנו של עקרו� השוויו� , תועלתניי� עשוי לגבור על שיקול השוויו�

שבמסגרתו הבחנה בי� בני , מקובל בשיטתנו שעקרו� השוויו� הוא עיקרו� מהותי. עצמו
איננה נחשבת , סרידהיינו שיקול בעל תוק� מו, אד� או בי� קבוצות על יסוד שוני רלוונטי

 היות ששיקולי� כגו� הגנה על תכליות הפסיקה מפני אפקטי� 392.להפליה פסולה

 
 Richard H. Fallon ראו בו החבויות הפנימיות ובסתירות "החוק שלטו�" המושג במורכבות לדיו�  391

Jr., ‘'The Rule of Law” as a Concept in Constitutional Discourse, 97 COLUM. L. REV. 1 

(1997) . 
721/94� " בגראו  392 Ï‡�� ÏÚ'ıÈ·ÂÏÈ�„  ,לפסק דינו של המשנה לנשיא 16–14' פס, 749) 5(ד מח"פ 

קיימת גישה כלפי עקרו� השוויו� שאיננה מסתפקת בקיומו של שוני רלוונטי אלא , אכ�. )1994(ברק 

, 121ש "לעיל ה, ÏÈÓ¯ עניי� ראו(ורשת ששוני זה יהיה בלתי נית� לנטרול בראי של מבח� הסבירות ד
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שמירה על אמו� הציבור כלפי מערכת המשפט וכ� הגנת מערכת המשפט מפני , הפוכי�
פגיעה ישירה בסמכויותיה ה� שיקולי� תקפי� שעשויי� להצדיק הבחנה בי� מקרה 

בעקרו� השוויו� או למצער מדובר בפגיעה לא בהכרח מדובר בפגיעה , למקרה
אפשר לעבור לדו� בעלויות של ,  לאחר שהוצע מענה לשני טיעוני� אלה393.מידתית

  . ההתערבות�מדיניות אי
העלות הראשונה שאפשר להתייחס אליה מבוססת על אמונה כי על א� היעדר 

מ� את חברתי המס" מצפ�"אפקטיביות בטווח הזמ� הנראה לעי� בית המשפט משמש 
הימנעות של בית המשפט מהכרעה בסוגיה ,  משכ�394.הערכי� שראוי לשאו� אליה�

הכשרה שיש לה משקל , מסוימת עלולה לשמש הכשרה להפרות הלכאוריות בתחו� זה
,  דומה כי ביכולתו של בית המשפט לצמצ� עלות זו395.הצהרתי נכבד בעיני הציבור

להציג , א� רצונו בכ�, � יוכל"לא שבגא, התערבות אי� פירושה דחייה על הס�� שהרי אי
. את עמדתו הערכית תו� ציו� חובתו לנהוג בריסו� בסוגיות השנויות במחלוקת ציבורית

שפיטות שבאמצעותה � ברוח זו ארחיב בחלק השלישי של הפרק על אודות דוקטרינת אי
  .יכול בית המשפט להימנע מהתערבות בסוגיה
חרב " פגיעה באפקט ההרתעתי שנודע לעלות שנייה ובעלת משקל רב יותר היא

וזאת בשל פגיעה בתמריצי החרדי� ,  בעקבות מדיניות של הימנעות מהתערבות"הפסיקה
דומה כי עלות זו איננה . להתפשר בנושאי� הנוגעי� אליה� בזירה הציבורית והפוליטית

בשלב הראשו� יש להתייחס : וזאת בשל המהל� המחשבתי הזה, צפויה להיות רבה
מפרק ד לרשימה עולה תמונה , קוד� כול. "חרב הפסיקה"לת הנובעת מקיומה של לתוע

 
, אול� נראה כי הדיו� בחלק הראשו� של הפרק ).כה�� לפסק דינה של השופטת שטרסברג5–3 'פס

מצביע בבירור ) של השוני המדוברדהיינו מחיר הנטרול (שבו מוצגות עלויות ההתערבות השיפוטית 

  . על חוסר סבירות של נטרול השוני

הכרעה בי� שתי האפשרויות שצוינו תלויה בעמדה שנאמ� במחלוקת המפורסמת בי� הנשיא ברק   393

, כדעת ברק, א� נרחיב את תחולת עקרו� השוויו�: Â„‚ÏÈÒכה� בפסק הדי� בעניי� �לשופטת שטרסברג

, כה��ואילו א� נאמ� את עמדתה המצמצמת של שטרסברג, ידתיתנוכל לומר שמדובר בפגיעה מ

אול� המחלוקת באשר  , אמנ� עסקה בזכות לחירותÂ„‚ÏÈÒפרשת (נאמר כי אי� פגיעה בשוויו� כלל 

 Â„‚ÏÈÒ' ˙�È„Ó � 4424/98פ "ע ראו). לאופ� ניתוח הפגיעה בזכות חוקתית תקפה ג� לעניי� השוויו�

Ï‡¯˘È ,25–22' פס, כה�� של השופטת שטרסברג דינהפסק ל16–15 ,11–5' פס, 529) 5(ד נו"פ 

  ).2002 ( ברק דינו של הנשיאפסקל

 עלות בקנה אחדלעשויה  זו גישה, בנוס�. 264' עמב ,94ש " לעיל ה,"בחורי הישיבותגיוס  "ארז�ברק  394

 LOUIS MICHAEL ראו לעניי� זה .רתיתפקידו של בית המשפט לערער את הקיבעו� החבשע� הטיעו� 

SEIDMAN, OUR UNSETTLED CONSTITUTION: A NEW DEFENSE OF CONSTITUTIONALISM 

AND JUDICIAL REVIEW (2001).  

� לדו� בעתירות המעוררות נושאי� "לפיו דווקא הסכמה של בגש, גביזו�' השוו לטיעונה של פרופ  395

 גביזו� :ו של הלי� מעניקה להפרות הכשר שיפוטיהשנויי� במחלוקת ציבורית ודחיית� בסופ

  .117–115' בעמ, 380ש " לעיל ה,"מבט ביקורתי: �"מעורבות ציבורית של בג"
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שכ� ,  מעלה סיכוי לפשרות מצד החרדי�זואמפירית שמטילה ספק גדול בטענה שחרב 
ואינ� עולי� בקנה אחד ע� תכליות , א� בכלל, השינויי� שהצליחה להניע ה� מינוריי�

 במערכת "חרב הפסיקה" על מקומה של מלבד זאת נראה כי דר� המל� ללמוד. הפסיקה
בפרק ב : השיקולי� של ההנהגה החרדית היא התבוננות בשינויי� שמתרחשי� בפועל

למאמר נדונו שני שינויי� המתרחשי� בעשורי� האחרוני� שמקרבי� את החרדי� אל 
ל "הנח"וה� רכישת השכלה מקצועית ואקדמית וגיוס למסלול , הישראליות המודרנית

לעומת רכישת ההשכלה והיציאה לשוק העבודה שבעניינ� לא עמדה . ל"הבצ" החרדי
,  סוגיית הגיוס נדונה לא פע� בפסיקה396,הפסיקה להפעיל לח� ישיר על החרדי�

נפלטי "ובהחלט היה אפשר לסבור כי הגיבוי שגדולי הדור ויתר הרבני� נתנו לגיוס� של 
 תיהסבר: ודוק. פסיקה המעמדתל החרדי נבע במידה רבה "לגדוד הנח" הישיבות

וא� לא היה , לא היה) וממילא ללח� הפסיקה( מדוע לשיקולי הלח� הציבורי 397לעיל
ראה כי הנחת קיו� א, א� כ�. מקו� נרחב במערכת השיקולי� של הרבני�, יכול להיות

בשלב השני למהל� .  היא לא הנחה מובנת מאליה כלל וכלל"חרב הפסיקה"בהתועלת 
 דומה כי מכוח קל 398: שעלול לנבוע מהיעדרה של חרב הפסיקה לדו� בנזקישומה עלי

וחומר אפשר לטעו� שא� קיו� חרב הפסיקה איננו תופס מקו� רב במערכת השיקולי� 
ממילא היעדרה איננו אמור , של ההנהגה החרדית ואיננו תור� תרומה של ממש לשינוי

ת כי בכל זאת תהיה והדעת נותנ, היסק זה אינו מוחלט, כמוב�. להוביל להחמרת המצב
התערבות מוחלטת מצד בית המשפט השפעה מסוימת על תמריצי � למדיניות של אי

 מכפי שנדמה האול� נראה כי השפעה זו צפויה להיות פחות, ההנהגה החרדית להתפשר
 . ממבט ראשו�

עלות נוספת שיש לעמוד עליה גלומה בסירוס מערכת המשפט באופ� כללי עקב 
ההנחה שביסוד הטענה . התערבות בסוגיות הנוגעות לחרדי��יאימו� המדיניות של א

המבססת את קיומה של עלות זו אומרת כי סוגיית האוטונומיה של המגזר החרדי אינה 
יעילות של ניסיונות בית המשפט � ואפשר לפגוש את השילוב של אי, סוגיה ייחודית

� השנויי� במחלוקת במרבית הנושאי, להניע שינוי חברתי ע� אפקטי� שליליי� נוספי�
, כ� יטע� הטוע�,  א� כ�399.ובפרט בנושאי� הקשורי� לדת ומדינה, בחברה הישראלית

עקרו� העקיבות יחייב את בית המשפט להימנע מביקורת שיפוטית בכל התחומי� 
חשש לאפקט הפו� והסתכנות בפגיעה בסמכויות בית בשל , המתאפייני� בחוסר יעילות

 
לקבוצה מצומצמת של אברכי כוללי� עניי� הנוגע , )12ש "לעיל ה (ÈÏ‡È˙Â˜Èלמעט פסק די� בעניי�   396

  .פסק די� שמגמת השינוי בתחו� ההשכלה קדמה לו בהרבה מבחינה כרונולוגית, במיוחד

   . והטקסט הצמוד לה85 ש"ראו לעיל ה  397

עול� ללא שאכ� איננו מתעכב לדו� בשאלה כיצד ייראה ה, ביקורת ברוח זו נמתחה ג� על רוזנברג  398

   .1039–1038' בעמ, 184 ש"לעיל ה, Devins ראו. מעורבות שיפוטית בנושאי� ציבוריי� טעוני�

 יכולתו של בית המשפט להניע חריפה התנגדות דר� כללענייני דת ומדינה המעוררי� בשבלטענה   399

  . 28' בעמ, 122ש "לעיל ה, "התקווה החלולה"גביזו�  ראושינוי מוגבלת במיוחד 
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ריסו� ,  במילי� אחרות400. דה פקטו של מערכת המשפטדבר שיוביל לסירוס, המשפט
מכיוו� שהסמכויות , שיפוטי לא יסייע לבית המשפט להמשי� ולשמור על שלטו� החוק

שעלולות להיגזל ממנו בעקבות ההתערבות ממילא אינ� משמשות אותו לאכיפת שלטו� 
וי בתחומי� ולכ� כדאי בכל זאת למצות את הסיכוי הנמו� להצלחה של הנעת השינ, החוק

 . החשובי�
כדי לאשש טענה זו או להפריכה בצורה מבוססת ראוי לערו� לכל תחו� מבי� 

 לעיל בנושא האוטונומיה �ערנהתחומי� השנויי� במחלוקת ציבורית ניתוח דומה לזה ש
ולכ� אי� לפסול , ניתוח מלא שכזה חורג ממסגרת הרשימה הנוכחית. של המגזר החרדי

י� שבה� ראוי שבית המשפט יימנע מביקורת שיפוטית בשל קיומ� של תחומי� נוספ
אול� דומה כי אי� . חוסר יעילות בצירו� החשש לאפקט הפו� ולפגיעה בסמכויותיו

התחומי� השנויי� במחלוקת ציבורית חריפה  – או רוב –לקבל טענה כללית שלפיה כל 
  .אסביר זאת מיד. ניחני� באות� מאפייני� שציינתי

: האפקטיביות של בית המשפט בהקשר החרדי אכ� נראה ייחודימחד גיסא חוסר 
יכולתו של בית המשפט להניע שינוי עולה ככל שהציבור מגלה , כפי שראינו, ראשית

מאחר שדעתו של הציבור מניעה , יותר עניי� בנושא ותומ� בעמדת בית המשפט
ות  בהקשר זה מרבית הדוגמא401.פוליטיקאי� המעונייני� להיבחר מחדש לפעול

הכרעות כלכליות או נושא , כגו� ביטחו� המדינה, לסוגיות השנויות במחלוקת הציבורית
המרחב הציבורי מעניינות את הציבור הרבה יותר מ� הנעשה בתו� המגזר החרדי 

 על כ� רמת שיתו� הפעולה ע� בית המשפט מצד� של השחקני� האחרי� 402.פנימה
  .  באופ� כללי נמוכהבנוגע להנעת הרפורמה בתו� המגזר החרדי היא

אמנ� ייתכנו תחומי� אחרי� שבה� פעילות בית המשפט עשויה להתפרש , שנית
אול� נראה כי , כפלישה לאוטונומיה של קבוצות מסוימות בחברה ולעורר התנגדות עזה

מלבד החרדי� אי� אנו מוצאי� קבוצה הכופרת כאמור בעצ� הסמכות של בית המשפט 
ות אליה ומתייחסת אל בית המשפט בעוינות מופגנת כחלק לקבל החלטות ערכיות הנוגע

 
תטע� כי ראוי אכ� ביקורת שיפוטית  כלפי הגישה המינימליסטית, למשל. נו מתחייבנהיסק זה אי  400

� למחלוקות אידאולוגיות ולשאלות יסודיות של י� הנוגעיבית המשפט יימנע מהכרעות בעניינש

 לעניי� . הריסו� העולה מ� המסקנה שהוצעה רק בשל כלליותהולכ� אי� לפסול את מדיניות, מדיניות

נזכור בר� . 155' בעמ, 380 ש" לעיל ה,"מבט ביקורתי: �"מעורבות ציבורית של בג" גביזו� ראוזה 

 והוא נועד לשכנע ג� את אלה הדוגלי� בגישה , מיוחד לגישה נורמטיבית כלשהיאינוו ננכי דיו

 ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ אהר� ברק ראו  המובהקתלהצגת העמדה המקסימליסטית. מקסימליסטית

)2004.(  

  . � והטקסט הצמוד לה334–331 ש"או לעיל הר  401

הציבור אכ� נוטה , יה של המגזר החרדילאוטונומבחלק מהסוגיות שיש לה� נגיעה עמוקה , כאמור  402

דיו� במדרג ראו . בית המשפט מוצב בעמדה הנוחה ביותר להנעת השינוי בסוגיות אלה. לגלות עניי�

והטקסט  250–245ש "וכ� דוגמה לעיל בה,  והטקסט הצמוד לה�200–199 ש"הבעיל החשיבות ל

  .הצמוד לה�
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אשר מרבית� , טלו למשל את ציבור המתיישבי� ביהודה ושומרו�. מתרבותה המשפטית
א� ביו� מ� הימי� יקבע בית המשפט כי ההתיישבות מחו� . לאומי� משתייכי� לזר� דתי

נגדות חריפה מצד אנו בהחלט צפויי� להת, לקו הירוק איננה כדי� וידרוש את פינויה
התנגדות זו , 2005אול� כפי שמלמד ניסיו� ההתנתקות מחבל עזה בשנת , המתיישבי�

של " ממלכתיותו"וזאת בשל , בסופו של דבר איננה צפויה להפו� למלחמת חרמה
יסוד "אשר רואה במדינת ישראל , לאומי שמקורה בתורתו של הרב קוק� הציבור הדתי

לאומי זה � יחס דתי. חסת ער� גבוה למוסדות המדינה וממילא מיי403,"בעול�' כיסא ד
שלא מ� הנמנע לגזור ממנה את הכפיפות להחלטות בית , יוצר כפיפות עקרונית למדינה

לכ� יש להניח כי רוב המשתייכי� לזר� הציונות הדתית ינהגו כלפי החלטה . המשפט
שבה ה� שיפוטית הנאכפת על ידי הרשות המבצעת במידה דומה של זהירות וכבוד 

   404.נוהגי� בהחלטות המחוקק
כל האמור לעיל על גישת הציונות הדתית עומד כמוב� בניגוד גמור ליחס החרדי 

 מכא� שההקשר החרדי נראה 406. וכלפי בית המשפט בפרט405כלפי המדינה בכלל
ייחודי עד מאוד בכל הנוגע לחוסר האפקטיביות של הניסיונות השיפוטיי� להניע 

 
 יובל שרלו ראולגישה עכשווית אל רעיו� הממלכתיות ). פ"התר(ס " ק‡Â¯Â˙אברה� יצחק הכה� קוק   403

לאומי קיימי� �ג� בציבור דתי, כמו בכל ציבור, א� כי. ÙÂˆ‰ 16.4.2006‰" מלכתי לכתחילהמ"

  ".נוער הגבעות"כדוגמת , שוליי� שאינ� מתאפייני� בממלכתיות

ראה לנכו� לכבד את העקרונות ) רבה הראשי הראשו� של מדינת ישראל(הרב הרצוג , למשל  404

 המדינה מבחינת מה של והמש� קיותההקמש מאחר ,שאי� לה� מעמד בהלכהפי הדמוקרטיי� א� על 

הרב אמנ� דיבר על שוויו� .  בהיצמדותה של ישראל לעקרונות אלהי�לאומית תלוי��הקהילה הבי

אול� לא מ� הנמנע להקיש מדבריו על ציות להחלטות , ביחס למיעוטי� אתניי� החיי� בישראל

 ÂÁ˙ Ï‡¯˘ÈÏ ÏÚ˜‰ הרצוג ק אייזיק הלוייצח ראו. קרו� דמוקרטי חשובישא� הוא ע, הרשות השופטת

ÈÙ ¯Â˙‰‰  ביטוי . )1989, איתמר ורהפטיג עור� (18 סדרי שלטו� ומשפט במדינה היהודית –כר� א

מעניי� להבנה מצד המדינה את ההבדל בנכונות לציות להחלטות המדינה הקיי� בי� הציבור החרדי 

ל החרדי " להפעיל את גדוד הנחל שלא" למצוא בהחלטת צהאפשרלאומי �לבי� הציבור הדתי

: ל החרדי"ל לחיילי הנח"צה" אורי גליקמ� ראו, קותתיישו� תכנית ההתנבבמשימת פינוי היישובי� 

 /È¯ÚÓ – nrg˙Â˘„Á  16.10.2004 www.nrg.co.il/online/1/ART/797·" לא תפנו יישובי�
668.html.  

  .70–54' בעמ, 13ש "לעיל ה,  ב� חיי�ראו ג�.  והטקסט הצמוד לה�45–43 ש"ראו לעיל ה  405

לעמדה מפורשת השוללת את האפשרות להסכי� .  והטקסט הצמוד לה�364–359 ש"ראו לעיל ה  406

לקבל את מרותו של בית המשפט העליו� ראו את דבריו של מנהיג היהדות החרדית בישראל הרב 

ש יכפה על אנשי� חרדי� לחנ� את ילדיה� בניגוד לאמונת� "בשו� אופ� לא יתכ� שביהמ: "שטיינמ�

ל "א וראש הישיבה הגאו� הגדול ראי"ש שליט"רבנו מר� הגרי" יחיאל סבר –" למסורת הדורות

 ÔÓ‡� „˙È" ק"א ישתתפו בעצרות המחאה ההמוניות נגד רדיפת הדת בארה"ליטשטינמ� ש

17.6.2010, 2.  
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שר לאפקטי� ההפוכי� מהרצוי שהתערבות שיפוטית עלולה  הוא הדי� בא407.שינוי
 .לייצר

באשר לסכנה שבה בית המשפט מעמיד את עצמו עקב ההתערבות , מאיד� גיסא
ובפרט סכנת אבד� אמו� הציבור וסיפוק תמריצי� לגורמי� , בנושא השנוי במחלוקת

שטר� ' פרופ. דיאכ� נראה כי ההקשר החרדי איננו ייחו, הפוליטיי� לפעול לקיצו� כנפיו
מייחס את הירידה באמו� שנית� לבית המשפט העליו� בי� היתר לכ� שבחברה 
הישראלית השסועה כל הכרעה ערכית בנוגע לזהות הרצויה של החברה על ידי בית 

 ע� זאת 408.המשפט פוגעת באופ� בלתי נמנע בקבוצות מסוימות ומעוררת את מחאת�
, � אלה כדי לחתור תחת המסקנה שאליה הגענוייחודיות הנושא החרדי בהקשרי� אי� באי

שכ� לא הוצע ברשימה זו שבכל פע� שבית המשפט חש סכנה למעמדו או לאמו� הציבור 
אלא שבמקרי� שבה� הסתברות הצלחת המהל� , בו יהיה עליו להימנע מהתערבות

  . הסיכוני� המדוברי� ה� שיקול חשוב שלא ליזו� את הניסיו�, נמוכה במיוחד
ר לעיל נגזר המענה לטיעו� המתייחס לעלות נוספת של הימנעות מהתערבות מ� האמו

ה י קבוצות אחרות באוכלוסיעלות הגלומה בעידוד, שיפוטית בנושאי� הנוגעי� לחרדי�
הדומה לזה שעל פי ( "פטור"בלזכות  כדילתפוס עמדה נוקשה כלפי בית המשפט 

ענה זו עשויה להיות רלוונטית נראה כי ט. מביקורת שיפוטית) ההצעה יזכו בו החרדי�
ובפרט ציבור המתיישבי� , לאומי� הציבור הדתי: בחברה הישראלית לשתי קבוצות בלבד

שהרי אי� מקו� לחשוש שקבוצות מיעוט קטנות , וכ� ערביי ישראל, ביהודה ושומרו�
מאחר שהשיקולי� שעל בסיס� , יותר וחזקות פחות ינסו להידמות לחרדי� בהקשר הנדו�

אינ� מתקיימי� בקבוצות , להימנע מהתערבות, א� הצעתי תתקבל, שפט יחליטבית המ
 409.אחרות בצורה כה מובהקת עד שברור לכול כי לא יהיה בניסיונות מסוג זה כדי לסייע

 
להידמות לעניי� האוטונומיה החרדית בהקשר של היעדר אפקטיביות של בית אכ� עשויה סוגיה ש  407

בעבר הוגשו כמה עתירות נגד , אכ�. של ערביי ישראלהתרבותית ת האוטונומיה יהמשפט היא סוגי

5370/97� " בגראו(ל " של הערבי� לצהגיוס��אי � ‰È„ÚÒ 'ÔÂÁË·‰ ¯˘) 28.2.1999, לא פורס�( ;

1452/00� "בג � ‰È„ÚÒ 'ÔÂÁË·‰ ¯˘) בג; )1.3.2000,  בנבופורס�" �2193/01 � ‰È„ÚÒ ' ¯˘

ÔÂÁË·‰) ישראל ירואה בערביר� כלל בית המשפט בדשהיות , ודוק)). 19.11.2003,  בנבופורס� 

4112/99� "בג ראו(� הגנה מיעוט ילידי טעו  ‰Ï‡„Ú È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰

 Ï‡¯˘È·� '·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ �ÂÙÈ ,בייחוד ) ()2002( לפסק דינו של הנשיא ברק 25' פס, 393) 5(ד נו"פ

  אינו מנסה להניע שינוי פנימי כלשהוהוא, ) המדינהטחו�י טומנת בחובה פגיעה בבאיננהכשהגנה זו 

  . ולכ� לעת עתה הדיו� בכ� רלוונטי לענייננו פחות, זהבתו� ציבור 

  .16–14' בעמ, 8ש "לעיל ה, "י קללת� בנייעל"שטר�   408

, ליברלית הנהנית מהשפעה פוליטית דומה לזו של החרדי�� בישראל עוד קבוצה לאאי�, למשל  409

 איזו� חדשות וגרועות יותר מנקודת מבט השפעה המאפשרת לה לקבוע בזירה הפוליטית נקודות

או להוות איו� בשינוי המסגרת החוקתית שבה פועל בית , ליברלית כתגובה להתערבות שיפוטית

כ� אי� בישראל עוד קבוצה שהענייני� הנוגעי� אליה שנויי� במחלוקת ציבורית כה  כמו. המשפט
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היסודות האידאולוגיי� של תורת הרב , כפי שצוי� לעיל: וזכרובאשר לשתי הקבוצות שה
 צפויי� למנוע מציבור זה להידמות מבחינת ,לאומי� המנחי� את רוב הציבור הדתי, קוק

הציבור הערבי בהחלט עשוי , א� לעומתו,  בית המשפט העליו� לחרדי�כלפייחס� 
ללמוד מניסיונ� של החרדי� ולנהוג בעקשנות רבה כלפי ניסיונות של בית המשפט 

  הדיו� בתגובת� של ערביי ישראל לניסיונות של ביתאול� 410.לחולל בתוכו שינוי חברתי
בשל הכבוד הרב , המשפט העליו� לחולל בו שינוי הוא דיו� היפותטי גרידא לעת עתה

 מלבד זאת 411.שהמוסד השיפוטי רוחש כלפי האוטונומיה של המיעוט הערבי הילידי
 קיימי� באוכלוסייה הערבית – די� הנוצר בכל שלוש הרשויות –קשיי אכיפת הדי� 

של יחס� הכללי של ערביי ישראל אל מוסדות בי� היתר ב, בצורה קיצונית למדי כבר כיו�
, ישראלי המתמש�–בגלל ההיסטוריה של הסכסו� הערבי, הנתפסת, המדינה הציונית

 על כ� קשה לראות כיצד התנגדות 412.פעמי� רבות כעוינת כלפי האוכלוסייה הערבית
   .דווקא לפסיקת בית המשפט עשויה להיות תוספת בעלת משקל למגמה זו

 נה הנורמטיביתיישו
 המסק. 3

, הפרקי� הקודמי� עולה כי עלויותיה של מדיניות ההתערבות נכבדות מאוד� משני תתי
איזו� בי� שני אלה תו� . ההתערבות אינ� ניכרות� ואילו עלויותיה של מדיניות אי

התחשבות בתוחלת הנמוכה של הצלחת הנעת השינוי מוביל למסקנה כי בית המשפט 
ולכ� על העותרי� , ינוי חברתי בתו� החברה החרדיתאיננו המוסד המתאי� להנעת ש
ואילו על בית המשפט להימנע מהתערבות באות� , לבחור לה� זירת פעולה אחרת

בהקשר הזה עומדות לו לבית המשפט שתי . מקרי� שבה� העתירות בכל זאת הוגשו אליו
 לדחות את העתירה על סמ� –אפשרות אחת : אפשרויות ליישומה של מסקנה זו

 לדחות את העתירה לגופה לאחר – אפשרות שנייה 413;השפיטות המוסדית� קטרינת אידו

 
 ממעורבותו של בית המשפט מאודבית המשפט עלול להיות מושפע בעד שאמו� הציבור , קשה

  .בענייניה

‰Á·¯‰  ראויחסיה� ע� הרוב היהודי וע� מדינת ישראל בלדיו� עדכני ומפורט בערביי ישראל ו  410

 Ï‡¯˘È· ˙È·¯Ú‰–Ú„ÈÓ Ô„‚Â‡ ) 2009, אלי רכס ואריק רודניצקי עורכי�(.  

  .407 ש"ראו לעיל ה  411

 בנייה בלתי חוקית במגזר של, הנחשבת קשה במיוחד , האכיפהבבעייתנסת ראו למשל את הדיו� בכ  412

). 4.7.2005 (�16 הכנסת ה,  של ועדת הפני� והגנת הסביבה461' פרוטוקול ישיבה מס: הערבי

" ערבי�– גורמי� מרכזיי� ביחסי יהודי�–דמוגרפיה וטריטוריה "ארנו� סופר  ראולהסברי� לתופעה 

·¯ÚÂ ÌÈ„Â‰È ÈÒÁÈ· ˙ÂÓÏÈ„Ï‡¯˘È· ÌÈ 116 ,116–132) 2005, יצחק רייטר עור�.(  

¯ÏÒ¯ ברק בעניי� ) כתוארו אז(שפיטות מוסדית הוגדרה לראשונה על ידי השופט �דוקטרינה של אי  413

 ‡Ù˘¯המתקיימת א� (ברק הבחי� בפסק דינו בי� שפיטות נורמטיבית ). 18ש "לעיל ה() 910/86(

 שבית ¯‡ÈÂהמתקיימת א� (לבי� שפיטות מוסדית ) סכסו� באמצעות נורמה משפטיתלהכריע ב

ואילו מבחינה מוסדית ייתכנו , "הכול שפיט"וקבע כי מבחינה נורמטיבית ) המשפט יכריע בסכסו�
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 א� במוצהר וא� תו� הסתפקות בציו� –דיו� בה לאור שיקולי מדיניות שנמנו ברשימה זו 
 בכתיבה האקדמית אפשר למצוא טענות שלפיה� דחייתה 414.של חובת הריסו� השיפוטי

מדיניות הקשורי� לאופייה הפוליטי אינה של עתירה פוליטית לגופה על סמ� שיקולי 
 מסיבה זו אמנע מנקיטת עמדה 415.שפיטות�שונה במהותה מדחייה על הס� בשל אי

בשאלה איזו מבי� החלופות הטכניות הללו עדיפה בסוגיות הנוגעות לאוטונומיה 
  .  דייני–וא� אחת מה� תאומ� על ידי בית המשפט , החרדית

נורמטיבית לשתי הטכניקות המדוברות מסקנה זו כלו� לאור הפריטה של מסקנתי ה
יש לזכור כי עד , ¯‡˘È˙. דומה כי התשובה לכ� היא בשלילה? נראית מרחיקת לכת

ל נתפס כבלתי " נושא גיוס החרדי� לצהÏÒ¯416¯שנית� פסק הדי� המפורס� בעניי� 
 לא הוגשו ¯ÏÒ¯ קדמה לעניי�אמנ� בתקופה ש,  באשר לסוגיית החינו� החרדי417.שפיט

אול� לאור הניתוח המוצג ברשימה זו אפשר לטעו� מכוח , לבית המשפט עתירות בנושא

 
 49–35 'פס, ש�(שעשויי� שלא להיות שפיטי� ) כדוגמת ענייני מלחמה ושלו�(ענייני� נדירי� 

, המבח� שהציע ברק לשפיטות מוסדית הוא מבח� אמו� הציבור).  ברקלפסק דינו של השופט

שבמסגרתו שאלה יכולה להיתפס כלא שפיטה רק א� הפגיעה באמו� הציבור כלפי השופטי� 

כשהכוונה ככל הנראה (בעקבות ההכרעה בה צפויה לעלות על הפגיעה באמו� הציבור כלפי המשפט 

לעומת זאת ).  לפסק דינו של השופט ברק56 'פס, �ש(עקב הימנעות מ� ההכרעה ) לשלטו� החוק

שלפיו הסכסו� ייתפס , הנשיא שמגר הציע מבח� שנראה מרחיב יותר והוא מבח� האופי הדומיננטי

כלא שפיט א� אופיו הפוליטי הוא הדומיננטי ואי אפשר להפריד בי� רכיבי� פוליטיי� לרכיבי� 

אמנ� דיו� מקי� בתוכנ� של מבחני� ). יא שמגר לפסק דינו של הנש6 'פס, ש�(משפטיי� שבסכסו� 

באשר , כ�. אול� דומני כי מסקנת המאמר עשויה להתיישב ע� שניה�, אלה חורג ממסגרת הרשימה

למבח� המתמקד באמו� הציבור הסברתי לעיל מדוע אמו� הציבור בשופטי� נפגע מאוד ה� בשל עצ� 

בוריות כאובות וה� בשל חוסר האפקטיביות נכונות� לרדת אל זירת המחלוקת ולהכריע בסוגיות צי

מפגיעה בשלטו� החוק שעלולה לנבוע ממדיניות של  מנגד טענתי כי העלויות הנגזרות. של הכרעת�

. מכא� שג� הפגיעה באמו� הציבור בעקבות זאת לא תהיה רבה. התערבות אינ� בעלות משקל רב�אי

 החשובי� להיותו של האופי הפוליטי  דומה כי אחד הסממני�–בנוגע למבח� האופי הדומיננטי 

  . הוא חוסר אפקטיביות של הסעד המשפטי–דומיננטי בסכסו� מסוי� 

 ש"לעיל ה(דנתי לעיל באפשרות של פסיקה על דר� פשרה והסברתי מדוע אפשרות זו בעייתית   414

  .אי� צור� לדו� שוב בפשרה בפרק זה, משכ�). ה� והטקסט הסמו� ל193–190

צעדי� לשיקו� : ביקורת שיפוטית וריסו� שיפוטי, על שפיטות" עומר שפירא ראולטענה מפורשת   415

לטענה משתמעת שבמסגרתה ; )2009 (193 יא ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó" האמו� בבית המשפט העליו�

חוסר שפיטות "פוליטיות לגופ� ארז מכנה את המצב שבו בית המשפט בוחר לדחות עתירות �ברק

  . 264–258' בעמ, 94ש "לעיל ה, "גיוס בחורי הישיבות"ארז �ברק ראו, "למעשה

בשיח האקדמי הועלו כלפי פסק הדי� טענות ביקורתיות לא רק . 18ש "לעיל ה, )ÏÒ¯) 910/86¯עניי�   416

אלא ג� באופ� ספציפי נגד התערבותו של בית המשפט , לי נגד הרחבת גבולות השפיטותבאופ� כל

מבט : �"מעורבות ציבורית של בג" גביזו� ראו למשל. ל"בסוגיה הרגישה של גיוס בני הישיבות לצה

  .111' בעמ, 380 ש"לעיל ה, "ביקורתי

   .למעט פסק הדי� האחרו� המוזכר ש�, 18ש "בהראו את רשימת פסקי הדי� לעיל   417
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לא היה שפיט לפי , בהיותו רגיש במיוחד מבחינה חברתית, קל וחומר כי ג� עניי� זה
א� , מכא� שיישו� ההצעה המובאת ברשימה זו. אמות המידה שהיו נהוגות בעבר

שפיטות פורמלית �  דהיינו קביעת אי–ותר באמצעות הטכניקה שנראית לכאורה קיצונית י
  .  איננה חידוש בשיטתנו המשפטית אלא א� חזרה לאחור–

˙È�˘ , ג� טענת נגד אפשרית שלפיה הצעתי אינה תואמת את הקו שנוקט בית המשפט
ג� כיו� , קוד� כול. איננה מדויקת, )¯ÏÒ¯בעניי� להבדיל מהעיד� שלפני פסק הדי� (כיו� 

שפיטות� � ל עתירות אשר בית המשפט דוחה על הס� בשל איקיימות קטגוריות ש
עסקינ� בעתירות , למשל). הג� שבית המשפט לא תמיד משתמש בזו הלשו�(המוסדית 

 בהסכמי� מדיניי� הכרוכי� 418,נגד מדיניות ההתנחלויות בשטחי יהודה ושומרו�
ני�  מלבד זאת קיימי� עניי420. ובשחרור אסירי� ביטחוניי�419בפשרה טריטוריאלית

 כלומר ענייני� שבה� בית המשפט בוחר 421,רבי� אשר אינ� שפיטי� כיו� דה פקטו
, והוא אמנ� אינו דוחה את העתירה על הס�, באפשרות השנייה מבי� אלה שצוינו לעיל

אול� ברור כי החלטתו לדחותה בסופו של דבר נובעת מ� השיקולי� המונחי� בבסיס 
 הנוכחות  בסוגיית422,ושא של הסכמי� פוליטיי�בפרט עסקינ� בנ. השפיטות�דוקטרינת אי

אפשר אפוא .  ועוד424 בהליכי� פנימיי� של הכנסת423,היהודית והמוסלמית בהר הבית
 בחינה מקרוב ]...[: " האומרת כ�425,ארז�ברק' לסכ� את האמור בקביעתה של פרופ

זו . השפיטות היו נחפזי�� מלמדת כי ההספדי� שנישאו על מותה של דוקטרינת אי
יכה להותיר את חותמה במשפט הישראלי ולהגביל את דפוסי ההתערבות של בית ממש

 
4481/91� "בג  418 � ÏÈ‚¯· 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,בג; )1993 (210) 4(ד מז"פ" �3125/98 � „‡ÈÚ ' „˜ÙÓ

‰ˆ ˙ÂÁÂÎ"ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È ¯ÂÊ‡· Ï ,1999 (913) 1(ד נה"פ .(  

1661/05� "בג(תקות מחבל עזה דוגמה עדכנית היא פרשת ההתנ  419 � ‰ÊÚ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ '

Ï‡¯˘È ˙Ò�Î ,שבה בית המשפט אמנ� הצהיר חגיגית שהפרשה שפיטה , ))2005 (481) 2(ד נט"פ

הוציא מתחת ידו פסק די� המתפרס על פני למעלה , ) לפסק דינו של הנשיא ברק75–73 'פס, ש�(

אול� ,  סעיפי� מינוריי� הנוגעי� לפיצוי המפוני�משלוש מאות עמודי� וא� הורה על ביטול כמה

מהותו של פסק הדי� הייתה אשרור פעילות הממשלה בשל מתח� הסבירות הרחב העומד למחוקק 

  ). לפסק הדי�363 'פס, ש�(

7523/11� "בג ראולדוגמה עדכנית   420  ¯Â‚ÓÏ‡–� ¯Â¯Ë ÈÚ‚Ù� ÔÂ‚¯‡  '‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯) פורס� בנבו ,

. עתירה של נפגעי הטרור נגד העסקה לשחרורו של החייל החטו� גלעד שליטמדובר ב). 17.10.2011

מדובר בהסכ� בעל אופי מדיני שאי� , לפיכ�: "בית המשפט דחה את העתירה ונקט את הלשו� הזאת

� " בגראולדוגמה ישנה יותר ).  לפסק הדי�9' פס, ש� [...]" (בית משפט זה נוהג להתערב בשכמותו

9290/99 Ó.Ó.Ë � 'ÓÓÏ‡¯˘È ˙Ï˘ ,1999 (8) 1(ד נד"פ.(  

  .264–258' בעמ, 94ש "לעיל ה, "גיוס בחורי הישיבות"ארז �ברק ראולדיו� מקי� ולהדגמות ממצות   421

  .390ש "לעיל ה, �ÏÂ¯עניי�   422

8666/99� "בג  423 ·‰ ¯‰ È�Ó‡� ˙ÚÂ�˙� ˙È '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,2000 (199) 1(ד נד"פ.(  

  . ובטקסט הצמוד אליה�160–157ש "בה, 94ש "לעיל ה, "גיוס בחורי הישיבות"ארז �ברק ראו  424

  .267' בעמ, ש�  425
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א�  –לפיכ� נראה כי יישו� המסקנה הנורמטיבית העולה מ� הרשימה ". המשפט
באמצעות דחיית העתירות הנתפסות כאיו� על האוטונומיה החרדית על הס� בשל 

ינת חידוש רבתי  אינו בבח–שפיטות� המוסדית וא� באמצעות דחיית� לגופ� � אי
  . בשיטתנו המשפטית או סתירתה

 סיכו

אי� צור� במומחיות במדעי החברה כדי לזהות חסרונות מובהקי� מנקודת מבטו של 
 במרק� החיי� – ההול� וגדל –השתלבותו של המגזר החרדי � הציבור הכללי באי

ו של בית התעצמות. אימו� הערכי� הדמוקרטיי� על ידי מגזר זה� הישראלי המודרני ובאי
המשפט העליו� הליברלי לקראת המהפכה החוקתית ולאחריה והסרת מחסומי השפיטות 
הובילו את מי שראה עצמו מחויב להילח� לשינוי המצב העגו� מבחינתו אל כותלי בית 

  . בתקווה שהלה יית� פתרונות צודקי� ויעילי� שישנו את פני החברה הישראלית, המשפט
מכיוו� שה� במצב הפוליטי , כי תקווה זו חלולה היאברשימה זו ניסיתי להראות 

בית , של החרדי� יינטל מה�הפוליטי הקיי� והצפוי וה� במצב היפותטי שבו כוח� 
המשפט העליו� יישאר מוסד בלתי מתאי� להובלת רפורמות מקיפות הנוגעות לחרדי� 

המשפט היותו של בית , היחס העוי� כלפי בית המשפט מצד הציבור החרדי. בישראל
מתחרה ישיר של מערכת הדיני� הדתית המנחה ללא סייגי� את חיי הציבור החרדי 

, וכפיפות� הבלתי מתפשרת של החרדי� למנהיגיה� המייצגי� את אותה מערכת דיני�
 –בצירו� ע� מאז� הכוחות הפוליטי המושפע מגידול דמוגרפי של האוכלוסייה החרדית 

רפורמה בתו� המגזר החרדי באמצעות בית כל אלה דני� את ניסיונות ההנעה של 
לבחירה לפעול להשגת השינוי בעזרת בית המשפט עלויות , זאת ועוד. המשפט לכישלו�

ובה� יצירת אפקט הפו� , גבוהות עד מאוד בראש ובראשונה מבחינת� של מבקשי השינוי
ת עיוות של נקודו, מ� הרצוי שיש בו כדי להרחיק את החברה החרדית מ� הקונצנזוס

� וכ� פגיעה במוסד "החלטות בג" לעקו�"האיזו� הקיימות בעקבות חוקי� שנועדו 
בלתי "השיפוטי עצמו בשל אבד� אמו� הציבור והיחשפות לנקיטת אמצעי� 

  .לצמצו� סמכויותיו" קונוונציונליי�
בבית המשפט כיו� תלויות ועומדות כמה עתירות שה� המש� ישיר של הפרשות 

 עתירה בנושא 426,"חוק טל"רט מדובר בעתירה הנוגעת ליישו� בפ. שנדונו ברשימה זו
 וכ� עתירה התוקפת את המש� 427חוקתיות של חוק מוסדות חינו� תרבותיי� ייחודיי�

א� באחת מעתירות אלה אי� ,  לפי טיעוני כא�428.תשלו� המלגות לאברכי הכוללי�

 
6318/07� "בג  426 ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ,270 ש"לעיל ה.  

  .311 ש"יל הלע, ÔÈÈË˘�È·Â¯2 עניי�   427

  . 330 ש"לעיל ה, ·ÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰ Ï‡¯˘Èעניי�   428
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, ה החרדיתהכרעת בית המשפט צפויה להניע תהלי� שבסופו שינוי נרחב בתו� החבר
ובכלל זה לגרו� להשתלבות החרדי� במרק� החיי� של החברה הישראלית הכללית 

קל (לעומת זאת כל אחת מההכרעות . ולאימו� עתידי על ידיה את הערכי� הליברליי�
עשויה להסב נזק חמור ה� לתכלית שלשמה בית המשפט ) וחומר שילוב של שלושת�

ר אפוא אלא לייחל שבית המשפט העליו� לא נות. מכריע וה� למוסד השיפוטי עצמו
כדי שלפחות התקווה , יפסוק בעתירות אלה לא רק פסיקה צודקת אלא ג� פסיקה חכמה

  .לחיי� בצוותא תו� גישור על הפערי� לא תתברר כחלולה

  אחרית דבר

� הנוגע לגיוס� "ראה אור פסק די� חדש של בג, כשכתיבת המאמר הושלמה, בימי� אלה
 אשר ביטל ברוב של – ÏÒ¯ 'Ï‡¯˘È ˙Ò�Î¯ � �6298/07 " בג–ות של בחורי הישיב

כבלתי חוקתי מכוח הפגיעה בזכות לשוויו� " חוק טל"שישה שופטי� נגד שלושה את 
, ואליה הצטרפו יתר שופטי הרוב, פסק דינה המקי� של הנשיאה ביניש 429.הגלומה בו

Ï ‰ÚÂ�˙‰ ÔÚÓפרשת מציג את ההתפתחויות שחלו בתחו� גיוס� של בני הישיבות מאז 
ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡,430 וקובע כי לאור הנתוני� שהוצגו בפני בית המשפט לא הוכח כי יש 

, השופטת ארבל. כדי להשיג את מטרותיו" חוק טל"בכוח� של האמצעי� שנקבעו ב
סברה כי על בית המשפט להמשי� לנהוג בריסו� , ואליה הצטר� המשנה לנשיאה ריבלי�

השופט גרוניס , לעומת�.  השלטו� לקד� את תכליות החוקולתת שהות נוספת לרשויות
אחת המחלוקות . הציע לדחות את העתירה כלא מצדיקה את התערבותו של בית המשפט

שאלת ב היאהעיקריות שנתגלעה בפסק הדי� בי� שופטי הרוב לבי� שופט המיעוט 
בנוגע השאלה התעוררה , לא זו א� זו. היכולת של בית המשפט להניע שינוי חברתי

, א� כ�. ליכולתו של בית המשפט להניע שינוי חברתי דווקא בהקשר של הציבור החרדי
ועל כ� , פסק הדי� החדש נראה מעניי� במיוחד מנקודת המבט של תזת המאמר הנוכחי

יכולתו ל באשרעמדת� של השופטי� : אוסי� התייחסות לשלושה היבטי� של פסק הדי�
מסקנה הנורמטיבית הנגזרת מ� ל באשרעמדת� ; של בית המשפט להניע שינוי חברתי

עמדת השופטי� ; הקביעה העובדתית באשר ליכולתו של בית המפשט להניע שינוי
  . באשר ליכולתו של בית המשפט לחולל שינוי באמצעות הפעלת כוח כופה

˙È˘‡¯ , פסק הדי� החדש בעניי�¯ÏÒ¯את השאלה היסודית העומדת , כ� נראה,  חוש�
 –ק של בית המשפט בשאלות כבדות משקל הנוגעות לאוטונומיה החרדית מאחורי העיסו

 שבמידה רבה חוזר ,דיו� החוקתימלבד ה. היא שאלת היעילות של המעורבות השיפוטית
 יכולתוהשופטי� לנכו� לבטא את יחס� כלפי סוגיית ראו , על הפסיקות הקודמות בנושא

 
  . לפסק דינה של הנשיאה ביניש64–62' פס, 270ש "לעיל ה, ¯Á‰ ¯ÏÒ„˘עניי�   429

6427/02� "בג  430 ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ,15ש "לעיל ה.  
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 .רתי בגדרי המגזר החרדי בפרטשל בית המשפט לחולל שינוי חברתי בכלל ושינוי חב
א� מוב� שבית המשפט אינו מתיימר להביא לשינוי  ":הנשיאה ביניש כתבה בפסק דינה

אבל הוא בהחלט אחד מהגורמי� החברתיי� החשובי� ביותר לקידו� , חברתי מלא
:  ג� השופטת חיות ביטאה את עמדתה בנושא ואמרה431."תהליכי� של שינוי

 ביקורת של בדר� היתר בי�, המשפט בתי של בכוח� יש כי לדעה נוטה אני כשלעצמי"
 גישה דומה עולה 432."חברתיי� שינויי� המניעי� לתהליכי� שותפי� להיות, שיפוטית

   434. ומלצר433מדבריה� של השופטי� רובינשטיי�
 „‡Á‰ :חשוב לציי� בהקשר זה כי שופטי הרוב מבססי� את גישת� על שני אדני�

משפט הישראלי וחברו האמריקאי להניע שינויי� חברתיי�  הצלחות העבר של בית ההוא
 – באמצעות המשפט –בכ� תור� בית המשפט : "השופט מלצר טוע� .בתחומי� שוני�

וההישגי� שהושגו כתוצאה , בצד העמדת הלכה על מכונה, לשינויי� חברתיי� נדרשי�
סטוריה רשומי� בתולדותיו של בית משפט זה ובדפי ההי, בתחומי� מגווני�, מכ�

תפיסה דומה מקובלת מזה שני� ג� במרבית המדינות הדמוקרטיות בעול� . הישראלית
, הפוליטיי�–רוב המאבקי� החשובי� , א� נרחיק עדותנו, למשל, הברית� ובארצות

, וההכרעות בה� עיצבו, למסגרות משפטיות, בי� היתר,  התנתבו–החברתיי� והכלכליי� 
 והשופטת חיות א� מביאה 435."שהיא נראית היו�כפי , את דמותה של אמריקה, כידוע

מקרה קונקרטי שבו בית המשפט הישראלי הצליח להשפיע בתחו� טעו� מבחינה 
 שגזרה מעידה דומה כי הרשימה הנוכחית Ï‡È„˜˘.437פרשת  – 436חברתית והלכתית

בה� בית המשפט לכאורה הצליח לתרו� לשינוי חברתי מסוי� שאות� פרשות משווה 
 לעניי� היכולת של בית – ואי� ,עות לאוטונומיה החרדית היא מוטעיתלסוגיות הנוג

   . דמיו� ביניה� לבי� נושאי� אחרי� הקשורי� לדת ומדינה–המשפט להניע שינוי חברתי 
È�˘‰ Ô„‡‰ לפיה התערבותו של בית ש שעליו שופטי הרוב משתיתי� את מסקנת�

פרות היא סוגיית גיוס החרדי� המשפט בסוגיית הגיוס של בחורי הישיבות צפויה להניב 
מאז החל בית המשפט לבחו� את "לש� כ� הנשיאה ביניש חוזרת ומטעימה כי . עצמה

וחרדי� החלו לשרת בשירות צבאי , הוסדרה הסוגיה בחקיקה, הסדרי דחיית השירות
קטליזטור לתהליכי� , במידה מסוימת, מעורבות בית המשפט היוותה. ובשירות אזרחי

 בחברה אירעו זאת שבכל השינויי� ג�"[...] שופט רובינשטיי� טוע� כי  ג� ה438."בכנסת

 
  . לפסק דינה של הנשיאה ביניש71' פס, 270ש "לעיל ה, ¯Á‰ ¯ÏÒ„˘עניי�   431

  . לפסק דינה של השופטת חיות6' פס, ש�  432

  .ח לפסק דינו של השופט רובינשטיי�"ל' פס, ש�  433

  .לפסק דינו של השופט מלצר 17' פס, ש�  434

  . ש�  435

  .שופטת חיות לפסק דינה של ה6' פס, ש�  436

  .22ש "לעיל ה, ˘˜„Ï‡Èעניי�   437

  .  לפסק דינה של הנשיאה ביניש71' פס, 270ש "לעיל ה, ¯Á‰ ¯ÏÒ„˘עניי�   438
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 שאילולא, השיפוטית בהתערבות בחלק� לפחות קשורי� היו, הגיוס בהקשר החרדית
טחו� התבטא השופט י ברוח זו וא� ביתר ב439".עיקר כל מתרחשי� היו א� ספק היא

חוות דעתה של  למצוא באפשר א� את האמירה הנחרצת ביותר בעניי� 440.מלצר
ובראש , ההתקדמות המעטה שהושגה "[...]ה לדעתאשר כתבה כי , השופטת נאור

ובראשונה הניסיו� של הכנסת ושל הרשות המבצעת להסדיר את הסוגיה בהסדרי� 
   441."היא דווקא תוצאה ישירה של התערבותו של בית משפט זה, ראשוניי�

י� יכולות לדור בכפיפה אחת לא לגמרי ברור כיצד טענות אלה של השופט, לכאורה
שהרי א� בית המשפט מצליח במידה המצדיקה את , "חוק טל"ע� תוצאת הפסילה של 

מדוע שינוי זה אינו , המש� התערבותו להניע שינוי בנושא גיוס� של בחורי הישיבות
בית : אפשר לנסות ולהשיב לשאלה זו כ�? מצליח להצדיק הימנעות מפסילת החוק

 ונראה כי התערבות , מספקוא� השינוי הזה איננ,  להניע שינויהמשפט אמנ� מצליח
 צפויה להוביל – בדמות פסילת חקיקה ראשית הפע� –נוקשה יותר מצד בית המשפט 

הועלתה  כבר, ”Cowardly Court“המכונה ג� טענת , טענה זו. לתוצאות חיוביות יותר
ת המענה שרוזנברג עצמו א� הרשימה הנוכחית הציגה א. בעבר נגד טיעונו של רוזנברג

ומכ� עולה כי גישת , וכ� הציעה לטענה תשובה ספציפית בהקשר החרדי, נת� לה
השופטי� בפסק הדי� החדש לא רק שאיננה מועילה אלא א� צפויה להתברר כמזיקה 

 יש לציי� כי המאמר הנוכחי חולק על כ� מלבד זאת 442.במיוחד לתכליות הפסיקה
ל משקפי� את יכולתו "יוס של בני המגזר החרדי לצהשהשינויי� שהתרחשו בתחו� הג

שינויי� אלה , כאמור במקו� הרלוונטי במאמרששל בית המשפט להניע שינוי מאחר 
 והחלטת 443,אינ� עולי� בקנה אחד ע� העקרונות שהפסיקה הקודמת בנושא התוותה

  .  הוכחה לכ�היא דברבסופו של " חוק טל"בית המשפט לפסול את 

 
מעניי� כי מדבריו של השופט רובינשטיי� עולה כי . ח לפסק דינו של השופט רובינשטיי�"ל' פס, ש�  439

ל נובע דווקא "נעת שינוי חברתי בהקשר של גיוס החרדי� לצההקושי שבו נתקל בית המשפט בה

בחברה שמרנית : "וכ� השופט אומר, בדומה לטענת המאמר הנוכחי, מאופייה של החברה החרדית

על כ� ג� א� תרומתנו בהעמדת הגבול החוקתי לא תהפו� את , על כל המשתמע, עסקינ�) החרדית(

  ).ש�" ( כי היא זורעת זרעי� שג� ינבטו ויעשו פרייש לקוות, סדרי החברה החרדית מהיו� למחר

נראה לי שהביקורת השיפוטית היתה אחד הגורמי� שהביאו להתקדמות : "[...] השופט מלצר כתב כ�  440

 לפסק דינו של 17' פס,  ש� ראו [...]"שחלה בנושאי� מושאי העתירה) הלא מספקת עדיי�(המסוימת 

  . השופט מלצר

השוו את עמדת� של שופטי הרוב לעמדתו של השופט . של השופטת נאור לפסק דינה 4' פס, ש�  441

 יביאו שיפוטיות שהחלטות לצפות אשליה זו: "[...] אשר התבטא באופ� נחר� בכיוו� ההפו�, גרוניס

 להביא עשויי� וכלכליי� חברתיי� שינויי�. העבודה לשוק ולכניסת� ל"לצה חרדי� של לגיוס�

, ש�" (מועטה הינה שבפנינו זה דוגמת במקרה להשפיע המשפט יתב של היכולת. המקווה לתוצאה

  ). לפסק דינו של השופט גרוניס2' פס

  . והטקסט הצמוד לה�189–186ש "ראו לעיל ה  442

  . והטקסט הצמוד לה�304–301 ש"ראו לעיל הבעניי� להצגה תמציתית של טענת המאמר   443
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˘˙È� ,או כאלה שמוכני� (� המדובר מראה כי ג� בקרב השופטי� המסכימי� פסק הדי
כי יכולתו של בית המשפט להוביל לשינוי חברתי בתחו� איננה ) להניח לצור� הדיו�

שופטי ולעומת . קיימת מחלוקת באשר למסקנה הנורמטיבית הנגזרת מכ�, גבוהה
או כפי , בסוגיהנוטי� לתת משקל לשיקולי� נגד ההתערבות השיפוטית ה ,המיעוט

לרבות אלה שלא קובעי� ,  שופטי הרוב–  עלויות ההתערבות–שהמאמר מכנה אות� 
מתמקדי� א� בשאלה התיאורית , נחרצות שבית המשפט מסוגל להניע שינוי בתחו�

.  של בית המשפט להניע שינוי חברתי ואינ� עוסקי� בשיקולי� אלהוהנוגעת ליכולת
ההתעסקות "לפיה� ש, את דבריו של השופט גרוניסבאשר לשופטי המיעוט יש להזכיר 

בלא שמושגת התקדמות , החוזרת ונשנית של בית משפט זה בנושא של גיוס חרדי�
בוודאי שאינה תורמת למעמדו של בית , ממשית כתוצאה ממעורבות שיפוטית

אודות אבד� אמו� על  דבריו אלה מתכתבי� ע� האמור במאמר הנוכחי 444."המשפט
� "המשפט ואולי א� ע� האמור בנוגע לסיכוי להגבלת סמכויותיו של בגהציבור בבית 

:  שאמרה כ�, בהמש� לכ� יש לציי� את דברי השופטת ארבל445.ידי הדרג הפוליטי על
מקובלת עליי עמדת המדינה כי פסילת החוק לא תביא לשיפור היכולת להשיג את "

 דומה כי מטיעונה זה 446."�ויש א� סיכוי ממשי כי היא תפגע באפשרות השגת, תכליותיו
משתמעת גישה האומרת כי התערבותו של בית המשפט צפויה להוביל לאפקט הפו� מ� 

מדבריו של השופט גרוניס א� ,  יתרה מזאת447. טענה אשר נדונה במאמר זה–הרצוי 
 של מעורבות שיפוטית לפי איזו� בי� תוחלת הצלחת כדאיותהעולה המגמה לבחו� את 

קווה כי בנקודות אלה מ אני 448.בדומה למוצע במאמר זה, יותיהההתערבות לבי� עלו
  . המאמר יסייע להעשיר את השיח המשפטי העתידי

חלק משופטי הרוב סברו כי בית המשפט יכול , כאמור. כעת לעמדת שופטי הרוב
, הסיקו מסקנה נורמטיבית ומכ�, לתרו� לשינוי חברתי בנושא גיוס� של בחורי הישיבות

אול� שניי� משופטי הרוב . לפיה על בית המשפט להתערב בסוגיהש, מתבקשת לכאורה
 הרחיקו לכת וטענו כי חובתו של בית המשפט – השופט רובינשטיי� והשופטת חיות –

. להתערב במקרה כגו� דא מתקיימת ג� א� יכולתו של בית המשפט להשפיע היא נמוכה
ל בגישותינו באשר לתרומה יש אולי הבד: "השופט רובינשטיי� משיב לשופט גרוניס כ�

שיש בה , ואול� אי� חולק כי ענייננו בחובה, האפשרית של בית המשפט בנושא זה

 
  .  לפסק דינו של השופט גרוניס2' פס, 270ש "לעיל ה, ¯Á‰ ¯ÏÒ„˘עניי�   444

  . והטקסט הצמוד לה�390–379ש "להצגת� המפורטת של עלויות אלה ראו לעיל ה  445

  .  לפסק דינה של השופטת ארבל16' פס, 270ש "לעיל ה, ¯Á‰ ¯ÏÒ„˘עניי�   446

  . והטקסט הצמוד לה�378–374ש "להצגת� של עלויות אלה ראו לעיל ה  447

 לשינוי המשפט בית של שהתרומה ג� מה: "לעניי� זה ראו את דבריו האלה של השופט גרוניס  448

 את �È‡Â ‰˜È„ˆÓ‰, ביותר מצומצמת הישראלית בחברה של� מגזר של החברתית בהתנהלות

 לפסק דינו של השופט 3' פס, 270ש "לעיל ה, ÏÒ¯˘„Á¯ ‰עניי� " (בנושא המשפט בית של מעורבותו

  .)ב" ב–ההדגשה הוספה  ()גרוניס
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‡È·˘ ÌÏÂÚ·˘ Í¯„ È˙Ú„Ï ÔÈ˙ . עד כדי סיכו� החיי�, ערכיות מהסוג הרגיש ביותר
‰· ˜ÂÒÈÚÓ ¯Ú�˙È ‰Ê ËÙ˘Ó. :  מהל� דומה עושה השופטת חיות ואומרת449"

 בידיו ומשיש, החוק שלטו� שמירת ועל אד� זכויות הגנת על המשפט בית משהופקד"
 שיפוטית ביקורת של בדר�, היתר בי�, זה תפקידו את לממש ערכיי�� משפטיי� כלי�

·ÈÂÁÓ ˙È· ËÙ˘Ó‰ ‡ÏÓÏ Â˙Â‡ ‡Ï· ˙„ÈÓ˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ‰ËÚÓ‰ Â‡ ‰·Â¯Ó‰ Ï˘ Â˙˜ÈÒÙ 
‰Ù¯˙ ˙‡ ÂÈ„È".450רה המכי,  מטרתה העיקרית של הרשימה הנוכחית היא לבקר עמדה זו

במגבלות הכוח השיפוטי ובכל זאת מתעקשת להתערב תו� התעלמות מ� הנזק העלול 
   451.בספק, לפי תזת המאמר, להיגר� מכ� בש� שיקולי� שכוח� מוטל

˙È˘ÈÏ˘ , ללמוד על יחס השופטי� לטענה שנדונה בפרק ג של אפשרמפסק הדי� 
ל פשוט לא "לצהלפיה צו בית המשפט לגייס לאלתר את כל בחורי הישיבות ש, המאמר

השופט גרוניס אינו חושש לומר . טיפוס ליתר הסוגיות שנדונו במאמר� וזאת כאב, ייאכ�
 סבורי�) הגזמה זו א� ואולי (במדינה שמעטי� דומני: " וטוע� כ�,אמירה מציאותית זו

 חדש חוק יתקבל לא אכ� א�. ל"לצה חרדיות ישיבות בני של המוני גיוס צפוי שאכ�
 די� פסק הא�, גיוס לכפות, הביטחו� שר כולל, הממשלה תידרש בה החדש עתירה ותוגש
 452".מאליה מתבקשת שהתשובה דומה! ?המיוחל הגיוס את יביא העתירה את שיקבל

 אשר כתבה בפסק ,התבטאה ג� השופטת ארבל, פחות א� כי בצורה נחרצת, ברוח זו
 כה בסוגיה בדונוו, עמו בתו� יושב העליו� המשפט בית – מכ� מנוס אי�: "דינה כ�

 ולא לרלוונטי הדי� פסק את שיהפכו פרקטיי� שיקולי� ג� לשקול עליו ומורכבת רגישה
ניסיונות לסכל " טענה כי 454 לעומת זאת השופטת נאור453".המעשה בחיי מתה לאות

וא� הביאה ציטוט המחזק את דבריה מפסק די� " צווי� של בית משפט סופ� להיכשל
 מובהקת להצלחה להכשיל את הצווי� דוגמה  הוארט לעיל שכפי שפוÏ‡Â�ÓÚ,455בעניי� 

יתר שופטי הרוב אשר בחרו שלא להגיב על � לא ברור א� משתיקת456.של בית המשפט
 ללמוד שהשופטת נאור נמצאת אפשרחלק זה מטיעונו המפורש של השופט גרוניס 

י� את השוא� להפר, א� מכל מקו� מתברר כי פרק ג של הרשימה, בעניי� זה בדעת יחיד
, בית המשפט להוביל לשינוי חברתי באמצעות הפעלת כוחו הכופהביכולתו של האמונה 

אלא , )ה�בפרקי� ד ולעיל המוצג (איננו רק בבחינת הכנה לטיעו� התיאורי העיקרי 
  .רלוונטי א� כשלעצמו

 
  .)ב" ב–ההדגשה הוספה (ח לפסק דינו של השופט רובינשטיי� "ל' פס, ש�  449

  .)ב" ב–ההדגשה הוספה ( לפסק דינה של השופטת חיות 6' פס, ש�  450

  .לעניי� זה ראו לעיל פרק ו  451

  .  לפסק דינו של השופט גרוניס2' פס, 270ש "לעיל ה, ¯Á‰ ¯ÏÒ„˘עניי�   452

  .  לפסק דינה של השופטת ארבל16' פס, ש�  453

  .  לפסק דינה של השופטת נאור3' פס, ש�  454

  .1ש "לעיל ה  455

  .  והטקסט הצמוד לה�108–102ש "ראו לעיל ה  456
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 דהיינו החוק החדש שראש הממשלה הבטיח –המש� השתלשלות האירועי� בפרשה 
, לאמור. תזת המאמרל צפוי לשמש מקרה מבח� נוס� – �457"קת בגלחוקק בעקבות פסי

צפויה להפו� את " חוק טל"החלטת בית המשפט לבטל את , לפי הטיעו� המוצג במאמר
המצב לגרוע יותר מנקודת מבט� של מבקשי השוויו� ולא צפויה להגדיל את גיוס 

שעמדות פי ל עא� , לסיכו�. ל בתנאי� שווי� ע� שאר אזרחי המדינה"החרדי� לצה
 בכל זאת אפשר, שופטי הרוב מעוררות קשיי� בראי התמונה המוצגת במאמר הנוכחי

להביע סיפוק זהיר מכ� שנושא היכולת של בית המשפט העליו� להניע שינוי חברתי 
בגדרי האוטונומיה החרדית עלה לדיו� משפטי וציבורי ויוכל מעתה להיבח� מתו� 

  .מודעות ובצורה מעמיקה יותר

 
נתניהו מבטיח , בכנסת סבורי� שעתיד הקואליציה בסכנה"זהר ויהונת� ליס �אופיר בר, יאיר אטינגר  457
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