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דברי רקע ומבוא
לפני קום המדינה ובשנים שלאחר הקמתה היה הסדר ה'סטטוס-קוו' מסגרת מוסכמת ליחסי
שומרי המצוות והחופשים במדינת ישראל .מסגרת זו שמרה על המשותף בין הצדדים כעיקר ועל
המחלוקות ביניהם כעל דבר משני .הקבוצות שראו את המחלוקת כעיקר ואת המשותף כמשני
נדחקו מן המרכז לשוליים.
תהליכים מורכבים בחברה הישראלית ובמערכת הפוליטית שלה ,שינויים ביחסים בינה ובין
הפזורה היהודית ושינויים בחברה המערבית כולה גרמו לערעור המסגרת המשותפת ,להחרפה
בשסע הפנימי ולהחלשה ניכרת של המנגנונים המוסכמים ליישוב המחלוקות .עמן החלה גם פנייה
רבה והולכת אל בית המשפט כדי שיכריע במחלוקות והגברת מעורבותו בעיצוב היחסים בין
הקבוצות .יישוב המחלוקות הוחלף בהכרעה בהן – והשסע לא רק שלא נרפא ,אלא אף העמיק.
ניסיונות ליישוב מחלוקות ,כמו ועדת נאמן בעניין סמכות הגיור וועדת צמרת בעניין התחבורה
בשבת בירושלים היו מעטים ,לא בכל הנושאים ולא תמיד עלו יפה.
רבים החלו לחוש בצורך לבנות הסכם מסגרת חדש בין פלגי הצבור היהודי בישראל .קבוצות לא
מעטות ניסו לשרטט קווי יסוד להסכם כזה ,דוגמת קבוצת ביילין-לובוצקי או העוסקים בהכנת
החוקה לישראל ,בפרק העוסק ביחסי דת ומדינה .על בסיס הצעה זו הוגשה לאחרונה בכנסת על
ידי סיעת שינוי הצעת חוק יסוד :חופש הדת והחופש מדת .גם חבר-הכנסת נחום לנגנטל עסק בכך
בתמיכת חברי כנסת ממחנות שונים ,ואף המכון הישראלי לדמוקרטיה ניהל שיחות חשובות בין
חופשיים לשומרי מצוות בפורום בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר ,השופט מאיר
שמגר .כל אלו )ורבים אחרים שלא מנינו כאן( העידו על תחושה של צורך בהסדר מוסכם ,שלא
יהיה תלוי בהכרעה כוחנית מזדמנת או ביחסי 'תן וקח' גרידא ,ואשר לא יפגע ביכולת של כולנו
להתמודד יחד עם הבעיות הקיומיות של החברה ושל המדינה ,הסדר יציב של מכלול היחסים
בין התורה לבין המדינה ובין הקבוצות השונות הרואות במדינת ישראל את ביתן :שומרי מצוות,
מסורתיים וחופשיים לכל גוניהם.

ובמה שפחות הצליחו .מן הסתם אף הוא אינו נקי מחסרונות .אך יש לו יתרונות ,שננסה לעמוד
עליהם להלן.
באמנה שכתבנו ניסינו ,למרות הרקע השונה עד מאוד של שנינו ,ליצור בראש ובראשונה מסמך
שאיננו תוצאה של יחסי כוח פוליטיים בזמן נתון ,אלא של הכרה מפוכחת בכורח של כל הצדדים
לפעול ולחיות יחד ,לשמר את הקיים ולהדגיש את המשותף .אם יצלח המפעל ,הוא עשוי להניח
תשתית לאמון יסודי בין כל הקבוצות .אמון כזה מבטיח את הכרת הכל בצורך לקיים את המסגרת
המשותפת ,אשר בעצם קיומה מניחה לכל קבוצה לדבוק במה שאינו משותף ,ולכלל הקבוצות
להמשיך וללבן את המחלוקות ביניהן .האמון שנוצר בין שנינו הביא לנכונותו של כל אחד מאתנו
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החיבור המובא לפניכם כאן הוא בין השאר פרי לימוד מניסיונם של קודמיו ,במה שהצליחו
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לעמוד רק על מה שנתפס כחיוני ביותר לקיומו ,ולוותר על כל השאר למען ההסכמה המשותפת,
וכך יכולנו להגיע להסכמה בנושאים רבים ,גם בכללים וגם בפרטים שלהם ,לחדור עד כמה
שיכולנו אל תשתיתם וללבן אותם לפרטיהם בטיפול עומק ובלא להסתיר דבר.
בנקודה זו עמדנו לפני בעיה .ראשית ,גם אם בזמן מסוים יש לכל המעורבים תחושת חיוניות
המסגרת המשותפת – זו יכולה לפוג בעתיד ,ולהביא לניסיון לשנות את ההסכם שלא על דעת כל
שותפיו .שנית ,בכל אחת מן הקבוצות האמורות להשתתף בהסכם ישנן דעות שונות .קשה להגיע
לויתורים אם אין לכולם מחויבות דומה למכלול ההסכמות.
הפתרון המקובל לשתי הסוגיות הוא עיגון משפטי-חוקתי ,המצמצם את החשש לשינויים
חד-צדדיים או לשבירת מכלול ההסדרים על ידי גורמים במערכת שאינם מעונינים בו.
אך גם פתרון זה אינו מבטיח את יציבותה של ההסכמה .מבחנו הממשי של ההסדר החוקתי הוא
במימושו ובאכיפתו .בכל שיטה משפטית מסודרת ,כוח הפירוש – כולל הכוח לפרש התאמתם
של הסדרים "רגילים" לחוקה או לחוקי היסוד – נתון בידי שופטים ,האמורים להיות עצמאים.
החשש מפרשנותו של בית המשפט עלול לחבל באמון החיוני כל כך להשגת ההסכמה ולשיתוף
הפעולה במסגרתה.
היה עלינו לתת את הדעת על כך ,ועשינו זאת בפרק החמישי לאמנה .הצענו בו את דעתנו על
היחס הרצוי לטעמנו בין האמנה לבין חוקי היסוד ובינה לבין פרשנותה העתידית על ידי בית
המשפט ואחרים.
התהליך שעברנו עם חיבורנו שונה אף הוא מתהליכים של קבוצות מקבילות אחרות ,שעסקו
ביחסי חופשיים ,מסורתיים ושומרי מצוות .הסכמה רחבה מחייבת השתתפות רחבה של קבוצות
ותת-קבוצות רבות ככל האפשר ביצירת המסמך הסופי המחייב את כולם .אך השתתפות רחבה
גורמת לחוסר יעילות בעבודה ,מונעת התקדמות ,מביאה להתבצרות בעמדות המקוריות ,ונוטה
להוביל לפתרונות עמומים – פתרונות של ניסוח ולא של מהות ,פתרונות העלולים להביא לעקיפת
הנקודות הכואבות בטווח הקצר ובשל כך לסיכון יציבות ההסדר כולו בטווח הבינוני והארוך.
לכן העדפנו לעבוד בשניים בלבד ,ויכולנו בקלות יחסית להתגבר על חסרונות אלו .אך עם כל
המרחק בינינו בהשקפת העולם בכל נושא אפשרי ובמקורות היסוד שאנו חשים מחויבות אליהם,
אין ספק ,שלא היה בכוחנו לתת ביטוי לכל הקבוצות שאנו חפצים שתהיינה שותפות לאמנה.
והרי ללא הסכמה רחבה לאמנה ,לא עשינו דבר.
לכן עבדנו על-פי הצעת מכון הרטמן ויוזם האמנה ,מר ישראל הראל ,בכתיבה ראשונית של
הצעותינו והבאתן פרק אחר פרק לפני קבוצת דיון רחבה ,שייצגה מגזרים שונים .שמענו את
הערותיהם של המשתתפים ,ושינינו על-פיהן את פרטי הצעותינו .אנו מקווים שבכך חיפינו במידה
רבה ,על חסרונה של דרכנו היסודית -עבודה בשניים בלבד.
עם זאת ,לא נימלט לגמרי מן החיסרון ,שקבוצות נכבדות וחשובות בחברה הישראלית היו שותפות
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רק באופן חלקי ,או אף פחות מכך ,להצעתנו ,וביניהן הציבור החרדי מצד אחד ,והרפורמים
והקונסרבטיבים מצד שני וכן הציבור המסורתי הגדול ,קבוצות העולים החדשים ועוד .השתדלנו
ככל שיכולנו שלא לקפח קבוצות אלו ,ולהתחשב ביקר להן ,אך עדיין אינה דומה עבודתנו לייצוג
אותנטי של קבוצות אלו מכוח עצמן.
מכל מקום ,ברור לנו ,שהצעתנו המשותפת היא רק הצעד הראשון בדרך ארוכה ,שמטרתה
העיקרית היא אימוץ ההצעה כאמנה חברתית .אנו מקווים כי הציבור היהודי בישראל )על כל
חלקיו( יאמץ בראש ובראשונה את רוח האמנה ואת תחושת הכורח העומדת בבסיסה .אנחנו
מאמינים כי אם כך יהיה – דיון רחב עשוי להביא לתמיכה רחבה גם בעקרונות האמנה עצמם.
אנו מבינים בהחלט ,שלא כל הקבוצות יוכלו להביע הסכמה פעילה לאמנה במקום שהיא נוגדת
את עקרונותיהן ,אך נעשה הכול ,כדי שיוכלו להשתתף לפחות בהסכמה סבילה ,בדרך של אי-
התנגדות לפרטיה.
עוד משהו על דרך עבודתנו :המטרה המשותפת ותחושת הצורך הדחוף בהסכם ,לא היה בהם
כשלעצמם כדי להבטיח את יכולתנו להגיע אל האמנה ,לולא הבירור המוקדם שערכנו בינינו,
והמסקנה שהגענו אליה ,שיש לנו עקרונות יסוד משותפים ,ששנינו רוצים בהם לכתחילה ,ולא
רק בשל ויתור לצד השני תמורת הסכמתו לוותר בדבר אחר ,וכי עקרונות אלה יכולים להוות
בסיס לאמנה .הם כללו בין השאר את הצורך שבאי התערבות המדינה בצמצום או בהגבלת
החופש לשמור מצוות בישראל  ,וכן את הצורך באי התערבותה של המדינה בצמצום או בהגבלת
החופש לבחור שלא להיות אדם שומר מצוות ,או בחופש לפרש את אורח החיים הדתי בצורה
הנראית לפרט או לקבוצה ,על כל המתחייב מכך .בנוסף לכך הסכמנו על העיקרון ,שהמדינה
חייבת לאפשר קיום מלא לצורות החיים הנבחרות ,לרבות אורח חיים חרדי ,מסורתי או השתייכות
לקהילות יהודיות לא אורתודוקסיות.
כמו כן הוסכם עלינו שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ,ודבר זה צריך למצוא את
ביטויו בחוקיה ,וכן שהכבוד והשוויון שכל האזרחים זכאים להם ,בלי הבדל דת ,לאום או מין ,הם
חלק מנשמת אפה .על שנינו מקובל לחלוטין ,שאין סתירה מהותית בין עקרונות אלו ,ושאין צורך
וגם אסור שהחתירה למימושו של עקרון אחד תבוא במחיר פגיעה משמעותית בעקרון האחר.
עוד הוסכם עלינו מראש ,שיש להיזהר מאוד בעת יצירת המסגרת המשותפת ממציאות ,או אף
לשותפות במהלך כולו ,וממילא שיש לכבד עד כמה שניתן את מה שנראה לכל צד כמרכזי
וכחשוב.
היינו ערים גם לכך ,שחלוקת החברה בישראל לשני מחנות של 'שומרי מצוות' ו'חופשיים' היא פשטנית
ומטעה ,וכי יש גוני ביניים רבים שאינם מזוהים בבירור עם נושאי הדגלים של המחנות השונים.
כפי שאמרנו לעיל ,לדעתנו ,גיבוש הצעת האמנה הוא צעד ראשון בדרך הארוכה לרפואת אמת
לשסע הפנימי בציבור היהודי .הצעד הבא הוא הסכמה של אישי ציבור מכל גוני העם היהודי
בארץ ובתפוצות .אנו סבורים ,שהסכמה זו היא הבסיס ליצירת לחץ על המערכת הפוליטית
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מראית של הכרעת אחד הצדדים ארצה ,בדרך שתביא לתחושת תסכול והפסד ,ולחוסר רצון
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להיזקק לאמנה ולתת לה ביטוי בספר החוקים .אנו חוששים ,שבלא לחץ ציבורי תמשיך המערכת
הפוליטית להעדיף פתרונות של כיבוי שריפות מזדמנות ,באמצעות הסכמים פוליטיים של 'תן וקח'.
היא תעשה זאת משיקולים שלה ,שאין צורך לפרטם כאן.
הצורך באמנה מעין זו היה גם בעבר .אך עתה ,בשל המצוקה הקיומית והחשש הגובר והולך,
שכוחות הפירוד יגברו על אוחזי האינטרס המשותף של הלכידות הפנימית בתוך העם היהודי בכלל
ובמדינת ישראל בפרט ,אמנה חברתית חדשה הפכה מצורך להכרח ,ואפשר שבשלה השעה לנסות
ולהשיג הסכמה רחבה לה ולעקרונותיה .דברים אלו נכונים בעיקר בשל התמעטות אמון הציבור
במנגנוני הממשל  -הכנסת ,הממשלה ומערכת המשפט.
במדינת ישראל קשה לנתק בין הבעיה הפנים-יהודית שעסקנו בה וכמעט רק בה ,לבין בעיית
יחס המדינה לאזרחיה הלא-יהודים ,ובעיקר למיעוט הערבי הגדול שבתוכה .הדברים אמורים לגבי
פרטים חשובים בחוק השבות ובחוק האזרחות ,לגבי חוקי המרשם והנישואין ועוד .אנו העדפנו
בשלב הראשון לעסוק רק בשאלה היהודית הפנימית ,ולגבש את מסגרת חיינו כעם אחד ,ובשלב
השני לנסות ולהתמודד עד כמה שידנו מגעת עם בעיית הפילוג הקיים בין היהודים לבין חלק
מהמיעוטים .אך דיאלוג בין שנינו בלבד איננו המסגרת הנכונה לדון בשאלות היחס בין יהודים
ולא-יהודים במדינת ישראל )אם כי הוא הניב הסכמות מעניינות ,שיכלו להיות בסיס לדיונים
נוספים ,גם בנושאים אלה(.
עם זאת ,נגענו במהלך עבודתנו גם בנקודות שיש להן השפעה על הציבור הלא-יהודי בארץ ,ועשינו
כל מאמץ לכבד אותו ואת אמונותיו ,לא לקפחו ,חלילה ,ולא לנהוג בפטרונות כלפיו.
הערות בודדות על מבנה עבודתנו :ההצעות המעשיות הן משותפות )רק במקרה אחד ,בעניין
המרשם של לאום יהודי ,הצענו שתי חלופות( .דברי ההסבר להצעות הם נפרדים .אחת הסיבות
לכך היא ,שחשוב לנו להדגיש ,שעלה בידינו להסכים על הצעה משותפת ,למרות שיצאנו מנקודות
מוצא שונות מבחינת מקורות הסמכות שלנו ובעדיפויות הערכיות שלנו .מטרת דברי ההסבר של
כל אחד מאתנו הייתה להראות איך ההסדר המוצע הוא נכון גם מנקודת מבטו שלו ,ולא רק
כוויתור כפוי לצד השני לצורך הישג אחר או בשל הצורך הכפוי לחיות יחד .חלוקת הפרקים
נועדה לא רק לצורך הנוחות והבהירות ,אלא גם כדי להדגיש ,שבדיעבד יכול כל פרק לעמוד בפני
עצמו גם בלא תלות בקבלה משותפת של הנושאים האחרים ,וזאת ,אף שוודאי היינו מעדיפים
הסכמה כוללת .מה שנכון לגבי האפשרות לקבל פרק ,מבלי לקבל את חבריו ,ודאי שאינו נכון
לגבי האפשרות לקבל רק חלק מפרק )בהיותו 'קל'( – ולדחות חלקים אחרים בו )בהיותם 'קשים'(.
קבלת חלק מן הדברים ודחיית חלק אחר בהסדר בנושא מסוים מרוקנת את האמנה ממשמעותה.
הצעתנו המשותפת ודברי ההסבר הנפרדים באו גם להדגיש ,שלא הייתה לנו כל כוונה לאחד
את חלקי הצבור השונים בעם היהודי לגוון אחד .דרך החוק חייבת להיות אחת .מערכות
הערכים ואורחות החיים יישארו שונים ומגוונים ,כל אחד לפי דרכו .הוויכוח העמוק בין מערכות
הערכים יוכל להעמיק ואף לגדול בדרכי בירור אמיתיות ונוקבות ,אך בלא הצורך לנצח ,להכניע
ולהשתלט.
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לסיום דברי הרקע והמבוא המשותפים נסקור בקצרה את עיקרי ההצעות והחידושים שבאמנה .אנו
מביאים כאן את הדברים על-פי סדר הופעת הדברים באמנה – ולאו דווקא לפי סדר חשיבות.
.1

בהצעתנו על השבות הצענו לשמר ברמת חוק יסוד משוריין את עקרון השבות .על-פי
המלצתנו ,הזכות לעלות נתונה ,רק ל"בן העם היהודי" ולמשפחתו הגרעינית .המונח "בן לעם
היהודי" כולל לא רק מי שנולד לאם יהודיה ,אלא גם בן לאב יהודי ,ומי שהצטרף לעם
היהודי בדרך של גיור מוכר או בדרך אחרת .יחד עם זאת המלצנו לבטל את ההיתר הגורף
לעליית בני משפחה לא-יהודים הקיים היום בחוק.

.2

בהצעתנו על האזרחות קבענו ,שעולים יצטרכו לקיים תנאים נוספים כדי לקבל אזרחות
ישראלית ,והגבלנו את זכותם של אזרחים – עולים או ותיקים – להעניק אזרחות ישראלית
לקרוביהם.

.3

בהצעתנו על המרשם והגיור הפרדנו במידת מה בין הגדרות ההלכה על דתו של הנרשם
לבין המרשם ,שיובהר שהוא מתבסס על הצהרתו של הנרשם עצמו .כמו כן הצענו ,שהמרשם
שיציין כ'יהודים' גם מי שגוירו שלא על-פי ההלכה של מסורת ה'שולחן ערוך' וממשיכיו,
ישקף בצורה ברורה את ההבדל בין הגיורים השונים ,וזאת על ידי רישום הרב המגייר וטיבו
של בית הדין שהוא מגייר מטעמו .כמו כן הצענו להגביל את סמכות הגיור רק לבית הדין
שהמתגייר שייך לקהילתו .הנקודה היחידה באמנה שלא הגענו בה להסכמה הייתה בשאלת
רישום הלאום )הצעת רות גביזון :רישום הלאום יימחק מן המרשם ומתעודת הזהות .הצעת
יעקב מדן :יישאר רישום הלאום במרשם ובתעודת הזהות ,ואדם יוכל לציין כלאומו את "עם
ישראל" אם הוא בן לאם יהודיה ,לאב יהודי ,או שהתגייר(.

.4

בהצעתנו על המעמד האישי ,נישואין והתרת נישואין ,הצענו לעגן ברמת חוק יסוד את הזכות
להקמת משפחה .הצענו כי משפט המדינה יאפשר נישואין בכל טכס שהצדדים יבחרו בו אם
עמדו בדרישות הרישוי הכלליות )גבר ואישה ,פנויים ,במגבלות גיל ואיסורי קרבה מסוימים(.
המרשם יבטא מצב זה ,ובלבד שהוא ישקף את טיב הנישואין ,ויבהיר את זהות מי שערך
אותם ואת בית הדין שהוא מקור סמכותו .במקביל לכך ,הצענו לבטל את ההכרה הגורפת
בידועים בציבור .נשואי חו"ל יירשמו רק אם הם מוכרים על-פי משפט המדינה .הצענו גם
שהמרשם יכיר בהתרת קשר נישואין שלא על-פי ההלכה ,ובלבד שיובהר לצדדים שהחוק לא
יאפשר להם להינשא מחדש עד שיהיו פנויים גם על-פי ההלכה .בנוסף לכך ,המלצנו שהמדינה
תשתתף במימון מוסדות דתיים )עורכי נישואין ,בתי דין( על-פי היקף הנזקקים להם.
ישראל .בנוסף לכך מבוססת הצעתנו בעניין השבת בעיקר על שלושה עקרונות) :א( ככל
הניתן ,אנשים לא יעסקו ולא יעבדו בייצור ,מסחר ושירותים בשבת .תרבות ,בידור ,ותחבורה
במתכונת מופחתת יקוימו לפי הצורך) .ב( ייחוד השבת יישמר בפרהסיה עם החריגים שיצוינו.
)ג( ייעשה הכול כדי למנוע פגיעה כלכלית בשומרי השבת ,הן בשכירים והן בעצמאיים
הנתונים לתחרות כלכלית עם אלו שאינם שומרים שבת .באופן כללי ,אנו ממליצים לטפל
בסוגיית השבת בדרך של דיון והסכמה – ברמה המקומית והארצית – ולא באמצעות הכרעה
משפטית ,כלכלית או פוליטית .אנו ממליצים גם לשקול הכרה ביום מנוחה כללי נוסף ,שבו
לא תהיינה הגבלות דומות.
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.5

בסוגיית השבת הצענו לעגן ברמת חוק יסוד את השבת כיום המנוחה הרשמי של מדינת
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.6

בנושא המועצות הדתיות הצענו הקמת רשות ארצית מקצועית ,שתקציבה יעוגן בחוק .הרשות
תהיה בפיקוח מבקר המדינה .שירותי הדת יינתנו בכפיפות לרבנות הראשית .הקצבות לזרמים
אחרים תועברנה על-פי היקף השירותים הנדרשים ,באורח עצמאי ושלא בכפיפות לרבנות
הראשית.

.7

גם בעניין הכשרות הצענו אחריות ופיקוח של רשות ארצית ,שתמונה על-פי קני מידה
מקצועיים ,והצענו דרכים לשקיפות מרבית של טיב הכשרות ונותניה ולסיכול כל ניסיון
להונות בכך את ציבור צרכני הכשרות .מטבחים ציבוריים ינהגו לפי הלכות כשרות המקובלות
על הכל .הרשות תפעל על-פי הוראות הרבנות ,אולם תסמיך מי שחפץ באישורים אחרים
)מחמירים או מקילים יותר( להוציאם ,ובלבד שלא יהיה בכך פתח להטעיית הציבור.

.8

בסוגיית התפילה ברחבת הכותל עסקנו באפשרות של חלוקת הרחבה המערבית העליונה בין
מתפללים יהודים בעלי עקרונות שונים ואמונות שונות ,עם המלצה שהסמכות להחליט תועבר
לגוף ציבורי מוסמך ,שיונחה לשמור על זכויותיהם של הכל ,ואשר החלטתו לא תהיה נתונה
לביקורת שיפוטית.

.9

בנוגע לצה"ל ,הדגשנו שצה"ל הוא צבאה של מדינת העם היהודי .ניסינו להציע פתרון סביר
לבעיית שרות הבנות ביחידות השדה ,בד בבד עם התחשבות בפגיעה העלולה להיגרם ליכולתו
של החייל שומר המצוות לשרת ביחידות אלו על-פי אמונתו והמצוות המחייבות אותו בענייני
הצניעות .המלצנו לפתור את בעיית אי השוויון המגזרי הקיים כיום בשירות הצבאי לבנים,
באמצעות משא ומתן ופשרה .בנוסף לכך המלצנו לאפשר גם שירות לאומי לבנות חילוניות.

 .10בפרק העוסק בהסדרה משפטית ,המלצנו לעגן בחקיקה את הסדרי האמנה ,ולקבוע כי בתי
המשפט לא יוכלו לבטל חוקים בתחומים בהם היא עוסקת .מכיוון שהאמנה כולה ,בדרכה
וברוחה ,מבכרת מנגנון של משא ומתן ופשרה ,על פני הכרעה משפטית ,המלצנו גם להעביר
את הפרשנות הכללית של האמנה )כל עוד לא נוצר סכסוך העומד בפני בית המשפט( לגוף
ציבורי ייצוגי מוסכם ,בדרך שתשפר את הסיכוי להגיע לפרשנות מוסכמת ,בלא להיזקק
לפנייה לבית המשפט.
עסקנו בעבודת האמנה שנים אחדות ,החל מסתיו תשנ"ט .לא היינו יכולים לקיים את המלאכה
ולהשלימה ללא התמיכה ,העזרה ,העידוד והגיבוי של מספר גדול של אנשים ושל גופים .כבוד
גדול הוא לנו להודות להם עתה.
ליוזם המפעל ,ישראל הראל ,שהיה טרוד כמונו בבעיית היחסים בין שומרי המצוות לחופשים,
והציע לנו את הדרך הייחודית והמקורית של הידברות בשניים .ישראל הראל השקיע במרץ,
במסירות ובענווה את כוחו ואת כשרונו במהלך כולו .הוא דאג לעיגונו של המפעל תחילה במכון
הרטמן ולאחר מכן במרכז רבין ,והבטיח את התנאים הפיזיים שאפשרו אותו .בלעדיו דבר לא
היה קם.
לחברי קבוצות הדיון )בריכוז שרית אידל( על טרחתם הרבה ,על הערותיהם המחכימות ועל העזרה
והתמיכה שנתנו לנו בעבודתנו וכן לרבים מקרב הצבורים השונים ,שטרחו והעבירו לנו הערות.
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השתדלנו להתייחס לכולם ובמקרים רבים הדברים מצאו את ביטויים באמנה .למותר להדגיש כי
האחריות לכתוב כאן נשארת עלינו בלבד.
מכון שלום הרטמן ומרכז רבין היו אכסניות מכובדות לדיונים ותמכו בעידוד ובכסף בכתיבת
האמנה ובניהול העבודה עליה .תודה גם למי שעמדו בראש מרכז רבין בעת עבודתנו שם ,פרופ'
זאב תדמור ומנכ"ל המרכז גיורא מיוחס.
תודה מיוחדת למאיר בן-שחר וליונינה הופמן ,שליוו את החשיבה ,הכתיבה ואת ההנחלה במסגרת
מרכז רבין .לא יכולנו לקוות לליווי מסור ,מקצועי ואוהד יותר .בשלבי העבודה הסופיים וההכנה
לדפוס סייע לידינו יואב ארציאלי ,שללא עבודתו המחויבת ,המסורה ,הזהירה והקפדנית לא הייתה
האמנה רואה אור עתה ,והטעויות בה היו רבות הרבה יותר משהן.
בספטמבר  2001הוענק לנו פרס אביחי לשנת תשס"א ,עבור כתיבת האמנה .אנו מודים מקרב
לב לקרן אביחי על הפרס ,על ההכרה שהוא משקף בחשיבות של מפעלנו ,ועל נכונותה להירתם
למאמץ ההפצה וההנחלה של האמנה באמצעים רבים ומגוונים ,לרבות שותפות מלאה בפרסום
האמנה.
ואחרון חביב ,תודה למכון הישראלי לדמוקרטיה ,ולנשיאו פרופ' אריק כרמון ,שלקחו על עצמם
את המלאכה של הוצאת האמנה לאור.
בכתיבת עבודתנו נתקיימו בנו דברי חכמים שאמרו" :לא עליך המלאכה לגמור ,ואין אתה בן
חורין להיבטל ממנה" .ואם תביא עבודתנו לפיסת תקווה ,שיש אור בקצה מנהרת השסע והפירוד
שבתוך העם היהודי ,והיה זה שכרנו.
רות גביזון ויעקב מדן
חנוכה תשס"ג ,ירושלים
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ריכוז ההצעות
רוח האמנה
במטרה לקדם את הסולידריות היהודית ואת תחושת האחדות ושותפות הגורל בין מרכיביו
השונים של העם היהודי בכלל ובמדינת ישראל בפרט ואת הכבוד לכל אחד ממגזריו
ומאמונה גמורה בשני העקרונות  -שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי על המשתמע מכך,
ושמדינת ישראל היא מדינה שהשוויון לכל אזרח והכבוד המלא לזכויותיו כאדם הם נשמת אפה -

אנו מציעים להסכים על קווי היסוד הבאים:
מדינת ישראל היא המקום בו מגשים העם היהודי את זכותו להגדרה עצמית בחלק ממולדתו
ההיסטורית .קיומה ,ביטחונה ושגשוגה תלויים בתחושת שותפות גורל בין חלקיו השונים של
העם היהודי וערבות הדדית ביניהם .מחלוקות עמוקות מאיימות על שותפות זו ,ואף הגיעו כדי
שנאת חינם בין הקבוצות .האמנה מספקת מסגרת פעולה מוסכמת שבתוכה יודגש המשותף ,ואשר
תאפשר שימור אורחות החיים של הקבוצות.
ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית .ישראל תמשיך לקיים שוויון זכויות לכל אזרחיה ,יהודים
ולא יהודים כאחד ,תוך הקפדה על חופש הדת והמצפון ,ברוח מגילת העצמאות .בנוסף לאמנה
בין חלקי הציבור היהודי בישראל )ובתפוצות( יש מקום לחיפוש מסגרת אזרחית-מדינית משותפת
לכלל אזרחי המדינה.
מסגרת פעולה מוסכמת בין חלקי הציבור היהודי בישראל ,שהיא תוצאה של הידברות ,היא
הדרך הטובה לטפל במחלוקות עקרוניות .בדרך זו ,נשמר כבודן של כל הקבוצות ,תוך מחויבות
לשמור על אמונותיהן ועל אורחות חייהן ,בצד יכולת של הקבוצות לפעול בתיאום לקידום מטרות
משותפות קיומיות .רוח האמנה שוללת כפיית כל קבוצה לוותר על קודשיה ועל עיקריה .היא
מתירה ואף מחייבת הסכמות בנוגע לפרהסיא המשותפת ,שתיקחנה בחשבון את תפיסותיהן של כל
הקבוצות .בשל חוסר היכולת והרצון לחלק באופן מלא את הפרהסיא לקבוצות השונות ,הסדרת
הפרהסיא מחייבת התאמות ואיזונים .האמנה גם שוללת שינויים חד-צדדיים בהסכמות ,שינויים
שיושגו בדרך של הכרעות פוליטיות או שיפוטיות  -ומבכרת מנגנון קבלת החלטות מוסכם.
אנו קוראים למנהיגי הציבור היהודי בישראל לאמץ את רוח האמנה בכל הידברות עתידית
בנושאי דת ומדינה .כך ראוי ,מפני דרכי שלום .כך גם מתחייב ,נוכח התוצאות המסוכנות
וההרסניות העלולות להיגרם מהעמקת המחלוקות והשסעים.
מתוך פעולה ברוח האמנה כפי שנראתה לנו ,הגענו להסדרים מוסכמים בכמה מן הסוגיות השנויות
כיום במחלוקת בתחום יחסי תורה ומדינה והיחסים בין קבוצות שונות בציבור היהודי .אנו סבורים
כי אימוצן של הצעות אלה יקדם במידה רבה את המטרות הבסיסיות העומדות ביסוד האמנה.
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אנו קוראים אפוא לציבור היהודי בישראל ללמוד את הנחות היסוד ,את רוח האמנה ואת ההצעות
הכלולות בה ,ולפעול לאימוצה של אמנה כזו.

ואלה הצעותינו:

שבות ,אזרחות ,מרשם וגיור
א .עקרון השבות
ברמת חוק יסוד ייקבע:
 .1כל בן לעם היהודי זכאי לעלות ארצה .פרטים ייקבעו בחוק.
 .2אין לשנות חוק יסוד זה אלא ברוב של  80חברי כנסת.
 .3חוק היסוד יתקבל ברוב הנדרש לשינויו.
 .4בחוק יסוד זה" ,בן לעם היהודי" הוא:
 (.1בן לאב או לאם יהודיים על-פי ההלכה ,או
 (.2מי שהצטרף לעם היהודי ,ואשר מתקיים בו אחד מאלה:
א( הוא מקיים אורח חיים יהודי.
ב( הוא נרדף בשל יהדותו.
ובלבד שלא יהיה אדם בן לעם היהודי אם הוא רואה עצמו כבן דת אחרת.
 .5השר הממונה ,באישור הממשלה ,יקבע קני מידה לקביעה של דרכי הצטרפות ושל מילוי
תנאים א ו-ב .התנאי "מקיים אורח חיים יהודי" יכלול חיים על-פי ההלכה או על-פי מסורת
יהודית מוסכמת )מובהר כי קבוצות נוצריות כגון "יהודים משיחיים" לא ייחשבו יהודיות( .קני
מידה אלה יכול )ורצוי( שייקבעו בתקנות שיינתן להן פרסום .על קני מידה אלה לא תהיה
ביקורת שיפוטית.
 .6הצטרפות לעם היהודי יכולה להיות בדרך של גיור .במקום שבו ישנה קהילה יהודית מגובשת
בעלת דפוסי חיים מחייבים המגדירים את זהותה ואת זיקת חבריה אליה ,אדם המקיים
בקביעות דפוסי חיים אלו והוא חבר באותה קהילה ,יוכל להיחשב כמי שהצטרף לעם היהודי.
קני המידה הנ''ל בכל קהילה על-פי נתוניה שלה.

ב .הסדרי קניית אזרחות
 .1אזרחות ישראלית נקנית מכוח לידה ,מכוח שבות ומכוח התאזרחות.
 .2ככלל ,רק אזרח שהוא גם תושב יקנה לילדיו אזרחות מכוח לידה.
 .3זכאי עלייה מכוח שבות יקבל רישיון כניסה לישראל .הוא זכאי להתאזרח בה אחרי תקופת
זמן )שלוש עד חמש שנים( ,לאחר שהצהיר הצהרת נאמנות למדינה וגילה שליטה מסוימת
בשפה העברית וידע מסוים במורשת ישראל ,בתולדות המדינה ובמוסדותיה .ככלל ,לא יידרש
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ויתור על אזרחות קודמת .הצטרפותו של העולה לשרות חובה מלא בכוחות הביטחון תפטור
אותו מיידית מתנאים אלה ומתקופת ההמתנה .זכאי עלייה שלא התאזרח יקבל רישיון ישיבת
קבע בישראל .שר הפנים רשאי לפטור אדם ,או קבוצה מצומצמת ,מדרישת תקופת ההמתנה
או מדרישת השליטה המסוימת בשפה העברית.
 .4בני משפחתו הגרעינית )בן זוגו וילדיו הקטינים הבאים עמו( ,של זכאי עלייה על-פי חוק השבות
)"בן העם היהודי"( יהיו זכאים ,כמוהו ,לרישיון כניסה וישיבה בארץ .התאזרח העולה  -יקבלו
אזרחות גם בן זוגו וילדיו הקטינים בעת התאזרחותם ,אם יעמדו בדרישות חוק ההתאזרחות.
 .5רק מי שעולה ארצה  -כלומר ,מגיע אליה מחו"ל לצורך עלייה  -זכאי להתאזרח בה מכוח
חוק השבות ,ולהעניק זכויות לבני משפחה העולים עמו.
 .6התאזרחות נתונה לשיקול דעתו של שר הפנים.
איננו מציינים נקודות שבהן אין אנו מבקשים לשנות את המצב הקיים .כללים לגבי
התאזרחות ייקבעו בתקנות ובנהלים שיפורסמו.
 .7הסדרים מיוחדים להתאזרחות יתקיימו לגבי אחוד משפחות:
)א( אזרח הארץ היושב בה ,זכאי לכך שבן זוגו יקבל רישיון ישיבה בארץ .השר רשאי להעניק
זכות ישיבה גם לילדיו הקטינים של אזרח שנולדו לפני שהיה לאזרח .לבן הזוג תהיה העדפה
בקבלת רישיון לישיבת קבע או התאזרחות.
)ב( מי שהתאזרח בישראל לא יעניק זכויות לבן-זוגו במשך שבע השנים הראשונות
להתאזרחותו.
)ג( "בן זוג" לצורך חוק זה הוא בן המין השני ולאחר נישואין כחוק.
ניתן לקבוע בתקנות מבחנים להכרה בתוקפם ובאמיתותם של נישואין לצורך הקניית זכויות
"בן זוג" .ילד קטין משותף יקנה להורה ,שאינו תושב ,זכות לבקר בארץ.

ג .מרשם וגיור
 .1יוצהר במפורש כי הרישום מבוסס על הצהרת הנרשם ,המבוססת על עובדות בנות הוכחה.
הרישום עצמו אינו יוצר ראיה לנכונות האמור בו.
 .2מרשם התושבים יכלול ציון דתו של אדם .לא הגענו להסכמה בעניין רישום הלאום.
הצעת רות גביזון :רישום הלאום יימחק מן המרשם ומתעודת הזהות.
הצעת יעקב מדן :יישאר רישום הלאום במרשם ובתעודת הזהות .אדם יוכל לציין כלאומו את
"עם ישראל" אם הוא בן לאם יהודיה ,לאב יהודי ,או שהתגייר.
 .3המבקש להירשם כיהודי בדתו יצהיר על בסיס יהדותו ויבחר בין שתי אפשרויות :בן לאם
יהודיה או גיור .אם התגייר ,יצוינו במרשם מועד הגיור ,מקומו וזהות בית הדין המגייר.
בתקנות ייקבעו פרטי הרישום )למשל :פלונית התגיירה בתאריך__________ במקום_________ על
ידי הרב ____________ מטעם בית הדין של היהדות המתקדמת(.
 .4בתקנות ייקבעו כללים להכרה בגיור :לא יוכר טכס גיור המבוצע שלא על ידי בית דין הפועל
מטעם קהילתו היהודית של המתגייר בזמן הגיור .בתי הדין הפועלים מטעם הרבנות הראשית
ייחשבו כפועלים מטעם הקהילה .קהילה תיחשב יהודית אם היא משתייכת לזרם המוכר על
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ידי הממשלה ,לאחר התייעצות עם נציגי הרבנות הראשית ועם נציגי הסוכנות היהודית.
.5

מבחינת המרשם ,לא יהיה ייחוד לגיור לפי המסלול של ועדת נאמן .יחד עם זאת ,אנו סבורים
כי למסלול הסכמי זה חשיבות רבה ,וכי טוב יהיה אם מי שרוצה להצטרף ליהדות בדרך של
גיור יעשה זאת לפי המסלול הזה ,כך שהצטרפותו תהיה שלמה ,ומוכרת גם על-פי ההלכה
ומפרשיה .לחברה היהודית ולפרטים המצטרפים אליה יש אינטרס משותף של השתלבות טובה
ומלאה .השתלבות כזו תושג ביתר קלות אם אלה החפצים בכך יוכלו להצטרף לחיים יהודיים
שלמים בדרך המוכרת על ידי היהדות על כל זרמיה .הכרה זו מטילה חובת עידוד הן על
רשויות המדינה והן על בתי הדין לגיור.

 .6פרטי המרשם הקשורים במעמדו האישי של נרשם יהיו פתוחים לעיונם של רושמי הנישואין
ושל כל אדם לפי אישור בכתב של הנרשם .לגבי אנשים אחרים יחולו כללי הנגישות למידע
המקובלים.

מעמד אישי :נישואין והתרת נישואין
 .1ברמת חוק יסוד ייקבע :לכל אדם זכות להקים משפחה .פרטים ייקבעו בחוק.
 .2רשאים להינשא רק מי שקיבלו רישיון נישואין מן המדינה .רישיון זה יינתן רק לגבר ואישה,
פנויים ,בגיל הקבוע בחוק ,ואשר אין ביניהם קרבה משפחתית אסורה .אדם ייחשב פנוי רק
אם הוא נחשב פנוי הן לפי הדין האזרחי והן לפי דינו הדתי.
יובהר כי יהודי יוכר כפנוי לצורך סעיף זה רק על-ידי בי"ד רבני מוסמך על ידי הרבנות
הראשית,

או על ידי בי"ד בחו"ל שהרבנות הראשית מכירה בו.

 .3בצמוד לרישיון הנישואין יקבלו בני הזוג פרטים על הוראות החוק בנוגע לחובות וזכויות
במסגרת הנישואין ,ועל האופציות העומדות בפניהם לעניין טכס הנישואין ודיני הנישואין.
 .4מי שקיבל רישיון להינשא יבחר בעורך נישואין ובטכס לפי בחירתו .המדינה תעניק רשיונות
לעריכת נישואין לפקיד רישום אזרחי מוסמך ,ולמי שמוסמך לערוך נישואין לפי דיני קהילתו.
 .5המדינה תכיר בנישואין שנערכו בחו"ל ,אלא אם כן הם נוגדים את התנאים המנויים בסעיף .2
 .6הכרעות לגבי הנישואין ,למעט החלטות על תוקף הנישואין או חלותם ,תיעשינה בבית משפט
או בבית דין לפי החלטת הצדדים .לא הסכימו הצדדים – יידון העניין בפני טריבונל מיוחד,
שיורכב משופט אזרחי ,דיין ושופט אזרחי הרואה עצמו כפוף לדין הדתי.
התרת נישואין אזרחית בסיום קודם של הנישואין על-פי הדת )לפי סעיף  .(2כל תעודת התרת
נישואין תפנה באופן בולט להוראת סעיף  ,2ותביא את לשונו.
 .8בתעודת הזהות יירשם המעמד האישי בצירוף הפנייה למרשם .במרשם יצוינו טיב טכס
הנישואין או התרת הנישואין ,זהות מי שערך אותו ,מועדו ומקומו .פרטי הרישום ייקבעו
בתקנות .למשל :מעמד אישי :נשוי .העורך :פקיד הרישום )או :הרב פלוני מטעם הרבנות
הראשית .או :הרב אלמוני מטעם התנועה המסורתית( .פרטי הרישום יותאמו לצורכי הדתות
והזרמים השונים ,לפי בקשת נציגיהם .הותרו הנישואין ביותר מהליך אחד ,יירשמו במרשם
פרטי כל הליכי התרת הנישואין .המרשם יבחין בין מי שנישואיו הותרו )בליווי הפרטים( ובין
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 .7התרת נישואין תיערך בבתי משפט אזרחיים ובבתי דין דתיים .בית משפט אזרחי רשאי להתנות
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מי שהתגרש על-פי סעיף  .2הוראות סעיף  6בפרק "מרשם וגיור" – יחולו כאן.
.9

המדינה תשתתף במימון מוסדות דתיים )עורכי נישואין ,בתי דין( לפי היקף הנזקקים להם.

 .10בעניין החזקת ילדים ידונו כל בתי המשפט ובתי הדין לפי העיקרון של טובת הילד .עקרון זה
יפורש על-פי השקפותיהם של מפרשיו.
 .11כל בתי המשפט ובתי הדין מחויבים לעקרון של שוויון ערך המינים .בתי דין דתיים יפעלו על
פי דיניהם ,ואלה יגברו על הוראות אחרות.
 .12תבוטל ההכרה המשפטית הגורפת ב"ידועים בציבור" ובזכויותיהם .זכויותיהם של מי שחיים
יחדיו שלא במסגרת נישואין תוסדרנה בחוזים ובהסדרים מיוחדים לפי הצורך.
 .13הוראות אלה יחולו על מי שנישא לאחר תחילתן .תיקבענה הוראות מעבר על מנת לקצר
את משך הזמן של תחולת הסדרים משפטיים שונים על זוגות בישראל.

שבת
 .1ברמת חוק יסוד ייקבע :השבת היא יום המנוחה הרשמי של מדינת ישראל.
 .2משרדי ממשלה ,מוסדות חינוך ,מפעלי תעשייה ,בנקים ,שירותים ומוסדות מסחריים יהיו
סגורים בשבת .איסור זה יחול על אזורים עירוניים כמו גם על קיבוצים ,מושבים ,או אם
הדרך .מפעלים חיוניים ,בתי חולים ושירותים חיוניים יקוימו במתכונת שבת ,כנהוג היום.
 .3זכותו של עובד לשבות בשבת .זכותו של עובד שאינו יהודי לשבות ביום המנוחה הדתי שלו.
לא יופלה עובד שומר שבת בקבלה למקום עבודה או בקידום בה .בעל עסק עצמאי לא יעסיק
עובדים בשבת .מקומות עבודה הפועלים בשבת יעסיקו אנשים בשבתות על בסיס של תורנות,
ויאפשרו לשומרי שבת ,במידת האפשר ,תעסוקה ששכרה גבוה יותר במשך השבוע.
 .4לא ייאסר על מסעדות ובתי בילוי לפעול בשבת ,בהקפדה על מסגרות של מיקום ושל רעש
מתאימים .על מספר מוגבל של חנויות מכולת קטנות ,תחנות דלק ובתי מרקחת לא ייאסר
לפעול בשבת .זיכיון לפעולה בשבת יכול שיינתן על בסיס תורנות ,ויותנה באגרה מיוחדת.
מסעדות ,מוזיאונים ומקומות בילוי אחרים הפתוחים בשבת ישבתו יום אחר בשבוע .פרטי
ההסדרים ייקבעו ויוגדרו בידי ועדה מוסמכת מטעם הרשות המקומית.
 .5נתיבי תחבורה יישארו פתוחים כל שעות היום וכל ימות השבוע .ביישובים או שכונות שרוב
מכריע של תושביהם שומרי שבת ,או במקומות אחרים שבהם חשיבות מיוחדת להגבלת תנועה
לזמן מסוים ,יכול שנתיבי תנועה ייסגרו למשך השבת או חלקים ממנה ,לפי החלטה מוסמכת
של הרשות המקומית .רשויות מקומיות וציבוריות רשאיות לנקוט צעדים במטרה לצמצם את
היקף תנועת כלי הרכב בשבתות במקומות מסוימים .נתיבי תנועה עורקיים לא ייסגרו מטעמי
שמירת שבת.
 .6תתאפשר תחבורה ציבורית בשבת בצורה מופחתת ומוגבלת ,על מנת לאפשר תנועה לנזקקים
לה ,ולשמור ככל שניתן על צביונה של השבת בפרהסיה ועל הגבלת הצורך לעבוד בה.
תישקל הפעלת התחבורה הציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים ובאמצעות כלי רכב קטנים
)כגון מיניבוסים(.
 .7מוסדות מסחריים שרצונם בכך יוכלו לפעול במוצאי-שבת ,ולהאריך שעות פעילותם במשך השבוע.
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 .8יינקטו צעדים על מנת להקל על בילוי בשבת כגון ביקור במוזיאונים ,גני חיות או גנים
לאומיים ,או השתתפות באירועים ,בצורה שאין בה חילול שבת )כגון אפשרויות לרכישת
כרטיסים מוקדמת(.
 .9תיבדקנה דרכים להעברת אירועים ספורטיביים ואחרים ,שנהוג לקיימם בימי שבת ,ליום חול.
 .10ייעשה מאמץ מקיף להעביר את המשק כולו לשבוע עבודה בן חמישה ימים ,כך שתתאפשר
פעילות חברתית ,משפחתית ,ספורטיבית ותרבותית משותפת גם מעבר ליום השבת על אופיו
המיוחד .עובד הנדרש לעבוד בשבת לא יידרש לעבוד גם ביום המנוחה הכללי האחר.
 .11שמירת שבת בצה"ל תידון במסגרת דיון כללי במסגרת הצבאית.
 .12ההסדרים לגבי שבת לא יחולו על מועצות מקומיות שרוב תושביהן אינם יהודים.
 .13נציגים ישראליים רשמיים בחו"ל לא יקיימו פעילות דיפלומטית רשמית בשבת ובמועדי ישראל,
ולא יחללו שבת בפרהסיה אגב פעילותם הרשמית.
 .14פרטי ההסדרים ,קביעתם של מוסדות חיוניים ומתכונת שבת ,זיהויים של עורקי תחבורה
ראשיים ,הסדרי תחבורה ציבורית ומגבלות מקום ורעש לפעילות בשבת ייקבעו על ידי ועדות
מיוחדות .להסדרים ברמה הארצית ,תורכב הוועדה בידי ראש הממשלה .להסדרים מקומיים
תיקבע הוועדה על ידי ראש המועצה המקומית ושר הפנים ,בהתייעצות עם נציגי כל הסיעות
ברשות .הסדרים לעניין יום סגירה חלופי לשבת ושעות פתיחה מוגברות ייקבעו בתקנות או
בחקיקת משנה עירונית.
 .15הסדרים אלו ייאכפו בצורה קפדנית ושיטתית על מנת לשמור אפקטיבית על דמות הפרהסיה
בשבת.
 .16בהצעה זו איננו עוסקים בפירוט בכל הסדרי השבת הקיימים .אנחנו ממליצים כי הסדרים
אלה ייבדקו מחדש לאור העקרונות של הצעותינו.

מועצות דתיות
 .1תוקם רשות ארצית לסיפוק שירותי דת ליהודים .תקציבה ייקבע בחוק ,ויועבר על-ידי משרדי
הפנים והדתות .הפיקוח עליה יהיה משותף לשני המשרדים.
 .2היקף השירותים שיינתנו על ידי רשות זו ייקבע בחוק .השירותים יינתנו בהתייעצות עם הרבנות
הראשית ועם הרבנות המקומית .שירותים לזרמים הלא-אורתודוקסיים ולחילוניים יינתנו על
הרשות ,על-פי היקף שירותי הדת הנדרשים על ידי הקבוצות השונות .כל השירותים יהיו בפיקוח
של מבקר המדינה.
 .3עובדי הרשות הארצית ייבחרו במכרז לתקופת כהונה של שש שנים .קריטריונים לקבלתם
יהיו מקצועיים-ניהוליים בלבד .המועמדים לאיוש התפקידים יקבלו אישור מוקדם מן הועדה
לפיקוח על המינויים בשרות הציבורי .הרשות תעסיק עובדים כנדרש לצורך הספקת השירותים.
על עבודתם ועל בחירתם יחולו הוראות שירות המדינה.
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פי כללים מיוחדים שייקבעו .שירותים אלה לא יהיו כפופים לרבנות .הם יתוקצבו על ידי
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כשרות
 .1מדינת ישראל תדאג לשקיפות מרבית ומלאה בנושא כשרות של העוסקים במוצרי מזון
והכנתו .הונאה בכשרות תוגדר כעבירה חמורה .ייעשה מאמץ מיוחד להגברת האכיפה היעילה
של האיסור.
 .2מטבחים ציבוריים בישראל המשרתים גם את המגזר היהודי )כגון בצה"ל ,בבתי ספר ,במשרדי
ממשלה ובבתי חולים( יהיו כשרים.
 .3תוקם רשות ארצית לרישוי בענייני כשרות .חבריה ימונו על-פי שיקולים מקצועיים-ניהוליים,
באישור הרבנות הראשית ובפיקוח נציב שירות המדינה .מקורות מימונה יהיו עצמאיים -
אגרות שתשולמנה על-ידי יצרני המזון ומשווקיו .האגרות תהיינה תחת פיקוח" .כשרות" בפעולת
הרשות הארצית תגדיר מזון ומרכיביו המותרים באכילה על-פי ההלכה היהודית הנגזרת מן
ה"שולחן ערוך".
 .4לא תינתן למפעל או למוסד תעודת כשרות שלא על ידי הרשות או על ידי גוף שהוסמך לכך
על ידה .משגיחי הכשרות ומפקחי הכשרות יועסקו על ידי הרשות או על ידי הגופים שיאושרו
על ידה.
 .5הרשות תהיה מוסמכת לפרט רמות שונות של כשרות ,ולהנפיק אישורים ותעודות כשרות
בהתאם.
 .6הרשות תאשר לגופים אחרים להוציא תעודות כשרות על-פי מנהגיהם .אישור כזה יינתן למי
שיפרט בכתב את רשימת דרישותיו לכשרות ,יציג מערך פיקוח עליהן ,וינפיק תווי כשרות
או תעודות המזהות במפורש ובבירור את זהות הגוף מעניק ההכשר .על מנת למנוע הטעיה,
תעודות הכשרות תעוצבנה כך שיקל להבחין ביניהן .בין הגופים שיוסמכו להוציא תעודות
כשרות משלהם יהיו גופים רפורמים וקונסרבטיבים .הרשות תעמיד לגופים האחרים שיאושרו
תקציב למימון פעולותיהם מתוך תקציבה היא.
 .7על רשות הכשרות ייאסר לערב שיקולים זרים במתן ההכשר או בהשגחה על כל גוף המספק
מזון ללקוחותיו .כגון :למנוע אישור כשרות בשל קיום טקס נישואין רפורמי באותו אולם וכד'.
חילול שבת במטבח באולם חתונות עשוי להיות עילה אמיתית להימנעות ממתן הכשר.
 .8נציגיה הרשמיים של מדינת ישראל יהיו חייבים להימנע מאכילת אוכל שבעליל אינו כשר
בסעודות רשמיות בתפקיד.
 .9אין אנו רואים צורך לשנות את הסדרי יבוא בשר הטריפות הקיים.

פתולוגיה והשתלת אברים
בנושא זה מתקיים דיון רצוף בין מרכיבים שונים בחברה הישראלית ,והוא אף בא לידי ביטוי
בחקיקה הקיימת .חוק האנטומיה והפתולוגיה ,תשי"ג ,1953 -על שינוייו ,וכן חוזר מנכ"ל משרד
הבריאות בעניין קביעת רגע המוות ,משקפים בדרך כלל הסכמה סבירה ,ולא ראינו לנכון
לשנותה.
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קבורה
 .1בישראל יתקיימו בתי קברות דתיים ואזרחיים.
 .2בתי הקברות הדתיים הקיימים במגזר היהודי יישארו בחזקת הקבורה היהודית על-פי ההלכה.
 .3הקצאת שטחים לבתי קברות בעתיד תיעשה על-פי הביקוש היחסי ,תוך כדי יצירת אפשרות
לקבורה אזרחית בכל חלקי הארץ.
 .4תתאפשר הקמת חברות קבורה אזרחיות ואחרות ,שתוכלנה לנהל טקס קבורה לפי בחירת
הנפטר או בני משפחתו .המדינה תשתתף במימון שירותים אלה במקביל למימון שירותי חברה
קדישא הקיימות.
 .5ככל שתגדל האפשרות של בחירה ממשית בין סגנונות קבורה ,כך תפחת ההצדקה להתערבות
בג"צ בהוראות הקבורה בבתי הקבורה הדתיים.
 .6החוק הקיים יתוקן בצורה שתאפשר קבורה חלופית גם במקרה של העדר בחירה מצד הנפטר,
אם אין מחלוקת בין קרוביו מדרגה ראשונה ,ובהעדר טעמים של אינטרס ציבורי להעדיף את
הקבורה ההלכתית.
 .7ייקבע במפורש כי בבית קברות אזרחי ייקברו מי שאינם זכאים להיקבר בבית קברות אחר,
גם ללא כל הבעת רצון מצדם.
 .8המצב המשפטי הקיים יוסבר לציבור וכן יובהר לו כי תנאי יעיל למימוש הזכות לקבורה
חלופית )לא דתית בבתי הקברות הקיימים( היא הבעת רצון מצד הנפטר )או קרוביו(.

תפילה ברחבת הכותל
 .1רחבת הכותל המערבי והאזור הסמוך לה הם אתרים בעלי משמעות דתית ולאומית
ליהודים.
 .2יש לאפשר נגישות כללית לרחבת הכותל למעוניינים בכך ,בד בבד עם שמירה על הסדר
הציבורי ועל כללי התנהגות התואמים את אופיו של המקום.
 .3הסמכות להכריע לגבי התנהגות התואמת את אופיו של המקום תופקד בידי אדם או רשות
)להלן" :הגוף המוסמך"( שיוסמכו על ידי השר לענייני דתות והשר לביטחון פנים .במקרה של
מחלוקת ,יכריע לגבי הפקדת הסמכות ראש הממשלה.
הגוף המוסמך משום נקיטת עמדה לגבי הלגיטימיות של סגנון תפילה או צורת התנהגות אלה
או אחרים .החלטות הגוף המוסמך לעניין זה לא תהיינה נתונות לביקורת שיפוטית.
למען הסר ספקות מודגש כי החלטה של הגוף המוסמך כי רחבת התפילה הנוכחית של הכותל
תיחשב כבית כנסת הנוהג לפי מנהגים אורתודוקסיים אינה פוגעת באופן בלתי סביר בחופש
הפולחן של מי שחפץ להתפלל בדרך אחרת.
הצעה אפשרית ,לדעתנו ,היא הבחנה בין החלק הקדמי של רחבת הכותל ,המשמש כבית כנסת,
שבו ניתן לדרוש תפילה כמנהג המקום )האורתודוקסי( ובין החלק המרוחק יותר שלה ,שבו
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מתקיימים טכסי ההשבעה של צה"ל ,ואשר בו ניתן גם לקיים תפילות בנוסחים אחרים .אולם
להצעה זו שלנו אין ייחוד ,שכן עיקרה של ההכרעה הוא בכך שתתקבל במנגנון נכון של קבלת
החלטות ,שייקח בחשבון את השיקולים כולם.

צה''ל
 .1עקרונות פעולתו של צבא ההגנה לישראל צריכים לבטא את הקשר העמוק בין קיומו
של הצבא ובין דמותה של המדינה .אנחנו מברכים על השינוי בקוד האתי של צה"ל,
המבהיר כי צה"ל הוא צבאה של מדינת העם היהודי.
 .2בצה"ל משרתים בכפיפה אחת חיילים יהודים ולא יהודים ,חיילים בעלי זיקות שונות
למצוות דתם .על צה"ל להבטיח כי חיילים שומרי מצוות )מכל הדתות ומכל הזרמים(
יוכלו לשרת בדרך שתאפשר להם את שמירת מצוות דתם.
 .3לא יחויב חייל בפעילות דתית שאינו מעוניין בה .כלל זה לא יחול על פעילות חינוכית
כללית המדגישה ערכים לאומיים .הצבא צריך לגבש עמדה לגבי פעילות "פרטית" במסגרתו.
 .4כשרות :חובה על צה"ל להקפיד ,שהמזון המוגש על ידיו לחיילים יהיה כשר ,ושלא
יהיה שימוש הפוסל את כלי הבישול ואת כלי האוכל המשותפים לשימושם של שומרי
כשרות .יש להקדיש מאמץ להסברת חשיבותו של העניין ולאכיפתו הטובה .יש לחשוב
גם על פתרון לצורכי כשרות מיוחדים למהדרין.
 .5שבת :נושא זה מחולק לסעיפי משנה רבים:
א .בישול ומטבח :הבעיות כאן דומות בעיקרן לבעיות הכשרות ,שהוזכרו לעיל.
ב .נסיעת כלי רכב :העיקרון המוסכם הוא כי פעילות המתחייבת מצרכי הביטחון
מותרת ,בעוד פעילות מחללת שבת שאינה כזו אסורה .יש להקפיד על אכיפתו.
ג.

ביקורי הורים :מומלץ להתיר ביקורים אלו על-פי שיקול דעתו של המפקד.

ד .התנהגות הפרט :אין כל גורם מעשי המחייב את הפרט לשמור שבת ,גם ברשות
הרבים הצבאית .יש להשאיר את המצב כפי שהוא.
ה .פעולות מבצעיות שאינן חיוניות בשבת לא ייעשו בשבת.
 .6מפעלי הועד למען החייל )בריכות ,בידור וכד'( ומפעלי יחידת השיקום )בתי הלוחם
ומתקניהם ,פעולות למען נכי צה''ל וכד'( :יישמרו שעות ,פעולות וזכויות עבור שומרי
המצוות

בהתאם

למספרם

)כגון:

שעות

נפרדות

בבריכה

ובחדרי

הכושר,

פעילויות

אחרות המוגבלות בהלכות צניעות ,שבת וכד'(.
 .7פתיחת תפקידים נוספים לבנות :אנו ממליצים למצוא פתרונות שיגשימו שוויון לנשים
ובלבד שלא יפגעו ביכולתם של חיילים שומרי מצוות לשמור את הלכותיהם ,ובלי
להכניס אותם לקונפליקטים קשים ומיותרים ובלא לפגוע ביכולתם לשרת בכל מקצוע
צבאי ובכל סוג יחידה.
 .8שירות לאומי לבנות :יורחב כאפשרות גם לבנות חילוניות במקום השירות הצבאי ולתקופת
זמן המקבילה לשירות הצבאי .זכויות הבנות בשירות הלאומי או האזרחי תושווינה לאלה
שבשירות הצבאי .לבנות חרדיות יוצע הסדר נפרד ובהסכמה.
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ריכוז ההצעות

 .9שוויון בשרות צבאי לבנים :המצב השורר היום בצה"ל ,בשירות הסדיר ובשירות המילואים,
משקף אי שוויון בולט במילוי חובת הגיוס למדינה בין איש לאיש ולעתים בין מגזר למגזר.
הפתרון הראוי צריך להימצא בדרך של משא ומתן ופשרה ,ושל הסדרים הדרגתיים .המטרה
בסופה של הדרך צריכה להיות הסדר שוויוני מבחינת ההתגייסות של קבוצות באוכלוסייה
להשתתפות בנטל הביטחוני ובנטל החברתי.
 .10הרבנות הצבאית :המוסד בצבא האמור לטפל בסוגיות אלה הוא הרבנות הצבאית .אנו
ממליצים כי מינוי הרב הצבאי לצה"ל יהיה ענייני ועצמאי על מנת לאפשר לו למלא את
תפקידו היטב.
 .11אנו מברכים על המגמה לעגן בחוק ,ולהגדיל ,את זכויותיהם של המשרתים בצה"ל
והמתגייסים לשרות מילואים פעיל.

הסדרה משפטית בנושאי דת ומדינה
 .1הסכמות האמנה מבוססות על ויתורים כואבים לשני הצדדים ,במטרה לאפשר קיום יחד יציב
של שומרי המצוות והחופשיים ,במסגרת לאומית אחת .ויתורים אלו מחייבים אמון הדדי
בין הצדדים ,ומניעת שינויים חד-צדדים בחלק ממרכיבי האמנה .הפרת האיזון תפגע באמנה
כולה.
 .2מסיבה זו ,יש לעגן בחקיקה את הסדרי האמנה .מן הראוי שהדגשת חשיבותו של האיזון
הפנימי הקיים באמנה בכל נושא תנחה את החקיקה.
 .3איננו ממליצים על מתכונת חקיקה מסוימת .קיימות מספר אפשרויות – שאינן מוציאות זו
את זו .למשל :חוק יסוד :דת ומדינה; תוספת של פסקת "על אף האמור בחוקי היסוד" לחקיקה
המוצעת; תוספת פסקה לחוקי היסוד הקיימים עצמם ,המוציאה מתחולתם את ההסדרים
המוצעים באמנה.
 .4רוח האמנה – שחשיבותה אינה נופלת מהסדריה הפרטניים בנושאים השונים  -מבכרת
מנגנוני משא ומתן והסכמות על פני הכרעות ,מן הסוג שניתן וחייב להינתן בבתי משפט.
בית המשפט מצטייר ,בצדק או שלא בצדק ,כנוטה לצד אחד בויכוח הניטש בין שני
הצדדים .האמנה שאנו מציעים מנסה לאזן בין הצדדים ,אך ככל שפרשנותה המשפטית
את מטרתה .אנו ממליצים אפוא לקבוע במפורש כי בית המשפט לא יוכל לבטל הסדרים
חוקיים הכלולים באמנה .חשיבות גדולה נודעת גם לפרשנות הסדרי האמנה .אנו ממליצים
להפקיד את פרשנות ההסדרים ,כאשר הצורך בה אינו מתעורר בהקשר של התדיינות משפטית,
בידי גוף ייצוגי-ציבורי ,במטרה לצמצם את הצורך בהתדיינות כזו ולשפר את הסיכוי להגיע
לפרשנות מוסכמת.
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תיראה על-ידי צד אחד כנוטה לצד האחר ,האמנה עלולה לאבד את אמינותה ולהחטיא
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בס"ד

הקדמה אישית
יעקב מדן

מדרך הטבע ,כל אמנה מהווה מיזוג כלשהו ,במידה זו או אחרת ,בין השקפת עולמם וצורכיהם
של קוראי האמנה לבין השקפת העולם של כותביה .לכל אחד מכותביה של אמנה זו יש השקפת
עולם שונה ,ואף מנוגדת לזו של זולתו ,ולעתים במידה רבה מאוד .זוהי הסיבה העיקרית לצורך
לכתוב מבואות שונים למסקנות המשותפות שהגענו אליהן.
אני חש שלא אנהג ביושר עם קוראי האמנה ,אם לא אביא בפניהם את עיקרי השקפת עולמי
ביחס לדברים הקשורים לאמנה זו במישרין ובעקיפין .אינני מבקש להנחיל לקורא את השקפת
עולמי ,אלא רק את האמנה עצמה .אך דומני שמן הראוי שהקורא יוכל לשפוט את האמנה ,אם
לטוב ואם ל'מוטב' ,כשכלי שיפוט זה שאני נותן לו יהיה בידיו.

א .שתי העגלות
אחת ממחלוקות היסוד בין מה שנראה לי כהשקפת התורה וההולכים בעקבותיה לבין בעלי
ההשקפה הליברלית היא השאלה ,מהו הגרעין היסודי שעל האנושות לטפח ולהגן עליו בעדיפות
ראשונה .האם האדם הפרטי הוא נזר הבריאה ,וכבודו וחירותו וההגנה עליהם הם מטרתה
העיקרית של החברה ,וכל השאר נדחק מפני מטרה זו אל העדיפות השנייה והשלישית ,או שמא
העם הוא הגרעין היסודי ,ובמקרה שלפנינו העם היהודי ,והשמירה עליו ועל זהותו היא העומדת
בראש מבחינת עדיפותה.
בדרך כלל ,וכיאה לחברה נאורה ,המחלוקת אינה קיצונית עד כדי ביטול מוחלט של חשיבותו
של הערך השני .גם בעלי ההשקפה הליברלית עשויים להכיר בחשיבותה של הזהות הלאומית .אך
בדרך צרה ,שאין בה שוליים ואין בה מרווח תמרון שיאפשר את מעברן של שתי העגלות ,זו
הטעונה ערכים לאומיים בצד זו הטעונה ערכי כבוד האדם וחירותו ,הם יעדיפו לתת זכות קדימה
לעגלה השנייה .מאידך גיסא ,אלו ההולכים בעקבות מה שנראה לי כדרכה של התורה ,מכירים
היטב בחשיבותם של ערכי כבוד האדם וחירותו ,אך הם רואים את קיומה של חירות זו רק בתוך
המסגרת שהעם היהודי קיבל על עצמו לדורותיו בשבועה  -מסגרת קיום התורה.
*
אני נמנה על הקבוצה השנייה ,ותחילה אציג את עמדתי היסודית בנושא הנדון :יחידת הבסיס שאני
משתייך אליה ,לטוב ולרע ,היא העם היהודי .יחידה זו היא משפחה אחת ,בניהם של שלושת האבות ושל
ארבע האימהות .העם היהודי הוא גם יחידה היסטורית אחת ,העם שנפדה על-ידי הקב"ה מבית העבדים
שבמצרים ,עמד בברית הדדית עם א-לוהיו למרגלות הר סיני ,נשבע לקיים את כל האמור בספר הברית
ובנספחיו ,התורה והמצוות ,וקיבל עליו את כל הסנקציות והעונשים אם חלילה יפר ברית זו.
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העם היהודי עמד בברית כעם ולא כאוסף של יחידים ,והמשמעות האמיתית של המצוות שהוא
מקיים היא כעם ולא כיחידים .מכאן פשר הערבות ההדדית בין כל יהודי ויהודי ,ערבות שנועדה
לא רק למלחמת קיום משותפת ולהצלת חיים ,לא רק לגמילות חסדים ולעזרה הדדית על כל
הכרוך בה ,אלא גם לקיום המצוות המשותף כדי לעמוד בברית הר סיני ,המעניקה לעם את זהותו.
מכאן גם פשר מצוות 'הוכח תוכיח' ודומותיה ,מצווה המטילה על אדם מישראל אחריות גם על
קיום המצוות של זולתו ,ולא רק על חייו של זולתו ועל רווחתו.
אנשים המתפללים שלוש פעמים ביום במניין מבינים היטב את המשמעות של קיום מצווה בציבור
ובקבוצה דווקא ,ושאדם אחד היוצא מן התפילה עלול להשבית תפילה במניין לציבור שלם .הם
מורגלים במשל של רבי שמעון בר יוחאי על קבוצת אנשים ,שכל אחד מהם קנה בעלות על תאו
הפרטי בספינה הנמצאת בלב ים .אחד מן הקבוצה רוצה בשם חופש הפרט וקניין הבעלות לקדוח
מתאו הפרטי חור אל הים ,וברור שביד אנשי הקבוצה האחרים למנוע זאת ממנו ,ואפילו בכוח.
שהרי התנהגותו של האחד בתאו שלו תחרוץ את גורלם שלהם לטביעה או לחיים.

1

אין ספק שהליברלים ושוחרי זכויות הפרט מכירים אף הם בגבולותיו של חופש הפרט .איש מהם
לא יתיר לאדם לנהוג במכונית בלא שיקבל על עצמו את המגבלות הקבועות בחוק .איש מהם
לא יתיר לאדם להרעיש ככל העולה על רוחו בחצות הלילה במקום מגורים ,שלא להושיט עזרה
חיונית למי שנמצא תחת חסותו ,ולאחרונה אף לזקוקים לו שאינם תחת חסותו )חובת דיווח על
מצבו של חסר ישע ,חוק 'לא תעמוד על דם רעך' ועוד( .אך לשיטתם ,חוקים אלו נועדו לשרת את
כבוד הפרט )המשתמש האחר בדרך ,הישן בחצות הלילה ,חסר הישע( ,והשירות שהם נותנים לו
עדיף במקרים הנדונים על המגבלות שהם מטילים על הזולת .על-פי רוב הם יעדיפו את הציבור
על היחיד משום שהציבור כולל בתוכו פרטים רבים ,ואת טובת המדינה על טובת האזרח ,משום
שהמדינה היא כלי חשוב מאין כמותו כדי לשמור על חייו ועל זכויותיו של הפרט .אך הם לא
יכירו בערך העצמי )בנוסף לערך הפונקציונאלי( של הכלל השומר על זהותו ועל חיוביו ככלל,
כערך הגובר על ערכי זכויות הפרט וכבוד האדם וחירותו.

ב .הספינה האחת
נשוב לקבוצה שאני רואה את עצמי כמשתייך אליה וכמשקף )לצורך ענייננו בלבד ,כמובן( את
הערכים שבשמם היא פועלת .מחויבותו של הכלל ,ובמקרה שלפנינו העם היהודי ,לברית עם ה'
דרך לנטוש את ספינתו ואת מחויבותו לשלמותה בלב ים .זהו הרקע האידיאולוגי להלכות כפייה
על המצוות הקיים בתורה 2,בנביאים 3,בכתובים 4ופעמים רבות מספור בחז"ל ובספרות ההלכתית.
זהו גם הרקע להלכות 'מורידין ואין מעלין' 5ולהלכות כפייה על המצוות , 6וכאמור ,לדעת כמה
 1ויקרא רבה )וילנא( פרשה ד" :האיש אחד יחטא תני רשב"י משל לבני אדם שהיו יושבין בספינה נטל אחד מהן
מקדח והתחיל קודח תחתיו אמרו לו חבריו מה אתה יושב ועושה אמר להם מה אכפת לכם לא תחתי אני קודח
אמרו לו שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה".
 2עיין למשל שמות ל''ב ,כו -כט .ויקרא כ' ,ד .במדבר ל"ה ,לא-לג .דברים כ"ח ,כט וברש"י שם ועוד רבים.
 3עיין למשל מלכים ב' כ''ג ,א -ג ובהמשך.
 4עיין למשל עזרא י' ,דברי הימים ב ,ט"ו ,יב -יג ועוד.
 5עיין עבודה זרה כ''ו ,רמב''ם הלכות עבודת כוכבים פ''י ,רוצח פ"ד ,ממרים פ"ג ,שו"ע יו"ד קנ"ח וחו"מ תכ"ה ועוד.
 6עיין כתובות פ"ו ,ועיין בקצה"ח סי' ג' סק"א ובמשובב נתיבות שם בד"ה האחרון ובנתה"מ שם סס"ק א ועוד.
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א-לוהיו היא כאמור מסגרת שאין לפרט כל דרך להימלט ממנה ,כשם שאין למפליג בספינה
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פוסקים גם למצוות תוכחה.
חשוב להדגיש ,שלהלכות שנזכרו יש מגבלות רבות  ,7שאינן מאפשרות כלל לרדת לחייו של אדם
שאינו מקפיד במצוות ,וודאי שלא במצבו הרוחני הנוכחי של עמנו .אך מקורות היסוד שהבאנו
מצביעים על טיבה הרוחני של חשיבותה של הערבות ההדדית בענייני תורה ומצוות.
יתר על כן :כל מה שהעליתי עד כאן משקף את הערבות ההדדית הבסיסית .ערבות זו גדלה
שבעתיים ויותר משנוצרה התאגדות ברורה סביב רעיון אחד ולמען מטרה אחת ,התאגדות שבה
הפרטים מכריזים על עצמם כשייכים לכלל אחד ,ובמקרה שלנו מדינת ישראל .כאן אין מדובר
על פרטים ,שמצאו את עצמם בעל כורחם בלב ים בספינה אחת בדמותה של גזרת ההיסטוריה,
שכפתה על כולנו את מסגרת העם היהודי עתיק היומין .הפרטים במקרה דנן בנו במו ידיהם את
הספינה המשותפת  -מדינת ישראל ,ומרצונם שלהם הרימו עוגן והפליגו יחד אל מקום שלפרט
אין דרך משלו לנוס ממנו .והרי על כל התאגדות כזו להיות לשם שמים  ,8ואין כל היתר להתאחד
כפי שעשו אנשי דור הפלגה ,במטרה למרוד ולהמרות את פי מלכו של עולם .היה זה נימוקם של
רבים מן החרדים לדבר ה' ,שסירבו להשתתף באגודה שהקימה את מדינת ישראל ושקבעה את
חוקיה .הם טענו שאגודה זו אינה לשם שמים ואף להפך מזה ,וממילא לא ראו את עצמם כחלק
ממנה .אלו שראו את עצמם כחלק מן המדינה ,וכוונתי לא רק לציונות הדתית אלא גם לחרדים
רבים ,9עשו זאת בשל הבנתם ,שבהתכנסות שהוכרז בה על הקמת המדינה היה יסוד גדול וחשוב
לשם שמים ,גם אם לא הכל בה היה כשר .שהרי אם לא כך ,מה ליהודי המאמין בריבונו של
עולם ובצורך לקיים את רצונו ולהתאגדות כזו?
דבריו של הראי"ה קוק

10

בנושאים אלו ידועים ורבים מכדי לצטטם במבוא זה .בחרתי דווקא

בדבריו של אחד מגדולי הפוסקים בדורנו ,רב המקובל גם על הציבור החרדי ,הגאון הרב אליעזר
וולדנברג שליט"א ,מחבר שו"ת 'ציץ אליעזר' .הרב מתפלמס עם הטוענים שניתן להתייחס אל
המדינה שקמה כאל תופעה חילונית המנותקת מתודעתנו הדתית .וזה לשונו בספרו החשוב ,הלכות
מדינה )חלק ג' ,שער א' ,מבוא ,ב-ג ,ירושלים תשט"ו(:
"...היא באה לפרש מהות הדבק טוב שלנו עם תורת א-ל חי ,שלא נטעה לחשוב על
הפרדה כל שהיא בין התורה והמדינה ולומר ,דין תורה זאת כדין יתר דתי העמים ,אשר
דבר אין להן עם כללות הנהגת האומה והליכותיה ,וחובת שמירת חוקותיה ומצוותיה
הוא עניין של כל יחיד ויחיד .כי דתנו שונה מדתי כל עם...באופן שנשמת האומה
היא תורת קודשה ,היא מקור בית חייה וממנה היא ניזונית ,וכל הבא להפריד הפרדה
כלשהי בין כללות האומה לבין תורת סיני  -את נפש האומה הוא קובע ,כאחד האומר
לחברו ,שבור חבית ושמור את יינה .תועים מדרך החיים הם אלה המעלים על ליבם
 7עיין למשל חזון איש ,יו"ד סי' ב' ס"ק טז ,וע"ע חזו"א נשים ,קי"ח ס"ק ו ,וע"ע בעמוד הימיני לגר"ש ישראלי
סי' י' ועוד רבים.
 8עיין אבות פ"ד משנה יא על כנסייה לשם שמים ,ועיין מדרש תנאים לדברים י"ז ,יד על עונשם של ישראל
בימי שאול ,כשביקשו מלך שלא לשם שמים.
 9מנהיג אגודת ישראל בעת הקמת המדינה ,הרב יצחק מאיר לוין ,הוא בין החותמים על מגילת העצמאות .הוא
עשה זאת בעצה עם גדולי תורה חשובים )הוא עצמו היה חסיד גור .על עמדתו החיובית של הרבי מגור ,הרה"ג
אברהם מרדכי אלתר ,כלפי הקמת המדינה עיין רמ"מ כשר ,התקופה הגדולה ,ירושלים תשכ"ט ,עמ' רג .ועיין עוד עמ'
רו -רז .בעמ' רה שם מופיעה רשימת גדולי תורה שתמכו בכך .ועיין גם בנוסח שחתמו עליו בטבת תש"ט עשרות
רבות של גדולי תורה שם ,בעמ' שעד-שעח(.
 10עיין למשל 'אורות ישראל' פ"ו ,סעיף ו .ועיין עוד 'מאמרי הראי"ה' ,ח"ב )ירושלים תשמ"ד( עמ' .340
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מחשבות אוון בזדון או בשגגה להורות לעצמם ולאחרים הוראות שווא על הפרדת
הרשות הדתית מהמדינית ,ועל הפרדה בין שיפוט המדינה ותחיקתה לבין השיפוט
הדתי".
מכל זה עולה צורך במאבק עיקש ומתמיד על צביונם של חוקי המדינה במגמה לקרבם ככל
האפשר למותר ולאסור ,לרצוי ולבלתי רצוי על-פי מצוותיה של תורת ה' .כל חקיקה המרחיקה את
חוקי המדינה ממטרותיה של תורת ה' היא פסולה ויש להיאבק נגדה .וכיוון שאין בכוחנו היום
לקרב את החקיקה למגמתה של תורת ה' ,יש לפחות לעשות הכל כדי לשמור על המצב הקיים,
ולקיים את מה שמתבקש מן הנאמר לעיל לפחות ב'שב ואל תעשה'.

ג .מחירו של המאבק
ואולם :אל מול דברים אלו ,שאני מאמין בהם בכל לב ,ואל מול המסקנה המתבקשת מהם,
עומדים שלושה גורמים ,שאין אפשרות שלא להביאם בחשבון:
 .1התחושה של התגברות הניכור של החברה החילונית כלפי כל מה שריח תורה ומצוות נודף ממנו.
הניכור קיים בחברה החילונית המובהקת ,אולם כלל החברה בארץ אינה בנויה מקבוצות סגורות
ומסוגרות; הניכור מחלחל לא מעט אל החברה המסורתית וגם אל שוליים הגדלים והולכים בנוער
של החברה הציונית  -הדתית ,ואין בכוחם של כל בניה של חברה זו לעמוד אל מול זרמי השנאה
שמפנה לעברם דעת הקהל החילונית ומייצגיה.
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אחריותנו לתוצאותיה של תופעה זו אינה מצטמצמת לנזק שהיא גורמת לציונות הדתית .הניכור
הנזכר מחלחל אל תוך הציבור המסורתי ,אל הציבור החילוני אוהד המסורת ובעיקר אל העולים
החדשים .כל אלו ,וכן התרחקותו של הציבור החילוני המובהק מכל מה שקשור לערכי תורה
ויהדות בעקבות ניכור זה  -אמורים להדיר שינה מעיני כל מי שכבוד התורה ומצוותיה יקר לו.
למען הצדק ולמען האיזון אני חש צורך לסייג את דבריי אלו בשתי נקודות .האחת :בדברים
הנזכרים לעיל אין כוונתי להטיל את האשמה על התופעות העגומות המתוארות כאן על הציבור
הדתי או על אחיזת מנהיגיו הרוחניים והפוליטיים בקרנות מזבח ה'סטטוס קוו' הנצחי ,שנתקבל
בימיו ועל דעתו של ראש הממשלה הראשון ,דוד בן גוריון ז"ל .הניכור והשנאה הם בראש
ובראשונה תוצאה של הסתה בלתי מבוקרת ובלתי פוסקת הקיימת במשך שנים בכלי התקשורת
הסתה זו היא דו סטרית ,ולא אנתח עתה את גורמיה( .הניכור והשנאה הם גם תוצאה של פחד
בלתי רציונלי ובלתי מובן מפני ציבור שומרי המצוות ,ושל תחושה שהוא עומד חלילה להשתלט
על החברה הישראלית ,פחד שמקורו בבורות מוחלטת במושגי היהדות הבסיסיים.

12

בורות זו היא

 11קראתי בעיון רב את ספרו של שמעון לב ושיודע לשאול )תל-אביב ,חרגול ,תשנ"ח( .הספר מביא מונולוגים של
ארבעה עשר מבניה של הציונות הדתית שפרקו מעליהם ביודעין עול תורה ,אמונה ומצוות .התרשמתי שחלק ניכר מהם
לא יכלו לעמוד בזמנו אל מול הביקורת שהוטחה בהם כנמנים על הציונות הדתית ,אחרי רצח ראש הממשלה יצחק
רבין ז"ל .הם פרקו מעליהם את עולה של הציונות הדתית ,ובעקבותיו את עול התורה והמצוות בכלל .המחיר שאנו
משלמים על השנאה כלפינו גדול מנשוא ,והוא מזכיר במידה לא קטנה את המחיר ששילם העם היהודי לדורותיו
בפריקת עול מורשתו בשנות הגלות הארוכות.
 12עיין למשל ספרו של ספי רכלבסקי ,חמורו של משיח )תל-אביב ,ידיעות אחרונות (1998 ,וספרו של הדי בן עמר,
בשם שמים )תל-אביב ,עם עובד ,תשנ"ח(.
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ובמוקדי כוח אחרים בחברה הישראלית נגד ציבור שומרי המצוות ונגד מנהיגיו )במידה מסוימת
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תולדה של צמיחתו של דור חדש' ,דור אשר לא ידע' .היא גם תוצאה של היפרדותם של שני
הצבורים ,הדתי והחילוני ,לשכונות מגורים שונות וליישובים שונים .הניכור האמור הוא תוצאה
גם של תחושה כללית ,שרמת החיים ותנאי החיים חשובים מן הלכידות הפנימית ,וכל מה שנוגד
תפיסה זו נראה מפחיד ,מאיים וממילא מעורר שנאה .גם גורמים אובייקטיביים רבים כמו העלייה
הגדולה מחבר העמים ,עלייה שהעלתה מחדש לסדר היום הציבורי את שאלת הזהות היהודית,
חברו לתחושת הניכור הנזכרת .אין לנו עניין לחפש אשמים למצב שנוצר .האחריות למציאת
פתרון מוטלת על כולנו .נראה לי בבירור ,שבחינה מחודשת של מערכת החוקים הקשורה בחיכוך
המתמשך בין שמירת התורה והמצוות לבין שאיפת חופש הפרט של חוגים רחבים עשויה להיות
חלק ,ולו גם חלק קטן ,ממציאת הפתרון הנכסף.
ההסתייגות השנייה מן הדברים הקשים שאמרנו לעיל היא ,שבד בבד עם העמקת הניכור והשנאה
יש גם תופעות רבות של התקרבות ושל רצון לשוב לשורשים היהודיים .אך חלילה לנו מלתת
לתופעות משמחות אלו לעצום את עינינו מן המצוקה שהזכרנו ומאחריותנו לפותרה.
 .2ברור לי שככל שחולף הזמן גדל המרחק בין החוק הכתוב ,המבוסס במידה רבה על ה'סטטוס
קוו' של שנות החמישים ,לבין המציאות ברחוב הישראלי .מציאות זו מקבלת יותר ויותר גושפנקה
רשמית מן הרשויות ,ובעיקר מרשויות המשפט ,שתפיסת העולם השמה בראש מעייניה את חירויות
הפרט היא המכתיבה את דרכן .תפיסת עולם זו היא גם העוצמת את עיניהן במידה רבה מלראות
את חשיבותם של ערכים אחרים העומדים בראש סולם הערכים של ציבור גדול בארץ הזאת.
בית המשפט נוטה שלא לראות ציבור זה כנאור דיו,

13

כדי שיהא בעל זכות השפעה על סולם

הערכים הכללי בחברה הישראלית .דומה ,שהעובדה שהחוק הכתוב הולך ונשחק אל מול המציאות
המשפטית ,חייבת להדאיג כל שוחר דמוקרטיה ,המאמין שסולם הערכים הלאומי צריך להיקבע
על ידי נבחרי העם ,ולא על ידי קבוצת שופטים הומוגנית מבחינה תרבותית וערכית ,שלא אחת
ממנה בעצמה את חבריה  -חשובים ,מכובדים ומלומדים ככל שיהיו  -והבטוחה שהיא המוסמכת
להכתיב את סולם הערכים של החברה הישראלית ולקבוע מהו הצדק .אולם עובדה זו חייבת
להדאיג שבעתיים את כל מי ששואף להביא ככל שניתן להרמוניה בין הברית שכרת הקב"ה עם
עמו בסיני לבין מדינתו של העם היהודי וחוקיה .שהרי במציאות ,כמעט אך ורק החוקים הקשורים
לתורה ולמצוות נשחקים ,בעוד שאר החוקים עומדים על תלם במידה סבירה .ייתכן אפוא ,שיש
מקום לשקול את האפשרות לנסות ולבלום את הסחף על ידי הסכמה הדדית ,וגם במחיר כואב,
כדי שלא נעמוד עם חוק חסר כל ערך מעשי אל מול שוקת שבורה ,שבה נפרצו כל הסייגים
והגדרים הקשורים להיותה של מדינת ישראל מדינתו של העם היהודי בתחום הזהות היהודית,
האישות ,השבת ובעוד תחומים רבים .כל זה כמובן בהנחה ,שהסכמה כזו אכן תיצור רצון טוב
בקרב שני הצדדים ,רצון שיחזק אותה אל מול השחיקה הנזכרת.
 .3עיקר העיקרים הוא הגורם השלישי ,ועם כל חשיבותם של השניים שהזכרתי ,אני רואה בו את
החשוב מכולם :נראה לי ,שהשסע שבתוך החברה הישראלית ,מחמת החיכוך והמריבה המתמדת
סביב הנושאים הדתיים ,הולך ומתקרב לנקודת פילוג ,שאולי אין ממנה דרך חזרה .לא כל כך
חשוב מי אשם בכך .ככל שגדל הפירוד ,הולך הרעיון הנפסד של 'ישראליות' ,שבא להחליף את

13
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מושגי היהדות ,וכובש מקום בלבבות .לבו של רעיון ה'ישראליות' הוא הגדרת הבסיס המשותף של
זהותנו כמדינת ישראל ולא כעם היהודי .שתי המשמעויות העיקריות של הגדרה זו הן) :א( מציאת
המכנה המשותף של ערבות הדדית ומחויבות הדדית בין יהודי ישראלי לבין ערבי ישראלי כגדול
וכקודם למכנה המשותף בין יהודי ישראלי ליהודי החי בגולה.

14

)קיימת לדעתי סתירה בלתי ניתנת

ליישוב בין ה'ישראליות' במלוא מובנה לבין חוק השבות ,העוסק בעם היהודי בלבד(.

15

)ב( מדינת

ישראל שאינה מוגדרת מעצם הווייתה ,וכפי שהדברים מנוסחים במגילת העצמאות ,כמדינת העם
היהודי ,לא תהא קשורה כמדינה בשום קשר למסורת היהודית ,שהרי היא יצור חדש בן יובל
שנים ויותר ,ללא קשר ברור לעם היהודי ,שהוא בן שלושת אלפים שנה ויותר ,ולמורשתו .המורשת
היהודית תהפוך למורשת שבטית ללא קשר למדינה ,לחוקיה ולמוסדותיה .הפירוד בין ה'יהודים'
לבין ה'ישראלים' כאשר בתווך קיים ציבור ערבי גדול ,שזהותו הלאומית והדתית מגובשת היטב
בלא קשר להיותו חלק ממדינת ישראל ,תביא להיחלשות ניכרת ,הן של ה'יהודים' והן של
ה'ישראלים' ביחס לערבים ,ולדעתי תסכן במידה רבה את עצם הווייתנו כאן ואת יכולתנו להגשים
את חלום הדורות של עצמאות יהודית.
 .4כל זאת מלבד הרעות החולות שמוליד עצם השסע והפירוד .רעות אלו ,ילאה הקולמוס מלפרטן
כאן ,והן מובנות לכל מי שעיניו בראשו .אבהיר בנושא זה את דעתי בנקודה אחת :הבדל גדול אני
רואה בין המשטר הדמוקרטי ומערכת החוקים בכל מדינה דמוקרטית בעולם לבין מדינת ישראל.
במדינות אירופה ובארצות הברית ,על כל ההבדלים הרבים ביניהן ,חוקי המדינה וכללי המשטר
הם בבחינת 'כללי משחק' ,שנועדו לשמור על יציבותה של החברה ולמנוע אנרכיה ומלחמת
אזרחים .במדינת ישראל ,גם בשל מצבה הגיאו-פוליטי ובשום פנים לא רק בגללו ,יש סכנה וחשש
שאסור להתעלם מהם מפני מלחמה כוללת ,שתהיה מעצם טבעה מלחמת מעטים כנגד רבים ,כפי
שהיה במלחמת העצמאות ,במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים ,ואף גרוע מכך .במצב
כזה תפקידו של החוק אינו רק למנוע אנרכיה ,אלא גם לגבש וללכד את העם לגוף אחד ,שיוכל
לעמוד יחדיו מול הסכנות האורבות לו מידי אויביו .מצב של התפוררות חברתית כפי שהדברים
נראים עתה ,או אף מצב שבו העניינים העקרוניים מוכרעים על-פי 'כללי משחק הדמוקרטיה',
שבהם הצד האחד מכריע את חברו בעורמה ובתרגילי כוח ,אף שהם מתאימים לכללי המשחק,
מצב כזה אינו מבטיח לנו כלל יכולת קיום מול המבחנים הצפויים לנו ,מבחנים כאלה דורשים
שילוב ידיים ושילוב זרועות איתנים .הסכמה לאומית מחמת רצון טוב ונכונות מרבית לוויתורים
מכל צד עשויים לבוא רק אם כל צד יהיה משוכנע ,שאף חברו לעימות מוותר ככל יכולתו.
ולמצוא פתרון ,שלא יניח לשסע המפצל אותנו לשני שבטים להעמיק .את הפתרון הזה ,ויהיה
מחירו כואב ככל שיהיה ,עלינו להציב ולשקול מול החלופה כפי שהוצגה כאן ,ולא להשלות את
עצמנו ,שניתן להמשיך זמן רב בלא אחת משתי הדרכים  -הפתרון המשותף או הפיצול.

 14אני מסופק אם ערבות הדדית זו תעמוד במבחן ביום פקודה.
' 15יהודי' במובן האידיאולוגי של המילה יוכל לנופף בסתירה זו בעת התנצחות עם האידיאולוגיה ה'ישראלית' .אך
יש לקחת בחשבון ,שסתירה זו תביא את האידיאולוגיה ה'ישראלית' ,אם זו תגבר על יריבתה ,לביטולו של חוק
השבות ,או לשינויו עד לבלי הכר .זאת בעיקר אם ניקח בחשבון את הצורך הפוליטי שלה להתחשב בתביעות
הערבים כדי לגבור על יריבתה.
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סכנה זו חייבת להביא את שני צדי הסכסוך היהודי הפנימי )דתי  -חילוני( לשבת לשולחן אחד

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

כיוון שדרך הפתרון המשותף דורשת מאמץ של עשייה והקרבה ,ואילו אפשרות הפיצול זורמת
באופן טבעי ממעיין המחלוקת המתמשכת ,הרי דחיית ההכרעה בין שתי האפשרויות כמוה כבחירה
מפורשת באפשרות הפיצול בין ישראליות לבין יהדות על המשתמע ממנה בדברינו לעיל.

ד .מה בין 'אמנה' ל'הסכם'
הדרך שבחרנו לשם הצגת הלבטים העומדים בכתיבת האמנה עלולה להעלות לפני הקורא תמונה
של שני קווים מקבילים ללא מפגש ביניהם ,שציבור שומרי המצוות במדינה חי ביניהם .הקו
האחד הוא זה המשקיף על החברה הישראלית ממרומי מגדל הרצוי ,התקווה והשאיפה שאין לנו
כוונה ולא רשות לוותר עליהן :הערבות ההדדית המלאה בין כל בני העם היהודי ,ומחויבותו של
כל אחד מבני העם לשלומו ולרווחתו של זולתו וגם לכך שזולתו יקיים את הברית שהעם חתום
עליה .אני חוזר ומדגיש :בדברנו על ערבות לקיום התורה והמצוות ,אין כוונתנו לדאגה לשלומו
ולרווחתו של האחר בעולם האמת ,עולם השכר והעונש על קיום מצוותיו של הקב"ה .כוונה כזו
מקוממת ,ובמידה רבה של צדק ,את שוחרי זכויות הפרט ,בשל הפטרונות הגלומה בה .שהרי אין
לך חדירה לרשות היחיד יותר מכפיית דרך על האדם כדי להיטיב עמו .ואף שהחוק המקובל
בישראל ובעולם כופה על אדם להישמר מפני פגיעה ,דוגמת כפיית חבישת קסדה על רוכב אופנוע
וחגורות בטיחות על נוסעי מכונית )איני יודע לחלק חילוק מהותי בין מקרים אלו לבין ענייננו(.
עם זאת אני חש ,שהפטרונות על הדרכת הפרט מכוח הדאגה לחלקו בעולם הבא היא תפיסה
שפותחה בעיקר בנצרות .גם ביהדות היא קיימת ,אך לא במקום מרכזי.
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לדבר מתוך גרונו של האינטרס האמיתי של הצד השני ,אלא לדבר על מה שנראה לי כאינטרס
המשותף של כולנו כקהל אחד ,שכל מה שחורג בעליל מרשות היחיד לתחומה של רשות הרבים
ויש לו היבט ציבורי ברור הקשור לכלל האומה ,יהיה תואם ,או לפחות לא יהיה מנוגד ,לברית
הנזכרת.
הקו השני ,הוא הקו המצוי ,המכיר בחולשת כוחו הציבורית של המחנה השואף להוביל את הקו
הראשון ,והמנסה להעפיל מקרקע המציאות אל גובה שאיפות האמת ,בידיעה שהצעדים הראשונים
במסע ארוך זה לעולם יהיו קרובים יותר לקרקע.
המתבונן מבחוץ על לבטים אלו ועל ההכרעה הפנימית בהם לטובת האמנה ,עלול להתרשם
שזוהי הכרעה טקטית ולא הכרעה מהותית .שזוהי כפיפת ראש זמנית של ציבור חלש הממתין
לשעת כושר או להירדמות הצד שכנגד בעת שמירה  -כדי להרים מחדש את ראשו ולבלוע את
טרפו-יריבו .חולשתו הציבורית של קהל שומרי המצוות בעת כתיבת שורות אלו ,בתקופה לאחר
שהחלה האמנה להיכתב ,מחזקת את ההשערה ,שהאמנה אינה אלא תרגיל הישרדות של שומרי
המצוות ,ואינה נכתבת מתוך שאיפה לאחדות אמיתית ומתוך כבוד אמיתי שציבור זה רוחש
לערכיו של 'הצד שכנגד'.
רבים מאלה המאמינים בכך שכוונת האמנה אינה טהורה ,מעדיפים לצאת למלחמת חורמה

 16היא מופיעה בעיקר כחלק ממצוות השבת אבדה ' -אבדת גופו' .מצוות הוכחה ,על-פי פשוטו של מקרא )ויקרא י"ט,
יז( ,היא חלק מהפגת השנאה והכעס על הזולת בשל עוול שעשה ,ועל-פי קבלת חז"ל ופשוטה של ההלכה היא חלק
ממצוות הערבות ההדדית שדיברנו עליה ,של מחויבותנו המשותפת לקיום המצוות .עיין למשל ,הראי"ה קוק ,ערבות
ותוכחה ,בתוך תחומין ה' )עורך איתמר ורהפטיג( ,אלון שבות תשמ"ד ,עמ' .284-283
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בציבור שומרי המצוות במטרה לרסק את כוחו הציבורי ולהכריעו ארצה .אלא שבשל גודלו דרך
זו כנראה לא תצלח ,אלא באמצעות גיוס הציבור הערבי ונציגיו כדי ליצור רוב מלאכותי ודחוק
למהלך חוקתי מתאים ,ולכך יש מחיר המעמיד בספק את כדאיות המהלך כולו.
*
נשוב לדברינו .בפרק זה ובבא אחריו אנסה לשכנע את החילוני המתבונן מן הצד על הלבטים
שנזכרו בפרק הקודם ,שכוונתי בכתיבת האמנה הייתה אמיתית וכנה גם מנקודת המבט החילונית.
זאת אף שאין בכוונתי לוותר גם על האידיאולוגיה הצרופה של האחריות לקיום הברית בין הקב"ה
ובין עמו .בפרק הבא אדון על האידיאולוגיה החילונית כולה מנקודת מבטי כאדם הנמנה על
ציבור שומרי המצוות .דבריי בפרק זה מבוססים על שני עקרונות:
 .1השקפת העולם הנוצרית מבדילה הבדלה ברורה וחדה בין הנוצרים המאמינים שומרי הדת
לבין כל האחרים .ה'אהבה' הנוצרית המפורסמת היא בררנית בעליל .היא מעניקה חסות ואהבה
לבני הדת הנוצרית ,ומשדרת שנאה ל'כופרים' .כפי שכבר הזכרנו ,בסיס האהבה בהשקפת העולם
של תורתנו הוא העם כולו ,ולא האידיאולוגיה .מושא האהבה ,ובעיקר האחריות ושותפות הגורל,
הוא היהודי באשר הוא מבחינת מדרגתו הדתית והרוחנית ולא שומר התורה והמצוות) .חשוב לי
להבהיר בעיקרון זה שתי נקודות:
א( ההלכה היהודית משדרת לכאורה עוינות כלפי פורקי עול מצוות ופורצי גדר )הלכות 'מורידין
ואין מעלין' ,דרשת 'ולא תונו איש את עמיתו  -עם שאתך בתורה ובמצוות' ומשמע שאחרים מותר
להונות(.
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אך עיון בסוגיות המקור ובחינה מדוקדקת של התבטאויותיהם של הפוסקים בנושא זה

מעלים ללא ספק את העובדה ,שהעוינות אינה אלא אמצעי טקטי בלבד כדי להרתיע את עוברי
העברה מדרכם וכדי להרתיע אחרים מללכת בדרכם :אין היא בשום פנים מטרה או תוצאה
כשלעצמה .לכן סייג ה'חזון איש' בשני מקומות

18

ובשתי דרכים שונות את תוקפה של הלכה זו

היום.
ב( הדת הנוצרית משדרת עוינות של ממש כלפי אלו שאינם מודים בה.

19

ההלכה היהודית רואה

את האהבה ואת האחריות כלפי כל יהודי כמעגל מרכזי ,ובתוכו יש מעגלים פנימיים קודמים,
דוגמת 'עניי עירך' או שארי בשר ,ומחוצה לו יש מעגלי דאגה ואחריות נוספים כלפי כלל בני
האדם ,ואף כלפי החי והצומח .גם כאן ,העוינות המשודרת לעתים בהלכה כלפי הגוי היא בשל
מצב מלחמה או חצי  -מלחמה עם אותם גויים ,בשל העוינות שהם מקרינים כלפי היהודים ,או
בשל החשד בהם ]כאשר חשד זה מבוסס[ .אי אפשר לנתק את הלכת 'הורדה לבור' של גויים
ללכת לשמאלו של הגוי ,כדי שייקל עליו להתגונן ולהכות את הגוי בעת שיותקף על ידו .אווירת
העוינות נובעת מן החשד כלפי הגויים ומפחד מפניהם .בדברינו נתרכז במעגל העיקרי ,האחריות
כלפי היהודי וכלפי העם היהודי.
מכל מקום ,האחריות כלפי העם עומדת כאמור כשלעצמה בכל ההלכה היהודית ובכל הגותה.
 17עיין עוד עבודה זרה כ"ו ,בבא מציעא נ"ט ,רמב"ם הלכות דעות ו' ,ח .רבנו יונה ,שערי תשובה מאמר רי"ט.
חפץ חיים הלכות לשון הרע ד' ,ז ועוד.
 18עיין בדבריו ביורה דעה ב' ,טז ובאבן העזר  -נשים קי"ח ,ו.
 19כפי שהגדיר זאת יש"ו עצמו בתנועת יד כלפי היושבים לפניו" :הנה אמי ואחי ,כי כל העושה רצון האלוקים הוא
אחי ואחותי ואמי!" ,או בנוסח אחר" :כל העושה רצון אבי שבשמים הוא אח ואחות ואם לי" )מתוך "יש"ו הנוצרי",
עמ'  295ו  (417 -כלומר ,רק כלפי מאמיני דתו.
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על-פי כמה פוסקים מן ההלכה הסמוכה לה בגמרא ,המורה ליהודי ההולך בדרך בצדו של גוי,
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ההיגיון אומר אפוא ,שהאחריות שהזכרנו כלפי קיום הברית עם הקב"ה ניצבת כקומה שנייה
בבניינו של העם היהודי ,ומהווה משבצת נפרדת )מבחינה מסוימת ,שתוגדר בהמשך( בשאיפתנו 20.שהרי
אילולא הייתה משמעות נפרדת לעצם אחריותנו כלפי העם ,גם בלא קשר למידת שמירתו את
הברית שכרתנו עם א-לוהנו ,הייתה משמעות זו אובדת ונטמעת במשמעות החדשה ,שאחריותנו
הבסיסית היא כלפי שומרי התורה והמצוות בלבד .ודרך זו כאמור לעיל אינה נכונה ,לדעתנו.
במוסגר לעיל הסתייגנו מהפרדת המשבצות  -משבצת עצם קיומו של העם היהודי ומשבצת
האחריות כלפי שמירתו את הברית עם הקב"ה .עם כל הקושי לדייק בהגדרתה ,אבהיר את
השקפתי:
אחריותנו וערבותנו כלפי העם היהודי ,וממילא כלפי כל פרט בו ,היא כל עוד הוא מגדיר את
עצמו כיהודי ,ובהגדרה העשויה להתקבל על הדעת ,ולא כתירוץ בעלמא )ובתנאי שהוא אכן יהודי
גם מנקודת מבט אובייקטיבית .טיב הגדרה זו יידון בסעיפי חוק השבות וחוק המרשם שהצענו(.
הגדרתו העצמית כיהודי אינה חופפת בשום פנים ואופן את מידת שמירת המצוות שהוא מקבל על
עצמו ,אך היא כוללת מדרך ההיגיון כמה עקרונות ברזל שאין לסטות מהם .בהמשך נדון בהגדרה
מדויקת יותר) .אבהיר את דבריי :יש מחויבות בסיסית של אחריות וערבות גם כלפי יהודי ,שכבר
אינו מגדיר את עצמו ככזה .אך מחויבות זו מוגבלת לתקווה שניתן להניאו מדרכו ולהשיבו אל
חיק היהדות .בדברנו לעיל על אדם המגדיר עצמו כיהודי ,אף שהוא רואה את עצמו כחופשי
מעול התורה והמצוות וכפטור מלקיימן .אף שהוא כופר ביציאת מצרים ובמתן תורה ובמשמעותן
לגביו ,קיימת כלפיו מחויבות לאחריות ולערבות ללא תנאי ,וגם ללא התקווה שישוב מדרכו ויהפוך
לשומר תורה ומצוות ,ואף שתקווה זו כשלעצמה ודאי פועמת בלבנו(.
עולה מדברינו ,שהרצון להגיע לאמנה בין הצדדים השונים לסכסוך הפנים  -יהודי המתמשך הוא
רצון אמיתי ועומד כשלעצמו ,ולא רק כאמצעי הישרדות דתי או כקרש קפיצה טקטי לשלב הבא,
שהוא קיום הברית עם הקב"ה .עיקרון זה קשור בהגדרת זהותנו כיהודים שומרי מצוות ביחס
לציבור החילוני.
 .2העיקרון השני מבהיר את השקפתי על עמדתה של התורה כלפי כפיית הברית על מי שאין
ברצונו לקיימה .שהרי אם דעתי היא ,שהיעדר הכפייה שמשדרת אמנה זו נובע רק מחולשה
ומחוסר ברירה ,ולמעשה עלי לשאוף ,כיהודי המאמין בתורה ובמצוות ,לכפות את התורה על
החילונים ,הרי שאין אני בא לאמנה זו בידיים נקיות .לפי זה האמנה עשויה להיות לא יותר
מהסכם 'מסחרי' בין שני בעלי עמדת כוח ,למשל כמו בין מוכר בית לבין חברו .בהסכם כזה
בעל הכוח המשפטי על הבית מוכן לוותר עליו תמורת הכסף ,וכן להפך .והרי זו אינה 'אמנה'
אלא 'הסכם' ,והוא ההפך הגמור ממה שברצוני להגיע אליו כאן .אבהיר אפוא את דעתי בנושא
הכפייה:
כפי שכתבתי לעיל ב'משל הספינה' ,משל המקובל על בעלי המוסר ,הדעת נותנת ,שיש היגיון
בכפיית המצוות על היחיד ,גם אם מדובר בכפייתו לקיים מצווה בפועל ,ולא רק במניעתו מלעבור

 20ייתכן שזוהי כוונתו של מדרש 'תנא דבי אליהו' פרק ט"ו ,שישראל קודמים לתורה .ועיין גם בדבריו של הראי"ה
קוק ב'אורות' ,אורות ישראל ,ד' ,ד.
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עברה .כך מפורש במסכת כתובות )דף פ"ו( ,וכן בפוסקים.

21

נראה לי ,שאין טעם רב בכפיית

מצווה על אדם כדי להיטיב לו באחריתו ,בעולם הבא וכד' .הכפייה היא מחשש ל'פורץ גדר',
דהיינו ,פורק עול ביודעין ,שאנו חוששים שהתנהגותו תביא להרפיה או לפריצת חישוקי המסגרת
החברתית הקהילתית או אף הלאומית ,שהיא יסוד גדול בקיום התורה ,הן מבחינה מעשית והן
מן הבחינה העקרונית .מי שפורץ את מסגרת ה'יחד' בשם חופש הפרט שלו ורצונו האישי ,עומד
בעליל נגד האינטרסים של החברה ,וזכותה להיאבק בו .כלל זה קיים גם בחברה החילונית -
המערבית בתחומים רבים.
הואיל וכך ,היום ,כשהגדר כבר פרוצה ממילא ,אין בדרך של כפייה כדי לגודרה ,ואף אם יש בה
לעתים מעט גדירה חיצונית ,נזקה מרובה בעליל מתועלתה,

22

שהרי החברה בכללה אינה בנויה

על שמירת המצוות כבימים עברו .לא מצאתי בשום מקור סיוע לכפייה במצבנו היום ,שעל ציבור
אחד לכפות את דרך התורה על ציבור אחר.

23

כל כוונתנו היא להגדיר את קווי ההסכמה הלאומית של הציבור כולו ,שעל הפרט יהיה לקבלה.
ברור לנו ,שכל מה שהוא פחות מהסכמה לאומית לא יתקבל בכפייה מבחינה מעשית ,ואף אם
יתקבל ,לא תהיה הסכמה של הפרטים בדיעבד לכוף ראשם מפניו ,אם לא יתקבל בהסכמה של
רוב גדול של האומה.
ועדיין יכול בר פלוגתנו החילוני לבוא ולטעון ולבאר את מסקנתנו ההלכתית כנובעת מחולשת
מעמד התורה היום .ולא היא! אין כלל זכר להלכה של ציבור הכופה את דרך התורה על ציבור
אחר .ואילו חברה הכופה על היחיד שלא יפרוץ את דרכה ,היא תופעה מקובלת ודמוקרטית .יתר
על כן ,אין ספק שדרך הכפייה כלל לא תצלח היום בענייני תורה ומצוות לגבי אנשים שאינם
חלק ממסגרת דתית מובהקת .רעיונות המשטר הדמוקרטי וחופש הפרט הופנמו בתרבות האנושית
המוכרת לנו בצורה כה רבה ובלתי ניתנת לשליטה ,עד שבלא שום קשר לשאלה ,אם תופעה זו
היא חיובית או שלילית )ודומני שכל שומרי המצוות יסכימו לכך ,שטוב ורע משמשים בערבוביה
בתוצאות הרעיון הדמוקרטי ,אף שבוודאי יחלקו ביניהם בשאלת מידת הטוב ומידת הרע שבכך(,
ניאלץ להודות ,שיד ה' היא בהכוונת מהלך תולדות האנושות ,שהרי אין בידנו לשנותה .ממילא

וכדבריו ניתן לדייק גם מן הרמב"ם על דין כפייה במצוות ,וזו לשונו:
"יש לבית דין להלקות מי שאינו מחוייב מלקות ולהרוג מי שאינו מחוייב מיתה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות
סייג לתורה ,וכיון שרואים בית דין שפרצו העם בדבר יש להן לגדור ולחזק הדבר כפי מה שיראה להם הכל הוראת שעה
לא שיקבע הלכה לדורות"
משמע ,הכול תלוי בשיקול הדעת הנכון למקומו ולשעתו ובמטרה לעשות סייג המועיל לכלל העם ולא לצורך חינוכו של
העבריין הפרטי .ובמציאות היום נזקה של הכפייה גדול מתועלתה עשרת מונים.
 23ואף מרא דשמעתא ,הגר"ש ישראלי ב'עמוד הימיני' שם קרוב מאוד לדברינו מטעמיו שלו ,ואף הם קרובים
לדברינו.
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 21מן הנחרצים בפסק זה ,של כפייה אף על מצוות עשה  -נתיבות המשפט סי' ג' סס"ק א ,וכן האו"ש ממרים ד' ,ג.
פוסקים אחרים ,דוגמת קצה"ח במשובב נתיבות שם ועוד -תלו את הכפייה על מצוות עשה בבי"ד דווקא .מכל מקום
פסק המנ"ח במצוות הוכחה )רל"ט ,ד( שבמצוות לא תעשה חייב להפרישו מאיסור ,ואפילו בכוח .ועיין עוד משנ"ב שמ"ז
בשה"צ ח .והגר"ש ישראלי ב'עמוד הימיני' בסי' י' פירש על-פי הש"ך )יו"ד קנ"א ,ו( והדגמ"ר )שם( ,שמותר למונעו
מעברה רק אם בכך יחזירנו למוטב .אך לא אם ימנענו מבחינה מעשית כרגע ,ובהמשך דרכו יחזור העבריין לסורו ,אין
עליו חיוב להפרישו .והרי דווקא מקרה זה רלוונטי לענייננו.
 22סברה דומה בעניין אחר ב'חזון איש' יורה דעה ב' ,טז) .ועיין שוב שם ,אבן העזר קי"ח ,ו( ולצורך העניין
נביא את לשונו:
"...אבל בזמן העלם ,שנכרתה האמונה מן דלת העם ,אין במעשה הורדה גדר הפרצה אלא הוספת פרצה ,שיהיה בעיניהם
כמעשה השחתה ואלמות ח"ו ,וכיוון שכל עצמנו לתקן ,אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון ,ועלינו להחזירם בעבותות אהבה
ולהעמידם בקרן אורה במה שידנו מגעת".
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אין לנו אלא להיערך למציאות זו ,ולתקן עולם במלכות ה' באמצעי שכנוע ,בדוגמה אישית
וב'עבותות אהבה' ,כלשונו של ה'חזון איש' .לפחות בדיעבד ניתן לראות גם את מעלותיה של דרך
זו ,החותרת יותר ל'נעשה ונשמע' ,ופחות ל'כפה עליהם הר כגיגית' .דומה שאין צורך לפרט את
מעלותיה של קבלה מרצון על פני קבלה מכפייה,

24

אף שהדרך אליה ארוכה וקשה לאין ערוך מזו

של קודמתה .נסיים פרק זה בדבריו של הנביא:
הנה ימים באים נאם ידוד וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה:
לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים
אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם ידוד :כי זאת הברית אשר
אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ידוד נתתי את תורתי בקרבם ועל
לבם אכתבנה והייתי להם לא-לוהים והמה יהיו לי לעם :ולא ילמדו עוד איש את
רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ידוד כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם
נאם ידוד כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד:

)ירמיהו ל"א ,ל -לג(.

ה .על הסובלנות ועל הציונות החילונית מזווית ראיה של שומר מצוות
בפרקים הקודמים הדגשתי ,שאמנה זו אינה הסכם של 'תן וקח' אלא דבר עמוק יותר .היא שותפות
של אמת ,שותפות הרואה במאחד את העיקר ובשונה את המשני ,והמחייבת כל צד לתרום ככל
שהוא אך יכול לקופה המשותפת .מאליה עולה השאלה על עמדתי זו :האומנם יכול אדם המאמין
בכל לבו במחויבותו לברית שכרת הקב"ה עם עמו ,והשולל בכל לבו את הכפירה ,את המינות ואת
האפיקורסות ,להגיע לשותפות של אמת עם הציבור החופשי ,הדוגל בתרבות החילונית ,השוללת
את מה שהקב"ה מצווה עלינו להאמין ,ואת הדרך שהוא מצווה את כולנו ללכת בה?
אנסה לבאר את האידיאה החילונית כפי שהיא נראית מבעד למשקפיי כאדם מאמין וכאדם
שלמד את עיקרי השקפתו מתורתו של הראי"ה קוק זצ"ל .אקדים ואומר:
 .1אינני משתמש בפרק זה בדברים מפורשים שהראי"ה קוק כותב ,אלא בדברים שנראה לי
שלמדתי מעיקרי תורתו .אם יש טעות בדרך הצגת הדברים ,ה' הטוב יכפר בעדי ,והראי"ה נקי
מעוון.
 .2דבריי הם על האידיאה החילונית ,ובשום פנים ואופן לא על אדם או על ציבור כלשהו .אינני
שופט כל הארץ ,ולא אבוא לשפוט ולהעניק ציונים לשום איש ולשום קהל .יש לי ביקורת רבה
וגם כבוד רב הן אל עצמי והן אל ציבור שומרי המצוות שאני חי בתוכו ,כיוצא בו גם יחסי
לאדם החילוני ולציבור החילוני.
התייחסות ההלכה אל פורק עול מצוות )דין 'עם שאתך בתורה ובמצוות' ו'עושה מעשי עמך'( כבר
נידונה לעיל ,וצוין ששלילת רבות מזכויותיו בחברה אינה עמדה אידיאולוגית כלפי פורק העול,
אלא אמצעי הרתעה ,שמטרתו לשמור על הכלל שומר המצוות ,ולמנוע פריצת גדרות .הבאנו לעיל

24

עיינו בהרחבה באורות התשובה לראי"ה קוק זצ"ל ,פרק ד' סעיף י.
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את פסקיו של מרן בעל ה'חזון איש' בנידון ,ומהם עולה ,שבימינו אין כל סברה שאמצעי הרתעה
אלו יועילו ,יש איסור גמור להשתמש בהם ,ויש לחפש דרכים אחרות לבצר את חומות התורה
ומצוותיה.

25

אדון להלן ביחס הראוי לדעתי לעקרונות התרבות החילונית מאז הפכה זו מתופעה שולית בחברה
היהודית לתופעה הנמצאת במרכז הזירה של חברה זו.
אקדים לשאלה ה'חילונית' העומדת על הפרק ,מספר שורות על הסובלנות בכלל.
עמדותיהם של מספר הוגי דעות ,ששללו את האבסולוטיות של הדת ,או אלו שדגלו בספקנות
האידיאולוגית ,בשלילת תודעת האמת אצל האדם או אף בשלילת האמת האובייקטיבית
והמוחלטת בכלל ,יצרו בסיס נרחב לסובלנות כלפי דעות אחרות וממילא יכולת לקבל כמעט כל
אדם וכמעט כל דעה .למיטב הכרתי ,אין לסובלנות כזו כל דריסת רגל בבית המדרש ,המאמין
באמונה שלימה בקב"ה ובתורתו .הסובלנות נבנתה גם על יסודות אחרים ,החל מן הניכור ואובדן
תחושת ה'יחד' ,שהביאה להבנה ,שעולמו הפנימי של אדם כלל אינו נוגע לזולתו ,וכלה בסובלנות
כאמצעי טקטי ולא מהותי המאפשר חיים משותפים לאנשים שונים ולקהילות שונות בעלי דעות
מגוונות.
הראי"ה קוק הרים ברבים ממאמריו את נס הסובלנות כעיקרון ,ולא רק כאמצעי .זו בנויה ,על-פי
שיטתו ,מן ההכרה ,שהאמת כלולה מגוונים רבים ,ואף למעלה מזה ,וכל אחד מגוונים אלו יכול להיות
יסוד לשיטה המלכדת סביבה קבוצה אנושית .השיטה האידיאלית על-פי דרכו ,היא זו המחזיקה
בידה לא כלי נשיפה ולא כלי מיתר ,אלא את שרביט המנצח על התזמורת כולה .שיטה זו מתיימרת
לכלול בתוכה את הגוונים כולם ,לדרג אותם ולשבץ אותם על-פי מידתם הנכונה במערכת הכוללת
וגם לקבוע מה מתוכם הוא הגורם הקובע להלכה ולמעשה .כאן לכאורה מובנה הפרדוקס בשיטתו
של הראי"ה .שהרי נוסחת האמת הכוללת ,שהסובלנות היא כאמור ,מרכיב עקרוני בתוכה ,הופכת
ממילא להיות מן 'האמת הכוללת' ל'אמת האחת' שאין בלתה ,וממילא לקנאית ,בלתי מתפשרת ובלתי
סובלנית .על מדוכה זו כבר נשתברו קולמוסים של חכמים רבים,

26

ולא מן הנמנע שהיא סיבה לכך,

שהרואים עצמם כתלמידיו של הראי"ה התפצלו באופן ברור לקנאים ולסובלנים.
הבעיה שהעלינו עוסקת בשורשים העיוניים של הסובלנות ,ואין לי הרבה להוסיף על הדברים
החשובים שנכתבו על כך.
התיאורטי .גורם זה הוא הידיעה הנכונה של ערך עצמנו ,קוצר ידינו ומגבלותינו ביחס לנדרש
מאתנו דווקא מכוח השלמות והאמת הכוללת .כאן נוכל להבדיל באופן ברור בין המחלוקת
האידיאולוגית שיש לנו עם שיטות אחרות ,גם עם אלו הדוגלות בכפירה בה' ,וכאן נוכל גם
 25החזון איש שלל במפורש רק את אמצעי ההרתעה הקשים ביותר ,כהורדה לבור או באי העלאת אדם מתוכו .אך
מסברה איני רואה הבדל בין אמצעים אלו לקלים יותר ,כמו אלו הקשורים לכבודו של הזולת  ,שאינו בגדר 'עושה
מעשה עמך' .מן החפץ חיים כלל ד' הלכה ז' וממקורותיו שם ובבאר מים חיים משמע לי ,שאף דין 'עם שאתך בתורה
ובמצוות' הוא אמצעי הרתעה ולא יחס בסיסי לפורק העול.
 26עיינו למשל ב' איש שלום ,הסובלנות במשנת הרב קוק ושורשיה העיוניים ,דעת  ,20תשמ"ח עמ' 168-151
ובספרו הרב קוק בין רציונליזם ומיסטיקה )תל-אביב ,עם עובד ,תש"ן( במקומות רבים .לאחרונה כתב על כך בהעמקה
הרב י' שרלו 'הסובלנות בשנת הרב קוק -בחינה מחודשת' ,בקובץ 'על דרך האבות' )עורך :א' בזק( ,אלון שבות,
תשס"א ,עמ' .516-499
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מבחינה מעשית נראה לי שיש להוסיף גורם אחד  ,שאינו יכול להיות מובא בחשבון בדיון
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להיות קנאים ,לבין מחלוקתנו עם הגופים והאנשים המייצגים שיטות אלו ,שכלפיהם נוכל להיות
סובלניים ,ומסיבות עקרוניות.
אנו אוהבים ומכבדים את עצמנו למרות חסרונותינו ביחס לשלמות הנדרשת מאתנו .ממילא נוכל
לנהוג כך גם כלפי הזולת .אם השתכנענו ,שהזולת הוא איש אמת הנאמן לעקרונותיו ,וסבור
שדרכו היא הדרך הישרה שיבור לו האדם ,ואם נקבל את ההנחה דלעיל ,שגם בדרכו זו ישנה,
ולו נקודה אחת של אמת ,ואם נזכור שגם ההישגים שלנו חלקיים וגם בדרכנו שלנו עדיין רבות
אבני הנגף עד שנגיע אל המטרה ,נוכל לראות את עצמנו ואת הזולת כשניים הנושאים בעול
של מטלה אחת ,ו'זה אינו יכול וזה אינו יכול'

27

כשהוא לבדו להגיע אל השלימות .כך יכולה

השותפות להיות שותפות של אמת בגובה העיניים ,ולא שותפות של מייצג השלימות עם 'תינוק
שנשבה' .כל זה בלא לוותר חלילה ,על חוט השערה מאמונתנו ומחתירתנו להגיע לכל מה שהקב"ה
דורש מאתנו בתורתו.
נשוב להתמודדותנו עם הציונות החילונית.
הנחת היסוד הקובעת את השקפתי היא האמונה הבלתי מסויגת בה' ובתורתו על כל האמור בה
ועל כל מצוותיה .זו אינה אמת סובייקטיבית ולא אמת יחסית .זוהי הסיבה שאין מקום בלבי,
ולו כחודו של מחט ,למתן לגיטימיות לכפירה בה' ובתורתו.
אך מבית מדרשו של הראי"ה קוק למדתי שני דברים הקשורים לפרקנו :האחד  -היכולת לחלק
את האמונה ואת המעשה שבעקבותיה למדורים שונים .בני הדור הראשון של הציונות החילונית,
דורו של הראי"ה ,אמנם לא קיבלו עליהם את עול התורה והמצוות הנאמרים בעקבות יציאת
מצרים ומעמד הר סיני .אך הם קיבלו עליהם במידה רבה עקרונות הדומים לשלושה עקרונות
יסוד שמכתיב לנו ספר בראשית ביחס לעם ישראל:
) (1העובדה שבניהם של שלושת האבות וארבע האימהות הם עם אחד בעל גורל אחד וייעוד
אחד ,עם השומר על ייחודו באמצעות הקמת משפחה וקשרי נישואין רק בתוך עצמו .הדבר בא
לידי ביטוי קודם כל במצוות ברית המילה ,ובכך שאברהם השביע את עבדו זקן ביתו דווקא על
מילתו )"שים נא ידך תחת ירכי"( שלא ייקח אישה לבנו )ליצחק( אלא ממשפחתו ומבית אביו,
ולא מבנות כנען .הערבות ומחויבות ההצלה כלולות בעיקרון זה ,ובאות לידי ביטוי במלחמתו של
אברהם במלכים כדי להציל את לוט בן אחיו )ללא קשר למצבו הרוחני( ושמעון ולוי אחי דינה
המחלצים אותה משבייה בביתו של שכם.
) (2הכמיהה לארץ ישראל וההליכה אליה למרות הרעב והמחסור ,הסכנה והבדידות ,כפי שעשה
אברהם .הדבקות באדמתה ובישובה למרות כל הקשיים ,וכפי שקיים בה יצחק ,וחזרתו של יעקב
אליה אחרי עשרים שנה של גלות בחרן .גם זכות ירושתה קשורה בעיקרון הקודם של איסור
הנישואין עם בנות הארץ .שהרי ֵעָשו נשא נשים כנעניות ,ולכן נשללה ממנו ברכת הסגולה
הקשורה בירושת הארץ ,וניתנה ליעקב בעת שנצטווה על ידי אביו שלא לקחת לו אישה מבנות
כנען ,אלא מן המשפחה בלבד.

 27מונח הלכתי )עיין מסכת שבת דף צ"ב-צ"ג( הדן בשניים הנושאים יחדיו דבר כבד ,שאין ביכולת אחד מהם
להרימו לבדו .על-פי ההלכה -שניהם נושאים באחריות משותפת לתוצאות הרמתו של החפץ ,ואף שתרומתו של החזק
מביניהם לנשיאה הייתה גדולה משל חברו.
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) (3אברהם זוכה בירושת הארץ מהנחה שהוא מלמד את בניו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט ,וספר
בראשית רואה דרך זו כניגוד לדרכם של אנשי סדום ועמורה הכנעניות ,שהארץ הקיאה אותם,
דרך שמאפייניה המוכרים לנו מן התורה הם התעללות בנערה חסרת ישע באין מוחה ,משכב זכר
 'מעשה סדום' והתעללות באורח ,בהלך ובגר חסר הזכויות.כאמור ,בני הדור הראשון של הציונות החילונית קיבלו עליהם עקרונות דומים בלא לקשור אותם
ישירות לתקופת האבות ולספר בראשית .לעומת זאת ,הם כפרו בכל הקשור לתורה ולמצוות
ולהתגלות ה' לעמו .עיקר מעלותיו של הציבור החילוני שהוזכר בתקופתו של הראי"ה היו הכמיהה
לציון ,השאיפה לחירות מדינית ולצדק בסיסי ,אהבת האדמה והעבודה העברית והגבורה היהודית
הכרוכה בהן .קדמה לתנועה הציונית בדור אחד תנועת כל ישראל חברים ,שהייתה ביסודה בעלת
תפיסת עולם חילונית ,וחרתה על דגלה בעקבות עלילת הדם בדמשק )תקל"ד( את הערבות היהודית
הכוללת ,ובתוכה גם את זו של יהודי מערב אירופה לבני עמם שבארצות האסלם.
גדולי תורה רבים בדור הנזכר

28

התייחסו אל הציונים החילונים דאז כאל 'פושעי ישראל בגופם'.

29

להבנתם ,ונימוקם עמם ,לא ניתן להתייחס בחיוב לאידיאולוגיה ,ויהיו מעלותיה אשר יהיו ,אם בסיסה
מקולקל ,והיא כופרת באמונתנו בקב"ה ,בתורתו ובמצוותיו ,ואף פועלת נגדה.30
הראי"ה קוק זצ"ל ,שבנה את דרכו במידה רבה על-פי עקרונות מתורת הסוד ועל אמונה בסגולה
פנימית אצל כל יהודי מירושת האבות  ,31חידש ,שניתן להתייחס אל המעלות הנזכרות )אלו או
אחרות( אף שהן באות מתודעה חילונית,

32

ולראות בהן ביטוי של קדושה פנימית )בשום פנים אין

כוונתי לחשיבה המקוממת חילונים רבים ,של חדירה רעיונית אל תת-תודעתם ,וניסיון לחבר אותה
בדרך פסיכולוגית אל שבילי האמונה( .אולי יכול היה להסתמך גם על המדרש האומר" :הלואי
אותי עזבו ותורתי שמרו ...שהאור שבה היה מחזירן למוטב".

33

שכתבנו כאן ,האור שבספר בראשית,

34

הרי שהאור שבתורה ,ובמושגים

ראוי מצד עצמו כבסיס של קדושה אף ביחס לעוזבי ה'.

דבריו של הראי"ה קוק ,על החיבור לקדושה שראה אצל אותם כופרים ,בשל ערכי היסוד שהיו
בהם ביחסם לציון ולעם ישראל גם בלא קשר לאמונה בקב"ה ובתורה שניתנה בסיני ,יכלו
להסתמך גם על דברי הרמב"ן )במדבר ט"ו ,כב( על כך ,שכשדור או דורות שלמים עוזבים את
התורה ,ולא רק יחידים ,נחשב הדבר לכל העם כשגגה ולא כזדון ,וזאת ,מחמת האווירה הכללית
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 28הרידב"ז מסלוצק ,הג"ר יוסף חיים זוננפלד ועוד.
 29מונח הלכתי המכוון אל פורקי עול תורה ומצוות .מקורו בישעיהו ס"ו ,כד .למיטב עניות דעתי נקבע מושג זה בעת
שפורקי העול היו מעטים וחריגים בקהילה היהודית .מן הרמב"ן ב'במדבר' ט"ו ,כב עולה לכאורה ,שאין לדמות מצב זה
למצב שחלק ניכר מעם ישראל פרק עול תורה ומצוות .להלן נדון בכך.
 30שיטתו של המהר"ל )ב'גבורות ה' פרק ד' ובמקומות רבים אחרים נראית לי קרובה לשיטתם של אותם גדולים .לדבריו
אין לעם ישראל כל אפשרות קיום ,ואפילו זמנית ,בלא שמירה על תורה ומצוות.
 31עיין למשל אגרת תקנ"ה בח"ב מאיגרותיו.
 32השתמשתי כאן בכוונה במונח המעורפל 'תודעה חילונית' ,וזאת משום שמדבריו של הראי''ה אני מבין שכוונתו גם
לתודעה של כפירה גמורה בה' ,ולמרות זאת ניתן לייחד את חלק הקדושה הקיים בכופרים ,החלק הקשור בזיקתם
המרשימה לעם ישראל ולארץ ישראל .בדבריי שלי בעקבות דבריו הנועזים של הרב זצ''ל אני מסוגל להזדהות עם
התחברות עם התודעה החילונית רק אם אגדיר אותה כחוסר נכונות ואף מרידה בקבלת עול מלכותו של הקב''ה
ומצוותיו ,אך לא עם כפירה גמורה )אני חוזר ומדגיש ,אינני מדבר כאן כלל על אפשרות החיבור עם האנשים
שמאחורי תודעת הכפירה .עם אפשרות זו ודאי שאני מזדהה .כוונתי להתחברות  -מבחוץ ,כמובן  -עם האידיאולוגיה
והתרבות שלהם( .אך דומני שלחילוק זה בין דבריו הקדושים של הרב זצ''ל לבין דבריי הדלים אין היום משמעות
מעשית גדולה ,כיוון שבעיית דורנו אינה הכפירה הגמורה ,אלא חוסר הנכונות להתחבר עם תורה ומצוות ,וכאן דבריי
עולים בקנה אחד עם דבריו של הרב זצ"ל.
 33פתיחתא ב' באיכה רבה וכן הוא בירושלמי חגיגה פ"א הלכה ז'.
 34אני מדגיש שוב ,רעיון זה של דמיון לספר בראשית אינו מופיע בראי"ה קוק.
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המעודדת כפירה ,ושניתן ללמד מחמתה זכות על עוברי העברה ,שהם סוברים שעבר זמנה של
התורה או מסיבות אחרות.
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על דור הכופר במחויבותו

לתורה ולמצוות ,מטענתם של זקני ישראל ליחזקאל לאחר שגלו לבבל..." :אמר להן :חזרו בתשובה.
אמרו לו :עבד שמכרו רבו ,ואישה שגירשה בעלה ,כלום יש לזה על זה כלום?" כלומר ,כל הברית
והמצוות מסתמכות על כך שה' הוציאנו ממצרים מעבדות לחירות ,ועתה החזירנו הקב"ה לגלות,
למצב שהיינו בו קודם יציאת מצרים .לכאורה מצב זה היה קיים גם לפני מאה שנה .אמנם
ודאי שטענה זו אינה נכונה כלל ,והנביא השיב להם בחריפות על טענתם ,ואף האמנה שנחתמה
בידי ראשי העם בימי עזרא ונחמיה מתמודדת עם טענה זו .אך ייתכן לראות בה לימוד זכות,
העשוי למתן את הביקורת על הכופרים בתורה ,בעיקר אם אינם כופרים בעצם קיומו של העם
ובמשתמע מכך.
הדבר השני שלמדתי מבית מדרשו של הראי"ה קוק הוא ההכרה בכך ,שיש תחומים הקשורים
בקודש ,שבהם עשויה היהדות הנאמנה לתורה ולמצוות לפגר אחרי האידיאולוגיה החילונית -
בזמן ,בעוצמה ובכמות .היא עשויה להיזקק לחילונית כדי לקנות ממנה את ערכיה או כדי לחזקם
בתודעתה .זו האחרונה עשויה אפוא ,להוביל בתחומים מסוימים ,הקשורים כאמור ,אל הקודש.
כך היה במידה מסוימת עם הכמיהה לציון ,העבודה העברית ואהבת האדמה וגאולתה ,וכן בעת
הצורך להתגייס למלחמה על חיי עם ישראל בארצו .כל אלו עמדו בצד מעלותיה וקישורה אל
הקודש של היהדות הנאמנה ,ונמצאו שתי הדרכים מפרנסות זו את זו .בשום פנים אין פירוש
הדבר שעל היהדות הנאמנה להטמיע בתוכה את החילוניות .שהרי ודאי הוא ,שכל ערכי האמת
מצויים בקודש פנימה ,ואין צורך לייבאם ממקורות זרים .אולם הזמן ,שהיה עלול לעבור עד
שהייתה היהדות הנאמנה רוכשת לעצמה מכוחה שלה ערכים אלו ,היה עלול להיות רב מדי,
ותרומתה של החילוניות לרכישת ערכים אלו וגם ליכולת להפנימם אל הקודש פנימה ,היא תרומה
חשובה ביותר.
הייתה חשיבות רבה לכך ,שהאידיאולוגיה החילונית נראתה על ידי הוגה דעות בשיעור קומתו
של הראי"ה קוק לא רק כמחוברת אל הקודש ,אלא גם כמובילה בכמה מערכיו .כך יצאה
האידיאולוגיה החילונית בתודעתם של תלמידיו של הרב ורבבות אלפי מוקירי דרכו  -מגדר של
אבר מדולדל מבחינה רוחנית ,הנגרר אחרי המחנה ,אל גדר שותפה של ממש בחזיתה של התודעה
היהודית.
*

*

דורות חלפו ,ההיסטוריה השתנתה ,ודמויות כיהודה המכבי ,יהושע חנקין ,יוסף טרומפלדור ,יצחק
טבנקין וישראל גלילי איבדו במקצת את זוהרן באידיאולוגיה החילונית ,ועמן גם ערכי הציונות
החילונית שהזכרנו .בד בבד עם תופעה זו הפנימה דווקא היהדות הדתית לאומית במחשבה
ובמעשה את מורשתם של אישים אלו ואת ערכיהם .ההולכים בדרכו של הראי"ה הבינו ,שעליהם
לבקש את היתרונות החדשים של התופעה החילונית ,יתרונות שהיהדות הנאמנה לא השכילה

 35אמנם חשוב לציין ,שהרמב"ן לא העלה לימוד זכות על אלו הכופרים לגמרי בקב"ה ,ולא אוכל להוכיח מה היה
אומר במקרה כזה ,ועיין בהערתנו לעיל.
 36סנהדרין ק"ה ,ע"א.
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לקנות ולהפנים מכוח עצמה ,ולא נותר לה אלא ללומדם מרעותה החילונית .שני הערכים הבולטים
ביותר שענו לדרישות אלו היו ההומניזם והדמוקרטיה )שניהם קשורים ברעיון הליברלי שהראי"ה
דן גם עליו באורות התחייה י''ח(.
עד כאן התורה האידיאולוגית המנחה אותי .מכאן כמה הרהורים אישיים המטרידים את מנוחתי
ואני מבקש לשתף בהם את הקורא .יש לדברים אלו גוון פוליטי לכאורה ,אך הוא אינו חשוב לי
במסגרת זו כלל ועיקר ,ואני מבקש להתלבט יחד עם הקורא בשאלה הערכית הקשורה לענייננו,
ולהותיר את השורות הבאות בפרק זה בסימן שאלה ולא בסימן קריאה.
בשנים האחרונות חל לדעתי מפנה המעמיד בסימן שאלה את דבקותה של החילוניות בהומניזם.
מוביליה ויוצריה של התרבות החילונית ,ההומניסטית והדמוקרטית ,אלו שידעו למחות בעבר
על כל עוולה מוסרית מצדו האחד של המתרס ,נאלמו ושתקו מול העוולות שמתרחשות לנוכח
עינינו בשנים האחרונות .אירועים דוגמת הסעודה המשותפת עם מי שהיה אחראי ישירות לרצח
עשרים ושלושה ילדים בבית הספר במעלות ,מתן כלי נשק לאנשי המשטרה הפלשתינאית אשר בין
שורותיהם ישנם מחבלים ,שחרורם של אלו מבתי הכלא והפיכתם לשוטרים בשירות החוק ,ניכור
ואדישות עד לכדי זלזול ,לעתים בוטה ולעגני ,בחייהם של תושבי יש"ע על נשיהם וטפם ,שחרורם
של רוצחים ערביים שרצחו משתפי פעולה עם הצבא והשב"כ בגין הטענה ה'משפטית' ,שמחבלים
רוצחי ערבים אינם נכללים בהגדרה של רוצחים שדם על ידיהם ,האדישות כלפי הפקרתם של
הערבים שכרתו ברית עם ישראל וסמכו על נאמנותה ,הן ביש"ע והן בלבנון ,והופקרו עם בני
משפחותיהם למוות ,לעינויים ולביזה ,כל אלו היו נחלתם של פוליטיקאים ,וכלל לא חשוב לאיזה
מגזר הם שייכים .אך מובילי התרבות החילונית שתקו ,ושתיקתם הייתה כהודאה .בכך הם העמידו
בספק את כנות ההומניזם של התרבות החילונית ,והעלו את השאלה הנוקבת ,אם אינו כסות
עיניים וכלי נוסף בשירות הפוליטיקה.
גם על הטענה החילונית ,שהשמאל החילוני הוא השומר על הדמוקרטיה 'מפני הדת' ,הוטלו
צללים כבדים בשנים האחרונות עם התייצבותם של בית המשפט העליון ,הפרקליטות והתקשורת-
'שומרת הדמוקרטיה' בצדו האחד של המתרס הפוליטי באופן ברור ,וניצול כוחם כדי להכריע
את המחלוקת הפוליטית החוצה את העם בכוח .גם ניהול המו"מ הגורלי על ידי ממשלת מעבר
שלא נהנתה מגיבוי ציבורי ,והעובדה שאנשי רוח רבים מצמרת האליטה הישראלית אומרים עתה
רק בשל העקרונות הדמוקרטיים ,והם מוכנים לרמוס ביודעין את כל מי שיפריע להם בדרכם
זו ,כל אלו מעלים סימני שאלה ,לאו דווקא קלים ,על הטענה שהתרבות החילונית הנה מעוז
הדמוקרטיה.
שוב עומדים תלמידיו של הראי"ה קוק ושואלים את עצמם בלא טיפה אחת של ציניות ,מהם
הערכים שיכולה התרבות החילונית לתרום לחברה היהודית המשותפת ,ערכים שבית המדרש עם
כל אמונתו שמקורם של ערכי האמת הוא בקודש פנימה ,מתקשה להוציאם אל הפועל באותה
עוצמה ובאותה נחרצות ,שהתרבות החילונית מצליחה לעשותם.
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במפורש שלא יוותרו על ההזדמנות הנראית בדרכם לעשות שלום עם האומה הערבית )ממש כך!(
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*
יהיו מבין שומרי המצוות מי שייתכן שישמחו לאידה של התרבות החילונית יריבתה המרה של
האמונה בה' ובתורתו מזה שלושה יובלות ,הנראית במבט ראשון )ואולי שטחי( מאבדת את ערכיה.
יהיו מי שיראו בכך אות להתפוררותה ,שהרי בלא מערכת ערכים אמיתית ,תאבד תרבות זו את
עצמה לדעת .יהיו מי שיראו בכך הזדמנות לקרוא לכל המחזיקים בתרבות החילונית לשוב הביתה,
אל חיקה של היהדות הנאמנה.
בלב כבד ,אך בדעה נחרצת אומר ,שאין חלקי עימם .אם אכן תאבד מערכת הערכים של הציונות
החילונית ,אני מניח ,שלא מעטים מבין הניזונים ממנה אכן ישובו אל חיק האמונה .אך על-פי
התהליכים הנרקמים בעם אני חושש ,שכוחה של דרך האמונה היום אינו חזק דיו ,ורבים יותר
ילכו לדרך שלישית ,של התנכרות גמורה לכל דבר שערכי יהדות ועם ישראל נודף ממנו ,אל דרך
שלדעתי היא בבחינת 'כל באיה לא ישובון' .זוהי דרך שתיטוש את השמירה על המסגרת של
העם היהודי בארצו ,תמאס בברית המילה ובמחויבות שהיא מבטאת למשפחה היהודית ,למניעת
ההתבוללות ו'תועבות כנען' בחיי המין ,תפקיר את העריבות ההדדית ותשתף פעולה עם שונאי
ישראל נגד יהודים בעל דעה אחרת ואורח חיים שונה ,וסופה תמאס גם בארץ חמדה ותקבל את
ההגירה המוחלטת מכאן כדרך נכונה.
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לכן אעשה כל מה שביכולתי כדי לגלות את ערכי האמת שבציונות החילונית ,ואני מקווה שאמצא
אותם .רק כך אוכל לבוא לציבור כולו בידים נקיות ,ולהכריז על שאיפתי לשותפות של אמת של
יניקה הדדית של כוחות הטוב וערכי האמת לקראת הליכה יחדיו אל היעדים המשותפים לכולנו.
לא אוכל לעשות זאת בכנות בלא לתבוע את מנהיגי התרבות הציונית  -חילונית לעשות את
חשבון נפשה של תרבות זו באומץ ובאמת ,ולשאול את עצמם את השאלות הנכונות ,לאן הם
מובילים את תרבותם.

ו .היש גבול לאחריותנו לשלימות האומה?
הייתי עם טענותיי אצל רבנים גדולים בתורה ,ודנתי לפניהם בסוגיות שעל פרקנו .כמה מן הרבנים
החשובים הביעו חשדנות וספקנות ביחס לתוצאות המהלך המוצע ,ואני מסכים עם חששותיהם.
כמה מהם העלו טענות על-פי ההלכה נגד המהלך ,ובפרטי טענותיהם העיקריות ובתשובותיי
אדון בפרקים הבאים .עם זאת ,כולם הכירו בקושי המצב היום ,והיו מודעים לסכנת ההידרדרות
מחמתו .כמעט כל מי שטענו כלפיי טענות על-פי ההלכה ,לא היו מוכנים לשמוע על אפשרות
להקל בהלכה מחמת הדחק ,וכוונתי רק להקל בהלכות הנהגת הציבור ,ובשום פנים לא להקלה
בהלכות שבת או בהלכות אישות או גיור .התרשמתי מגישתם של אותם רבנים גדולי תורה ,אף
שלא אמרו זאת במפורש ,שיש עדיפות לשמירת המצב הקיים בלא להקל בענייני ציבור )בלבד!(
בדברים שהוחזקו כאסורים ,גם אם המחיר יהיה הידרדרות כוללת ,כיוון שזו אינה קורית מחמת

 37אני מסופק מאוד ,אם הרמב"ן שהבאנו לעיל ,שחטא העדה נחשב לעולם כשגגה ,יאמר זאת גם במקרה כזה ,של
התנכרות מוחלטת לעם ה' .ואני נוטה לחשוב ,שהתשובה היא שלילית.
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מעשים שלנו והוראות שלנו ,ואנו כאנוסים במצב החדש העלול להיווצר ,ואין לנו אחריות במה
שאינו בתחום שליטתנו .לשון אחרת ,מחויבותנו שלא לצאת ביוזמה חדשה שיש בה שינוי מן
הקיים היא בתחום אחריותנו .החשש מהידרדרות כללית של העם -של אלו שאינם סרים למשמעת
ההלכה ,אינו באחריותנו.
דבר זה עשוי לפעמים להיות נכון כאשר מדובר על אדם פרטי שאינו סר מרצונו למשמעת
ההלכה )"הלעיטהו לרשע וכו' "" ,אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך"( אם כי בהסתייגויות
רבות ,וכמבואר בפוסקים .כאשר מדובר באחריות למצבו של כלל העם ,הדברים עשויים להיות
שונים לחלוטין .סוגיה זו  -ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים ,ואגע בה בשורות אלו רק בנקודות
בודדות.
הסוגיה שאעסוק בה בשורות הבאות ,קשורה לענייננו רק מן הבחינה העקרונית ,היא עוסקת
בהתרת האיסורים החמורים ביותר והמפורשים ביותר ,עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים,
ובעיקר באמירה ברורה בשם התורה של הלכות והשקפות הנוגדות את התורה בעליל ,שהיא עבירה
שחילול השם שבה  -מי ישורנו .המשא ומתן ההלכתי על התרת איסורים אלו בהוראת שעה הוא
מחשש לתשלום מחיר שאולי הוא גבוה לא פחות מכך ,והוא  -החשש לכיליונו של העם מחמת
גזירת אויב או להידרדרותו הדתית והמוסרית לקו שאין ממנו חזרה.
לעומת זאת ,העניינים שאנו עוסקים בהם בגוף מפעלנו ,אינם התרת איסורי תורה מפורשים,
אלא עניינים בהלכות ציבור ,שהקשר בינם לבין הלכות מפורשות הוא לעתים עקיף במידה זו
או אחרת ,נלמד מסברה וקשור בשיקול דעת של כאן ועכשיו .מאידך גיסא ,המחיר שאנו צופים
אם לא נגמיש את עמדתנו כהצעת האמנה ,אף שלדעתנו הוא חמור ,הוא ודאי אינו חמור כמו
בדוגמות שנביא .למרות זאת יש לדעתנו עניין גדול לנגוע בסוגיה זו ,המעלה באופן כללי את
שיקול האחריות הלאומית לעומת האפשרות ,שתפקידנו כבני אדם לעסוק במצוות ולקיים את
ההלכה ,ותוצאות מעשינו אלו נמצאות בפיקוחו של נותן התורה והמצוות ,והוא ידאג לעמו ולקיומו
הרוחני והגשמי ,מעין "בהדי כבשי דרחמנא למה לך ,מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ,ומה דניחא
קמיה קודשא בריך הוא  -לעביד".

38

*
חריגה מן הכללים המקובלים נידונה בראשונים בכמה סוגיות ,ונזכיר בעיקר את ה'נמוקי יוסף'
בסנהדרין דף ע"ד על חסיד שבדור ,הרשאי לחרוג מן ההלכה המקובלת )של יעבור ואל ייהרג(
כדי לגדור בכך פרצה רוחנית בדור .בהרחבה רבה נידונו הדברים אצל הראי"ה קוק בשו"ת משפט
מבחינה רוחנית והן מבחינת סכנה קיומית  -עשויה לדחות לשעתה אף איסורים חמורים כשפיכות
דמים וגילוי עריות .כך שמענו על אדם ,שרכב על סוס בשבת ,והביאוהו לבית דין וסקלוהו ,משום
שהשעה הייתה צריכה לכך ,וכן היה )לעניות דעתי( מעשהו של פינחס בן אלעזר בזמרי בן סלוא.
גם משה ,הרג שלושת אלפים מעובדי העגל בלא משפט מסודר.

39

כך נהגו על-פי המדרש גם יעל

)עם סיסרא( ואסתר )עם אחשורוש( באיסור גילוי עריות לצורך הצלת כלל ישראל.

 38ברכות דף י' ע"א .ותרגומו )של מה שאמר ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך( :מה לך אצל מסתריו של הקב"ה?! מה
שנצטווית -צריך אתה לעשות ,ומה שירצה הקב"ה -יעשה הוא.
 39על-פי הפשט ,וזו לדעתי גם כוונת הגמרא בסנהדרין פ"ב.
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כהן סי' קמ"ג-קמ"ה ,ומסקנותיו הן ,ש'מיגדר מילתא' ,כלומר ,המשימה של גדירת פרצת הדור הן
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אך גם הראי"ה קוק שם גבול לעיקרון זה באיסור עבודה זרה .לדעתו ,אם ניתן להציל את כלל
ישראל על ידי עבירה באיסור עבודה זרה ,אין לעבור על איסור זה ,ולגבי גורלם של ישראל-
ה' הוא ,הטוב בעיניו יעשה.
הראי"ה קוק סמך את דבריו על הוראת שעה של נביא .הותר לנביא להורות בהוראת שעה
לעבור על כל איסור ,פרט לאיסור עבודה זרה ,שעליו ישנה פרשה מיוחדת )דברים י"ג( שבאה
לאסור עבודה זרה על-פי הוראת נביא .אמנם על-פי פשטי המקראות יש לכאורה מקום לבעל
הדין לחלוק ולומר ,שלא נאסרה עבודה זרה בהוראת נביא אלא במדבר בשם אלוהים אחרים,
וכמשתמע מן הפסוקים ,ולא על נביא המורה בשם ה' בהוראת שעה לעבור על איסור עבודה
זרה.

40

אולם ההלכה הפשוטה נפסקה על-פי הסוגיות כדברי הראי"ה קוק.

ניתן להביא שתי ראיות מקראיות לדבריו של הראי"ה ,שבאיסור עבודה זרה אין לחוש לסכנת
כלל ישראל ,ויש אפוא גבול לאחריותנו הלאומית.
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א( חנניה מישאל ועזריה לא חששו לכך,

שמסירובם להוראת נבוכדנאצר להשתחוות לצלמו ,עלולה חלילה ,לצמוח גזירת כליה לעם ישראל
)עיין דניאל ג'( .ב( מרדכי סירב להשתחוות להמן ,אף שזקני דורו טענו כנגדו ,שהוא מכניס את
כלל ישראל לסכנה ,וכפי שאכן קרה .מרדכי עצמו הורה לאסתר להיכנס לאחשורוש לצורך הצלת
כלל ישראל ,על אף שכניסה זו הייתה כרוכה בגילוי עריות .משמע ,שהגבול עובר בין גילוי עריות
לעבודה זרה.
אף על-פי כן יש מקום לחלוק על ראיות אלו .במדרש הגדול לשמות )פרק ט'( נזכר ,שיחזקאל
הנביא חלק על דרכם של חנניה מישאל ועזריה ,משום שחשש ,שכתוצאה ממעשיהם 'אבדה שארית
יהודה' .למרדכי ,על-פי המדרש ,היו נימוקים שונים ממה שאמרנו להחלטתו לסרב להשתחוות.
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מדברי המדרש הגדול הנ"ל עולה במפורש ,שתיתכן דעה ,שגם איסור עבודה זרה
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נדחה בחשש

לגורלו של עם ישראל .כלומר ,אין גבול לאחריותם של מנהיגי הדור לקיומו הפיזי והרוחני של עם
ישראל ,וחילול השם שבכיליונו של העם גדול מכל איסור ,כולל איסור עבודה זרה.
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עבירה אחרת חמורה ביותר ,והיא קשורה יותר לענייננו היא סילוף דברי תורה ואמירת הלכות
או ענייני השקפת עולם משמה של התורה ,דברים שאינם נכונים  -מחשש פן יבולע לעם ישראל.
במרכז סוגיה זו ניתן להביא שתי נקודות :א( המהרש"ל ב'ים של שלמה' בבא קמא פרק ד' סי' ט'
פסק ,שלשנות דבר אחד מן ההלכה בשם התורה הוא איסור שחייבים עליו ב'ייהרג ואל יעבור'.
מכלל דבריו ומן הראיה שהביא עולה ,שאין לעשות זאת גם כשהסכנה נשקפת לכלל ישראל
ולתורה כולה .משמע ,עלינו לעשות את המוטל עלינו ,ולגבי כלל ישראל  -ה' יעשה הטוב בעיניו.
" 40כי מנסה ה'...לדעת הישכם אוהבים את ה' ."...ואם לטענת הנביא ה' ציווה זאת ,אין כאן ניסיון המעמיד למבחן את
אהבת ה' .כך משמע לענ"ד גם בספרי )פרשה פד( על פרשת נביא שקר .אך בגמרא בסנהדרין צ' משמע שמדובר בנביא
ה' ,המצווה בשם ה' לעבוד ע"ז .והרמב"ן שם הביא את שני הפירושים.
 41למרות שמפשט הדברים בסנהדרין ק"ז לגבי דויד שביקש לעבוד ע"ז כדי למנוע חילול השם נראה נגד דבריו .והוא
עצמו הזכיר סוגיה זו וטען שדויד חזר בו ,והודה לחושי הארכי.
 42עיינו בהרחבה במאמרנו 'ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה  -מדוע' בתוך 'הדסה היא אסתר' )עורך  -א' בזק(
אלון שבות ,תשנ"ז.
 43ועל-פי המדרש הנ"ל היה צלמו של נ"נ ע"ז גמורה ,ולא רק אנדרטי לכבוד מלכים כדברי התוס' בפסחים
נ"ג וסיעתם.
 44אמנם מסתבר ,שלא התיר המדרש עבודה זרה על-פי דברי הנביא ,אלא במשתחווה לה בכפייה ,ולא במודה בצד
כלשהו הקיים בה .ועיין על הבדל זה )בעניין אחר( ברמב"ן בדברים י"ג ,ב.
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הקדמה אישית :יעקב מדן

אמנם ישנן עדויות לכך ,שכמה מחכמי ישראל נהגו במהלך הדורות בדרך שונה מן המהרש"ל.
המקרה הבולט ביותר הידוע לי הוא מקרהו של רבי יוסף דויד זינצהיים )תק"ה  -תקע"ג .להלן-
ריד"ז( מחבר הספר 'יד דויד' על הש"ס ועוד שו"ת .הריד"ז נתמנה על ידי נפוליאון לעמוד בראש
ה'סנהדרין' בפאריז ,ונתבקש עם צוות חכמיו לנסח את עמדת התורה בהלכה ובהשקפת עולם
בנושאים שונים ,ולקובעם כחוק דתי ליהודי צרפת ואיטליה .הניסוח שיצא מתחת ידו נוגד את
השקפת התורה בעליל במספר נושאים )דוגמת הפסק ,שהשירות בצבא נפוליאון פוטר את המשרת
בו מקיום מצוות ,שהפקודות אינן מאפשרות לקיימן' .פסק' נוסף :האמירה ש'ואהבת לרעך כמוך'
ושאר מצוות שנאמר בהן 'אחיך' וכד' עולות גם על הנוצרים ,מכיוון שהם מאמינים בא-ל אחד,
ועוד( .נראה בבירור ,שריד"ז חתם על עיוותים אלו מחשש ,שאם יעמיד השליט במקומו בראש
הסנהדרין מישהו אחר ,יהיה הקלקול גדול שבעתיים .מהספדו של החת"ם סופר עליו
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עולה,

שהוא נטה לקבל בדיעבד את שיקול דעתו זה של הריד"ז )אף שספק אם היה מורה לעשות כך
לכתחילה(.
לעניות דעתי ,הדברים עדיין לא יצאו מידי תמיהה ,אך יש בהם כדי להראות עד כמה הרחיקו
לכת לעיתים ,גדולי ישראל ,בדאגתם שמא יבולע לדור מהשתלטותם של גורמים העלולים להרוס
את שמירת התורה על מרכז הזירה של החיים היהודיים.
כאמור ,בדברינו באמנה זו אף לא התקרבנו חלילה ,להתרת האסור בשם התורה .אך משקלה
של השאלה הלאומית הכוללת וגם ידיעת מגבלותיה ביחס להלכה הפסוקה ליוו אותנו בדרכנו
בחיבור זה.

ז .לגיטימציה לחטא ב'הוראת בית דין'
אנסה להתמודד כאן עם העיקריות שבטענות ההלכתיות שהעלו נגדי כמה מגדולי הרבנים של
הציונות הדתית ,אשר את מימיהם אנו שותים:
אחת הטענות שהעלו רבותיי כנגדי היא מדבריו הקדושים של ר"י עראמה בספרו 'עקידת יצחק'
)בראשית פרשה כ' ,ודומה לכך בדברים פרשה צ"ט( .בעל העקידה טוען שם ,שאנשים רבים חטאו
בחטאים שלא היו פחות חמורים מחטאת סדום ועמורה .העונש הכבד ,לדעתו ,על סדום ועמורה
היה בגלל שהם עיגנו את עיוות דרכם בחוק ,והפכוהו בכך לדרך חיים רשמית .זאת בעת שחטאו
של כל אדם ,וכמה שיהיה כבד ,מתפרש ככישלון אישי ,ולא כדרך חיים לכתחילה .וכן כתב בספר
כיוצא בו בנידון דידן ,כל עוד אנשים עוברים על החוק ופותחים עסקים בשבת או נישאים
בנישואין אזרחיים בחו"ל ,ופקיד הרישום רושם אותם כאן על-פי נישואיהם בחו"ל ,אין כאן
הכרזת מרידה רשמית בתורת ה' ,המצריכה קידושין של ממש ועל-פי ההלכה .מה שאין כן כאשר
תכיר המדינה רשמית ולכתחילה בנישואין כאלה ,או כאשר תתיר לכתחילה לפתוח עסקי בידור
וכד' בשבתות.
 45עיין דרשות חת"ם סופר דף פ' ע"ג ,בחידושי תורת משה לפרשת ויגש ,מהדורה תניינא ,ובפתיחה לספר 'מנחת
עני' )ירושלים ,תשל"ד ,עמ' .(32 - 29
 46ואכן ה'דעת משה' בסי' ז' פסק ע"ס דברי העקידה ,שאין להתיר לזוג לערוך חופה בין המצרים כדי להצילם מאיסור.
וזאת ,אף על-פי שאין ערוך לגודל הצלתם מאיסור חמור לעומת קלותו היחסית של האיסור לשאת אשה בין המצרים.
ועיין בכך גם בר"נ רקובר' ,חטא כדי שיזכה חברך' ,תחומין י"ב ,אלון שבות ,תשנ"א ,בעיקר בעמ' .122
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דברים שם ,שחטא קטן שנעשה ברשות בית דין הוא חטאת כל הקהל.
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אך לעניות דעתי יש לחלק בין הנידון לבין הראיה בכמה דברים.
 (1בעל העקידה מדבר בפרשת סדום על מעורבות פעילה של המחוקקים והשופטים בעוולות
שנעשו בסדום .אין הכוונה לכך שהם בהכרח השתתפו בפועל ידיהם באונס הנערות ,בעושק
האביונים ובשוד האורחים והגרים ,אלא לכך שמעורבותם המשפטית והחוקתית בעוולות אלו
הביאה באופן פעיל לעידודן.
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לרוב צערי ,איני יכול להכחיש מכול וכול את העובדה ,שעם כל

מעלותיהן האמיתיות ,לעיתים גם אצלנו בבית מביאות המערכת החוקתית והמערכת המשפטית
במעשיהן לעוולות קשות ,לניסיון לעקירה מן היסוד של חוקי התורה ולעידוד מעשי טרור ורשע.
אך אין לכך כל קשר לדברים הנכתבים באמנה זו .שהרי משמעות ההיתר לפתיחת מסעדות או
עסקי בידור בשבת אינה תמיכה פעילה בחילול שבת דווקא ,אלא אמירה ,שדבר זה לא ייאסר
עוד על-פי החוק ,ומדינת ישראל לא תעניש את מחלל השבת ,פותח המסעדה .דבר זה ,שעל מדינת
ישראל ,מעצם היותה מדינתו של העם היהודי ,לכפות את קיום המצוות או את שמירת האיסורים
שבתורה על אזרחיה היהודים ,אינו כה פשוט ,ואינו בהכרח דומה לאשמת מנהיגיה ושופטיה
של סדום ,שעליה דיבר בעל ה'עקידה' .גם עבירות שעוברת הממשלה בתחום הרישום ,כרישום
נישואים שאינם נישואים ורישום יהודי שאינו יהודי ,אינן בהכרח דומות לעבריינות הפעילה של
שופטי סדום ,וכפי שהגדרנו אותה לעיל.
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גם ההסתמכות על דבריו של בעל ה'עקידה' בספר דברים ,שראה שם הוראת היתר שאינה נכונה
של בית הדין  -כחטאת הקהל ,אינה בהכרח דומה לענייננו ,שהרי בית הדין הגדול ,וכן לאחר
שפסקה סנהדרין מישראל  -כל בית דין בעירו ובמקומו ,וודאי מצווים על הנהגתו הרוחנית של
עם ישראל .ודאי הוא ,שאם בית הדין יתיר לפתוח עסקי בידור או הסעה ציבורית בשבת ,משמעות
ההיתר היא בשם התורה ,ואין לך פגם גדול מזה .לכן פסק בחריפות רבה הג"ר אליעזר ולדנברג
בשו"ת 'ציץ אליעזר' )ז' ,כב( על סמך דבריו אלו של 'בעל העקידה' ,שאין לבי"ד להתיר בשום
פנים העמדת משגיח מטעמם במפעל ,כדי שיקפיד שחילול השבת בו ייעשה באיסורי שבות של
אמירה לנוכרי ,ולא באיסורי תורה על ידי יהודים ,משום שיש בכך נתינת גושפנקה תורנית על
ידי בית דין לחילול שבת באיסורי דרבנן .ואין בצורך להצלת העובדים מאיסור תורה כדי להתיר
זאת.

49

אך האומנם מייעדים מוריי ורבותיי את תפקידו של בית הדין ,הרועה הרוחני של כלל

ישראל  -לממשלת ישראל ולחוקי המדינה?
 47בעל ה'עקידה' התייחס שם בעיקר להחלטה שלא להחזיק יד עני ואביון .בפרשת פילגש בגבעה ,שהוא מתייחס
גם אליה ,מדובר על עשיית פשעים בפועל .בנמשל  -המקרה ההלכתי שהוא מתייחס אליו ,הוא מדבר על קהילות
שהנהגתן ביקשה לתמוך בפועל ,ואף במתן כספים לקיומם של בתי בושת ר"ל בקהילה לצורך הצלת הבחורים הפרוצים
מלנאוף עם נוכריות או עם נשים נשואות.
 48ייתכן שניתן להשוות את החילוק שעשינו כאן לדבריו של הג"ר עובדיה יוסף בשו"ת 'יביע אומר' ,ח"ד ,יו"ד ,סי' ז'
)דבריו ודברי ה'ציץ אליעזר' להלן הובאו גם במאמרו של י' אחיטוב' ,הלעיטהו לרשע וימות'  -הימנעות מהצלת אדם
מחטא ,תחומין ט' ,אלון שבות ,תשמ"ח עמ'  .(170-156הרב טוען בתשובה שם ,שיש להתיר לתת הכשר למסעדה המוכנה
להקפיד על כשרות מאכליה ,גם אם בעל המסעדה עומד על ’זכותו‘ להגיש לאורחיו גלידה חלבית מיד אחרי ארוחה
בשרית ,ואפילו בתוך הארוחה עצמה לאחר שאכלו את הבשר .נימוקו הוא ,הואיל והשגחת בית הדין אינה אלא על
כשרות המאכלים ,ולא על רשותם של האוכלים לאכול מה שליבם חפץ ,אין המקרה דומה לנידון אצל בעל ’העקידה‘,
שהתמיכה הייתה בגוף ה‘איסור‘ ,בזונות עצמן .הרב בתשובה מוסיף לכך הערכה כללית על מצב התורה בדורנו” :ועכ“פ
הדבר ברור שמכיון שלהרבה אנשים הויא הצלה גמורה ,בודאי שחובה קדושה מוטלת על הרבנות המקומית לגדור
הפרצה שבכחם לגדור ולהכשיר המסעדה כדת ,ולמנות משגיח קבוע ירא וחרד לדבר ה‘ ובן דעת שיוכל לעמוד על
המשמר להציל מה שניתן להציל .והשי“ת יגדור פרצות עם ישראל“ וכו‘.
אמנם ניתן לחלק לכאן ולכאן בין הנידון של הרב לבין הנידון שלנו .אך עיקר העניין נראה לי מכוון בדומה לחילוק
שכתבנו בין היתר מפורש או כמעט מפורש של בית הדין או של ההנהגה הרוחנית ,שאותם אסרו בעל 'העקידה' וה'ציץ
אליעזר' לבין אי-עמידה על חומת האיסור ,שבה כדאי לעשות את שיקול הדעת הכללי של הרווח מול ההפסד.
 49דברים דומים כתב הג"ר משה פיינשטיין בשו"ת 'אגרות משה' חיו"ד א' סי' נ"ב.
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הקדמה אישית :יעקב מדן

בהמשך דברינו נדון בע"ה ביתר הרחבה בתפקידם הרוחני של מוסדות השלטון של מדינת ישראל
על-פי השקפתנו.
 (2ניתן להניח ,שבעל ה'עקידה' רואה את שופטי סדום כחייבים וכמחייבים את עירם בעונש
הפיכתה ,מכיוון שהייתה להם מטרה מודעת להרבות רוע ורשע .אומנם ,בעל העקידה הקיש מכך
לחומרא גם לגבי המקרה שהוא דן עליו ,קהילות שלא עקרו בתי בושת מתוכן מתוך רשלנות,
וחלקן אף תמכו בזונות בכסף בנימוק של הצלת הרווקים הנואפים מאיסור חמור יותר של זנות
עם אשת איש או עם גויה .הוא טוען שם כנגד הנהגתן של קהילות אלו על סמך משפטה
של סדום ,שזנות הנעשית ברשות בית דין חמורה מנשוא .עיקר נימוקו הוא להבדיל בין חטא
"כשיסכימו עליו דעת רבים ,והדת ניתנה בבתי דיניהם שלא למחות בו" לבין חטא "שיעבור
עליו איש ישראל בסתר ושלא לדעת הרבים ובלי רשות בית דין" .אך נראה לי ,שמלבד ההבדל
שהזכרנו ,בין חוק המדינה לבין 'רשות בית דין' והנהגת הקהילות ,שהיו ציפיות ממנה להיות גם
הנהגה רוחנית ,קיים הבדל נוסף .החטא שאנחנו מתייחסים אליו ,ומחמתו עסקנו באמנה ,אינו
נעשה בסתר ,ולא באקראי על ידי אנשים בודדים .הפרצה גלויה לכול ,והיא 'ברשות בית דין' אם
ירצו או אם לא ירצו בכך )אלא אם כן נחשיב את 'בית הדין' כאנוסים .אך זוהי כבר סוגיה
אחרת ,ולא עליה דיבר בעל העקידה ,ואנו עסקנו בה מעט בפרק הקודם( .חילול השבת בפרהסיה
במדינה הולך וגדל ללא קשר לשאלה מה כתוב בחוק .השופטים נוהגים בחוק כרצונם .המשטרה
אינה רוצה לאכוף אותו ואינה מסוגלת לעשות זאת .עסקי המסחר ,הבילוי וההסעות הציבוריות
פרוצים לכל רוח ,וכך גם בתחומים אחרים .הקלות שבה יכולים בני זוג "להינשא" ולהיפרד בלא
רב ,בלא הלכה ובלא כל סייג הלכתי ,והעובדה שמספר הזוגות הנרשמים לנישואין ברבנות אינו
עולה כבר מזה זמן רב הם חלק קטן מן העדות לחוסר משמעותו של החוק היום בעניינים דתיים,
ועד כמה אין האמנה פורצת כל גדר משמעותית בביצור מעמדה של התורה במדינה .נכון הוא,
שהחוק הפורמלי ישונה בכמה תחומים ל'רעה' בשל כוונה להגיע להישגים חשובים בתחום יהדותה
של המדינה בתחומים המקובלים על רוב גדול של הציבור היהודי בארץ .כלום גם לשינוי ברוח
כזו כיוון בעל ה'עקידה' את דבריו על משפטה של סדום?
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 (3יסודו הנזכר של בעל העקידה הובא בתשובות רבות בפוסקים ,ורבות מתוכן ,אף שהביאוהו,
ואף שהסכימו עמו מבחינה עקרונית ,נטו להקל במקרים שהובאו לפניהם ,בשל שיקולים שהזמן,
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 50דברינו אלו דומים קצת )ולענ"ד ,המקרים שאנו דנים בהם חד משמעיים יותר( לדבריו של הגר"ע יוסף ,שהובאו
בשו"ת 'ציץ אליעזר' )חלק י"ב ,סי' צד( ,ובהם פסק להקל ולתת הכשר לבית מלון המגיש לאורחיו הרוצים בכך ,מאכלי
חלב אחרי מאכלי בשר )בלא לפגום בכשרותם של הכלים( ,וכמו שכתב בתשובה שהובאה לעיל .הוא דוחה את הטענה
מדברי בעל 'העקידה' ,שיש כאן אכילת חלב אחרי בשר 'ברשות בית דין' .טענתו להבנתנו היא ,שבעל העקידה דיבר
במקום שהיה ניתן לגדור את הפרצה .ואילו בדורנו ,הפרצה קיימת ועומדת ,ואין בידנו לגודרה .וזו לשונו" :אמרתי אבא
אעיר בקצרה במ"ש הדר"ג )סי' נ"ה( בענין תעודת הכשר לבית מלון שנותן מאכלי חלב אחר בשר למי שרוצה בכך .ודעתו
הרחבה היא שיש למנוע מלתת הכשר ופיקוח על מלון כזה ,והסתייע בין השאר מדברי העקדת יצחק פ' וירא וכו' .ולפע"ד לא
קרב זה אל זה .כי אילו יכולנו להעמיד דגל הדת על תלה בודאי שהיה עלינו למחות בתוקף ולייסר את החטאים בנפשותם
המכשילים את הרבים .אבל בזמנינו ובדור יתום זה אשר בעוה"ר אין מי שיכול ויודע להוכיח ומכ"ש למחות" .ובלשון זו ממש
כתב גם בשו"ת 'יביע אומר' חלק ח' ,יורה דעה סי' יב.
המעיין בתשובותיהם של הגר''א ולדנברג 'בציץ אליעזר' )חי''א סי' נ''ה( ,שהחמיר על סמך דבריו של בעל העקידה ,ושלל
מתן תעודת כשרות למלון ,ושל הגר''ע יוסף שהשיג על דבריו בעניין מתן תעודת הכשרות ,יראה לענ''ד ,שלמעשה ייתכן,
שאין ביניהם כלל מחלוקת .הגר''ע יוסף שהתיר ,דיבר על מלון שרצה להנהיג נתינת גלידה חלבית למי שיחפוץ בה,
לאחר אכילת הבשר ,בלא לחכות על-פי המנהגים השונים ,שעה או שש שעות וכד' .הגר''א ולדנברג שאסר ,דן במלון
שרצה להגיש ללקוחותיו )על-פי דרישתם ,כמובן( ,מאכל חלבי יחד עם המאכל הבשרי עם אפשרות לתערובת גמורה .זהו
איסור גמור מדרבנן ,שאינו מאפשר מתן תעודת הכשר.

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל
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המקום ופרטי המקרה הנידון היו שונים ממקרהו של בעל העקידה .משמע ,שלא התייחסו לדבריו כאל
גזירה שיש ליישמה בכל מקום ובכל מחיר ,אלא כאל עיקרון שיש לבודקו בכל מקרה לגופו 51.המקרים
שאנו דנים בהם ,אינם בהכרח דומים למקרהו של בעל העקידה ,ואינם בהכרח שונים ממנו .ודאי
הוא ,שיש לבודקם לגופם .מכל מקום נראה ,שאין לדחות על הסף כל הצעת פתרון ברוח דברינו מכוח
דבריו של בעל העקידה.
 (4נראה לעניות דעתי ,שייתכן שהג''ר מאיר שמחה מדווינסק 52חולק במקצת על המסקנות שהסיקו
הפוסקים הנ''ל מבעל העקידה .לדבריו ,חטאי בין אדם למקום אינם אלא חטאי יחיד ,ולא חטאי
הציבור .הכלל נידון דווקא חטאי בין אדם לחברו ,במצוות הנימוסיות ובמידות .מסתבר אפוא
לדבריו ,שאין להקיש מחטאי סדום לענייננו.
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אמנם נכון הוא ,שבעצם שיתוף הפעולה עם עוברי עבירה בדבר הקשור לעצם העבירה  -מידי
חילול השם לא יצאנו ,וכפי שדן בעל ה'ציץ אליעזר' בתשובה אחרת )ט"ו ,יח( ,אך בעניין זה של
 51בין אלו שהביאוהו מלבד שני הפוסקים הנזכרים בהערה הקודמת נזכיר את המהרש"ם בשו"ת חלק ז' סי' קד שבצרוף
סניפים הכריע להקל להורות לאלמנה לאחר י"ח חדשי הנקה להינשא במקום שיש חשש מוחזק שתפקיר עצמה אם לא
יתנו לה להינשא ,ואף שהוא 'ברשות בית דין'] .הנודע ביהודה )תניינא ,אה"ע סי' לד( הקל במקרה דומה בצרוף סניפים
אחרים )מסירת הוולד למינקת( בחשש שאם תפקיר עצמה ,יימסר וולדה בעתיד לבית יתומים נוצרי .אך הוא לא הזכיר
בדבריו את בעל העקידה[ .ואילו הוא עצמו ,המהרש"ם ,בהגהותיו לשו"ת אורחות חיים )בסי' תקנ"א( החמיר על סמך
דבריו של בעל העקידה שלא למכור בשר כשר במקולין בתחילת חודש אב כדי להציל עבריינים מאכילת בשר טריפות,
ושם צירף סניף לחומרא )למסקנה לדינא הקל המהרש"ם גם במקרה זה של מכירת בשר ,אך רק בצירוף סיבה צדדית,
שאין כאן מקומה( .גם הרב עובדיה יוסף בתשובות אחרות החמיר על-פי יסודו של בעל 'העקידה' )עיין ב'יביע אומר',
ח"א ,או"ח ,ל' ,שהביא דברי המהרש"ם ,וכתב כן גם לגבי איסור לבתולה לטבול כדי להצילה מאיסורי קרבה בשעת
נידותה .ובח"ב ,אה"ע ,ג' אסר לגייר אשת כהן נוכרית כדי להמיר לו איסור גויה באיסור גיורת( .ובתשובותיו במק''א
)ח''ו סי' יב( דן על עריכת חוזה ליהודי שהשתתף עם נכרי בבית מרחץ ,שפועל גם בשבתות ,ואף יהודים רוחצים ומזיעים
בו ,והעלה ,שאף שיש צדדים להיתר ,מן הראוי שרב חשוב לא יסדר את החוזה בשל דבריו של בעל 'העקידה' .ושוב
משמע ,שהדברים של בעל 'העקידה' נבדקו לגופם ,למקומם ולשעתם.
הרב משה טאראשטשאנסקי בשו"ת 'משיב דבר' )של הנצי''ב( ח"ב סי' מ"ג הביא את דברי בעל 'העקידה' ,ולמרות
זאת הבין ,שיש להקל 'ברשות בית דין' להורות לעוברת עבירה לטבול ביום השמיני כשאינה מוכנה לטבול במוצאי
השביעי ,ולאחר שהוחזקה לחיות בעבירה .ואף הוא לא עשה זאת אלא בצירוף מספר שיקולים .הנצי''ב בתשובתו
לרב שם בתשובה מ''ד חלק עליו והחמיר מסיבות שאינן קשורות בבעל 'העקידה' אלא מנימוקים הקשורים שם
לגופו של מקרה.
גם הרב חיים מרדכי ראללער בשו"ת באר חיים מרדכי נזקק פעמים מספר לדבריו אלו של בעל 'העקידה' .בח''ג ,אה''ע,
תשובה מ''ט פסק ,שאין להתיר בבית הזקנים העירוני לזקנים ולזקנות לאכול יחד בחדר אחד )אף על שולחנות נפרדים(
בשל גדרי צניעות .הוא לא רצה להתיר ,בין השאר בשל דבריו של בעל 'העקידה' .אך שם לא היה כל שיקול בעל
משקל להתיר את האכילה בחדר אחד .בח''ב ,יו''ד ,תשובה כ''א פסק ,שאין להתיר האכלת אווזים פטומים ע''י הלעטה
או שימוש בבשרם אחרי בדיקה של חכם בשל הגזירה הקדומה )מחשש טריפות( שעיקרה מדינא ,ואף שיש חשש ,שאם
לא יתירו את האווזים ,יכשלו עוברי עבירה באיסור נבילות ודאי .נימוקו הוא בשל דבריו של בעל העקידה על היתר
ברשות בית דין .ולא רצה להתיר דבר הגובל באיסור גמור .זאת ועוד :הקלקול שבהיתר היה ודאי ,והתיקון שבעקבותיו,
שעוברי העבירה יאכלו בשר כשר ,היה בספק .גם המקרה של בעל העקידה הוא כזה .הקלקול של בית הבושת היה
וודאי ,והתיקון לרווקים הנואפים ,שלא יזקקו לאשת איש או לנכרי ,היה בספק .וייתכן ,שכמה מן הפוסקים שהבאנו
בעניין זה להיתר היו סבורים ,שבעל העקידה דיבר דווקא במקרה כזה .ובמקום שהתיקון היה קרוב לוודאי וערכו
היה גדול מן הקלקול שבהיתר -נטו להקל .לעומת זאת ,בח''א ביו''ד בתשובה מ' דן בבאר חיים מרדכי בגיור
גויה לשם נישואין כש'נשאה' בעלה בעבירה עוד בגויותה כדי להצילו מאיסור חמור של גויה ,והתיר לעשות זאת
ע''י הדיוטות שאינם יודעים לשם מה נתגיירה ,הואיל ובדיעבד חלה גרותה ,ואם כנסה לא תצא .משמע ,אף
שהתחשב באיסורו של בעל 'העקידה' ,מצא פתח להיתר כדי להציל מעבירה .שוב נראה ,שהדברים של בעל העקידה
נבדקו לגופם ,למקומם ולשעתם.
 52בעל ה'אור שמח' על הרמב''ם ,מגדולי הפוסקים במאה שעברה ,וכאן -בספרו 'משך חכמה' ,פרשת בשלח ,בד''ה
'והמים להם חמה' .אני מודה לרב יובל שרלו ,שהפנה אותי לשם.
 53ייתכן שדבריו שונים גם מדברי בעל העקדה עצמו בעניין גלוי עריות כחטא הצבור .אך ודאי הוא ,שהגישה הממשיכה
את דברי בעל העקדה מגלוי עריות לשאר חטאי בין אדם למקום נראית נוגדת את שיטתו.
נביא כאן את מקצת לשונו של ה'משך חכמה' שם
"בהתבונן בדרכי התורה נראה ,כי במצוות מעשיות כמו ע"ז וגילוי עריות יש כרת וסקילה ושאר מיתות ומלקות .לא כן
בנימוסיות ומידות כמו מחלוקת ,לשון הרע ,רכילות ,גזל -אין מלקות ,דהוי לאו הניתן לתשלומין וכו' .אולם זה דווקא ביחיד
העושה .אבל אם הצבור נשחתין בזה מצאנו להיפך בירושלמי דפאה .דורו של דויד כולם צדיקים היו ועל-ידי שהיו בהן
דילטורין היו נופלים במלחמה וכו' אבל דורו של אחאב עובדי ע"ז היו ועל-ידי שלא היו בהן דילטורין היו יורדים למלחמה
ומנצחים בו ..שאם הצבור נשחתין בע'ז וגילוי עריות על זה נאמר 'השוכן אתם בתוך טומאותם' .אבל בנימוסיות ומידות לשון
הרע ומחלוקת .על זה הכתוב אומר' ,רומה עד שמים א' ' .כביכול ,סלק שכינתך מהם" וכו'.
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חילול השם נראה בלאו הכי שהדברים צריכים להישקל בכל דור ובכל מקרה לגופו על-פי הרווח
מול ההפסד שבהם) .ואף הצי"א מסיבותיו שלו לא הביא את שיקול ה'איבה' ,שייתכן שהיום היה
נשקל כסיבה להקל באיסורים מעין הנ"ל ,וכפי שהתירו חז"ל מחמתו איסור 'לא תחונם' וכד'(.

54

והנראה לעניות דעתי בשיקולים אלו כתבתי ,וה' יצילנו משגיאות.

ח .החוק החילוני בעיניו של שומר מצוות
בפרק זה נרחיב מעט על אחת הטענות שהועלתה בפרק הקודם ,האומנם ניתן להטיל על מוסדות
המדינה ועל חוקיה את תפקיד הרועים הרוחניים של הדור ,ולראות בנסיגה 'דתית' בתחום החוק-
כישלון הדומה לבית דין שפרצו גדרו של עולם והתירו את האסור .שהרי אם כך הוא ,ייתכן
שכל הרווחים במבטנו המתיימר להיות כולל על צרכי הדור ,וכפי שהבהרנו בהקדמתנו עד כאן,
אינם שווים בנזק חילול השם של ויתורנו על המילה הכתובה בחוק ,ואף אם משמעותה המעשית
מוגבלת .שהרי אם נראה במלכות ישראל דהיום  -חלק מהופעת השכינה ושם ה' עלינו במסגרת
תחילת התגשמות חזון נביאי ישראל מפי ה' ,ונוסף לכך נקבל את ההנחה ,שהחוק ותקנות
הממשלה הינם חלק אימננטי ובלתי נפרד ממלכות ישראל הנוכחית ,שהרי אין משמעות למלכות
בלא חוק ובלא תקנות הציבור ,נגיע למסקנה ,שהחוק הישראלי הוא חלק מהופעת מלכות ה'.
הסכמתנו לויתורים שמשמעותם יצירת ניגוד חריף בין רצון ה' המופיע בתורה ובהלכה לבין
הופעת מלכות ה' בפועל במלכות ישראל מתפרשת לאור זה כתקיעת חרב בתוך התורה עצמה,
בעוד ששמירת רצון ה' בפועל עשויה להתפרש כ'בעיה פרטית' ,שאחריותנו הקולקטיבית לקיומה
מוגבלת ,ואין לנו לשלם עבורה את מחירה הגדול של נסיגה מן המילה הכתובה בחוק.
*
מן הבחינה העקרונית התשובה לשאלה שבראש הפרק לדעתנו ,היא חיובית .אחת המשימות
החשובות ,החיוניות והראשונות שהיינו מטילים על כל ממשלה של העם היהודי או של מדינתו
היא לדאוג לתחייתו הרוחנית של העם ולדבקותו ולמחויבותו לה' א-לוהיו ולתורתו .הבנת כמה
מרבני דורנו היא,
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 54כיוצא בו הרב אברהם שרמן ,במאמרו החשוב 'חובת החקיקה הדתית ויישומה על-פי ההלכה' )תחומין ה' ,אלון שבות
תשד"מ ,עמ'  (376-366הביא שיקולים הלכתיים כבדי משקל לטובת חקיקה זו מדיני עריבות ו‘לפני עיוור לא תתן
מכשול‘ .אך כל דבריו יוצאים מהנחה ,שתוצאות מהלך כזה יסייעו לשמירת גדרי התורה והמצוות בעם .בדברינו כאן,
אין אנו חולקים על המסקנות שהוא מסיק מהנחתו זו .אנו מטילים ספק בעצם נכונותה של הנחה זו היום ,כחצי
דור לאחר פרסומו של המאמר הנזכר .אמנם הג“ר שאול ישראלי בספרו ’עמוד הימיני‘ סימן י‘ ס“ס ה )ירושלים,
תשנ“ב ,עמ‘ צ“ח( כתב ,שהחיוב לנצל את האמצעים הנהוגים בחברה ,כלומר ,את יכולתנו להשפיע על החוק באמצעות
הכנסת ,אינו כדי להחזיר את החוטאים למוטב ,אלא לריסון עוברי עבירה .אך גם בהשגת תכלית זו יש לנו היום ספק,
ובעיקר בשל מחירה הגבוה .ועיין שוב ב‘יביע אומר‘ שם ,וז“ל” :ובפרט בזמנים אלו דורות החופש והדרור )דימוקרטיא(
שאיש הישר בעיניו יעשה ,צריכים להתאזר ולהתנהג בחכמה ובתבונה ,ולא בסופה ובשערה ,לבל לדחות אבן אחר
הנופל .וכמ“ש בשאילת יעב“ץ )ס“ס פ( ,אודות מי שמגלח זקנו בתער ,שבזה“ז שאין בידינו להעמיד משפטי התורה
על תילם ,אין להפגיע בו מדת הדין ,כי בחזקה לא יפעלו מאומה אם לא במענה רך לאשר נגע ה‘ בלבו ,ואם נבא
להפגיע בהם מדת הדין יפקו מינן צוארני צוארני“.
נדגיש שוב ,בדברינו בהערה זו נגענו רק בנקודה של חילול השם שבשיתוף הפעולה עם עוברי העבירה בכל
הקשור לעצם העבירה .כאן עשינו את השיקול הפרטי של הרווח מול ההפסד ,ובכך הסתמכנו על דבריו של
הגר"ע יוסף ואחרים כדי להוציא אותנו מידי עבירה בפרט זה .השיקול העקרוני שמחמתו נכנסנו בעובי הקורה
של אמנה זו הוא נרחב יותר ,ועוסק בשיתוף פעולה מלא עם הציבור החילוני בביצור יהדותה של המדינה ,ולא
רק מחמת השיקול המובא כאן.
 55עיינו בעיקר הרב אליעזר ולדנברג ,הלכות מדינה ,ירושלים תשט"ו ,חלק ג' ,שער א' ,עמ' א -כד ועוד במקומות
רבים שם .עיין גם הראי"ה קוק ,אורות ,ירושלים תש"י ,אורות ישראל פרק ו' ,בעיקר בסעיפים ג' ו' ז' .עיין
גם ב'עמוד הימיני' להגר"ש ישראלי סי' ט' ובמקומות נוספים בספרו .ובסי' י' שם כתב ..." :ושמדינה ישראלית
המוחקת שם שמים מעל עצמה ,אין לה זכות קיום" )עמ' צ"ח(  .ועיין רצ"י קוק ,לנתיבות ישראל ,ירושלים תשכ"ז,
עמ'  64ובעוד מקומות.
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לתפקידים שייעדה לו התורה ,וביניהם שמירת הברית בין ה' ובין העם.

56

אלא שהמצוי שונה בתכלית השינוי מן הרצוי .מאז קום המדינה ,ועוד קודם לכך ,מאז תחילת
ארגונו של היישוב כיחידה אחת ,מעולם לא קיבלה הנהגת היישוב ולא הממשלה מנדט מן העם
לדאוג לקיום הברית ולשמירת התורה והמצוות על ידי העם .שום ממשלה גם לא רצתה בכך,
ולא התיימרה לעשות זאת .היא התמנתה ונבחרה עבור דברים אחרים ,והשאלה האמיתית שעלינו
לשאול את עצמנו אינה עד כמה מקיימות הממשלה והכנסת את הציפיות המתבקשות ממלכות
ישראל כפי שהתורה דורשת .השאלה הכאובה היא ,האם כנסת וממשלה ובתי משפט הפועלים
בעליל שלא לשם שמירת התורה ,האם יש להם למרות זאת ,דיני 'מלכות' על-פי התורה ,או שמא
אין להם על-פי התורה כל סמכויות הנהגה.
שאלה זו של סמכות הנהגה של רשות חילונית נידונה בהרחבה בפוסקים בסוגיית 'דינא דמלכותא
דינא' .סוגיה זו רחבה מני ים ,ואין לנו כוונה להיכנס לעומקה במסגרת זו.

57

כאן רק נאמר,

שעיקרה של הסוגיה וכן מקורותיה עוסקים בדיני ממונות ובמסים .בעניינים אלו כמעט שאין
אנו עוסקים במסגרת זו .אמנם ,הפוסקים דנו גם בסמכויות המלכות בחוקים שאינם קשורים
לממונות ,וכן בעונשים ובפלילים.

58

והפוסקים דנו בשאלה האם דין זה קיים גם בארץ ישראל

וגם לגבי מלך ישראל ,או שמא בשניהם אין המשפט אלא על-פי דין התורה )ואולי גם על-פי
האמור בפרשת מלך(.

59

נציג שלוש גישות עקרוניות לספק שהעלינו בפסקה הראשונה ,גישות המנסרות בחללו של ציבור
שומרי המצוות בארץ ,וביניהן קיימות גישות משנה רבות.
 .1הגישה שהורתה בבית מדרשו של הראי"ה קוק זצ"ל ושל תלמידו ,הרב חרל"פ ,ולידתה בישיבת
מרכז הרב ובנותיה בדברים שכתב בנו של הראי"ה ,הרצ"י קוק זצ"ל,

60

רואה בשלטון הישראלי

חלק אימננטי ובלתי נפרד ,לטוב ולרע ,מכינונה של מדינת ישראל ,שהרי אין מדינה בלא
שלטון מסודר .ממילא ,השלטון וחוקיו

61

הם חלק מהופעת מלכות ה' ,שהיא יסוד כסא ה'

בעולם .כך יש להתייחס אפוא גם אל חוקיה של המדינה )כמובן ,בתנאי שאינם מורים לכל
פרט במפורש לעבור על דיני תורה ,שאז הלכה מפורשת היא ,שאין שומעין למלך בכך .אך
דבר זה אינו מצוי בחוק הישראלי ,פרט ,אולי ,למקרים חריגים( .העובדה שחוקים אלו נוגדים
 56עיינו למשל בתלמוד ירושלמי ,סוטה ,פרק ז' ,הלכה ד ,שיאשיהו דרש על עצמו את הפסוק "ארור אשר לא יקים
את דברי התורה הזאת לעשות אותם" ,ואמר' ,מכאן שעלי להקים' .וע"ע מלכ"ב י"א ,יז .דהי"ב ט"ו ,ח -טו .ועוד רבים.
ונראה ,שזהו שורשה של מצוות 'הקהל' .אחת לשבע שנים נקהל העם כמו במעמד הר סיני )פרשת הקהל בדברים ל"א
כתובה בסגנון מדויק של מעמד הר סיני בדברים ד' .וכן הוא ברמב"ם חגיגה פ"ג הלכה ו( .לקבל עליו מחדש את התורה.
הוא מקבל אותה מפי המלך הקורא באוזניו את ספר הברית ואת התורה .ומשמע שהמלך הוא הממונה על קבלה זו.
ועיינו ברמב"ם שם ,ש"המלך הוא השליח להשמיע לעם את דברי ה'" .
 57עיינו בכל זה בעיקר בטור ובשו"ע ונו"כ בחו"מ סי' ב' ובמובאות שם מן הרמב"ן הרשב"א .פרופ' נחום רקובר בספריו
'אוצר המשפט' )ירושלים תשל"ה( ו'שלטון החוק בישראל' )ירושלים תשמ"ט( הביא אין ספור מקורות ודיונים על כך.
הג"ר אליעזר וולדנברג ,הלכות מדינה ,ירושלים תשט"ו ,בחלק ג' ,דן בהרחבה בשיטות הפוסקים בסוגיה זו ובמשמעותם
לגבי מדינת ישראל .ועיין בסיכום השיטות גם אצל פרופ' שמואל שילה' ,דינא דמלכותא דינא' )ירושלים ,תשל"ה( .דיון
מקיף בסוגיה זו יש גם במאמרו של הרב זלמן קורן ,ממלכתיות ישראלית ,משמעויות הלכתיות ,בתוך 'ממלכת כוהנים
וגוי קדוש' ,עורך הרב י' שביב )ירושלים ,תשנ"ז( בעיקר עמ' .200-181
 58עיינו למשל ברמב"ן עה"ת ,שמות ט"ו ,כה וכן בדבריו בויקרא כ"ז ,כט .והחת"ם סופר דן בדבריו אלו ובדבריו
במשפט החרם באו"ח סי' ר"ח.
 59עיינו בר"ן בנדרים כ"ח ושם בשם ר"ת ,ובעוד פוסקים רבים ,שאין דינא דמלכותא בארץ ישראל .ובנימוקי שם )י.
באלפס( הביא שדין מלך ישראל הוא רק על-פי התורה .אמנם ,דעת הרמב''ם )בהלכות גזילה פרק ה'( ,הרשב''א )בשו''ת
ח''ב סי' קל''ד( והמאירי )בנדרים שם( היא שדין זה נכון גם לגבי מלך ישראל וגם בארץ ישראל.
 60נימוקים מוגדרים ומפורטים לעניין זה נתן הרצ"י קוק בספרו 'לנתיבות ישראל' עמ'  66-63ובמקומות נוספים .וזה
לאור הפרק של הראי"ה באורות ישראל ,שנזכר לעיל.
 61עיינו לעיל על הזיקה שכתבנו בין השלטון לבין חוקיו.
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לעיתים את חוקי התורה ואת מגמתם ,נתפסת על-פי גישה זו כמחלה פנימית שיש לרפא אותה,
וכפרט פגום בתופעה כולה ,פרט שאינו שולל את הלגיטימיות ואת הברכה שבעצם תהליך
הקמת השלטון וחקיקת החוקים .ניגוד זה בין החוק הישראלי לבין תורת ה' נמשל לעורלה
הנולדת עם התינוק ,שלכשיבוא היום יש לכרות אותה .העורלה היא הניגוד הנזכר לבדו ,ולא
עצם המדינה ,השלטון ומערכת חוקיו ברמה העקרונית ,שהם חוקי מלכות ישראל ,הנספחים
אל תורת ה' .הרב דוב ליאור ,מחשובי הפוסקים של הציונות הדתית בדורנו ,נתן לכך ביטוי
הלכתי בהתייחסותו העקרונית למערכת החוקים של מדינת ישראל.

62

נראה לי )בלא ששמעתי

זאת ממנו במפורש( ,שזוהי הסיבה ,שהרב ליאור ,שאני רואה גם בו את מו"ר ,התנגד בשיחה
עמי ,בחריפות גדולה מכולם לכל שינוי בחוק לכיוון המנוגד לתורה ,ואף במחיר קשה מאוד
בכל תחום רוחני אחר .שהרי לשיטה זו ,הגדרת הסתירה בין החוק הכתוב לבין מה שנראה
לנו כרצון ה' היא פגם מהותי בלא קשר למידת קיומו של החוק.
 .2לעומת גישה זו ,אחת מן הגישות החרדיות ,וכנראה הקיצונית שבהן ,רואה בשלטון הישראלי
היום ,שלטון ההולך ביודעין בדרך שונה מדרך התורה ,מוסד בלתי לגיטימי .מול העובדה
שבלעדיו אין אחיזה בדרך הטבע לעם היהודי בארצו ,יטענו הללו ,שגם עם השלטון הנוכחי
אין אחיזה לעם היהודי בארצו ,אלא בדרך של נס ברצון ה' ,ו'הרבה שלוחין למקום' .אילו רצה
בכך ,היה מוסר אותנו ביד שלטון אחר ,ומקיים אותנו כאן תחתיו .אין זה מענייננו לדון בדרך
שהחליט הקב"ה לקיימנו בארץ הזאת ,ואין לנו אלא לעסוק בתורתו ולשמור את מצוותיו כעם
בחירתו ,ובשום פנים לא לשתף פעולה עם דרכים הנוגדות את תורתו.
יש עוד כמה דרכי ביניים חרדיות ,אך הן מבוססות מן הבחינה העקרונית על הגישה המתוארת
פה .מהרבה בחינות אינני יורד לסוף דעתה של שיטה זו ,ולכן לא אנתח אותה כאן בהרחבה.
 .3הגישה האמצעית היא המקובלת יותר על-ידי פוסקים בני דורנו ,בעיקר על ידי הפוסקים של
והיא ,שניתן לנתק את מערכת

הציונות הדתית ,אך גם על חלק נכבד מבין הרבנים החרדים,

63

החוק מחיבורה המהותי והאימננטי אל עצם השלטון ולומר ,שהשלטון מבחינה עקרונית הוא
חלק ממלכות ישראל ,ומלכות ישראל עצמה היא חלק בלתי נפרד מהתגשמות חזון נביאי
ישראל על הגאולה העתידה .ואמנם כל שלטון זקוק למערכת חוקים כדי להתקיים וכדי לקיים
את החברה שהוא מנהיג .אך מערכת החוקים היא מושג נפרד מעצם השלטון .אין זהות
ביניהם ,ועל השלטון לבנות לעצמו מערכת חוקים אזרחית על-פי המקובל בהלכה ,כלומר,
על-פי תקנת הקהילות )ואז ,כאמור לעיל ,סמכותם היא כבית הדין הגדול  (64כדי שההלכה תכיר
פסולי עדות משום רשעה,

65

וחכם חשוב חייב להסכים עליהם.

66

כלומר ,השלטון עצמו מוכר

על-פי ההלכה לשיטה זו  -בכל מקרה ובכל תנאי )פרט לתנאים מגבילים שאינם מענייננו( .אך
מערכת חוקיו מוכרת רק אם היא עומדת בקני המידה ההלכתיים .כל זה הוא הניתוח הנראה
לעניות דעתי בפוסקים הבאים .כשיטה זו משמע לי מדבריו של הר"א וולדנברג בהלכות מדינה
 62במאמרו 'יחס ההלכה לחוקי המדינה' ב'תחומין' ג' )אלון שבות ,תשמ"ב( ,עמ'  247ואילך.
 63דוגמת הג"ר אליעזר וולדנברג ,שדבריו מובאים כאן בהרחבה .אכן ,בשל היותו מקרב הציבור החרדי הופסקה הדפסת
ספרו על הלכות מדינה ,וספרו החשוב ,המלא והגדוש אינו מצוי היום וכמעט נשכח מלב.
 64עיינו שוב בחו"מ סי' ב' ברמ"א בשם הרשב"א והרמב"ן.
 65עיינו ברמ"א חו"מ סי' ל"ז סעיף כב.
 66עיינו שם סי' רל"א סעיף כח ,והיא דעת הריב"ש ונגד הרשב"א.
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בה .הגוף המחוקק המקובל על-פי קנה המידה ההלכתי ,חייב להיות מורכב מאנשים שאינם

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

שם ומפוסקים נוספים מן הדור הקודם ,וכמוה פסק במפורש הרב מרדכי אליהו ,מגדולי פוסקי
הציונות הדתית בדורנו.

67

אלא שלפתחם של פוסקים אלו רובצת שאלה שלא ראיתי שדנו בה ,והיא המציאות עצמה .שהרי
במצבו הרוחני של הדור לא ייתכן להתנות את קבלת החוק בתקנתו על ידי אנשים שכולם יראי
שמים ושומרי מצוות ובהסכמה עליו על-ידי 'חכם חשוב' .התניית תוקפו של החוק בכך ,משמעה
הוא הכרה במדינה ולא בחוקיה .והרי ברור לכולם ,שבלא מערכת חוקים שתהא מקובלת על
כולם ,אין המדינה יכולה להתקיים אפילו שעה אחת.

68

ובלא המדינה ,קיומו של העם היהודי

בארץ ישראל אינו יכול לעמוד אפילו שעה אחת ,וספק רב הוא אם יכול לעמוד בכלל.

69

נראה ,שעל כורחה תודה שיטה זו ,שיש לקיים את החוק הישראלי )כאמור לעיל ,פרט למקרה
שבו הוא נוגד בעליל את דין התורה( ,אף שלא נעשה כדין תקנת הקהילות וה'שולחן ערוך'.
אלא שלשיטה זו אין שום 'קדושה' בחוק המדינה החילוני ,הואיל ולא נתקן כראוי ,ואין לקיימו
אלא משום מעין 'מכשירי מצווה' ,הואיל וכאמור ,בלעדי החוק המוסכם ,אין אחיזה לעם ישראל
בארצו.

70

לענייננו שלנו קיים הבדל מהותי בין הגישות שנזכרו .לגישה השניה אין כל משמעות לחוק הכתוב.
אם יתנגדו החרדים לשינוי החוק ,ניתן להניח שיהיה זה בעיקר בגלל שיחששו משינוי מעשי לרעה
במידת שמירת התורה בחברה היהודית בארץ .גם לגישה השלישית נראה ,שאין משמעות אמיתית
לחוק הכתוב )מלבד עצם חילול השם המתבקש ,לפחות לכאורה ,מהסכמתנו אליו ועל כך נדון
בהמשך( .השאלה המעשית של מידת קיום התורה בפועל בעקבות שינוי החוק ,היא תהיה השאלה
המרכזית שתעמוד על הפרק.
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 67במאמרו 'יחס ההלכה לחוקי המדינה ב'תחומין' ג' )אלון שבות ,תשמ"ב ,עמ' .(246-242
 68השוו לאמור במסכת אבות ג' ב'" :רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא
מוראה איש את רעהו חיים בלעו".
 69דווקא בנקודה הקשה ביותר ,הכרה במערכת משפטית שאינה על-פי ההלכה ,מצאתי לעניות דעתי ,סעד מבחינה
מסוימת לטענתי זו מדבריו של מרן ה‘חזון איש‘ )סנהדרין סי‘ טו אות ד‘ סוף ד“ה ’ויש עוד דיין‘( .נקדים ונאמר ,שאין
כל קשר בין דבריו אלו של החזו“א לבין עצם יחסו למדינה ולמידת הכרתו בה .דרכו בענין זה הייתה שונה לחלוטין
מדרכה של הציונות הדתית ורבניה .אך מדבריו נראה ,שאף בדיין של ’ערכאות שבסוריא‘ ,שפשעו במינויו ,ויכלו למנות
דיין הגון ובעל תורה יותר ממנו ,שעל-פי דין ,אין מינויו מינוי ,ואין דינו דין ,למרות זאת” ,אם יש בעיר אנשים שאינם
מהוגנים ,ואין בידם של הישרים להושיב דיין הגון ,ועכשיו מוטב שיצייתו דינו של דיין העיר מלהניח הדבר שיילכו
כולם באלמות )=אלימות( ,אפשר שחלה תקנתם להכשיר את הפסול“ .ונראה מדבריו שכוונתו לתקנה שתוקפה” -דהציבור
שבעירם כבית דין לכל ישראל ,ותקנתם למיגדר מילתא חלה כמו תקנת חכמים והפקרם הפקר“ )שם(.
לכאורה משמע מדבריו לענייננו ,שאם מחמת הרכבו של עם ישראל היושב בארץ הזאת אין ברירה אלא לסמוך על
מערכת שפיטה ,שכל מעלתה בכך שהיא טובה מהפקרות גמורה ואלימות ,ואין ביד דורשי התורה להעמיד בית דין
מוסכם על הכלל ההולך בדרך התורה ,אפשר שמערכת משפטית כזו מחייבת אף את דורשי התורה )אף שוודאי הוא,
שכל שני ניצים חייבים להסכים ביניהם ללכת לבית דין של תורה(.
אמנם חשוב להדגיש ,שהוא עצמו בהמשך דבריו קבע בצורה נחרצת ,שהסכמה על מערכת חוקים שונה מזו של התורה,
והמתיימרת להחליף את חוקי התורה במשפט ,אין להכיר בה'' ,ואם יסכימו בני העיר על זה ,אין בהסכמתם ממש .ואם
יכופו על זה ,משפטם גזלנותא ועושק ,ומרימים יד בתורת משה".
מכל מקום ,גם מדרכו אני מבין ,שמערכת שלא באה חלילה ,להוות אלטרנטיבה לתורת משה ולהרים בה יד,
ושאין בה כדי לעשות זאת ,עצם יכולתה למנוע הפקרות כוללת בחברה ,והעובדה שהיא היחידה שיכולה לעשות
זאת ,היא מערכת שיש לציית לה.
בהמשך נדון בבחינה אחרת של דבריו אלו של ה'חזון איש'.
 70הנימוק המובא בפרק זה חשוב לי בעיקר לגבי חוקי המרשם )גיור ,נישואין וכד'( .בניסוח ההצעות עצמן ניסינו
לפתור את רוב הבעיות העולות בסוגיות אלו גם בדרכים נוספות .לגבי חוקי כפיית האיסורים )שבת וכד'( כתבנו
בגוף דברנו את נימוקנו העיקרי ,שאינני סבור שבצמצום התערבותה של המדינה במעשי העבירה של הפרט קיים
איסור בעליל ,וממילא חוזרת שאלת מחויבותנו לביצור התורה לשאלה הכוללת של הרווח וההפסד ,והרשום בפרק
זה אינו אלא בבחינת 'חזי לאיצטרופי'.
 71כך הבנתי גם בשיחה אישית שהייתה לי עם הג"ר מרדכי אליהו שליט"א.
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משמעותם של דברינו היא ,שהמאבק על צביונם הדתי של חוקי הרישום בתחום הלאום ובתחום
האישות ,על דמותה של השבת ברשות הרבים של המדינה היהודית וכן של דברים נוספים
שהאמנה עוסקת בהם  -אינה קשורה דווקא לשאלת מחויבותם של מוסדות השלטון לתורה,
שפתחנו בה ,אלא לשאלה הכללית של דמות הפרהסיה הציבורית שלנו ,תעודת הזיהוי שלנו,
ההכרה הציבורית במערכת החוקים היהודית של ישראל סבא וכד' .במצב זה ובהגדרה כזאת,
מצטמצמת מאוד חשיבותו של החוק הכתוב ,ועולה מאוד חשיבותו של המצב בפועל .מהנחה
שהאמנה אכן משנה בתחומים מסוימים את החוק לרעה מבחינה דתית ,אך מחמת ההסכמה
הכוללת יהיה החוק המצומצם ממשי יותר ,נתון במידה קטנה יותר לפרשנות שרירותית ולעקיפה
בעזרת בית המשפט או בלעדיו ,וההסכמה החדשה היא שתיתן את הצביון היהודי הבסיסי ביותר
למדינה ,הרי הרווח שלה גדול לאין ערוך מן ההפסד שבה ,וכדאי להשקיע מאמץ ומחיר כדי
לקבל אותה .הספקנים יוכלו לטעון נגדי ,שההפסד החוקתי הוא ודאי ,והרווח המעשי הוא מסופק,
ואולי אף פחות מכך.
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ייתכן שהצדק עימם ,ואני טועה בהערכת המציאות .אך זוהי שאלה שונה

מן השאלה העקרונית שעסקתי בה בפרק זה .כאן יצאתי מהנחה ,שאני מעריך את המציאות נכון.
על שאלת הערכת המציאות אדון בדברי ההסבר לפרקי האמנה.
*
בשורות הבאות בכוונתי להתמודד דווקא עם טענתם הקשה יותר מבחינתי ,זו של בעלי הגישה
הראשונה ,הרואים את ציבור שומרי התורה והמצוות כשותף מלא באחריותו לחוקיה של מדינת
ישראל :כיצד יוכלו מאמיני תורת משה לחתום על מסמך חוקי או אף חוקתי ,שמשמעותו נוגדת
את תורת משה ,כמו למשל ,הכרה בזכותו של אדם להירשם במרשם התושבים כנשוי ,כשטקס
הנישואין שלו נערך בידי רב רפורמי ,דבר הסותר ,להשקפתנו ,עיקרי תורה ,או להתיר על-פי החוק
פתיחת בית קולנוע בשבת וכד'.
נראה לי ,שטענה זו צודקת מבחינה עקרונית ,והפתרון הראוי מצדנו לבל יהיה חלילה ,בחתימה
על מסמך כזה משום ערעור על תורתנו ,ופשוט לי ,שגם ערעור על חוט השערה מתקנות חז''ל
והבאים אחריהם כמוהו כערעור על עצם תורתנו ,הוא הצהרה ברורה וחד משמעית ,שתכלול
בתוכה שלושה יסודות ועוד סעיף אחד )שאני מקווה שיוסכמו על ידי גדולי התורה(:
 .1כוונתנו במסמך היא להגדיל את כבוד התורה ואת משקלה בעם היהודי ובמדינת ישראל,
ובשום פנים ובשום מחיר לא להתפשר עליהם בכי הוא זה.
 .2כל פתיחת מוסד המחלל את השבת וכל נישואין שאינם כדת משה וישראל וכן דברים נוספים
עליהם צער רב בכל לב.
 .3למרות האמור לעיל אנו סבורים ,שחתימתנו על האמנה היא לכבוד התורה ,משום שבמצבם הרוחני
של עם ישראל ושל מדינת ישראל ,ניסיון לכפות בכוח חוק המדינה באופן בלתי מבוקר את ערכי התורה
על אנשים שאינם מאמינים בהם ,יגביר את הניכור לתורה ולמצוותיה ,ומטרתנו היא למעט ניכור זה.
 .4הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד מגוף המסמך.
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 72בשיחתי הנ''ל עם הרב אליהו התרשמתי ,שזה עיקר חששו .כך התרשמתי גם משיחתי עם אחד מגדולי התורה
שבדורנו ,הנמנה עם הצבור החרדי .לעיל הבאתי את עמדתו העקרונית של הרב ליאור שליט''א ,שהתנגד בעיקר
להצהרות העקרוניות שבאמנה ובשינוי החוק .אף שלא דיברנו על כך במפורש ,נראה לי ,שכל אחד מן הרבנים הנ''ל
הוא לשיטתו בגישתו הכוללת לחוק ,וכפי שהבנתי אותה מפסקיו.
 73הכוונה הינה שהצהרה זו היא חלק מהמסמך שאנשי התורה יחתמו עליו והיא עצמה אינה חלק מהאמנה המשותפת.
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הנזכרים באמנה זו הינם בניגוד גמור לתורה ולדרכה ,ואנו מוחים עליהם בכל לשון ומצטערים
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אני רואה בהצהרה מעין זו שיקוף נאמן למה שנאמר עד הנה בפרקי המבוא .כמו כן אני סבור,
שהיא משקפת נאמנה ,ולא חלילה מן השפה ולחוץ ,נאמנות ללא סייג לתורה ולהלכה.

ט .מעל התהום שבין חוק התורה לבין חוק המדינה
בפרק זה נתמודד עם בעיה דומה לבעיה שבפרק הקודם ,וגם הפתרון שאציע לה יהיה דומה
לפתרון הנזכר .למרות זאת בחרתי להקדיש לה פרק נפרד ,משום שהיא מתייחסת לשאלה
שנשאלתי על ידי רבנים אחרים ,מבעלי שתי הגישות האחרות )השניה והשלישית לעיל( .הבעיה
היא חילול השם שבעצם החתימה על מסמך המכיר בלגיטימיות של מעשים הנוגדים את התורה
ואת ההלכה.
נבהיר את דברינו :אין ספק ,שבמקרה של התנגשות ישירה בין חוק התורה לבין חוק המדינה )כגון
בדרישה של המדינה שנעבור על אחת מן המצוות( ,תכריע מחויבותנו לתורה.

74

כמו כן ,אין כל

ספק בכך ,שלא נוכל בשום פנים ושום מחיר לבוא ולהתיר בשם התורה דבר אסור .המהרש"ל

75

אף ראה בכך איסור שהוא ב'ייהרג ואל יעבור' ,ולא מצאתי מישהו שחלק עליו על כך במפורש.

76

כל מקרה ,שיש חשש ,ששותפותנו להיתרו של איסור או אף תקנה עלולה להתפרש ,ולו למראית
עין ,כפריצת גדר חדשה  -אסורה אף היא באיסור חמור של 'התירו פרושים את הדבר'  .77שאף
אם יש עניין וסמכות לתקן ,שתירש הבת עם הבן ,אסור לעשות כן משום מראית עין ,ואפילו
לבית דין ולנשיא שבישראל ,שמא יאמרו שהודינו בכך לפירושם של צדוקים לתורה .כל אלו,
הלכות פשוטות הן.
אולם יותר מכך מצינו ,שגם כאשר מדובר במפורש על דין מלכות שאינו דין תורה ,אין להסכים
בשום פנים לדחות דין תורה מפניו ,וכך דייק הג"ר אליעזר וולדנברג בספרו הלכות מדינה

78

מן הסוגיה בשבת דף קט"ז ,שמעשה צדוקים הוא אף באינם דנים דין תורה .ואף הראי"ה קוק
באיגרותיו

79

יצא בחריפות נגד תקנה בדיני מלכות שהיא נגד דין תורה ,שתירש הבת עם הבן.

דברים בסגנון דומה כתב הגר''ע יוסף בשו''ת 'יביע אומר' )חלק ה' ,חו''מ ,סי' א'( בשאלה מדוע אין
לחוקי המדינה בנושאים אזרחיים )שאין בהם תועלת למלכות ,אלא הם בין אדם לחברו( מעמד הלכתי
של דינא דמלכותא דינא .הוא פוסק זאת בין השאר ,על-פי דברי המאירי )בבא קמא קי''ג( האומר:
"אבל מה שהוא מחדש דינים שהאומות מחזיקות בהן מתורת ספריהן ונימוסי חכמיהן הקדומים,
כנגד הדינים שלנו ,אינו בכלל זה ,שא"כ יהיו כל דיני ישראל בטלים ח"ו''.
וכן כתבו פוסקים נוספים.

 74עיין למשל שו"ת 'יביע אומר' חלק ה' חו"מ סי' א' והמובאות הרבות שהביא בכך.
 75עיין ים של שלמה לבבא קמא פרק ד' סי' ט' )הבאנו אותו לעיל( .וכתב שם' :ואם חס ושלום ישנה הדין,
הוה ככופר בתורת משה'.
 76נראה לענ"ד ,שמן המהרש"ל עולה אף מסקנה חמורה יותר ,ועליה ייתכן שנחלקו עליו .ובכך עסקנו לעיל .אך
על הנאמר כאן אינני מכיר שום חולק.
 77וכן כתב ה'נימוקי יוסף' במסכת בבא בתרא )קט"ו ,ע"ב .נ"ג ע"א באלפס( .ביטוי תלמודי המתייחס לאפשרות,
שחכמי ישראל יקבלו ,לפחות בדיעבד ,את מעשי הצדוקים ואת הלכותיהם בתחומים מסויימים .מקורו של הביטוי
הוא בספרי ,במדבר ,פרשה קל"א ובתלמוד הירושלמי )סנהדרין פרק י'( באפשרות שעלתה במחנה ישראל בערבות
מואב ,בעת שראו את פינחס ניגש לקובת הזונות ,שמשה ובית דינו התירו לישראל לבוא על מדיינית ,כפי שעשה
זמרי בן סלוא עם כזבי בת צור.
 78ירושלים ,תשי"ב .כרך א' ,שער ו' ,פרק ב' ,עמ' רס.
 79איגרת קע"ו.
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בנושא קרוב לזה שדן בו הגר''ע יוסף ,כתב מרן ה'חזון איש' בסנהדרין סי' ט''ו )אות ד'( בדברו
)כנראה( על מערכת החוקים והמשפטים האזרחית-החילונית של מדינת ישראל ,ועל אפשרות
קבלתה בפועל על ידי יהודים שומרי מצוות במקום להיזקק לדין תורה.
"ואף על גב דליכא ביניהם דיין שידין על-פי משפטי התורה ,ומוכרחים להמנות בעל שכל
לפי מוסרי האדם ,אינם רשאים לקבל עליהם חוקי עמים ,או לחוקק חוקים .שהשופט כל
דין שלפניו לפי הנראה אליו ,זהו בכלל פשרה .ואין ניכר הדבר שעזבו מקור מים חיים
לחצוב בורות נשברים .אבל אם יסכימו על חוקים ,הרי הם מחללים את התורה .ועל זה
נאמר' ,אשר תשים לפניהם ולא לפני הדיוטות' ,וכדאיתא בסי' כ''ו.
ואין נפקותא בין בא לפני אינם ישראלים ,ובין ישראל ששופט על-פי חוקים בדויים.
ועוד ,הדבר יותר מגונה ,שהמירו את משפטי התורה על משפטי ההבל ,ואם יסכימו בני
העיר על זה ,אין בהסכמתם ממש .ואם יכופו על זה ,משפטם גזלנותא ,ועושק ,ומרימים
יד בתורת משה".
נשוב לשאלת 'התירו פרושים את הדבר':
לכאורה אף כאן ,כיוון שנהגו במשך חמישים ויותר שנות המדינה לעמוד על המילה הכתובה
בחוק ,שלא נשתתף בהיתר חילול שבת בפרהסיה או בנתינת כאילו גושפנקה למעשי צדוקים
)כרישום נישואין שנעשו בידי רב רפורמי( ועתה נבוא ונתיר גדר זה ,שמא יסיקו אנשים מכך,
שהוקל איסור שבת חלילה ,או שהותרה הרצועה בנישואין כדת משה וישראל.
מבין התשובות הרבות שמצאתי הדנות באיסור זה ,לשונו של החת"ם סופר נגד היתר גילוח בחול
המועד במקום צורך גדול על-ידי עני הזקוק לשכר העבודה בחוה"מ ,היא החריפה ביותר .אביא
את דבריו כלשונם:
וטעם בזה כי נהי אם יראו ת"ח וגודרי גדר להפר תורה לפי הזמן והמקומות ,יתקבצו
וישאו ויתנו פה אל פה או במכתבים ולכשיסכימו יפרסמו במכתבים ויחתמו תחתיו
גדולי פארי הזמן כך עלתה במחשבתנו להתיר איסור דרבנן פלוני מטעם כך וכך ,וכעין
תקנת הקהלות ור"ת בסוף ספר תשו' מהר"מ בפראג וכהנה ,אבל יחיד בדורו אפילו הוא
ממנהגי ישראל ,היום יאמר הוא כך וידפיסנו ויפרסמנו ומחר יאמר אחר כך בסברות
חלשות צנומות דקות עד שיתירו איסור דאורייתא ,כאשר אירע בעו"ה בזמנינו כי רבו
פריצי הדור והעמידו חזון לומר הלא גילוח חה"מ כמה מאות שנים נהגו אבותינו איסור
ונצטערו ונתנוולו ועתה התירו פרושים את הדבר ,כן נמי נבוא ונתיר לחלל שבת בפרהסיא
בעו"ה ,והקולר תלוי אח"כ בהגורמים ,ומשו"ה לא התיר הגאון נב"י בפרהסיא ומ"מ
נכשלו בה ,ע"כ שומר נפשו יזהר וישמור ה' רגלי חסידיו מלכד.
)שו"ת חתם סופר חלק א )או"ח( סימן קנד(.
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חסון כאלונים וכגובה ארזים גבהו ודבריו כראי מוצקים לא יהין להתיר אפילו מנהג קטן
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העלינו שתי בעיות הקשורות בפרושים ובצדוקים .האחת ,זו העולה מדברי ה'חזון איש' ,הר"א
וולדנברג והגר''ע יוסף והיא אישור ,ולו גם בדיני מלכות ,לדינים הסותרים לחלוטין את דין
התורה ,דבר שיש בו גם הרמת יד בתורת משה ,חלילה .השניה ,זו העולה מדברי החת"ם סופר,
הקלה בדבר שדורות נהגו בו איסור ,הקלה המעוררת את הרושם ,שהותרה הרצועה .תשובתנו
לשתי השאלות קשורה במספר עקרונות:
 .1במקומות שהזכרנו ,וכן בכל התשובות שראיתי ,הדנות בסוגיה זו ,מדובר על היתר הלכה בשם
התורה ,או על ניסיון להתיר לאדם הרוצה עקרונית ללכת בדרך התורה ,לעקור דין תורה )כמו
בירושת הבת( ,וללכת על-פי דיני מלכות ,שפעמים רבות ,ובעיקר בדיני ממונות ,התירה ההלכה
ללכת בהם .דבר זה  -נאסר לעשותו ,כיוון שיש בו חלילה ,כדי לעקור דין מן התורה .האמנה
הזאת אינה עוסקת כלל בהתרת דבר על-פי דין תורה ,אלא רק בהיתרי רישום אזרחיים,
שמודגש בהם שאינם על-פי ההלכה והתורה .אדרבה ,אחת ממטרות האמנה המוסכמות על
שנינו הייתה ,להביא לכך שהמדינה תחדל להתערב בנושאים פנים-הלכתיים באמצעות מערכת
המשפט ,ותשאיר אותם לחכמי ההלכה בלבד .וזאת  -דווקא על-ידי הפרדת מערכת הרישום
האזרחית מן הדתית לגבי שאלות רישום הלאום והדת ,שבפועל הן פרוצות היום יותר מאשר
בהצעתנו .קבענו שייאמר במפורש ,שאין ברישום ראיה לנכונותו ,והוא משקף את הצהרת
הנרשם בלבד .בפרק על הנישואין השגנו תוצאות קשות יותר בשל ההכרח לקשור את הנישואין
בגירושין על-פי ההלכה .אך גם שם יבדיל הרישום בין נישואין כהלכתם לנישואין שאינם
כאלה.
ודאי הוא שלא נוכל לומר ,שאין דברים כואבים עד מאד בסעיפי האמנה הנזכרים .אך אלו
הן בעיות בצד הציבורי והאידיאולוגי ,שבו יש לדעתי חשבון של רווח מול הפסד .ככל יכולתי
עשיתי מאמץ שלא לנגוע בבעיות הלכתיות מסוג זה שהעלו הפוסקים שנזכרו לעיל ,והרחמן
יצילנו משגיאות.
 .2גם בעניין השבת וכד' אין מדובר חלילה על היתר בתחום ההלכה ,או על העדפה בעליל של
מערכת משפטית אחרת על משפט התורה ,וכמו בנושאים שהבאנו לעיל מן הפוסקים .מדובר רק
על היתר בתחום הציבורי ,על הסכמתנו לביטול חוק המדינה האוכף על האנשים בעל כורחם
את שמירת השבת בפרהסיה בתחומים מסוימים .על ההיבט ההלכתי של החיים הציבוריים,
ההיבט הקשור במצוות הוכחה ,נביא להלן את דבריו של הגר"ש ישראלי .גם העובדה ,שהדור
הקודם נהג בכמה מן הדברים שטיפלנו בהם איסור אינה סיבה להתמיד בכך ,שהרי אין מדובר
כאן על מנהג ישראל שהוא תורה ,אלא על מידת מעורבותנו בחוק המדינה ,וזו מן הסברה,
צריכה להיות מותאמת בכל דור לנסיבותיו שלו ,והנסיבות השתנו בדור האחרון לבלי הכר.
 .3עיקר ההבדל בין המקרה דידן לבין המקרים המובאים בהלכה הוא ,שכוונתנו אינה לפרוץ
גדר ולהתיר ,אלא לגדור גדר ולתקן .הנחתנו בכל נושא מן הנושאים הנדונים לפרטיהם היא,
ששמירת התורה תהא נשכרת ולא נפסדת ,ומן הנימוקים שכתבנו בכל נושא במקומו .אף החת"ם
סופר שלעיל הביא את דברי ה'נודע ביהודה' שהתיר שם את הגילוח ,משום שרצה לגדור פרצה
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בנושא הגילוח ,ומשמע שאינו חולק עליו ,אלא מכיוון שהוא סובר ,שאין שם משום גדר הפרצה.

80

ועיין באגרות משה )אה"ע ח"ג סי' נ'( ,שהתיר לבית דין להשיא אישה לבועלה כדי להצילה
מאיסור א"א וכדי שלא להרבות ממזרים ואנדרלמוסיא ,שהוא צורך הרבים ,ולא חש ל'התירו
פרושים' ולדבר המכוער ,וזו לשונו:
שבשביל שלא ירבו ממזרים בישראל ובשביל שלא תהא אנדרלמוסיא בעולם שהוא
צורך הרבים דכשרים וצדיקים וגם הוא כצורך של כל ישראל שהיה שייך להתיר
איסורא זוטא אף אם היה הסדור קידושין מעשה איסור …81
 .4ברור מאליו ,שכל דברינו כאן כפופים למה שכתבנו בסוף הפרק הקודם ,על הצהרה מפורשת
וגלויה ,שתהווה חלק בלתי נפרד מן החתימה ,ושתבהיר את עמדתנו ביחס לפרצות הנידונות.
דברינו בסעיפים  3ו 4-נראים לי מעוגנים היטב בתשובתו של הג"ר שאול ישראלי בספרו 'עמוד
הימיני' בס"ס י"א

82

פשטות הדברים שאפילו בהבאת הצעת החוק בנוסח דלעיל לפני הכנסת על ידי
ח"כ הדתיים והצבעה עבורו ,אין משום מסייע ידי עוברי עבירה .שאינו דומה כלל
למושיט כוס יין לנזיר שיכול לקחתו לבד .כי כאן אין עוזרים להם בשום דבר במה
שנוגע לחילול השבת שבחיפה ,אלא רק אין מפריעים להם להמשיך במעשיהם .ואין
זה אלא כנזיר שכוס היין בידו ואין אתה גוער בו ,שיש לדון בו מצד חובת התוכחה
וחובת ההפרשה מאיסור עפ"י הגדרים שלהם ,אבל מכל מקום משום מסייע אין
כאן .בפרט אם הבאת החוק תהא מלווה בהסבר מתאים ,שיכיל ביטוי של אי השלמה עם
המצב בחיפה 83ושאין זה אלא בבחינת השלמה עם הרע במיעוטו ,נראה ,שאין כאן
כלל גדרי מסייע.
ובהמשך דבריו שם :כפי שנתברר לעיל ,קיים הבדל בין שמסייע בביצוע העבירה,
לבין שמסייעו בדבר עידוד והסכמה ,שמהם נראה כאילו הזדהות עם עושה
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 80אמנם בשו"ת 'האלף לך שלמה' נטה שלא להתיר לפתוח בית קפה יהודי בשבת משום גדירת פרצה ,אך שם מדובר על
אסור ודאי וגדירת פרצה בספק ,וקשה לדמות מילתא למילתא.
 81אמנם הג"ר מרדכי אליהו אמר לי ,שהוא נוטה לחלוק על פסק זה של האג"מ ,וממילא על מסקנתי ממנו לענייננו .אך
לג"ר משה פיינשטיין כתפיים רחבות דיין לסמוך עליו גם לענייננו.
נוסיף עוד בעניין זה :לכאורה חולק הרב פיינשטיין בעניין זה לא רק על כמה יסודות המוסכמים על רבני הדורות
האחרונים )והובאו לעיל בעניינו של בעל העקידה( ,אלא גם על הראשונים .נביא כדוגמה את דבריו של הריטב"א
בתשובה קע"ט .הריטב"א דן שם על אדם שנשא בטעות אישה האסורה לו באיסור דרבנן )שניה לעריות( .אם
יכפו עליהם להיפרד מיד ,בלא חופה וקידושין כדי להכשיר את בנם ,קיים חשש שהשניים ישתמדו כדי שיוכלו
להמשיך ולחיות יחד .וזו לשון הריטב"א:
הנראה לי שאין עושין כן ,ומוטב שיאבד הוא וכמה כמוהו ולא נעקור אנו בידינו בפרסום אות אחת מדברי סופרים,
שאין אנו ערבין לרמאין ולרשעים ,ועדיפא הא מההיא דחבר .רבי סבר ,ניחא ליה לחבר דלעביד הוא איסורא קלילא
ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבא שהבאת לראיה ,דאלו הכא הרבים חוטאין וגורמין מכשול לאחרים להחטיאם ,דמאן
דחזי סבר דשניה דרבנן שריא ,ודברי סופרים צריכין חזוק  ...ואם לן ]בחטאו[ אח"כ
הוא לבדו ישא ואנו נקיים מעונו.
נראה לי ,שעל כורחנו נאמר ,שאין ללמוד ממקרה אחד על חבירו ,ויש לשקול כל מקרה לגופו וכראות עיני הדיין בדורו
על משקל הרווח מול משקל ההפסד.
 82ירושלים ,תשנ"ב ,עמ' ק"כ .התשובה שם דנה בשאלה ,האם על נציגי המפלגות הדתיות להצביע בעד חוק השבת ,חוק
שאסר תחבורה ציבורית באוטובוסים כמעט בכל הארץ ,והתיר תחבורה באוטובוסים בחיפה ומוניות ותחבורה פרטית
בכל הארץ .הרב ישראלי מכריע לחיוב .המצב היום בארץ שונה מאוד מן המצב בשנה שבה נתקבל החוק.
 83ההדגשה הוספה  -י"מ.
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העבירה ,שפעולת סיוע גרידא ,שאין עמה עידוד ,אין בה אלא איסור דרבנן ,ולא
שייך בזה מצד חילול השם .א"כ בנידון שלנו ,שכאמור לעיל הבאת החוק לכנסת
והצבעה עבורו ,וודאי לא תהא מלווה על ידי חה"כ הדתיים בעידוד לעוברי עבירה,
אלא בהסתייגות ובהבעת כאב על שאין הדבר בידינו להביא חוק מתוקן כאשר
עם לבבנו ,אין בזה משום גדרי חילול השם הכרוכים לעיתים עם דין מסייע ,כפי
שראינו.
לעומת זאת נביא בחשבון כמה חילול השם יתמעט על-ידי חוק זה ,וכמה חילול
שבת בפרהסיה יימנע על ידי חוק זה.

84

 84הבאתי את דבריו הק' של הגר''ש ישראלי לסיוע עקרוני והלכתי לשיקול דעתנו בכתיבת האמנה .אמנם לא אכחד,
שיש חילוק בין הרוח הנושבת מן האמנה לבין הרוח הנושבת ממאמרו הנ"ל של הרב .מאמרו של הרב עוסק בהסכם
קואליציוני של 'תן וקח' והדגשת כאב חוסר הבררה שבחתימה על הסכם זה בשל חולשתנו ,נכרת מכל שורה בה.
באמנה זו הודגש פעמים רבות ,שהיא אינה 'הסכם' אלא דבר עמוק מכך .אווירת חוסר הברירה הנושבת מדבריו
של הרב מוחלפת אצלנו בתקווה להפגת גורמי השנאה ,הרצון של בית המשפט לכופף בכוח את החוקים והזלזול
הבוטה בחוק מצד הרשויות והאזרח ,זלזול המרוקן אותו מכל משמעות אך הצהרה מעין זו מעשית .במצבנו שלנו,
ייתכן שאף הרב היה מסכים עם מה שכתבתי כאן ,אך איני יכול להוכיח זאת .אך מעבר להבדל זה ,ההלכה
שהבאתי משמו ,מתאימה לחלוטין גם לענייננו.
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הקדמה אישית :רות גביזון

הקדמה אישית
רות גביזון

1

 .Iפתח דבר
כאשר ניגשנו ,הרב מדן ואני ,לעבודה על "מסד לאמנה חברתית חדשה בין יהודים שומרי מצוות
וחופשיים" 2,הנחו אותנו כמה הנחות יסוד ,אותן פירטנו בדברי הרקע וההקדמה בפתח אמנה זו.
כבר בתחילת הדרך התברר כי יש הבדל גדול ביני ובין הרב מדן :אני באתי מכוח השכנוע הפנימי
שלי ,ארוך השנים ,כי הידברות כזו היא הדרך הנכונה .במהלך הזה הייתי חייבת דין וחשבון
בעיקר לעצמי ולאמונותיי .אמנם ,סברתי כי רבים במחנה שלי מרגישים כמותי .אינני רואה את
עצמי כמי שמחזיקה בדעות חריגות או שוליות .אני מקווה כי רבים ימצאו תועלת בפרי עבודתי.
אבל אינני מרגישה חייבת להצדיק בפני אדם או קבוצה מדוע בחרתי בדרך ההידברות ,או את
התוצר שהגענו אליו  ,מעבר לאמור בדברי ההסבר עצמם .הרב מדן ,לעומת זאת ,פועל במסגרת
אמונית והלכתית היררכית .מפעלו חייב לעמוד לא רק במבחן הציבוריות היהודית בישראל על כל
חלקיה ,אלא גם במבחן המסגרת הזו ודובריה המוסמכים .רק הולם היה כי הוא זה שהביא אל
שולחננו את ההקדמה האישית ,שיש בה ניסיון מקיף להתמודד ,מנקודת המוצא שלו ,עם שאלת
הקיום המדיני המשותף עם יהודים שאינם חולקים את המחויבות ההלכתית ועם לא יהודים ,כמו
3

גם עם התנגדויות עקרוניות לדרך האמנה.
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 1במהלך החודשים הארוכים בהם נכתבו ההקדמות האישיות הפך המסמך מבחינתי למעין "אני מאמין" של האמנה.
כמעט כל בני שיחי סייעו בידי לגבש את מחשבותיי בנושאים אלה ,ותודתי נתונה להם .בנוסף ליונינה הופמן וליואב
ארציאלי שסייעו גם בפרק הזה ,ולברכיהו ליפשיץ שעבר על נוסח יוני  2001והעיר הרבה הערות מועילות ,רצוני
לציין שניים מאלה שתרומתם להקדמה הזו )ולחלקים אחרים של האמנה( הייתה משמעותית במיוחד .דניאל עמית היה
הלא-משפטן היחיד שקרא את החומר בעיון והעיר הערות חשובות .הוא הביא אתו אל המפעל הזה ניסיון ממושך
בסכסוך היהודי-ערבי ובמשא ומתן בין קבוצות ,דתיות ולאומיות ,ומחויבות עמוקה לשיח בין-דתי ושיח בין דתיים
ואנשים שאינם דתיים ,מכל הדתות והתרבויות .איתן לבונטין שילב ,כדרכו ,הערות פרטניות חשובות עם תפיסה רחבה
ועמוקה של המפעל כולו .ההקדמה הזו ,וחלקי באמנה בכלל ,נהיו טובים יותר בשל תרומתם .האחריות למשגים,
השמטות וחסרונות נשארת כמובן שלי בלבד .מבחינתי ,ההקדמה היא הפרק שקשה ביותר היה לסיימו .הוא הפך אצלי
לדיון פנימי מתמשך ,והתארך בהתמדה הרבה מעבר למידותיו הנכונות .אני כוללת אותו כפי שהוא היום רק כדי לא
לעכב עוד את פרסומה של המהדורה הזמנית .לגביו ,שינויי העריכה עשויים להיות משמעותיים ומהותיים.
 2את הרגישויות הרבות ואת המורכבות של הקשיים ניתן לראות כבר במשפט הפתיחה הזה .בדרך כלל מדובר על
"דתיים" ו"חילוניים" .שני הביטויים טעונים .מיהו אדם דתי? ומדוע אנחנו קוראים לזה שאינו דתי "חילוני" ,כביכול
להצביע על כך שלא רק שאין לו אלוהים ,אלא שאין לו קודשים? העדפתי ,לכן ,לדבר על שומרי מצוות ועל מי
שהוא חופשי מעולן של אלה .גם כאן ,הגדרתם של החילוניים היא הגדרה שלילית – מי שאינו דתי ,מי שיש לו חירות
מנטל שמוטל על הדתי .אבל לפחות הביטוי "חופשי" מבטא משהו שנתפס בדרך כלל כחיובי ,בעוד "חילוני" הוא בעל
קונוטציה של חול או אף של חילול .מצד שני ,אדם דתי בדרך כלל אינו נבהל מהנגדתו לחילוני .לעומת זאת,
כאשר הוא מונגד ל"חופשי" ,הדבר עלול ליצור את הרושם כי הוא ,להבדיל מזה שאינו דתי ,אינו אדם חופשי.
אני ערה לכך שהבחירה הלשונית אינה משנה הרבה .יכול להיות שהבחירה שנעשתה ,בגלל חידושה ,עלולה דווקא
לנכר חלק מן הקוראים .אבל אין כאן בחירות פשוטות .אני מזמינה את הקוראים שמילים אלה אינן נוחות להם
לשים במקומות המתאימים את המילים הנוחות להם ,ולעסוק בטיעונים לגופם .וראו גם הערה להלן בדבר השימוש
הכפוי בלשון זכר ,לתיאור שני המינים.
 3ההקדמה של הרב מדן חדשנית הן כלפי קהילתו שלו והן כלפי הציבור הרחב .כלפי פנים ,ההתייחסויות אל הגישה
של הדת אל חילוניים ואל תופעת החילוניות אינן שיטתיות .הרב מדן כבר עורר ויכוחו חשוב בנושאים אלה .כלפי חוץ,
חלק ניכר מן השיח הנגיש לציבור הרחב על עמדת הדת כלפי חילוניים וחילוניות נעשה בידי יהודים דתיים המשלבים
בחייהם את שני העולמות ,ומעורים היטב בהגות הפילוסופית הכללית ובמוסדותיה .ראו ,למשל ,א .שגיא ,ד .שוורץ ,י.
שטרן )עורכים( ,יהדות פנים וחוץ :דיאלוג בין עולמות )מאגנס ,תש"ס( )להלן – יהדות פנים וחוץ( .ההקדמה של הרב מדן
מציגה בפנינו שיח-פנים "טהור " יותר ,שחשוב כי אף הוא יהיה נגיש לציבור הישראלי הרחב.
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המפעל המשותף שלנו מצומצם ,שכן הוא מנסה להנחיל רק את האמנה עצמה ואת רוחה ,ולא את
הנחות היסוד מהן הגענו אליה ,בדרכינו השונות .גם מי שדברי ההסבר או הנחות היסוד הכלליות
של כל אחד מאתנו זרים לו ,או אף מקוממים אותו – ראוי שיבחן את התייחסותו להצעות עצמן.
למרות זאת ,לדברי ההסבר ,ובעיקר להקדמות האישיות ,יש חשיבות עיונית ומעשית .הם מדגישים
כי מאחורי ההסכמה הפוליטית יש עומק של אמונות ודעות ,היכולות להיות שונות מאוד ואף
מנוגדות ובלתי מתיישבות .אמונות ודעות אלה ,לבדן ,אינן מכתיבות את האמנה .מצד שני ,חשוב
להראות כי ניתן לקבל את האמנה ,ואף לתמוך בה באופן נלהב ,בלי לבגוד באמונות ודעות
עמוקות כאלה או בתוקפן המחייב .הדבר חשוב לכאלה שישקלו לקבל את האמנה ,ויהיו מעונינים
לא רק בהסדר המדיני עצמו ,אלא גם בשאלה איך ההסדר הזה משתלב עם הדימוי העצמי שלהם
כבני אדם וכאזרחים.

4

ההקדמות האישיות אמורות ,לכן ,לסייע למלאכת ההנחלה של רוח האמנה

בכמה צורות מובחנות .הן מכוונות בעיקר לאלה ששותפים גם להנחות היסוד הפרטיקולריות שלנו,
שבחלקן שונות ואף מנוגדות לאלה של הצד האחר .אבל הן מכוונות גם לשונים מאתנו ,ומנסות
להסביר להם את מניעינו וכוונותינו ,וגם מדוע אנו סבורים כי ההצעה טובה למחנה "שלנו"
ולמחנות האחרים גם יחד.
מבחינתי ,מטרת ההקדמה הזו היא להסביר כיצד יהודיה ישראלית חילונית וליברלית ,בעלת
מחויבות לדמוקרטיה ולזכויות האדם ,סבורה כי מפעל האמנה אינו רק מתיישב עם מחויבויות
אלה – אלא שהוא אף נגזר ומתחייב מתוכן .מדוע עדיף בעיניי לשאוף להגיע לאמנה מסוג זה
עם קבוצות אחרות בציבוריות היהודית בישראל ,במקום להסתפק בגיבושו של "אני מאמין"
יהודי-חילוני-ליברלי ולעשות למימושו בפני עצמו ,בדרך של "מהפכה אזרחית" או בדרך אחרת.
ההקדמה האישית הזו התארכה מפני שהיא ניסיון להכיל הסברים ורקע על מגוון גדול של נושאים
הקשורים לתהליך האמנה ולטיבה .היא נכתבת מתוך פנים אל קהל רחב ,שקשה להכליל ולצפות
מראש את הרקע העיוני שלו ,ואת הנסיבות והטעמים של רצונו להתמודד עם האמנה .מטבע
הדברים ,יהיו כאלה שהיא תהיה עבורם ארכנית ושטחית .למרות זאת בחרתי להשאיר הרבה מן
הדברים לטובת אלה שעבורם המפגש הזה עם הנושאים הוא ראשוני יותר.
האורך הזה מחייב גם מפת דרכים להקדמה :אפתח ברקע אישי ובכמה הבהרות לגבי טבע
המציאות של הציבור היהודי בישראל ,שטושטשה קצת בשל אופי התהליך שבחרנו בו – דיאלוג
בין שניים .אעבור לעקרונות היסוד הכלליים של התפישה המנחה אותי :הומניזם ,ליברליות,
לאומיות .אסביר גם איך מבוססת גישתי הפרטיקולרית והאישית ,לסוגיות עצמן ולדרך האמנה
בכלל ,על הנחות אלה .הפרק השלישי דן בהשלכות של עקרונות אלה למבנה המדיני-משפטי
של ישראל .מדינת ישראל צריכה להיות דמוקרטיה ,המגנה על זכויות האדם של כל תושביה
ומשקפת את העובדה כי היא מדינת הלאום של העם היהודי .מכלול זה מכיל גם את החובה
 4אני כותבת את הדברים בלשון רבים על מנת לנסות להתחמק מבעיה מינוחית נוספת – זו של לשון זכר מול
לשון נקבה .אני מתקוממת על הטבעיות והמובנות-מאליה של השימוש בלשון הזכר לתיאור גישות ורגשות של שני
המינים ,אך איני מרגישה נוח גם עם החלפתה הכוללת בלשון נקבה דווקא .ומה לעשות שהעברית אינה שפה שיש
בה מתכונת הכוללת את שני המינים?
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לכבד את מרכיבי הזהות השונים של הפרטים והקבוצות החיים בה .היחסים בין היסודות האלה
אינם פשוטים ,ואתייחס אליהם בקצרה .משם אעבור בפרק הרביעי אל הגישה הכללית שלי לגבי
היחס בין מדינה וחברה ,ובין שיטת המשפט והתרבות או התרבויות במדינה .מדינה ומשפט הם
כלים .מבחנם הוא ביכולתם למלא תפקידים חשובים לשירות החברה אותה הם משרתים .הם
אינם יכולים ,ואינם צריכים ,למצות את החיים הטובים של תושבי המדינה .בייחוד הדבר נכון
בחברה כה מרובת תרבויות כמו ישראל .כך באים לידי ביטוי מלא הן העקרונות הכלליים של
המסגרת המדינית המשותפת ,והן המרכיבים הייחודיים של הזהות ושל החיים הטובים המקובלים
על כל אחד מאתנו .בפרק החמישי אטען בזכות האמנה ,בשל שני טעמים קשורים אך מובחנים:
ראשית ,ההסדרים המוצעים הם הסדרים טובים יותר מן המצב הקיים לכל הקבוצות ,שנית ,דרך
האמנה היא התהליך הנכון להגיע להסדרים כאלה בתנאים של החברה הישראלית .דרך של משא
ומתן להבנות כוללות עדיפה בהרבה על פני סטטוס קוו קורס ושחיקה מקומית של הסדרים .טעות
שכיחה היא להניח בטענות כאלה כי יש כאן 'אנחנו' אחיד שאת האינטרסים שלו אנחנו מקדמים.
אני אפתח בקבוצת ההתייחסות שלי – יהודים ,חילונים וליברליים .אולם אפרט מדוע לדעתי,
לגבי כל אחת מן הקבוצות הגדולות בישראל ,לרבות הלא-יהודים ,הסדרי האמנה ורוחה עדיפים
על המצב הקיים .בסוף הדבר אסכם את הדברים ,ואתייחס גם למכשולים העומדים בדרכה של
האמנה .חלק מן הקושי במפעל שלנו נובע מן האיום ההדדי שהקבוצות השונות מהוות זו על זו.
הפחד והכעס עלולים לשבש את יכולתנו לעצב הסדרים שישרתו את כולנו .אני מקווה כי הניתוח
הזה יסייע לקיומו של דיון ציבורי בסוגיות אלה ,ואף לשכנע את הקבוצות המרכזיות בציבור כי
אכן דרך האמנה טובה יותר ,וכי טוב נעשה אם נאמצה.

 .1רקע אישי
אינני נוהגת להקדים דברי רקע אישיים לעבודותיי .בדרך כלל ,הם אינם נראים לי רלוונטיים.
להפך – הם עלולים להסיט את תשומת הלב מן הצורך להעריך את הדברים ואת הטיעונים לגופם,
ולא לאישיותה של האומרת אותם .אבל דווקא בהקשר כמו זה ,עמדה זו נראית בכל חולשתה.
אינני ממלאת כאן תפקיד של נושא של "תבונה טהורה" מעבר ל"מסך של בערות" .המפעל הזה
אינו מבוסס על הרעיון שכל אדם בעל תבונה כזו ,אם רק ייחשף לטיעון הוגן ופתוח ,יסכים על
התוצאה הנכונה .להפך .הוא מבוסס על הרעיון כי יש לנו מחלוקות עמוקות ,שנגזרות – לפחות
על הסכמות .אנו פועלים כ"סמנים" של שני "מחנות" גדולים .מטרת המפעל איננה לטשטש את
ההבדלים בין המחנות או להפכם לאחדים ,אלא דווקא לאפשר להם לחיות אלה בצד אלה.
המקום ממנו אנו באים אל המפעל הזה הוא ,לכן ,חלק מהותי ממנו.
אתחיל ,אפוא ,בהצהרה גלויה על מקורותיי ועל הטיותיי .אני מגיעה אל הנושאים האלה כאישה
יהודייה ,ילידת הארץ ,שמשפחתה מתגוררת בארץ הזאת שנים רבות .משפחתי הייתה חלק מן היישוב
הספרדי הישן .משפחתי מצד אבי הייתה חילונית כבר כמה דורות ,אך הייתה עברית וציונית 5 .משפחתי
 5האופי העברי-מסורתי שהכרתי אני לא היה כך ,כמובן ,מאז ומתמיד .על העומק ההיסטורי של המשפחה למדתי מן
הערך המתאים באנציקלופדיה יודאיקה )(Encyclopaedia Judaica, Keter, 1971, Jerusalem, Vol. 7, p. 338
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בחלקן – מן הזהויות השונות שלנו .איננו עוסקים כאן בכתיבת מאמר משותף ,אלא במשא ומתן

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל
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מצד אמי הייתה שומרת מצוות עד לשלב סבי ,ר' יוסף מרדכי הלוי ,שהיה עמית ,ידיד ושכן של הרב
עוזיאל ,וכיהן כאב בית הדין הירושלמי עד פטירתו 6.בשתי המשפחות דיברו ,קראו וכתבו שפות רבות,
ובמשפחת אמי הייתה שפת הדיבור היומיומית לדינו ,לא עברית .בין הילדים היו רבים שהתחלנו,
ואחדים שהמשיכו לשמור מצוות .דור הנכדים כולו התחלן ,אך נראה שכולו שומר לתרבות הזאת
חיבה עמוקה .דווקא במשפחת אבי ,חלק מן המשפחה "חזר בתשובה" .במשפחת אבי דיברו עברית
בהדגשת האותיות הגרוניות ,ואבי ידע ערבית היטב ואהב את צליליה ואת עושרה .לא הייתה לי ואף
להוריי "תבנית נוף מולדת" אחרת ,ואף לא התמודדות עם עקירה והתיישבות במקום אחר.
במלים אחרות ,הארץ הזו היא ביתי .אין בי יסוד של התמרדות או התנערות כלפי הדת ,כלפי
משפחה דתית או כלפי ממסדים דתיים ,לטוב ולרע .אין בי אשמה כלפיהם ואף לא כעס.
הבחירה שלי בחילוניות היא בחירה ערכית מודעת .אינני מרגישה נחותה כלפי הדתיים ואינני
מרגישה מאוימת על ידיהם ,ברמה האישית .היהודיות שלי אינה חדשה ואינה מסופקת .כמוה גם
הארץ-ישראליות שלי.
מצד שני ,אני מרגישה אבדה על כי אינני יכולה להנחיל לבני ,באופן טבעי ,את הזמירות
והמסורות שבתוכן גדלתי .אני שמחה לחיות במקום שבו הוא יכול לחיות ליד מסורות אלה
בחיים הציבוריים של המדינה .ואני בהחלט מרגישה בחסרונם של היבטים אלה כאשר אני מבלה
במקומות שבהם התרבות הציבורית אינה יהודית-עברית .שמחתי כאשר בני ,שהגיע למצוות ,רצה
לעלות לתורה .יחד החלטנו להעדיף את בית הכנסת המשפחתי ,האורתודוקסי ,בנחלת שבעה ,על
טכס קונסרבטיבי או רפורמי שבו אוכל להיות לצדו ,ולעלות לתורה גם אני .אינני חשה את עצמי
כקרבן של "כפייה דתית" .מבחינת אורחות החיים הכלליים ,נראה לי כי מגבלות הדת או אף
המסורת נחלשו מאוד בישראל .אך אני ערה ,כמובן ,לכך שיש כאלה שהמצב הקיים פוגע בהם
באופן אמיתי ועמוק .אנו מתייחסים לחלק ניכר מפגיעות אלה בהמשך.
לבסוף ,אינני מקלה ראש כלל ועיקר בסמלים ובצורך לקבל הכרה ציבורית וחברתית במרכיבים
של זהות .יחד עם זאת ,חשוב בעיניי להבחין בין מתן מענה רציני לבעיות אמיתיות של קיום,
ובין הכרעה במחלוקות לגבי הכרה כזאת .אני מעדיפה להניח את מלאכת ההכרה הציבורית
לתהליכים חברתיים מורכבים ,ולהבטיח כי שיטת המשפט ומוסדות המדינה יתנו מענה ממשי
למצוקות ולצרכים של אנשים.

 .2שיח בין שניים מול ריבוי של קבוצות
סיבה חשובה לצמצם בחשיבות של הרקע האישי שלנו היא העובדה שהמסמך המוצע כאן אמור
להיות הסדר ליחסים בין רבים שאני והרב מדן איננו משתייכים לקבוצותיהם .אני שלמה לחלוטין
עם העובדה שפעלנו בדיאלוג בין שניים .הניסיון של קבוצות רבות מאוד שניסו לעסוק בשיח כזה
 6דברים עליו ומשלו כונסו בספר שארית יוסף )הוצאה חדשה ומתוקנת ,הוצאת ישיבה אוניברסיטה ,ניו—יורק ,תשד"מ(.
דודי מצד אמי ,הרב אליהו פרדס ,כיהן שנים רבות כרב הספרדי של ירושלים.
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על בסיס רחב יותר עמד לנגד עינינו והרתיע אותנו .אני בטוחה ששיחות כאלה הניבו יותר הבנה,
אבל גם פחות הסכמה שתוכל להיות בסיס להמשך הדיון .אבל אני ערה מאוד למחיר שהמבנה
הזה גובה מן המפעל שלנו .נסינו להפחית מחיר זה ,באמצעות שיחות עם קבוצת הביקורת ועם
אחרים ,אבל הדברים מיתנו את הקושי ,בלי לעקור אותו מן השורש .כבר בפתח הדברים צריך
לומר כי מבחנו של המפעל הזה הוא גם בכך שהשיח הציבורי שעורר כבר חרג מן המסגרת הצרה
הזאת ,ואנו תקווה כי הוא יתמודד עם המציאות של יחסים בין יהודים בכל מורכבותה.
הדיאלוג שלנו חיזק את הראייה של המפעל כאמנה בין שומרי מצוות ובין חופשיים ,כאילו מדובר
כאן בשתי קבוצות הומוגניות .ברור לגמרי כי אין זה המצב .קהל שומרי המצוות עצמו מגוון ,כמו
גם ה"חופשיים" .בנוסף לאלה ,ישנן קבוצות חשובות ,כגון מסורתיים למיניהם ,שאינן שייכות לאף
אחת מקבוצות הקצה .ואף בתוך הקבוצות יכולות להיות מחלוקות בנושאים מסוימים )ראו ,למשל,
סוגיית תפילת נשים( 7.במהלך ההסדרים המוצעים על ידינו יש לעתים חזרה לתפיסה של הנגדה
פשוטה בין שומרי מצוות מצד אחד ובין חופשיים מצד שני .לפעמים מדובר רק בעניין של שיח
ושל נוחות לשונית ,אבל לעתים הדברים עמוקים יותר ,וההסדר עונה אולי לצרכים ולמשאלות
של שתי קבוצות הקצה האלה ,אך לא לאלה של קבוצות חשובות אחרות .מובן כי שום הסדר
אינו יכול לענות באופן מלא לציפיות של כל קבוצה או פרט .בדברי ההסבר אנחנו מתייחסים,
במידת הצורך ,לקשיים כאלה .אולם כבר כאן רצוני לומר כמה מלים על הריבוי של הקבוצות
היהודיות ,המשפיע מאוד על מפעל האמנה ועל הנחות היסוד שלה.
הצד ה"דתי" "יוצג" בדיאלוג שלנו על ידי הרב מדן ,שהוא נציג מובהק של היהדות
האורתודוקסית-ציונית-לאומית .במכלול ה"דתי" של הציבור היהודי בישראל )ובתפוצות( ישנם גם
החרדים לקבוצותיהם וחברי הזרמים הלא אורתודוקסיים 8.העובדה כי טענה זו ,כשלעצמה ,שנויה
מאוד במחלוקת ,מרמזת על עומק הבעיה ועל מורכבותה :חלק מן הקבוצות האלה אף מטילות
ספק במידת "דתיותן" של האחרות.

9

אנשים מקבוצות חרדיות לא השתתפו בדיוני קבוצת הביקורת ,למרות שהוזמנו לעשות כן .יש
הסבורים כי אין להם כלל עניין בסוג כזה של הבנה או הסכמה בין יהודים בישראל .אינני
סבורה כי זהו המצב .אלא שחלק מן הקשיים שהרב מדן מצביע עליהם בהקדמתו מהווים ,מבחינת
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 7ראו ,למשל ,המחקר החדש של מרכז גוטמן :ש .לוי ,ח .לוינסון ,א .כ"ץ "יהודים ישראלים :דיוקן – אמונות,
שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל ) "2000מרכז גוטמן ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,ירושלים .(2002
להלן – מחקר גוטמן.
לפי מחקר גוטמן ,חרדים ואנטי-דתיים מהווים ,כל אחד  5%מן האוכלוסייה ,בעוד הקבוצות המרכזיות )מסורתיים
השומרים מצוות במידה רבה או במקצת ,וחילוניים השומרים במקצת( הן הרוב הגדול .דתיים המקפידים או שומרים
במידה רבה הם  ,18%בעוד חילוניים שאינם שומרים כלל הם  ,20%לפי מחקר זה ,הן "דתיים" המקפידים על שמירת
מצוות והן "חילוניים" שאינם שומרים כלל הם מיעוטים בציבור היהודי.
 8לא אתייחס כאן למרכיב העדתי ,ולהבחנה בין תנועות וזרמים אירופיים או אשכנזיים ובין זרמים וגישות בני עדות
המזרח ,למרות שההבחנה חשובה מבחינות רבות ,כולל הבחינה הפוליטית והתרבותית .זאת מאחר ואיני רוצה לסבך את
התמונה שלא לצורך ,ולחרוג יתר על המידה מן הספקטרום של גישות לדת.
 9ופה יש חוסר סימטריה ,שילווה אותנו לאורך כל הדרך :הזרמים הלא-אורתודוקסיים מעדיפים את דרכם הדתית על
פני האורתודוקסיה ,אולם אינם שוללים את יהודיותם ואת דתיותם של אורתודוקסים .הם טוענים רק נגד המונופולין
של האורתודוקסיה על קביעת צורות להיות יהודי דתי בימינו .חלק מן האורתודוקסים ,לעומתם ,שוללים את הלגיטימיות
של הזרמים הלא-אורתודוקסיים כצורות של דתיות יהודית .מטעם זה ,אי אפשר לדבר בפשטות על "פלורליזם דתי"
ביהדות ,שכן יש כאלה שאינם מקבלים את הריבוי הזה כעובדה ,ובוודאי אינם רואים בו ערך.
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קבוצות חרדיות ,מחסום עקרוני מפני סוג כזה של דיונים ושל הסכמות .אני שמחה על שאנשים
מקבוצות חרדיות מוכנים להיכנס לשיח ,אף אם אינו רשמי ,על הסוגיות העולות מן המסמך ועל
ההצעות הכלולות בו .אין ספק כי בפוליטיקה של הסדרים – השתתפותם של החרדים היא קריטית.
אני בטוחה כי האמנה הייתה מלאה יותר וההצעות היו רגישות יותר ,אם היה לנו היזון-חוזר
שוטף של גורמים חרדיים .בהרבה מן הנושאים הנדונים כאן יש מחלוקות או לפחות הבדלי גישה
בין מרכיבים שונים של הקהילות האורתודוקסיות בישראל .בולטים ההבדלים ביניהם לעניין
המשמעות )הדתית( של מדינת ישראל ,היחס כלפי מוסדות המדינה וכלפי רבנים ,היחס למקומן
של נשים בספירה הציבורית ,והיחס כלפי מודרניזציה ועולם הידע הכללי .למרות הבדלים חשובים
אלה ,ההיגיון של חיפוש אחרי הסדר מוסכם חל גם על הקבוצות החרדיות ,ואף ביתר שאת מפני
שהן מיעוטים ,שהסכם כזה עשוי לספק להם הגנה יציבה מפני החלטת רוב .מכל מקום ,בחלוקה
בין שומרי מצוות לבין חופשיים ,ברור לגמרי כי החרדים נמצאים ,בעיני עצמם ובעיני אחרים,
בצד שומרי המצוות.
שונה המצב לגבי הזרמים הלא-אורתודוקסיים ,שגם נציגיהם לא ישבו עמנו דרך קבע .הם רואים
את עצמם ,לכל דבר ועניין ,כצורות של דתיוּת יהודית .יחד עם זאת ,חופשיים רבים רואים
את עצמם קרובים אליהם ושותפים למאבקם נגד המונופולין של הממסדים האורתודוקסיים
– בלי לתת משמעות מלאה למורכבות הדתית של המאבק הזה .עבור חלק גדול מן הממסד
האורתודוקסי ,הזרמים הלא אורתודוקסיים הם התרסה נוראה ,מפני שיש בהם התיימרות לא רק
לאורח חיים יהודי שאין עמו ,אולי ,שמירת מצוות ,אלא לחירות להגדיר מחדש את הדת היהודית
עצמה .לכן ,מבחינות רבות ,נוח לאורתודוקסים לשאת ולתת עם חילוניים גמורים יותר מאשר
עם חברים בזרמים הלא-אורתודוקסיים .חברי הזרמים הלא אורתודוקסיים ,מצדם ,חולקים על
תפיסת הדת היהודית של האורתודוקסים ומתקוממים כנגד ניסיונם של האחרונים לשלול מהם
לגיטימיות .היחסים האלה בין האורתודוקסיה והזרמים הלא אורתודוקסיים אינם חדשים וידעו
תהפוכות לא מעטות .בעיקרה ,המחלוקת היא תוצר של היהדות המערבית ותגובתה לאמנציפציה.
בקהילות המערביות ,הזרמים הלא אורתודוקסיים הם מרכיב חשוב ,גם מבחינה מספרית ,של
הציבור היהודי .בארץ ,יש להם נוכחות לא גדולה מבחינה מספרית ,אם כי הבולטות הציבורית
שלהם גדלה והולכת .בארץ ,הזרמים הלא אורתודוקסיים העיקריים הם אלה של היהדות
המסורתית )קונסרבטיבית( והיהדות המתקדמת )רפורמית( .לצרכינו כאן ,ההבדל העיקרי ביניהם
הוא בכך שבעוד היהדות המתקדמת מצהירה במפורש על חירות לשנות את דפוסי החיים והפולחן
היהודיים ,הרי שהיהדות המסורתית רואה את עצמה כצורה גמישה והולמת יותר של חיים על-פי
ההלכה עצמה.
כאמור ,הזרמים הלא אורתודוקסיים הם בעיקר יצירה של החיים בתפוצות המערביות של אירופה
ואמריקה .יש ביניהם מחלוקות בעניינים יסודיים כגון מי שייך לעם היהודי ואיך ניתן להצטרף
אליו .מחלוקות אלה באות לידי ביטוי הן בסוגיית הגיור והן בהתייחסות לקהילות כגון אלה של
מי ששמר קשר מסוים עם מסורות יהודיות באתיופיה .מחלוקות אלה באו ,ועדיין באות ,לידי
ביטוי באופן הקליטה של עולי אתיופיה ,וההתייחסות למנהיגים הדתיים שלהם )הקייסים(.
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קבוצה נוספת ,חשובה מאוד מבחינה מספרית  -שקשה לייצג אותה מפני שאין לה מוסדות –
היא זו של ה"מסורתיים" .אלה אנשים שאינם שומרים מצוות באופן מלא .הם נוסעים בשבת,
ואינם מקפידים מאוד בענייני כשרות ,כגון עירוב בשר וחלב .אבל הם עשויים להדליק נרות
שבת ,לצום ביום כיפור וללכת לבית הכנסת בימים הנוראים ,ולהימנע מאכילת בשר חזיר או
פרות ים .לענייננו ,המסורתיים חשובים בעיקר מפני שבדרך כלל הם נספרים כחלק של הרוב
ה"חילוני" ,אבל זה מיון מטעה .בסוגיות רבות ,כגון פלורליזם דתי ,תפילת נשים בכותל או
זכויות של הומוסקסואלים ,ייתכן כי המסורתיים יצטרפו דווקא לשומרי המצוות .בעוד הזרמים
הלא-אורתודוקסיים הם בעיקר תוצר של קהילות יהודיות שחיו בעולם הנוצרי ,המסורתיות היא
מאפיין שכיח של יהודים שבאו מארצות האיסלאם .נראה כי ההבדל קשור לכך שהתפתחות
היחסים בין הדת ובין החילוניות בשתי הקבוצות היו שונים ,לא רק ביהדות אלא גם בדתות
ובתרבויות ה"מארחות" .ההתרחקות משמירת מצוות במערב הייתה טראומטית ומהפכנית יותר,
לעומת התרחקות הדרגתית וטבעית ,נעדרת התרסה ,במזרח.

10

קבוצות מעניינות נוספות הן קבוצות העולים .מבחינה מספרית ,המשמעותית יותר היא זו של
עולי בריה"מ לשעבר ,שהם כיום הקבוצה הגדולה במדינה )למעלה מ 17-אחוז מן האוכלוסייה(.
קבוצה זו אינה עשויה מקשה אחת .חלק מעלייה זו אינו יהודי ,וחלק מאלה אף משתייכים באופן
פעיל לדתות אחרות )בעיקר נצרות( .האחרים נחלקים ליהודים אורתודוקסיים וליהודים חילוניים,
והעדפותיהם ורגישויותיהם בנושאים בהם אנו עוסקים כאן שונות ואף מנוגדות .נפרט חלק מאלה
כאשר נדון בנושאים השונים )כגון נישואין וגירושין ,כשרות או קבורה( .קבוצה זו הגבירה בצורה
רבה את הקשיים המעשיים שבמונופולין דתי בתחומים מסוימים.
גם אלה שאינם שומרי מצוות אינם עשויים מקשה אחת .ציינתי כבר את המסורתיים ,שהם
מעין קבוצת-ביניים .בין החופשיים 'ממש' אציין רק את ההבדל המשמעותי בין אלה שיש
להם גישה נייטרלית ,או אף אוהדת ,למסורת ואף לדת ולממסדיה ,ובין אלה שיש להם גישה
אנטי-קלריקאלית פעילה .שני סוגי הגישות מוכרים היטב מן המסורות האירופיות .שלא במפתיע,
ההבחנה חדה הרבה פחות בין יהודים שחיו ופעלו בעיקר בסביבה מוסלמית.

11

לצרכינו חשוב גם ההבדל בין הציוניים – אלה הרואים חשיבות והצדקה בהמשך קיומה של
ציונים-לא ציונים-אנטי ציונים אינה חופפת את החלוקה בין דתיים וחילוניים .בשני הקצוות של
הרצף הדתי-חילוני ניתן למצוא אנטי-ציונים פעילים ,אך בשניהם ניתן למצוא גם צורות מובהקות
מאוד של לאומיות יהודית.
גם תיאור זה אינו יכול ,כמובן ,לעשות צדק למגוון הגישות והעמדות בתוך הציבור היהודי לסוגיות
בהן אנו עוסקים כאן .הוא בא להדגיש כי אני ערה מאוד לעובדה שהמציאות עמה מתמודדת

10
11

לסקירה ולמיון ראו מחקר גוטמן.
גם בנקודה זו ,מחקר גוטמן מעלה ממצאים מעניינים.
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האמנה איננה זו של מחלוקת בין שתי קבוצות ,רוב חופשי ומיעוט שומר מצוות .בפועל ,המציאות
עמה אנו מתמודדים מורכבת הרבה יותר .למרות שהאמנה מבוססת על דיאלוג בין שניים ,מקובל
עלי שההסדרים שאנו מציעים צריכים להתמודד עם כל עושר הגישות האלה ולספק מסגרת
משותפת ,שבה יהיה לריבוי הזה ביטוי מלא ככל האפשר .במציאות הזו ,כל הקבוצות הן מיעוטים.
מכאן הכורח המשותף להסכים על מסגרת שבתוכה יוכלו כולם להמשיך להתקיים זה בצד זה,
ולפעול יחד למטרות לאומיות ואזרחיות משותפות.

 .IIהנחות היסוד :הומניזם ,ליברליזם )פוליטי( לאומיות ופלורליזם
הנחות היסוד האתיות והמטה-אתיות מהן אני מגיעה אל מפעל האמנה מורכבות מהנחות שיש
להן תוקף אוניברסלי ,מהנחות הנובעות מזהותי וממטרותיי הפרטיקולריות .עקרון העל שלי הוא
אוניברסלי – הומניזם ,והמחויבות הנגזרת ממנו להגנה על זכויות האדם .שני אלה כוללים גם את
ההכרה בחשיבות הגדולה של זיקות קבוצתיות בחייהם של פרטים ,ולכן בהכרה בצורך להגן על
זיקות כאלה באמצעות ,בין השאר ,הענקת זכויות להגדרה עצמית והכרה גם בהיבטים הקבוצתיים
והקהילתיים של חופש הדת .מרכיבים אוניברסליים אלה הם הנותנים בסיס וצידוק גם לשאיפתי
להגן על המרכיבים הפרטיקולריים של זהותי ולפתחם :אני אישה יהודייה ,ישראלית ,חילונית
וליברלית .אני רוצה כי ישראל תמשיך להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי וסבורה כי
שאיפה זו ניתנת להצדקה מוסרית .אני רוצה גם בהמשך קיומה ושגשוגה של הציביליזציה היהודית
על כל מרכיביה ,בישראל ובעולם .אני סבורה כי ניתן לקדם מטרות אלה בלי לפגוע במתחייב
מן האידיאלים האוניברסליים של הומניזם וזכויות האדם.
הצירוף של העקרונות האוניברסליים והמאפיינים הייחודיים של מרכיבי זהותי מביאים אותי
לאימוץ של חובת הליברליזם הפוליטי – ההכרה בריבוי הקבוצות והאינטרסים כבעובדת יסוד
)בלתי נמנעת וגם רצויה( של הקיום החברתי והמדיני ,והצורך בהשגת מסגרת פוליטית משותפת
שתאפשר לקבוצות השונות ,שיש להן מאפיינים ייחודיים ,להתקיים ולפרוח זו בצד זו .לטעמי ,כל
אדם יכול וצריך לפעול בשתי הרמות :לקדם את העניינים והערכים הקרובים אל תפיסתו שלו את
החיים הטובים ,שלו ושל קבוצתו .ולקדם – או לפחות לתמוך במימוש – מאמצים ברמת המדינה
שיאפשרו חופש פעולה כזה לכל הקבוצות החשובות בחברה.
מפעל האמנה ,מבחינתי ,הוא תרומה למרכיב השני של הפעילות .בצדו אני פועלת למימוש
החירות שלי לקדם את תפיסת החיים הטובים שלי .בהקשר שלנו  -זו של חיים יהודיים חילוניים
שלמים ויצירתיים ,המכירים בערכם שלהם אך גם בקשריהם הלאומיים ,הלשוניים ,התרבותיים
וההיסטוריים עם צורות אחרות של חיים יהודיים .במציאות של הארץ ושל האזור ,תפיסתי
מחייבת גם הכרה במעמדם המיוחד של תושבי הארץ הלא-יהודים.
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 .1עקרונות-על ושיטות מוסר
ייתכן כי אחת הסיבות לכך שהדיאלוג ביני ובין הרב מדן הניב פרי הוא שבצד המחלוקות
העמוקות שלנו בענייני מוסר וערכים אנו מסכימים על עקרון מטה-אתי חשוב :ניתן להעמיד
מערכות ערכיות על עקרון אקסיומטי אחד ,עליון ,שממנו נגזרות שאר העמדות המעשיות .אינני
חושבת שקבלת העיקרון הזה ניתנת להצדקה .נדמה לי כי קבלת עקרון היסוד הזה היא בסופו של
דבר עניין של נטיית לב או שכל ,של התרבות בה גדל אדם ,וגם של טמפרמנט אישי.
כל מי ששותף להשקפה הזו חייב לקבל שניים :ראשית ,שעקרון היסוד הוא חשוב מאוד ,כיאה לזה
שממנו נגזרים שאר הדברים .שנית ,ולא פחות חשוב ,כי הוא בהכרח חלקי .המשמעויות המעשיות
שלו ניתנות מן הדרך שבה גוזרים ממנו מאמיניו את הלבנים האמצעיות והתחתונות של המערכת
הערכית בה הם חיים .מערכת כזו נבחנת לא רק ,ואולי אף לא בעיקר ,בעקרון העל ,אלא בכללי
הסמכות הקובעים מי מפרט ומפרש אותו ,ובעקרונות ובכללים ש"מוסמכים" אלה גוזרים ממנו.
בתרבויות האנושיות יש מספר די קטן של עקרונות-על כאלה .אחד מהם הוא עליונות האל ,עם
זיהוי שונה של זהותו של האל )או האלים( .אחרים גוזרים את המוסר מן התבונה ,או מן הטבע,
או מהחלטות החברה ,או מטבע האדם .כל אלה הם מקורות עליונים של נורמות .במקביל ,ישנם
גם עקרונות-על .אלה יכולים להיות קשורים למקור )יש לפעול לפי רצונו של האל( ,תוכניים )יש
לפעול בהתחשב בערך חייו וקיומו של הפרט ורוחו .לעקרון-על זה יש נגזרות ספציפיות יותר ,כגון
– יש להשיא את הרווחה המצרפית של כל האנשים ,או יש לפעול לקידום העושר הכללי ,בתנאי
שהדבר לא יפגע ברווחת החלשים ביותר( או מעין-פורמליים )יש לנהוג לפי אותו כלל שנכון לאמץ
אותו כחוק כללי(  .ריבוי האידיאולוגיות וקבוצות ההתייחסות נובע מן העובדה כי עקרונות היסוד
המעטים נשזרים בצורות שונות ומתפרשים בצורות שונות על ידי קבוצות שונות.
המאפיין החשוב של כל עקרון-על הוא שכל העיון המוסרי אמור להתנהל במסגרתו .עקרון-על
דתי מחייב כי כל השיח יהיה פנים-דתי ,אף אם הדת עצמה עשויה לקבל את התבונה שבהוצאת
חלק מענייני החברה אל מחוצה לשליטתה .בהתאמה ,עקרון-על הומניסטי מחייב כי ההערכה
וההצדקה של מעשים ושל מגמות תיעשה במונחים של תרומתם לרווחת האדם והאנושות .מערכות
אם המסקנות המעשיות אליהן מגיעים נאמניהם דומות.
ואכן ,למרות ריבוי עקרונות העל ,וריבוי התרבויות השונות ,יש גם דמיון רב בהסדרים אנושיים
וחברתיים .כך הדבר הן בעקרונות-על פרטיקולריים )כגון אלה הגוזרים את כל הנורמות ממצוותו
של אל מסוים ,כמו התרבויות הדתיות השונות( ,וכן בעקרונות-על אוניברסליים )החלים על כל
בני האדם( .זאת מאחר ויש הרבה דמיון בסוגיות המעשיות עמן מתמודדות חברות אנושיות.
בכל החברות מתמודדים עם נס החיים ,ועם המוות ומשמעותו .עם הצורך להשיג את הדברים
שאדם נצרך להם לקיומו .עם מוגבלות המשאבים ,עם טבע האדם .עם התוקפנות האנושית
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– ועם הנדיבות והיצירתיות שבאדם .אין זה פלא שבכל החברות המאורגנות יש כללים לגבי
חברות בקבוצה ,יש עקרונות של סולידריות קבוצתית שהם כלי להתגבר על איומים חיצוניים ,ויש
איסורים פנימיים על שימוש בכוח לפתרון סכסוכים ,כגון באיסור על רצח ,שוד או גניבה.
היסוד האוניברסלי הזה של חיי אדם ושל חברות אנושיות מסביר איך ,למרות שעקרונות-העל
שונים ואף מנוגדים ,ולמרות שמעקרונות זהים יכולות להיגזר מערכות חברתיות שונות – בהרבה
מקרים יש התכנסות של חברות אנושיות לאידיאלים דומים ואף לפתרונות דומים של בעיות
אנושיות .חזון הצדק החברתי של נביאי ישראל שונה אולי בפרטים מחזונות אחרים של צדק
חברתי ,אבל יש בו ללא ספק יסודות אוניברסליים .גם ההתלבטויות של חברות ותרבויות עם
הצדקת הסמכות האנושית ,והיישוב שלה עם החירות ועם הצדק )ועם מוסר עליון – אנושי ,טבעי
או אלוהי( הם בעלי סממנים אוניברסליים.
יתירה מזו ,בעיקר בעולם דינמי המשתנה במהירות ,סביר כי חברות אנושיות תהיינה מורכבות
מאנשים שיש להם מערכות ערכיות ותרבותיות שונות .אחרי שיעבור השלב שבו קבוצות תנסינה
להשמיד או לגרש את ה"אחרים" מתוכן ,הן תצטרכנה לגלות את היצירתיות ואת האחריות
הנדרשות על מנת לחיות יחד עם ,ולמרות ,השוני הבסיסי בהשקפות עולם ובמערכות ערכיות.
בקצרה ,הקבוצות האלה תצטרכנה לפתח מערכות שיח וחשיבה שיהיה בהן מקום לא רק לגזירה
ופעילות בתוך מערכת ערכית יסודית אחת – אלא גם ליחסים בין אנשים ובין קבוצות שיש להם
מערכות שונות .בשיח הפוליטי מכנים עמדות כאלה 'סובלנות פוליטית' או 'ליברליזם פוליטי'
)במובחן מסובלנות וליברליזם כאידיאלים מוסריים( .עיקרן הוא בהכרה בריבוי הקבוצות וסגנונות
החיים ,וההבנה כי לא טוב שהמדינה תעשה שימוש במונופולין הכוח שלה ובמשפט על מנת
להכריע או לדכא קבוצות ,דתות או אורחות חיים.
עם קצת רצון טוב ,מנהיגי הקבוצות השונות יגלו כי יש להם ניסיון לא קטן בסוג הפעילות הנדרש.
שכן ,בתוך כל קבוצה תרבותית מתפתחים מאבקים על הפרשנות המוסמכת של העיקרון העליון
"שלה" .לעתים ,המאבק מסתיים בפילוג מלא ואף עוין .לעתים הפילוג יוצר קבוצות נפרדות ,שבכל
זאת שומרות על שותפות גורל .ולעתים ,המאבק מוכל ) (containedבתוך הקבוצה ,והיא מקיימת
בתוכה שניות מסוימת בתוך עקרון העל ומערכת הפרשנות שלו .כך או כך ,חברות ששורדות
לומדות לטפל גם במחלוקות פנימיות על עקרונות העל שלהן.
יכול להשתמע מן הדברים כי אני מדגישה את ההתכנסות המעשית על פני עקרון-העל וייחודו.
אין זו עמדתי כלל ועיקר .עקרון-העל שאדם מאמץ כשלו הוא חלק מכונן מן האישיות ומן הזהות
שלו .נכון כי הוא אינו מכתיב ,לבדו ,מסקנות מעשיות רבות – אבל הוא בהחלט מגדיר את
המרחב הערכי והמוסרי בו פועל האדם .הוא מכוון אותנו אל המרכיבים היסודיים של תפיסת
החיים הטובים שלנו .הוא יוצר תחושה יסודית של שיתוף עם המחזיקים באותו עקרון – ושל
שונות כלפי אלה שמונחים על ידי עקרון שונה .שותפות של עקרונות-על ,של שיח ושל מוסדות
סמכות היא שותפות חשובה לא פחות משותפות של הסכמה על תוצאות מעשיות מסוימות.

64

הקדמה אישית :רות גביזון

השקפתי לגבי עקרונות-על ועובדת ריבויים בחברות מודרניות גם אינה מביאה אותי לרלטיביזם,
לאמונה שאין הבדל מוסרי או ערכי בין עקרונות-על שונים .הן ברמה הפסיכולוגית-זהותית ,והן
ברמה המוסרית ,עקרון-העל של אדם נתפס אצלו כעקרון-על "אמיתי" ,זאת אומרת כעקרון שראוי
שיהיה עקרון-העל של החשיבה הערכית והמוסרית .המשמעות של אימוצו אינה רק החלטה שאדם
צריך עקרון-על כלשהו – וזה מועמד לא פחות טוב מאחרים .המשמעות היא העדפה ברורה;
קבלה של עליונותו של עקרון זה על פני עקרונות אחרים .וזה הדמיון שאני רואה ביני ובין הרב
מדן :יש לנו אותה עמדה מטה-ערכית .מעמדו של עקרון-העל שלי בעיניי לא נופל ממעמדו של
עקרון-העל שלו בעיניו .ההבדל בינינו הוא במערכת הערכית שבתוכה אנחנו פועלים .הן העמדה
המטה-ערכית ,והן כל עמדה ערכית שנאמץ  ,צריכות להתמודד עם היחס לעמדות ערכיות אחרות.
במובן מסוים ,שתי ההקדמות האישיות האלה הן ניסיון שלנו להתמודד  -כל אחד בדרכו – עם
12

אילוצי המערכות הנורמטיביות שבתוכן אנחנו פועלים.

 .2עקרון-העל :הומניזם
המסגרת הערכית ממנה אני מגיעה לנושא הזה ,עקרון-העל שלי ,הוא ההומניזם.

13

כמו הרבה

מסורות ,ההומניזם הוא תגובה לתקופות בהן שלט אתוס לא-הומניסטי או אף אנטי-הומניסטי,
אתוס שהעלה על נס כוחות על-אנושיים או אל-אנושיים .ההומניזם שם את האדם ואת האנושות
במרכז .אבל גם להומניזם יכולות להיות פנים רבות .ההומניזם אינו נותן לפרט בהכרח ערך
בלעדי ועליון ,אולם הוא מכיר בכך שלכל אדם ואדם יש ערך ,וכי חיוני לקחת ערך זה בחשבון.
צורות הארגון החברתיות והמדיניות צריכות להיות כאלה המכירות בערך הזה של חייו וכבודו
של כל פרט .במובן מסוים ,ערך זה בא לידי ביטוי במחויבות היסודית לעקרון שיש לכל פרט,
בלי קשר לסוג החברה בה הוא חי ,כמה זכויות יסוד שהן "שלו" מפני שהוא אדם .זכויות
אלה נובעות מעצם היותו אנושי ,או מעצם היותו של האדם "נברא בצלם" .במסגרת מסורת
זכויות האדם יש המתארים גישה זו כמתבססת על עקרון העל של "כבוד האדם" .אולם הומניזם
יכול להיות קיים גם בחברות שאין בהן 'שיח זכויות' .בחברות כאלה ,הרעיון של ערך האדם
וכבודו יונהרו באמצעות דיון בהיקף החובות המוסריות המוטלות על אנשים ועל חברות .דוגמא
בולטת להומניזם ללא שיח זכויות הוא העמדה הקנטיאנית .בהמשך ,אטען לוריאציה ליברלית
של הומניזם .כאן חשוב להדגיש כי הומניזם אינו חייב להיות ליברלי או אינדיבידואליסטי ,ולתת
נגד הליברליזם האינדיבידואלי ,וטוענות כלפיו כי הוא מרדד ומרושש את משמעות הקיום של
פרטים ,בכך שהוא מנתק את קשריהם ההכרחיים עם קבוצות ועם משמעות הקיום האנושי.

 12השאלה של האפשרות ליישב פלורליזם )שהוא ערך של הליברליזם( עם חוסר רלטיביזם ערכי היא אחת הקשות
והמורכבות בשיח המוסרי והמטה-מוסרי בימינו .היא אוצלת ,כמובן ,על שאלות מעשיות מורכבות כגון חינוך בחברות
רב-תרבותיות .הבעיות מחריפות במיוחד בחברות שיש בהן ,כמו אצלנו ,קונפליקט מורכב ,ונרטיבים היסטוריים
מכוננים מנוגדים .לדיון קצר אך ממוקד וברור ראו ש' שקולניקוב" ,כיצד אפשרי חינוך לפלורליזם תוך כדי חילוקי
דעות אמיתיים?" ,חינוך לתרבות בחברה רב-תרבותית :סוגיות בהשתלמות מורים ,קובץ ט' ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,ביה"ס לחינוך.2000 ,
 13הביטוי 'הומניזם' כתיאור תנועות או גישות הוא עמום .היסטורית ,ההופעה הראשונה של ההומניזם הייתה בתקופת
הרנסנס באיטליה .הופעתה המודרנית יותר הייתה באירופה של תקופת ההשכלה .כפי שיובהר ,אינני מתייחסת לעמדות
של הוגים מסויימים או של תקופות היסטוריות מסויימות.
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הומניסט יכול )וצריך( לומר כי שום דבר אנושי אינו זר לו .אבל מן ההבנה או היכולת להבין לא
נובעת ההצדקה .הנכונות לכבד את ההחלטות ואת ההעדפות של אנשים כפי שהן ,שהיא הכרחית
כדי לפתח את האוטונומיה שלהם ולהכיר בה ,אינה מחייבת נייטרליות לגבי הערך של החלטות
או העדפות כאלה .גם החלטות כנות ,המונעות על ידי אמונה עמוקה ,יכולות להיות מוטעות ואף
פושעות .הומניזם ,לכן ,אינו מייתר תורת מוסר הקובעת איך ראוי לנהוג .להפך .דווקא קבלת
האחריות האנושית על החיים מטילה על אנשים – ולא על פרשנים מוסמכים של האל או של
הטבע  -את החובה לבחור בטוב ,ולהימנע מן הרע.
למותר לציין כי גישה הומניסטית אינה מחייבת אדם להיות דתי ,אך היא תשלול בחירוף נפש
גישה לפיה אורח חיים דתי הוא לא-לגיטימי .כמו כן ,אינני מכירה אף מסורת דתית גדולה שאין
בה התייחסות למרכזיותו של האדם בתמונת העולם .במלים אחרות ,המסורת ההומניסטית שממנה
אני באה ובתוכה אני פועלת אינה נראית ,בעיניי ,כמסורת שהיא בהכרח חילונית ,ובוודאי שאינה
14

אנטי-דתית.

בעיניי ,אדם דתי יכול וצריך להיות הומניסט .בדומה ,יכול להיות אדם חילוני שאינו

הומניסט כלל ועיקר ,בין מפני שאין הוא מכיר בשוויון בסיסי של כל בני האדם מבחינת ערך
האדם שלהם ,ובין מפני שהוא מאדיר רעיון או קבוצה על פני הפרטים החברים בה .מבחינתי,
אפוא ,הומניזם הוא אקסיומה ערכית שאינה שוללת את הדת ואינה מחייבת אותה .היא מחייבת
שתהיה לאדם בחירה מוגנת לחיות כאדם דתי או כאדם חופשי ,וגם שתהיה לאדם בחירה בין
צורות שונות להיות דתי ,ובין מידות שונות של שמירה על מצוות דתיות או השתייכות לקהילות
דתיות .לטעמי ,אדם זכאי ,למשל ,להמיר את דתו ,לפתח או להשתייך לקבוצות "פורשות" במסגרת
דת אחת .מבחינתי ,כהומניסטית ,כל הבחירות האלה הן לגיטימיות ,וממלאות תפקיד חשוב בחייו
של האדם הבוחר בהן .המסגרת המדינית בה אנו חיים צריכה ,בעקרון ,לאפשר לאדם לממש את
הבחירות האלה.
יחד עם זאת ,יש ,כמובן ,מתח בין גישה הומניסטית "סתם" ובין גישה דתית .בגישה ההומניסטית,
ללא היבט דתי ,אין קושי ואין צורך בתיווך על מנת להאמין במרכזיותו של הפרט ובכך שיש
לו זכויות יסוד .הגישה ההומניסטית ,מעצם טיבה ,רואה את תחום ההתייחסות שלה כבני האדם
כולם ,בשל אנושיותם ,ללא הבחנה של גזע ,דת ,אמונה ,לאום או מין .הנחת היסוד ההומניסטית
היא ערכו של הפרט כפרט .הומניזם יכול להצדיק קיומן של קבוצות כממלאות תפקיד מרכזי
בחייהם של פרטים ואומות ,ומתוך כך להצדיק גם הבחנות שעושות קבוצות כאלה בין פרטים
החברים בהן ובין פרטים אחרים .ההומניזם מכיר בחשיבותן של דתות למאמיניהן ,ולכן מאפשר
ומהדהד את הערך שנותנת צורת החיים הדתית לאלה החיים בה .אבל הומניזם לא יוכל להצדיק
כפיית דת אחת על מאמיני דת אחרת ,או את רדיפתם של בני דתות אחרות על ידי "דת מדינה",
כמו גם את ההגבלות על היצירה האנושית ,בתחום המדע או האמנות ,שדתות ניסו בעבר להטיל.
בדת ,לעומת זאת ,הנחת היסוד היא דתית-אמונית-אלוהית .ייתכן כי בדת כלשהי מוכר הערך
המרכזי של הפרט ,אך הכרה זו תהיה מוכתבת על ידי האמונות הדתיות הספציפיות ומעוצבת,
 14ואכן ,בין הפטרונים הגדולים של ההופעה הראשונה של הומניזם באירופה היו כמה אפיפיורים .ובכל הדורות ובכל
הדתות היו מנהיגים דתיים גדולים שהעלו על הנס את היסודות ההומניסטיים שבדתם.
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ואולי אף מוגבלת ,על ידיהן .בתוך המסגרת הדתית ,לפחות חלק מן השאלות איך צריך אדם
לנהוג נחתכות על-פי הדת ,והשאלה מה הוא היקף סמכותה של הדת )האם היא חלה על כל ענייני
האדם או רק על חלקם ,האם היא חלה גם על תביעות האמת או רק על מצוות( היא עצמה
שאלה פנים-דתית .שאלות פנים-דתיות נחתכות מתוך הדת ,במנגנונים המקובלים בה .הומניסט
דתי יכול לחפש ולמצוא דרכים לפרש את מצוות דתו כך שיתאמו את המסקנות הערכיות של
הומניסט חילוני .אולם תוצאה זו אינה הכרחית ,ויכול להיות כי יהיו אנשי דת שיטענו כי התשובה
הדתית המחייבת מנוגדת למסקנה המוסרית שתיראה מתחייבת לדוגל בגישה הומניסטית .בדרך
הטבע ,מי שאינו מקבל על עצמו את הדת ואת מקורותיה ואת מנגנוני קבלת ההחלטות שלה,
לא יקבל על עצמו את תוצרי ההחלטות האלה .להפך ,הוא עלול להתקומם מול שיטה כזו של
שקלא וטריא בנושאים הנראים לו נושאים כלל-אנושיים וחברתיים .במיוחד הוא עלול להתקומם
אם תוצאות העיון הפנים-דתי תתנגשנה עם מסקנותיו הוא בעניינים אלה ,ואם הוא יידרש לפעול
בהתאם למסקנות הדתיות רק מפני שהן נראות תקפות למאמינים.
כאן ,מבחינתי ,נעוץ אחד מיתרונותיו הגדולים של ההומניזם כעקרון-על לעומת כל עקרון פרטיקולרי.
הומניזם הוא במובן עמוק ,לפחות באופן חלקי ,אוניברסלי .דתות ,בדרך הטבע ,יש להן מרכיב
אוניברסלי לצד מרכיב פרטיקולרי חזק של הבחנה בין מאמיני הדת ובין אלה שאינם מאמינים
בכל דת או אלה המאמינים בדתות אחרות .שוב ,הומניזם אינו שולל שונות או פרטיקולריות.
אבל מעמדו כעקרון-על משמעו כי היחסים בין הקבוצות האלה צריכים להיחתך ולהיקבע בצורה
המתיישבת עם ההומניזם עצמו .קל להומניזם לתבוע את הסמכות העליונה הזו מפני שהוא כולל
בתוכו התייחסות שוויונית התחלתית ועקרונית לכל בני האדם .דתות ,לעומתו ,אמורות אף הן לחול
על כל העולם ,אך תביעתן לעשות זאת חייבת להיות חלשה יותר מפני שחלק גדול מן העולם מוגדר
על ידן ,בהכרח ,כלא-שייכים או כ'אחרים' בצורות שונות .מבחינת המאמינים זה יכול להיות משכנע
ואף מחייב .מבחינת אלה שמחוץ לקבוצה ,תביעת העליונות של העקרון היא חלק מן הבעיה .יחסים
מורכבים כאלה קיימים לא רק בין הומניזם ובין דתות ,אלא גם בין הומניזם ובין כל מסגרת
פרטיקולרית .אשוב לסוגיה זו להלן ,כאשר אדון בהתיישבות בין הומניזם ובין לאומיות.
לאנשים דתיים יש כאן ,לכאורה ,יתרון מסוים על פני הומניסטים חילוניים .מקור המוסר והציוויים
עבור אנשים דתיים הוא האל והמערכת של מצוותיו כפי שהתפרשה והתמסדה בדת .מה הוא מקור
ה"יש" ובין ה"צריך להיות"? מי יסייע להם להתגבר על הכשל הנטורליסטי? חשוב לראות כי היתרון
של אנשים דתיים ,מבחינה זו ,איננו באורחות חייהם ,הכוללים שמירת מצוות ,אלא באמונתם באל.
מי שמאמינים באלוהות שהיא כל יודעת וכל יכולה ומיטיבה – אכן פטורים מהעלאת שאלות על
המקור העליון של אמונתם .גם הם ,כמובן ,לא יהיו פטורים משאלות לגבי הפרשנות המוסמכת
המוצעת על ידי אנשים .אבל אמונה באל היא עניין פרטי .יש שומרי מצוות לא מעטים ,שדתיותם
אינה כוללת בעיקרה אמונה בקיומו של האל .הדתיות שלהם היא בעיקרה ההחלטה לקבל על עצמם
עול מצוות ,משיקולים מורכבים – אנושיים ,חברתיים ,קהילתיים .באותה מידה ,אנשים שאינם
מאמינים מקבלים על עצמם עול מוסר ,מאותה קשת של טעמים מורכבים .לכן נראה לי כי היתרון
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המוסר והערכים העליונים של ההומניסטים? מי יכול לעשות עבורם את המעבר האלכימאי בין

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

הזה אינו מחויב המציאות .אנשים חילוניים יכולים וצריכים ,לטעמי ,להכיר בכך שלערכים העליונים
15

שלהם יש תוקף מוסרי ,אקסיומטי,

והם חייבים לבדוק את התנהגותם ופעולתם לאורו.

לאנשים דתיים יש יתרון מעשי נוסף ,והוא הוודאות ,טכסי החיים ,והעושר הנורמטיבי .המערכת
המוסרית של שומרי המצוות היא ממוסדת וברורה .אין בה רק עקרון-העל של נאמנות לאל,
אלא יש בה גם גופי הלכות וממסדים שנותנים להן פרשנות מוסמכת .בעיקר בדתות חובקות-כל,
כגון היהדות ,המסגרת הדתית מספקת סביבה תומכת עשירה מאוד לכל מעברי החיים המרכזיים.
ההומניזם ,לעומתו ,הוא עקרון-על עמום במיוחד ,ואין לו קהילות מאורגנות היכולות לספק לאדם
המחזיק בו תמיכה אנושית יציבה .כל מי שניסה להתמודד עם שמחת הקמת המשפחה ,או,
להבדיל ,עם אבל של מיתה ,מכיר את ההבדל בין העושר המוכן היטב ,בעל הטקסטים וההרגלים
העתיקים ,ובין הצורך לאלתר ולמלא תוכן בכל אירוע לעצמו .תנועת זכויות האדם על קהילותיה,
בארצות שונות ובעולם כולו ,היא ניסיון ראשון לתת להומניזם גם מערכת ממוסדת .אלא שגם
מערכת זו היא עמומה מאוד וחלקית מאוד ,ואין היא יכולה ליצור ,גם בעקרון ,את סוג הקהילות
שחייבות להיות בנויות על תרבות פרטיקולרית זו או אחרת.
אלה הם הבדלים חשובים מאוד .הם מסבירים חלק מן האתגר של היהודי החילוני .משוויתר
לא רק על עקרון שמירת המצוות אלא גם על חלקים ניכרים מן התרבות שפותחה ביהדות
הדתית – הוא מוצא את עצמו חסר ,וצריך לכונן לעצמו תרבות חדשה .אין זה דבר של מה
בכך .אבל לצרכיי בנקודה זו חשוב לומר כי מבחינה מוסרית ההבדלים אינם עקרוניים .בשתי
המערכות האלה – הדתית וההומניסטית  -ייתקלו אנשים בדילמות מוסריות ,שתדרושנה קבלת
אחריות מוסרית .בשתי המערכות ,למרות ההבדלים ביניהן ,אי אפשר יהיה להטיל את האחריות
המוסרית על מישהו מבחוץ ,בין אם אלה פוסקי הלכה או הוגים נערצים .החובה לעשות את
הישר והטוב ,והחובה לקבוע מה דורש הישר והטוב ,היא על האדם עצמו ,ככל שהוא פועל
בתוך מסגרותיו החברתיות והנורמטיביות .זו עמדה הומניסטית .אני מפרשת את עמדתו של הרב
מדן ,ואת נכונותו לעמוד על האמנה גם מול ביקורת עזה מתוך מחנהו ,כעמדה הומניסטית-דתית
למופת.

 .3ליברליזם )פוליטי(
כמו הומניזם ,ליברליזם הוא מושג עמום למדיי ,המתאר קבוצה גדולה ומגוונת של אידיאלים
מוסריים ופוליטיים .הליברליזם הוא הרעיון הפוליטי המרכזי בדמוקרטית המערביות ,וככזה זכה
בעת האחרונה לדיונים רחבים בספרות .לצרכיי ,בשלב זה ,חשובה הבחנה מרכזית אחת ,זו שבין
ליברליזם פוליטי ובין ליברליזם כאידיאל מוסרי ,שפותחה בעשורים האחרונים על ידי הוגים רבים,
ובראשם הפילוסוף ג'והן רולס .רק הליברליזם הפוליטי הוא נגזרת הכרחית של הומניזם .הליברליזם
המוסרי ,שגם בו אני תומכת ,הוא נגזרת אפשרית ,ומרכזית ,אך לא הכרחית של הומניזם.
 15כך אני מבינה את האמירה כי אם אין אלוהים – צריך להמציא אותו ,ואת אלה הרואים את הדת כאחת
ההמצאות האנושיות החשובות ביותר .מי שאינו רוצה ביתרונות של הדת – חייב יהיה לסדר לעצמו דרך אחרת להשיגם.
ייתכן שההתעוררות הדתית המחודשת של התקופה המודרנית מבטאת את השיפוט כי הניסיונות האלה אינם מוצלחים,
ואינם מספקים מענה טוב לבעיות אנושיות.
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יש הטוענים כי גם ליברליזם כתורת מוסר נגזרת ומתחייבת מן ההומניזם .כך היחס בין
השניים אצלי .בעיניי ,כבוד האדם כולל גם כבוד לאוטונומיה שלו ,לרצונו להיות במידה
מסוימת שליט בחייו ובגורלו .אלא שאני חייבת להודות כי יש מסורות חשובות מאוד ,שרואות
עצמן כהומניסטיות במובהק ,ואשר יש בהן מרכיבים הומניסטיים משמעותיים ,אשר המערכות
המוסריות והמדיניות שהן ממליצות עליהן הן לא ליברליות ואף אנטי ליברליות.

16

בפרק זה אטען ,לכן ,לשני סוגי הליברליזם ,אלא שמעמד הטענה שלי שונה לגביהם .מבחינתי,
ליברליזם פוליטי הוא בעל תביעה חזקה לאוניברסליות ,וצריכים לקבלו גם חברי קבוצות שהן
עצמן אינן ליברליות )כפי שהם אף נהנים ממנו( .ליברליזם כתורת מוסר ,לעומת זאת ,היא תורת
המוסר העדיפה בעיניי כביטוי שלם יותר לכבוד האדם ולחירותו על פני תורות אחרות ,אולם
אני מכירה בכך שיש אנשים הרואים את הדרך לגאולת האדם באופן שונה ,שאינו ליברלי .אני
סבורה כי גישות אלה מוטעות ,אולם אני רואה אותן )בדרך כלל( כצורות חיים בעלות ערך ,ואני
דוחה ניסיונות לרדוף אנשים שחיים לאורן או להצר את צעדיהם .יחד עם זאת ,אקפיד לקיים
שיטת מדינה שלא תאפשר לצורות חיים אלה לצמצם את חירותי שלי ,או את חירותם של אחרים,
לפעול לפי השקפותיהם וערכיהם.
כאמור ,גם ליברליזם הוא מושג עמום ,שניתן לפירושים רבים .רמזתי כבר כי ,בעיניי ,הומניזם,
ואף סוג הליברליזם הנגזר ממנו ,אינו אישור לחירותו של פרט או לחירותה של קבוצה לעשות
כל מה שנראה טוב להם .ליברליזם שונה מאוד מן העיקרון המקודש של "הנח להם לעשות
כרצונם" ,בלי בחינה של התוכן והתוצאות של פעילות כזאת .הליברליזם שאני מחזיקה בו ער
למתח בין "שני מושגים של חירות" של ישעיהו ברלין ,אבל גם לעובדה כי החירות השלילית,
הנתפשת כמרכזית בעיני הוגים ליברליים אחדים ,אינה נותנת משקל מלא אף לרצונם של אנשים
בחירות משמעותית .בנוסף ,יש סוגי חירות שאי אפשר לממש אותם אלא בקבוצות .ומימוש כזה
עלול בהחלט להביא להגבלות מסוימות של החירות השלילית של כל אחד מן הפרטים.
אינני יכולה כמובן להיכנס כאן לספרות העצומה ,והחשובה ,שהתפתחה סביב נושאים אלה .אומר רק כי
הליברליזם שאני תומכת בו נותן משקל לאוטונומיה של פרטים ושל קבוצות ,אך כי הוא במובהק אינו
נייטרלי לגבי פעילויות או החלטות שלהם .גם ליברליזם ,כמו הומניזם ,הוא מסגרת נורמטיבית חלקית.
צורות של חיים טובים ,ולחירות לבחור ביניהן .אולם אין בו היתר לבחור ברע ,או לדרוש מן החברה
לכבד בחירות כאלה .הויכוח העיקרי יהיה לכן על תפיסות הטוב והרע של הפרטים ושל הקבוצות .זה
אינו ויכוח שיוכרע על ידי הליברליזם עצמו ,אלא ויכוח שהליברליזם מניח כי יש לו פתרון.

17

במינוח

 16דוגמא בולטת הן המסורות המרקסיסטיות .האידיאל המוצהר של מסורות אלה הוא מאבק בניכור ובניצול של פרטים
על ידי כוחות השוק ובעלי אמצעי הייצור .הפתרון המדיני הוא של חיסול המדינה ,סיום מלחמת המעמדות ,ו"דיקטטורה
של הפרולטריון" כשלב מעבר הכרחי בדרך אל החברה האל-מעמדית .לא ברור אם חברה ללא מעמדות היא אפשרית
או רצויה .בינתיים ,מסורות אלה הצדיקו מידה עצומה של דיכוי בשם האידיאולוגיה של המהפכה.
 17אין זה חשוב לייחס עמדות כאלה או אחרות להוגים מסוימים ,והדבר עלול לבלבל .אסתפק באמירה כי המסורת
הליברלית כוללת הוגים כמו קאנט – שאצלו החירות היא החירות לפעול בהתאם לציווי הקטיגורי – וגם את מיל –
שמגביל את כוחה של החברה לדרוש מאדם לפעול מטעמים של מוסר או תבונה ,ומחייב אותה להראות כי פעולתו של
האדם תגרום נזק לאחר .ואכן ,שתי העמדות ,בעקרון ,נראות לי מרכיבים חשובים של ליברליזם.
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לצדו ישנן תורות של חיים טובים ,ושל חיים אנושיים בעלי משמעות .הליברליזם נותן ערך לריבוי של
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המקובל ,הליברליזם שאני מחזיקה בו הוא פרפקציוניסטי ,ולא נייטרלי .יחד עם זאת ,הוא רואה בריבוי
גישות ראויות מציאות ואף ערך .הוא אינו מכיר ב"תשובה מוסרית אחת נכונה" ,ולכן הפרפקציוניזם שלו
אינו מחליש את היסוד הליברלי העמוק בו .אשוב לנושא זה להלן ,כאשר אעסוק בהשלכות של הניתוח
הזה על המדינה וחוקיה ,שהוא מהותו של הליברליזם הפוליטי.
העשורים האחרונים ראו דיון ביקורתי רב ,שהביא לעידון ולתחכום ,של משנות ליברליות .בדיון
הזה הודגשו הבדלים ונזנחו תיאוריות מסוימות .כך ,למשל ,אין ליברליזם רציני הרואה אנשים
כפרטים מבודדים ,החיים בחלל שבו הם קובעים את העדפותיהם .יחד עם זאת ,יש הבדל
בין ליברליזם אינדיבידואלי ,המדגיש את הפרספקטיבה של הפרטים ,ובין גישות קהילתניות,
הנוטות להדגיש את העובדה כי פרטים לעולם גדלים ומתעצבים ופועלים בחברות ובתרבויות.
יש בין מבקרי הליברליזם מטעמי קהילתנות כאלה הטוענים נגד הנחות היסוד של הליברליזם
האינדיבידואלי מכל וכל )כגון סנדל( .אחרים ,שאני מצטרפת אליהם ,משלבים מחויבות לחירות
הפרט ,עם רגישות ומודעות לצורכי הקהילה ולחשיבות שלה בחייהם וברווחתם של פרטים )כך
עושים קימליקה ,רז ,מרגלית ,הלברטל וגנז(.
ליברליזם פוליטי ,על קצה המזלג ,עוסק הן בתכני ההסדרים המדיניים והן בדרך בה טוב לגבשם.
לצרכינו ,יש לו שני עקרונות מדריכים :חירות הפרטים והקבוצות כל עוד אינם פוגעים בפרטים
אחרים או בערכים הנתפסים כמחייבים בעיני החברה .וחוסר כפייה של יחידים בידי קבוצות לא
מדיניות באמצעות סירוב לגייס את כוח המדינה לכפייה כזו ,ובאמצעות הגנה על זכות היציאה
של פרטים )ותת-קבוצות( מקבוצות שמגבילות את חירותן בניגוד לרצונן.
חשוב להדגיש שוב כי הליברליזם הפוליטי דן בעקרונות המסגרת של ההסדרים המדיניים ולא
בפרטיהם .מאפיין זה אינו תוצאה מקרית של המערכת הנורמטיבית הזאת ,אלא תוצאה מתחייבת
מן העובדה כי החירות כוללת גם את החופש לגבש את פרטי ההסדרים המדיניים בחברה
לפי העדפותיהם ,שאיפותיהם ותפיסות הטוב של הפרטים ושל הקבוצות .יתירה מזו ,הליברליזם
הפוליטי מקבל פרטים ואף קבוצות שיש להם עמדות לא-ליברליות בתחומים רבים ,ואף אינו
תוחם אותן רק לתחום הפרטי של בתיהם וקהילותיהם.
בכך הוא שונה מהליברליזם כתורת מוסר ,שעמדות כאלה נראות לו מוטעות ופסולות .הליברליזם
הפוליטי יוצר את המסגרת שבתוכה 'נאבקים' ליברלים ואלה הרואים את החיים הטובים במונחים
של מטרות המצדיקות הגבלות חירות רציניות על פרטים וגם על תוכנם של ההסדרים הפוליטיים
בחברה .באורח אולי פרדוקסלי ,לליברליזם הפוליטי יש יותר מחויבות לפלורליזם כערך מאשר
לליברליזם כתורת מוסר .זאת מאחר ופלורליזם פוליטי יעודד גם קיום ופריחה של קבוצות
לא-ליברליות ,בעוד הליברליזם כתורת מוסר היה מעדיף חברה שבה הנורמות הליברליות מקובלות
ומופנמות על ידי כל חלקי החברה.
ליברליזם מחייב גם קבלה של צורות חיים לא ליברליות ,כל עוד מתקיימים תנאים מסוימים
)כגון חירות לצאת ממסגרת הקהילה המקיימת אותן( .במובן זה ,סובלנות כלפי דת ,כולל לגבי
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המרכיבים הבלתי ליברליים שלה ,מתחייבת מן הליברליזם.
טענתי היא כי העמדות שאני נוקטת בהן באמנה זו ,לרבות הבחירה בדרך ההידברות ,אינן רק
מתיישבות עם ליברליזם – אלא שהן מתחייבות ממנו .ליברליזם וודאי חייב לקבל יהדות דתית
ליברלית .אולם גם לגבי המרכיבים שלא ליברליים של הדת היהודית ,על-פי חלק מפירושיה ,צריך
הליברליזם להראות לפחות סובלנות .לכך שני חריגים מרכזיים :ליברל אינו יכול להצדיק כפייה
דתית על מי שאינו מאמין ואינו רוצה בה .והוא אינו יכול להצדיק ,בשם הסובלנות לדת וחופש
הדת ,כפיית אדם להישאר חבר בקהילתו הדתית גם אם אינו חפץ בכך .הקטע הקשה יותר לגבי
הליברליזם הוא עמדת המדינה לגבי טענות של חברי קבוצה דתית ,החפצים להמשיך לחיות בה,
אך טוענים כי הדת על-פי פירושה המקובל בקהילתם פוגעת בזכויותיהם .בנקודה זו אין לי
עמדה נחרצת ומוחלטת וכללית .אבל הליברליזם שלי אינו נוטה לכפות על קהילות דתיות לנהוג
בחבריהן לפי עקרונות של שוויון או של התייחסות הנדרשים מן המדינה עצמה כלפי כל אזרחיה.
בהתנגשות בין זכות הפרטים לחירות ובין זכות הקבוצה לשמר את עצמה ,מי שאינו מצליח לשנות
מבפנים את כללי קבוצתו צריך להסתפק ,מבחינת המדינה הליברלית ,באופציה אפקטיבית של
יציאה ממנה.

 .4לאומיות
להבדיל מן התביעה האוניברסלית של הומניזם ,זכויות אדם וליברליזם פוליטי להכרה – לאומיות
)כמו גם דת( נמצאת במעמד ביניים מעניין .לאומיות היא השתייכות פרטיקולרית של אדם או
קבוצה .אבל התביעה שאחרים יכירו בה ויכבדו אותה היא אוניברסלית ,כי כל אדם צריך
שתהיינה לו השתייכויות כאלה .יש פה לכן תביעה אוניברסלית להתיר לאנשים או לקבוצות לפעול
למען מטרות קיבוציות פרטיקולריות )באילוצים המתחייבים מן המסגרת ההומניסטית הכללית(.
זו הסיבה לכך שאינני מוצאת כל סתירה בין מסגרת ערכית יסודית של הומניזם ,ואף של הומניזם
ליברלי ,ובין רצוני לתת משמעות גם להשתייכותי לעם היהודי ולתרבות היהודית .להפך .חלק
ממשמעות החיים של היחיד נתונה מתוך המסגרות בהן הוא חי ואשר אליהן הוא מחויב .משפחה,
קהילה דתית ,מקצועית ,לאומית או תרבותית הן רק דוגמאות אפשריות לקהילות או השתייכויות
שמתמצה בעצמו או במשפחתו הגרעינית ,הן גישות שדופות ,שאינן יכולות לפרנס את האנושיות
במובן העמוק והמתמיד שלה .אין אף לא הוגה ליברלי חשוב אחד המקדם תפיסה כזו של פרטים,
מנוערים ומנותקים ממשפחתם ומחברתם .בהתאם ,אין אף תפיסה אדקווטית של אדם ושל
חברות אנושיות ,המתעלמת מן המרכזיות של ההשתייכות של פרטים לקבוצות זהות פרטיקולריות.
אמיתות אלה הוכרו גם במסמכים המרכזיים של זכויות האדם ,המכירים הן בחופש הדת
וההתאגדות והן בזכות ההגדרה העצמית של עמים.
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הנותנות לחייו של האדם משמעות ,עומק ותוכן .הומניזם או ליברליזם המניחים אדם "רזה",
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הרב מדן אכן מכיר בכך כי גם גישה הומניסטית )ואף ליברלית( עשויה להכיר בחשיבותן של
זהויות לאומיות ושל השתייכות לאומית .הוא מניח ,יחד עם זאת ,כי בתנאים שבהם דרישות
ההשתייכות הלאומית או הדתית אינן מתיישבות עם אלה של "כבוד האדם וחירותו" – חייב
הליברל להעדיף את האחרונים .בכך הוא מציג את השניים האלה כאילו ביניהם יש מתח מחייב,
שלעתים ניתן ליישב אותו ולעתים הוא חייב להתנגש .גישתי ליחס בין המרכיבים האלה מורכבת
יותר ,דווקא מתוך הגישה ההומניסטית .כבוד האדם וחירותו אינם יכולים להיות קיימים אם
לא ניתנת לאדם ההזדמנות לממש ולבטא את הזהויות הלגיטימיות שלו ,כולל אלה הדתיות או
הלאומיות .המתחים הם לכן מתחים פנימיים בתוך הגישה ההומניסטית-ליברלית ,ולא מתחים
חיצוניים בינה ובין גישה דתית או לאומית פרטיקולרית.
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אינני רוצה לטייח .ההעברה של המתחים אל תוך המסגרת ההומניסטית-ליברלית אינה באה
לומר כי כל דוגמה דתית או לאומית עומדת במבחן ההומניזם ,או כי לא היו מקרים בהם נעשו
מעשים אנטי-הומניסטיים בשם דתות או תנועות לאומיות .אבל ,לצערנו ,יש גם הרבה מעשים
אנטי-הומניסטיים שנעשים בשם אידיאולוגיות חילוניות ואף אנטי-דתיות ואנטי-לאומיות .כמו כן,
במקרים רבים ,אנשי דת ואנשי ממסד דתי לוחמים ,בשם דתם ,לטובת אידיאלים הומניסטיים
נעלים .הבחינה של המתחים צריכה ,לכן ,להיות לא כוללנית ולא סוחפת ,אלא של כל מתח
לגופו .אני דוחה לכן את הטענה כי מסורת זכויות האדם אינה יכולה לקבל זכויות קבוצתיות
פרטיקולריות ,וכי יש להעמיד את התביעות הקבוצתיות על זכויות אינדיבידואליות ומכל מקום
לתת לאחרונות קדימות ברורה על תביעות של קבוצות .מכיוון שכך ,אני דוחה גם את הטענה כי
בין התנועה הלאומית היהודית )הציונות( ובין זכויות האדם יש מתח מובנה .אצל רבים מתומכיה,
טענה זו מלווה בתמיכה חד-משמעית בתנועות לאומיות אחרות ,כולל זו הפלסטינית .נכון כי יש
הבדלים מסוימים בין התנועות ,אך הם אינם כאלה המצדיקים התעלמות מן הזכות של העם
היהודי להגדרה עצמית .קשה יותר להתמודד ,עיונית ,עם טענתם של השוללים את כל התביעות של
עמים להגדרה עצמית ,אך אני חשה עצמי פטורה מלדון בה כאן שכן היא נדחתה בצורה ברורה
על ידי הקהילה הבינלאומית ועל ידי חלק ניכר מן הספרות ההגותית ,לרבות הספרות הליברלית.
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ההעברה של בעיות מסוימות מן המתח בין ליברליות הומניסטית ,מצד אחד ,והזהות היהודית
דתית-לאומית ,מצד שני ,אל המתח הפנימי שבתוך תפישה לאומית וליברלית  -הומניסטית אינה
פותרת ,כמובן ,את הקשיים והמתחים לגופם .עדיין אני צריכה להראות האם ,בתנאים נתונים,
דרישות הזהות היהודית הפרטיקולרית ,אינן מתנגשות באופן בלתי ניתן ליישוב עם דרישות
אוניברסליות של המחויבות ההומניסטית-ליברלית .בהקשר שלנו ,חשוב במיוחד לטפל ביחסים
המורכבים ברמה הפנים-יהודית בין זהות יהודית דתית-לאומית ,זהות יהודית דתית-חרדית ,וזהות
 18חשוב להזכיר כאן כי פרטיקולריזם יהודי אינו מתכון הכרחי להכרה בחשיבות הזהות הלאומית .נטורי קרתא ,למשל,
מדגישים כי היהדות בימינו היא דת בלבד ,ומתנגדים באופן פעיל לביטויים הלאומיים של היהודים ,ובעיקר לניסיון
להמשיך וקיים מדינת לאום יהודית .ראו ,למשל ,נאומו של נציג נטורי קרתא בועידת דרבן ,אוגוסט  .2001ראו על
כך :י .שלג "מי כבש את דרבן" הארץ .7.9.01
 19ראו ,למשל ,מאמרו של חיים גנז "לאומיות והגירה" )בתוך" :רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית ,ספר
הזיכרון לאריאל רוזן-צבי ז"ל" ,מנחם מאוטנר ,אבי שגיא ,רונן שמיר )עורכים( ,הוצאת רמות – אוניברסיטת תל-אביב
בעמ'  .360-341ראו גם מאמרם של אבישי מרגלית ויוסף רז ,"National Self Determination", Journal of Philosophy
.vol 87/9 (1990), pp 439-461
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יהודית חופשית ,כמו גם שאלת ההתייחסות לזרמים לא אורתודוקסיים .ביחסים בין יהודים
ללא-יהודים צריך לבחון את ההתייחסות המובנית של הדת היהודית ושל הלאומיות היהודית
אל הלא-יהודים החיים באזור .חשוב לציין ,כי אין הלימה ברורה בין סוג הזיקה היהודית של
אדם ובין גישתו ללא-יהודים .יש שומרי מצוות שגישתם ללא-יהודים חשדנית ועוינת ,אך יש גם
חילוניים גמורים שזו עמדתם .מצד שני ,גם במחנה הגורס זכויות אדם ,פתיחות ושוויון ערך האדם
ביחסים בין יהודים ולא-יהודים ,יש חופשיים ושומרי מצוות.
גם בעיניי ,כמו בעיני הרב מדן ,ההשתייכות לקבוצה היהודית היא בחלקה עניין שאדם אינו בוחר
בו .מבחינתי ,היבט הבחירה הוא ברשות שיש לפרט לעשות מעשה פוזיטיבי של התרחקות או
המרת דת ,שהם יציאה מוצהרת מן הקהילה על מנת להשתייך לקהילה דתית אחרת .או ,בצורה
הרלוונטית יותר לחיינו כאן ועכשיו ,החירות של אנשים ,שנולדו יהודים )או מבקשים להצטרף
אל היהדות( לתפוש אותה כלאום ,כתרבות וכציביליזציה ,או כמסורת דתית שיש בה ריבוי ,ולא
כמתמצית בדת אמונית-תורתית לפי פירוש מסוים .יהודים כאלה יכולים להחליט על המקום שהם
רוצים לתת ליסוד הפרטיקולרי היהודי לתפוס בחייהם .יש כאלה המתבוללים ממש ויש כאלה
המנהלים אורח חיים שבו היטמעות כזאת היא סבירה ,בלי לנקוט שום אמצעי "להתגונן" מפניה.
אחרים נותנים לייחודם היהודי מקום מרכזי בחייהם ,ומקדישים זמן ומאמץ למחשבה על בניית
אורחות חיים שישקפו את המרכזיות הזו ,תוך שהם מאמצים או אף מפתחים צורות של זהות
יהודית ,דתית או אחרת ,המתאימים לתפיסותיהם.
ההומניזם והליברליזם מחייבים כי לא ייעשה שימוש בכוח או אף בלחץ על מנת לחייב אנשים
לשמור על זהותם היהודית ,לאומית או דתית .מצד שני ,הם גם מחייבים כי אלה הרוצים לשמור
ולפתח מרכיבי זהות אלה יוכלו לעשות זאת .כאמור ,היסודות האוניברסליים של ההומניזם ושל
הליברליזם מחייבים גם כי ההכרה בצורך של אנשים לשמור על זיקות לאומיות )או דתיות( תהיה
מוחלת לא רק על היהודים ,אלא גם על קבוצות אחרות החיות בארץ.
 .5פלורליזם :ריבוי תפיסות טוב ואורחות חיים פרטיקולריים
עד עתה עסקתי ביסודות בעלי מעמד אוניברסלי המצדיקים ריבוי של תפיסות פרטיקולריות.
ולרב מדן – אלא גם את היסודות המבדילים בינינו .מבחינתי ,המאבק למסגרת מוסכמת אינו
כלי להפגין נייטרליות ,אלא דרך לאפשר פיתוח של צורות חיים טובים .יתירה מזו ,העדפתי לדרך
החיים שלי אינה רק עניין של נוחות או מקרה .אני סבורה כי דרכי היא הדרך הטובה והנכונה
לאנשים לחיות בה.
גם ביסודות הפרטיקולריים ישנן כמה הבחנות חשובות בין מרכיבי זהות ובין תפיסות טוב .יש מרכיבי
זהות שהם כמעט נתונים ,כגון מגדר .אחרים נקבעים ,לפי השקפתי ,בתערובת של קבלה ,בחירה או
עיצוב .אלה וגם אלה חשובים .גם בין תפיסות טוב יכולים להיות הבדלים גדולים .גם כאן לא מדובר
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על הבחנות חדות בין צורות חיים ותפיסות טוב ,אלא יותר בתנועות על רצף ובהדגשים.
לצרכינו כאן ,המרכיב החשוב ביותר של זהות פרטיקולרית שאני מביאה אתי הוא החילוניות.
איני רוצה כי חשיבותו של מרכיב זה עבורי תיעלם בתוך ההתרכזות בקידומה של מסגרת משותפת
לכל הצורות של אורחות החיים היהודיים .איני רואה את עצמי כנוסעת בעגלה ריקה .להפך.
בעיניי ,ההתמודדות הקיומית של אדם מול גורלו ,ללא תיווך של אלים ושל כוחות על-טבעיים
ועל-אנושיים ,היא הנותנת משקל מלא לצירוף האנושי הנורא והנפלא של פגיעות ושל עוצמה.
אנחנו ,בני האדם ,מהווים חלק מן העולם בו אנו חיים .אנחנו יכולים לחטוא בחטא היהירות
והאדנות ,אבל אנחנו יכולים גם לחפש משמעות בדרך של בנייה ,יצירה ,הקמת חברות מתקדמות.
ניתן להיות צנוע בגלל תפיסת עליונותו של האל ,וניתן להיות צנוע גם מתוך תובנה חילונית
עמוקה לגבי מצבו של האדם ביקום.
החילוניות ,שלא כמו הדתיות ,מאפשרת בחינה ביקורתית של כל הנחות היסוד .בחינה כזו יכולה
להביא לשמרנות זהירה כמו לנטיות רפורמיסטיות רדיקליות ,אולם היא בחינה אנושית ,שאינה
מותנית מראש על ידי הוראות אלוהיות )או – רע מזה – על ידי הפרשנות האנושית שלהן(.
ההתמודדות שלי עם בעיית הטוב והרע ,כמו גם עם סוד הקיום ופחד המוות היא אנושית ,ואינה
מסתתרת – לטוב או לרע – מאחורי אהבת האל או יראתו .וכך אני רוצה שתהיה .אין פה
התפרקות מאחריות מוסרית .להפך .יש פה קבלה עצמית של החובה להצדיק ולבסס מסקנות
מוסריות .יש כאן נכונות ללכת עם רוח האדם לאן שתוליך אותנו ,מתוך משמעת ואחריות ,ולא
להצטמצם מראש למסגרות ולכיוונים הנפתחים מטעם פרשנים מוסמכים של ישויות על-אנושיות.
גם במבחן התוצאה אני גאה .קבוצות דתיות ואנשים דתיים הגיעו להישגים אנושיים כבירים.
אבל אנשים חילוניים ,חלקם אף אפיקורסים בכוונה ,הגיעו להישגים גדולים לא פחות .אמנם היו
בודדים שהפליאו לעשות בכל התחומים יחדיו ,כגון הרמב"ם ,אבל בדרך כלל תרומה משמעותית
למחשבה היהודית-הלכתית ותרומה משמעותית לאמנות או המדע הכלליים אינם הולכים יד ביד.
אני שמחה שיש מי שתורתם חייהם – אבל אני שמחה מאוד גם על חלקם הבולט של יהודים בכל
תחומי המדינאות ,המדע ,המשפט ,והאמנות המודרניים .אני שמחה על הרגשת השותפות במפעל
של התרבות המערבית ,ועל ההרגשה כי הישגיו העצומים הם חלק ממורשתי .הייתי מרגישה ענייה
יותר לו נדרשתי לוותר על ההנאה והעמקות שבתובנות של ההגות והספרות העולמית ,ממש כפי
שאני מרגישה אבדה בשל כך שחלקים מן המקורות היהודיים כבר אינם נגישים לי )ולצערי יהיו
אף פחות נגישים לדורות הבאים( .רצוני לחוש חירות מלאה לחפש השראה ,פתרונות ומרכיבי זהות
בתרבות האנושית על כל פניה ,תוך כדי מודעות לכך שתרבותי הייחודית היא זו היהודית-עברית,
על כל מרכיביה וגווניה.
ולבסוף ,אינני סבורה כי דרכי החילונית היא ,בשל כך' ,לא יהודית' .אכן ,היא אינה יהודית במובן
של שמירת מצוות .אבל ישנן דרכים אחדות להיות יהודייה .גם דרכי היא דרך כזאת .ובעיניי ,זו
היא דרך להיות יהודייה הנותנת לי מענה טוב יותר למכלול אישיותי וערכיי מדרכם של שומרי
המצוות.
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רצף חשוב נוסף של העדפות פרטיקולריות הקשור לענייננו הוא זה שבין אינדיבידואליזם ובין
קהילתניות .שוב ,המסגרת אמורה לכבד את העדפותיהם של אנשים לצורות חיים מגוונות על רצף
זה .היא צריכה לספק מקום )מעשי ותיאורטי( לחסידי הקהילות השיתופיות השלמות וגם לחסידי
האינדיבידואליזם החריף של פרטים או של משפחות גרעיניות .הדיאלוג שלנו עצמו אינו מחייב
נקיטת עמדה בשאלה זו .לכאורה ,אורח חיים דתי מדגיש בדרך כלל קהילתניות ,הן ברמה ארצית
והן ברמה יישובית או שכונתית .אולם גם בצד החילוני היו ביטויים בולטים של חיפוש אחרי
קהילתניות ,כפי שהיה בתנועות הקיבוציות והשיתופיות .כיום ,יש חילונים המחפשים קהילתיות
במסגרת שיבה אל מקורות יהודיים-דתיים ,בעוד אחרים מחפשים אותה במסגרות חברתיות
חילוניות מובהקות יותר .יסוד חשוב בתנועות נשים למיניהן היה קבוצות התמיכה והעלאת
המודעות הנשית .מצד שני ,גם בקבוצות דתיות ישנן רמות שונות של קהילתניות ,החל מן הקיבוץ
הדתי וכלה באוכלוסייה דתית החיה בשכונות עירוניות מעורבות ,ועיקר פעילותה ה'קבוצתית'
הוא במסגרת המשפחה .החברה הכלל-אזרחית ,או החברה הכלל-יהודית ,אינן קהילות רגשיות
משמעותיות מבחינה זו ויש משהו מטעה בהכללתן במסגרת הרצף הזה .מצד שני ,יש ויש מקום
לדבר על לכידות אזרחית ,תרבותית ,לאומית או דתית .למרות שמפעל האמנה הוא נייטרלי
מבחינה זו ,נדמה לי שנטייתי אליו מתחזקת מפני שאני נמנית על אותם הוגים ליברליים
המדגישים הן את חשיבותו של הפרט ,ועמידתו על חירותו מול כל קבוצה ,כולל הקבוצות
החשובות לו ביותר מבחינה קיומית וערכית; והן את מרכזיותן וחיוניותן של זיקות קהילתיות
ותרבותיות ,שרק בתוכן מקבלים חייהם של פרטים משמעות.
דווקא מפני שמסגרות דתיות מדגישות מתוכן את הזיקות הקהילתיות והתרבותיות ,תפיסה כמו
שלי מחדדת ומעמידה אתגר מיוחד לחילוניים הרוצים לשמר זיקה יהודית משמעותית .נראה כי
הניסיון לבנות מסגרת משמעותית חלופית בצורת ההתיישבות השיתופית והחקלאית אינו הולם
עוד לצבורים רחבים .הצלחת מפעל האמנה תאפשר ליהודים חילוניים להפנות אנרגיה המוקדשת
כיום למאבקים נגד כפייה דתית ונגד ממסדים דתיים לבנייה חיובית של תכנים ,טקסים ומסגרות
בעלות תכנים תרבותיים יהודיים שאינם דתיים.
בהקשר נושאי האמנה ,חשוב להדגיש גם את הזהות המגדרית .כפי שנראה ,בחברות ובמערכות
דינים דתיות יש בעיות מיוחדות של מעמדן של נשים .השפעות אלה חלחלו אמנם עמוק לתוך
בולטת הרבה יותר בתוך המערכות הדתיות ,בכל הדתות לרבות באורתודוקסיה היהודית .בהקשרים
שלנו הדבר בא לידי ביטוי הן בדיני המעמד האישי ,הן בנושא התפילה בכותל והן בנושא השירות
הצבאי .עובדת היותי אישה מקרבת אותי אל נשים שהסדרים אלה מכבידים עליהן ופוגעים
בכבודן .חשוב לי ביותר להשמיע את הקול הזה ,להעלות את הקשיים האלה אל הדיון הציבורי,
לתת לצרכים האלה משקל ,ולחפש פתרונות שייתנו להם מענה מספק.
אפשר לסכם :במפעל האמנה אני רוצה להגן על חירותי שלי לקיים את אורחות חיי ,מפני שאלה
הן אורחות חיי הנבחרות .אבל במקביל אני רוצה להגן גם על עצם הריבוי של אורחות החיים וגל
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על חירותם הדומה של קבוצות שאורחות חייהן אחרות .הצלחת מפעל האמנה תאפשר לי להיפנות
מן המאבק על החירות ונגד הכפייה אל פיתוח מרכיבי החיים הטובים שלי – הומניסטיים,
ליברליים ויהודיים-לא דתיים כאחד.

 .IIIמדינת ישראל :דמוקרטיה ,זכויות אדם ,פלורליזם והגדרה
עצמית יהודית
הנחות היסוד של הומניזם ,שממנו נגזר ליברליזם ובמסגרתו יכול אדם לבחור להדגיש זהויות
לאומיות ,חלות על אנשים ועל חברות באופן כללי .הן אוצלות ,כמובן ,גם על ההסדרים המדיניים
שאנשים צריכים לשאוף לאמץ בחברה בה הם חיים .אינני רואה את עצמי כעוסקת ,בדיאלוג
הזה ,בשאלות של היחס בין מחויבויות של השתייכות לאומית ובין זכויות הפרט ברמה האישית.
אלה הן שאלות מורכבות מאוד ,ואנשים – לטעמי  -רשאים לענות עליהן כדרכם .עד כמה יהיה
חשוב לי ,למשל ,לגדל את בני כך שיקשה עליו לחשוב על הרעיון של נישואין לאישה לא יהודייה?
האם הרצון לשמור על המסגרת התרבותית הייחודית עולה על חירותו לבחור לו בן זוג בלי הבדל
דת או לאום? ובדומה ,האם אנסה להנחיל לו מורשת לפיה עזיבת הארץ היא "ירידה" ו"יורד"
הנו אדם נחות ממי שממשיך לראות את עצמו כחבר בקולקטיב הישראלי-יהודי? נראה לי ברור
לחלוטין כי גם אדם ליברלי מאוד יכול בהחלט להעדיף ,בשאלות אלו ,עמדה ערכית הנוגדת
חופש בחירה ,עבורו ועבור מי שהוא רוצה להשפיע על דרכו – למען ערכים הנראים לו חשובים,
לרבות ערכי השתייכות ותרומה לעם .בשום פנים אינני מקבלת את העיקרון שאנשים הומניסטים
וליברלים מחויבים ,על-פי עמדתם ,להעדיף תמיד את החירות האישית .והא ראיה שיש אנשים
דתיים רבים שהם ליברלים .ואין ספק כי דור המייסדים של הארץ הזאת – רובם חופשיים ואף
מתמרדים נגד הדת  -הקדים את האינטרס הכללי להרבה העדפות פרטיות ,עד להקרבת החיים
עצמם לצורך הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל.
הנושא שאנו עוסקים בו הוא רמת ההסדרים של המדינה ,ובעיקר ההסדרים בהם עושים שימוש
בכוחה הכופה של המדינה ,בנושאים אלה .המדינה אמורה לשרת את כולנו – יהודים וערבים,
שומרי מצוות וחופשיים ,ציונים ולא-ציוניים .כפרט ,יש לי עניין גדול בשלמותה ובחוסנה של
המדינה ,מפני שרק אלה יבטיחו לי ולשאר אזרחי המדינה יכולת לחיות בה בשלום וברווחה.
בנוסף ,יש לי גם עניין ,כאישה יהודייה הרואה ערך בחיים במדינה שיש בה חיים ציבוריים
עבריים-יהודיים ,בשימור יכולתה של המדינה להמשיך ולקיים חיים כאלה.
בישראל ,הנחות היסוד האלה צריכות להניב הסדרים שמסגרתם עונה לשלושה מרכיבים:
דמוקרטיה ,הגנה על זכויות אדם ,וביטוי לעובדה שמדינת ישראל היא המקום בו מממש העם
היהודי את זכותו להגדרה עצמית מדינית .לטעמי ,ההסדרים הקיימים בישראל היום לא עומדים,
במלואם ,בדרישות אלה .מתוך הנחות היסוד שלי ,ההסדרים המוצעים כאן – העומדים בהן -
עדיפים על ההסדרים הנהוגים אצלנו היום .הנחות היסוד שלי מניחות בסיס טוב גם לטיפול
במחלוקות ובהבדלי גישות אחרים בין צבורים שונים החיים במדינה אחת .המפעל הזה מדגים
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איך הנחות היסוד שלי אכן מניבות הסדרים שיש בהם בסיס טוב יותר להשתתת היחסים בין
קבוצות שונות מאשר אלו הנהוגים בישראל כיום .בהקשר זה עסקנו ביחסים בין קבוצות יהודיות.
אותם עקרונות מנחים אמורים לחול גם על יחסים בין יהודים ולא יהודים בישראל.

 .1דמוקרטיה
דמוקרטיה היא צורת השלטון היחידה המכירה בזכותם של אנשים ,על בסיס שווה ובלי הבדל
גזע ,דת או מין ,להשתתף באופן פעיל בקביעת גורלם ובקבלת ההחלטות הנוגעות להם .לכן ,היא
קובעת את העיקרון כי השלטון אמור לשרת את רווחת האוכלוסייה ,ולא להפך .לכן ,לטעמי,
דמוקרטיה נגזרת מהומניזם.

20

לפי גישתי ,טוב לתת ל"דמוקרטיה" מובן מצומצם יחסית ,המדגיש

את היסוד של השתתפות בהחלטות הפוליטיות .מובן כזה יאפשר לנו ,בהמשך ,לדון ביחסי הגומלין
בין דמוקרטיה מצד אחד ובין זכויות האדם והמדינה היהודית מצד שני.

21

אולם דמוקרטיה ,גם

במובן הצר ביותר שלה ,אכן מחייבת כי זכויות ההשתתפות האלה תהיינה נתונות לאוכלוסייה
הבוגרת על בסיס של שוויון.
אין מחלוקת פוליטית

22

משמעותית בין חלקי ציבור בישראל בשאלה אם ראוי שישראל תהיה

דמוקרטיה ,ואני פטורה ,לכן ,מלהרחיב את הדיבור על מאפיין זה .אל יקל הדבר בעינינו .יש,
פוטנציאלית ,תחומי חיכוך רבים בין יהודיות ובין דמוקרטיות ,גם ברמת הדיון הפנים-יהודי,
שאינם נמצאים על סדר היום שלנו כיום .כך ,למשל ,זכות הבחירה לכנסת ולרשויות מקומיות של
נשים .מנהיגות היהדות הדתית סירבה ,בתקופת היישוב ,להשתתף בבחירות שנשים תשתתפנה בהן.
היום ,השאלה כלל אינה נדונה ונשים דתיות וחרדיות משתתפות בבחירות באופן מלא.

23

מה עוד נובע מן העובדה כי שיטת המשטר בישראל היא דמוקרטית ,לנושאים בהם אנחנו
עוסקים? דמוקרטיה היא מנגנון של כללי משחק ,דרכים של קבלת החלטות .בדרך כלל ,היא
מאפשרת לחברה לקבל הכרעות על-פי ההעדפות של הרוב בה )כל עוד הדבר אינו פוגע
בזכויותיהם של מי שנפגע מהחלטות כאלה( .בדמוקרטיה יציבה ,צריך לתת גיבוי למערכת
המוסדית המוסמכת לקבל החלטות בשם החברה .מובן כי הצורך במתן גיבוי כזה נהיה חשוב יותר
במקרים בהם המוסדות המוסמכים מחליטים החלטות הנראות לאדם או לקבוצה כמקוממות או
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 20בעיניי ,דמוקרטיה אכן נגזרת מהומניזם ישירות ,והיא אינה נגזרת רק של הוריאציות הליברליות שלו .לכן מוצדק
בעיניי שזכויות של השתתפות פוליטית מוכרות כזכויות אדם אוניברסליות בהכרזה הבינלאומית על זכויות האדם.
 21להרחבה בעניין זה – ראו ספרי "ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית :מתחים וסיכויים" )הקיבוץ המאוחד ,תשנ"ט(.
 22יכולה בהחלט להיות מחלוקת אידיאולוגית .כך ,למשל ,דמוקרטיה אינה מתיישבת עם מדינת הלכה במובן החמור
והחזק והמלא של מלה זו .במובן כזה ,מדינת הלכה היא תיאוקרטיה – מדינה בה נחתכות ההחלטות על-פי ההלכה
ומפרשיה המוסמכים ,ולא על-פי דעת הציבור .אמנם ישנם ניסיונות חשובים להראות קיומם של יסודות דמוקרטיים
בהלכה היהודית ,אבל אין מחלוקת כי ,בסופו של יום ,מדינת הלכה אינה מכריעה בנושאים שעל סדר היום על-פי דעת
הציבור .מפלגות או קבוצות חרדיות יכולות לומר כי מטרתן העקרונית ,המתחייבת על-פי הדת ,היא מדינת הלכה .הן
יכולות אף לטעון כי ההכרה בזכותן לקיים מאבק פוליטי להנהגתה של מדינה כזו צריך להיות חלק מחופש הדת שלהן,
או חלק מזכות ההשתתפות הפוליטית שלהן במסגרת הדמוקרטיה .כל אלה הן שאלות מרתקות ,אך הן אינן עומדות
באופן ישיר על סדר היום בישראל כרגע .ייתכן ,לעומת זאת ,כי חוסר הרצון להתחייב בעניין זה הוא גורם המעכב
השתתפות של חרדים בסוג של דיאלוג המניב הסכמות פוליטיות מפורשות.
 23השאלה מתעוררת לעתים מחדש בערים או יישובים חרדיים או דתיים .אלא ששם השאלה אינה של חוק המדינה,
אלא של הסדרים פנימיים ,מעין רצוניים .אין מחלוקת כי על-פי חוק המדינה יש לנשים הזכות לבחור למוסדות
במדינתן וברשויות המקומיות שלהן.

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

אף כמסוכנות .אין זו רבותא גדולה לתת גיבוי להחלטות שאדם מסכים אתן לגופו של עניין .אבל
דמוקרטיה היא שיטת משטר המוצדקת על בסיס עקרונות הומניסטיים .אם המשטר ,כעקרון,
מניב החלטות וקווי מדיניות שאינם עומדים בצורך להשיג מטרות אלה – צריך לבחון הן את
מידת הדמוקרטיות שלו והן את הצורך לעשות התאמות לדמוקרטיות לטובת עקרון העל המנחה.
אלא שבחינה כזו יש לעשות בזהירות .אמנם ,דמוקרטיה רחוקה מלהיות משטר מושלם; אלא שכל
ניסיון לשפר אותה על ידי ניסיון להשיג יותר יעילות או יותר ערכים – לפי תפיסתה של קבוצה
מסוימת ,ובניגוד לזו של אחרת  -עלול לשבש את האיזון הפנימי שלה .אף אם הדמוקרטיות
המערביות שאנחנו מכירים אינן המשטר הטוב ביותר ,סביר בעיניי לטעון כי הן צורת המשטר
הפחות גרועה שהכרנו ,כדברי צ'רצ'יל.
מובן כי בתוך המחויבות המשותפת לדמוקרטיה יכולים להיות ויכוחים מרים על מה מתחייב
ממנה .העיקרון הדמוקרטי רואה ויכוחים כאלה כחלק מנשמת אפה של הדמוקרטיה .אבל ,כאשר
התקבלה הכרעה מוסמכת ,הויכוחים האלה צריכים להצטמצם לניסיונות פוליטיים לשנות אותה,
ללא "שבירת הכלים" בשם הכוח ,ההלכה ,או אף בשם הצדק או האמת .השאלות האלה בולטות
פחות בהקשרים בהם אנו עוסקים באמנה ,שכן בסוגיות אלה אין כמעט מצב בו חוק המדינה
תובע מאדם להפר את מצוות דתו .אבל יש סוגיות אחרות בישראל שבהן ההתנגשויות האפשריות
בין פרשנות של ההלכה היהודית ומצוות חוקי המדינה או החלטות מוסדותיה המוסמכים אכן
מאיימות על חוסנה של הדמוקרטיה .מתחים אלה משפיעים ללא ספק על הנכונות ועל הנטייה
להגיע להסכמות גם בנושאים אחרים .אשוב לעניין זה להלן.
אמרתי כי דמוקרטיה נובעת מהומניזם ,וכי הומניזם יכול לחיות הן עם דתיות והן עם חילוניות.
נובע מזה כי גם דמוקרטיה יכולה לחיות הן עם דתיות והן עם חילוניות .ואכן ,המציאות הפוליטית
בעולם מוכיחה כי הדבר אפשרי .בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם יש קהילות דתיות גדולות
וחשובות .יש גם מדינות הומוגניות מאוד מבחינה דתית ,שיש בהן דמוקרטיה פעילה ויציבה .יותר
מזה ,נראה כי הדרך לשלב דתיות ודמוקרטיה אינה עוברת בהכרח דרך הפרדת הדת מן המדינה
במתכונת האמריקנית ,או בהגדרת המדינה כחילונית כפי שנעשה בצרפת או בתורכיה .מצד שני,
יש בהחלט מדינות לא מעטות שבהן הנוכחות הדתית והבולטות הפוליטית של ממסדים דתיים
מכבידות על קיומה של דמוקרטיה יציבה .כך היה ברוב המדינות לפני עידן הדמוקרטיות ,וכך גם
בהרבה מדינות מודרניות .כך שגם כאן ,יש לדון ביחסים לגופם ,כפי שהם מתבטאים במציאות
נתונה ,ולא להסתפק ברמה של ניתוח מושגי כללי .נתייחס להלן לכמה בעיות כאלה בדיון
בנושאים ספציפיים.
אציין כבר עתה ,כי באופן כללי ,בתחומים בהם אנו עוסקים כאן ,אין שום הקשר שבו
הדמוקרטיות של ישראל צריכה לסגת מפני אופייה היהודי .בדומה ,הדמוקרטיות של המדינה אינה
מחייבת פגיעה באף מובן ניתן להצדקה של חופש הדת או של יהודיותה של המדינה.
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 .2זכויות אדם
יש הטוענים כי דמוקרטיה אינה שלמה ללא הגנה על זכויות אדם ,ויש הטוענים – כמוני – כי
ההגנה על זכויות האדם צריכה להיראות כמרכיב עצמאי של המדינה הטובה .לפי שתי הגישות
– זכויות האדם צריכות להיות מוגנות במדינה מתוקנת ,ובמקרים מסוימים הן אף צריכות לגבור
על רצון הרוב כפי שהוא בא לידי ביטוי בהכרעות מוסמכות של המחוקק הראשי .הויכוחים
יהיו בשאלות כגון מה הן זכויות האדם ,איך צריך להכריע כאשר הן מתנגשות עם זכויות או
אינטרסים אחרים ,ומי הוא הגוף או הגופים המוסמכים לתת תשובות לשאלות אלה .בדמוקרטיה,
התשובות לשאלות אלה תינתנה על ידי החברה עצמה ,באמצעות מוסדותיה המוסמכים .בדרך
הטבע ,במתן התשובות לשאלות אלה יודרכו בני החברה בין השאר על ידי תפיסותיהם הערכיות,
לרבות עקרונות העל שלהם ,המכתיבים – עבורם – את קני המידה לשאלה מה ראוי שיחליטו
מוסדות המדינה.
לפני שאגש לשאלות אלה ,צריך לבחון את השאלה המקדמית האם אין התנגשות בלתי נמנעת בין
דת ובין זכויות האדם .או ,לצרכינו ,בין הדת היהודית ובין זכויות האדם .אני מניחה כי תשובתי
אינה מפתיעה למי שהגיע עד הנה .ראשית ,ההשתייכות הדתית היא האחת הזיקות הזהותיות
העמוקות ,המעניקות משמעות לחיים של הפרט .מתוך הכרה באמת שבטענה זו ,הוכרה חירות
הדת כאחת מזכויות האדם הבסיסיות במסגרת שיח זכויות האדם עצמו .שנית ,היהדות אמנם
אינה מכירה בשיח של זכויות .למרות זאת ,היא בהחלט מכירה ,ובמקרים מסוימים אף הנהיגה
את ההכרה ,בחלק גדול מן הזכויות המוכרות כזכויות אוניברסליות.

24

היא כוללת הדגמה להכרעה

במקרים של שקלול של זכויות אדם מסוימות עם זכויות או אינטרסים אחרים .יש לה,
אולי ,נטייה להקדים שיקולים קבוצתיים ,ולתת להם חשיבות רבה יותר ,מאשר נהוג במסורת
האינדיבידואליסטית המערבית .לא תמיד תהיה ההכרעה הדתית זהה לזו שנטענת על ידי לוחמי
זכויות האדם .זאת מאחר והדת היהודית ,כמו כל דת )וכל אחד מזרמיה( ,ניגשת לשאלות האלה
מתוך כלליה היא ומתוך מערכת הסמכויות שלה .לעתים ,התשובות שמייצרות המערכות האלה
שונות בצורה ניכרת מן התשובות שניתנות במערכות נורמטיביות אחרות.
המדינה הדמוקרטית תצטרך לקבוע מערכת מוסדית שתכריע בין גישות אלה .הקבוצה הדתית,
ואינו אוצל על ההסדר הדתי ,שממשיך לחול על אלה המאמינים בו .בדרך כלל ,חוקי המדינה
מכבדים את חופש הדת ואינם מצווים על אנשים להפר את מצוות דתם .כאשר מצב זה
אינו מתקיים )למשל ,אם החוק אוסר ביגמיה למרות שיש דתות המחייבות אותה( ,החוק תובע
עליונות על מצוות הדת .מנהיגי הדתות יכולים לנסות ליצור חריגים בחוק על מנת לשמר את
החירות לקיים את מצוות הדת ,אולם אם מאמץ זה נכשל – הם יצטרכו למצוא הסדר שיאפשר
למאמינים לחיות במדינה ולשמור על אמונתם .לכל הדתות הגדולות יש ניסיון בהתמודדות עם

24

ראו הדיון אצל )Haim Cohn Human Rights in Jewish Law (New York, Ktav, 1984
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אם יש לה מחויבות לדמוקרטיה ,תצטרך לקבל הסדר כזה .ההסדר המדינתי ,ככזה ,אינו משנה
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מצבים כאלה.

25

לעתים ,דתות אינן מסתפקות רק במציאת מנגנוני מילוט ,אלא מתאימות את

הוראות הדת עצמן לנורמות שהתגבשו בחוקי המדינה ,מתוך קבלה כי אכן דינים אלה הולמים
יותר את מצב האדם בזמננו .לעתים ,הדתות הן אף מסמנות הדרך בשינוי נורמטיבי ,המוצא את
דרכו מאוחר יותר אל תוך חוקי המדינה.
דברים אלה מודגמים היטב בדיון מפורט יותר באותן זכויות האדם שיש להן זיקה מיוחדת לנושא
בו אנו עוסקים כאן :חופש הדת והמצפון ,הזכות לשוויון .דיון זה יאפשר לנו להדגים הן את היחס
בין דת וזכויות אדם ,והן את המורכבות הגדולה של ערכים כלליים ,והקושי לגזור מהם מסקנות
והסדרים מעשיים .אסיים בדיון קצר בזכות להגדרה עצמית ,שאף היא מרכזית לדיוננו כאן ,ולאו
דווקא בהקשרים של חופש דת.
א .חופש הדת והמצפון
הכרזת העצמאות של מדינת ישראל כוללת פסקה חשובה העוסקת בהגנה על זכויות האדם .בין
השאר ,היא מבטיחה חופש דת ומצפון לכל אזרחיה:
"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על-פיתוח הארץ לטובת כל
תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות ,הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים
שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש דת ,מצפון,
לשון ,חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה
של מגילה האומות המאוחדות".
לחירות הדת והמצפון אין מעמד חוקתי פורמלי בישראל .להכרזת העצמאות אין תוקף משפטי
26

מחייב ואין במדינה חוקה כתובה.

חירות זו אף אינה נמנית במפורש על זכויות היסוד המעוגנות

בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
על רקע זה ,ההגנה על חופש הדת והמצפון מתבססת במשפטנו על פרשנות שיפוטית יוצרת ,בדומה
להגנה על רוב זכויות האדם .ואכן ,בית המשפט העליון בישראל הכיר פעמים רבות בכך שחופש
הדת והמצפון הנו זכות יסוד במערכת המשפט הישראלית ..זכויות אלה אינן יכולות לבסס ביטול
של חוקי הכנסת ,אך הן משמשות כעקרון פרשני וכעקרון הערכה לפעולות ממשל אחרות.
כדי לעמוד על המורכבות של ההגנה על חופש הדת במסגרת ההגנה הבינלאומית על זכויות האדם
כדאי לבחון את סעיף  18לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ) ,(1966היכול לשמש
בסיס לתחומה ולגבולותיה.

27

 25כך ביהדות מוכרת הדוקטרינה של 'דינא דמלכותא דינא' ואילו בנצרות פותחו דוקטרינות מורכבות על היחס
בין השלטון הרוחני ובין השלטון הארצי.
 26למצב החוקתי המורכב במדינת ישראל בנושאים אלה ראו פרק  5להלן.
 27ישראל אישררה אמנה זו ביום  ,3.10.91אך כללה הסתייגות מן הסעיף הקובע זכות להינשא לכל אדם בלי הבדל
דת או גזע .לדיון מפורט בסעיף  18ראו מאמרו של W.C Durham "Perspectives on Religious Liberty: A Comparative
Framework", in: Religious Human Rights in Global Perspective, Legal Perspectives (John Witte and Johan D. van der
.Vyver, eds., Hauge: Martinus Nighoff, 1996), p. 1-45
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) (1מן הסעיף עולה כי הזכות לחופש הדת היא חלק מקבוצת זכויות :לחופש המחשבה ,המצפון
והדת .האמנה מפרשת כי זכויות אלה כוללות את הזכות להחזיק בדת או באמונה או לאמץ
אותה ,וכן את הזכות – ביחידות או בקבוצה ,במקום פרטי או בפומבי – לבטא אמונה או דת
אלה בתפילה ,פולחן ,מנהג והוראה.
) (2המרכיב הראשון הוא זה הקרוי בדרך כלל "חופש הדת" :החירות להשתייך לקהילה דתית
מוכרת ולהאמין בעקרונותיה כמו גם החירות "לבחור" באמונות באופן חופשי; לאמץ כל דת או
אמונה ,דתית או לא דתית .הזכות לחופש דת ,במובן זה ,היא מוחלטת ואין לסייג אותה משום
טעם .כבר במרכיב ראשון ומרכזי זה של חופש הדת מתעוררת מחלוקת חריפה .יש הגורסים כי
אפיון זה אומר שכל אדם אף זכאי להגדיר עבור עצמו את הפעילות הדתית או האמונית ,לרבות
הפולחן ,המצוות ,החובות ,והחינוך הנובעים מדתו או מאמונותיו.

28

אחרים מטילים ספק אם

אורח חיים דתי הוא בחירה ,ויש אף הרואים כאן התנגשות בין גישה הממקמת את חופש הדת
בפרט הבוחר את השתייכותו הדתית ,ובין חופש הדת כזכות של קבוצה לקיים פולחנים ומנהגים
יחדיו ,במסגרת הדת .לפי אפיון אחרון זה ,לא ברור כי כל פרט יכול ,במסגרת דת נתונה ,להגדיר
את פולחניו ואף את אמונותיו .ייתכן כי לקבוצה הזכות לקבוע את הכללים ואת צורות הפולחן
המקובלות בה ומגדירות אותה ,ואם אלה אינן נראות לפרט – שמורה לו רק הזכות לנסות לשנות
29

זאת ,או לעזוב.

) (3חירות הדת אף כוללת את החירות לפעול על-פי אותה דת או אותן האמונות שהאדם מאמץ;
לקיים את הפולחן הדתי ,את המצוות ואת החובות שהאמונה מחייבת ,ולחנך לאמונות ולפעילויות
אלו .ראוי לציין כי פעילות זו יכולה להיות מסויגת .האמנה דורשת רק כי הגבלות על חירות זו
תוטלנה רק בחוק ,הנחוץ על מנת להגן על הביטחון הציבורי ,הסדר הציבורי ,הבריאות ,המוסר,
או הזכויות והחירויות הבסיסיות של אחרים.
במלים אחרות ,צורות של פולחן או ביטוי של אמונה דתית יכולות להיות מוגבלות אם פולחן
זה נתפש על ידי המדינה כמתנגש עם זכויות או אינטרסים חברתיים אחרים .ואכן ,בשיטות
משפט רבות יש חוקים המגבילים צורות מסוימות של פולחן דתי .כך ,למשל ,ברוב מדינות
המערב אסורה הביגמיה .הדבר מגביל את חירותם של אלה ,כגון מוסלמים ,שדתם מתירה להם
לשאת יותר מאשה אחת .אבל הוא מגביל בצורה חמורה יותר את חופש הדת של אלה ,כגון
המורמונים ,שלפי פירוש מסוים דתם מצווה עליהם לקחת יותר מאישה אחת.

נוספות הן איסור הקרבת קורבנות ,ואף איסור של צורות שחיטה הנדרשות על-פי דתות.

 28ח.פ .שלח" ,חירות המצפון והדת במשפט הישראלי" ,בעמ' ) 55להלן" :ח .שלח"( .מתוך "חירות המצפון והדת" אסופת
מאמרים לזכרו של חמן פ' שלח ,ר .גביזון )עורכת( )האגודה לזכויות האזרח בישראל ,תש"ן(.
 29נראה כי על כך אין מחלוקת .אם ניטול מקהילה דתית את חירותה להגדיר את פולחניה ואת אמונותיה ,ניטול
ממנה את היכולת לשמר את עצמה .הייתה מחלוקת גדולה אם מותר לקהילה דתית להחרים ולנדות אדם המחזיק
בדעות "אפיקורסיות" .המחלוקת הזו היא פנים-דתית ,אך גם מחלוקת לגבי השאלה אם המדינה צריכה להכיר בכוחן
של קהילות דתיות לעשות זאת .מכל מקום ,לפי פירוש זה ,חופש הדת היא זכותן של קבוצות ושל הפרטים בתוכן כלפי
המדינה ,אבל אינה כוללת זכויות של הפרטים כלפי קבוצתם.
 30כבר בסוף המאה ה 19-נפסק כי חוק האוסר ביגמיה אינו מנוגד לתיקון הראשון לחוקה האמריקנית המבטיח את
חופש הדת .מורמונים מצאו דרך להשעות את המצווה של ריבוי נשים ,אולם לאחרונה החלו לשוב ולקיים אותו במוצהר
ובפומבי .אדם אחד אף הועמד לדין בשל כך ,והורשע על בעילת קטינה ,למרות שכל נשותיו עמדו מאחוריו.
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) (4חשוב להדגיש כי החירות לפעול על-פי הדת או האמונות שהאדם מאמץ אינה חירות לפעול אך
ורק בתחום הפרט .האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות מכירה בהיבט הקהילתי-ציבורי של הדת
ושל האמונה ומחייבת את המדינה לא רק לאפשר את הפעילות האמונתית ,אלא לאפשר אותה
במסגרת הקהילתית ואף בספירה הציבורית .הוראה זו מובנת על רקע ההיסטוריה של רדיפות על
בסיס של דת .האמנה קובעת כי זכותו של אדם דתי לא להצניע את דתיותו ולא לצמצם אותה
לפעולה של יחידים ,המתקיימת רק במקום הפרטי.
) (5חירות הדת והאמונה כוללת גם את החופש מדת .יש שתי צורות מקובלות לתיאור החופש
מדת .האחת היא לראות בחילוניות אמונה ,העומדת על אותו משקל כמו אמונה דתית .חופש הדת
והמצפון הוא החופש לשמור ולמלא את אמונותיי ,כולל אמונותיי החילוניות .ניסוח אחר מדגיש
את האלמנט השלילי של חירות מדת .הוא נסמך על לקחי העבר ,ועל תקופות בהן נכפו אנשים
על ידי חוק המדינה לקיים מצוות של דת או להמיר דתם לדת המדינה .האיסור כאן הוא על
"כפייה דתית" – על הטלת חובה משפטית על אדם ,שאינו מאמין ,לקיים – בניגוד למצפונו –
חובות המוטלות על ידי הדת.
) (6יש הסבורים כי לא יכול להיות חופש דת מלא ,על שני היבטיו ,אם לא מתקיים במדינה
משטר של הפרדת הדת מן המדינה ,כגון זה הבא לידי ביטוי באיסור המיסוד של החוקה הפדרלית
האמריקנית .איסור המיסוד פירושו כי המדינה אינה יכולה לקבוע דת מדינה מסוימת ,ואינה
יכולה לפעול בדרך כלשהי ,לרבות מימון ציבורי ,על מנת לקדם פעילות דתית כלשהי או לפגוע
בה .לעומתם יש הטוענים כי ,במדינת הרווחה המודרנית ,הימנעות מהשתתפות ציבורית בסיפוק
צורכי הדת של הציבור היא עצמה הפליה נגד דתיים .הם מציעים הפרדה חלשה יותר ,המחייבת
רק נייטרליות בין אמונות דתיות ,ותמיכה שווה בכולן.
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ראוי לציין כי האמנות הבינלאומיות משאירות נושא זה פתוח .יש דמוקרטיות מערביות רבות
שבהן יש דת מדינה )כמו אנגליה וארצות סקנדינביה( ,ורק בחלק קטן מן המדינות נהוגה הפרדה
חמורה כזו הקיימת ,על-פי פירושים מסוימים ,בארצות הברית על-פי התיקון הראשון לחוקה .מצד
שני ,חובה לנהוג בשוויון כלפי דתות עשויה לנבוע מן הזכות העצמאית לשוויון ,המוגנת במסמכים
אלה .נשוב לזכות זו להלן.
ישראל תמיד דגלה בהפרדה החלשה ,או בגישה המאפשרת סיוע לדת תוך דרישת שוויוניות .לדעתי,
גישה זו תואמת באופן הטוב ביותר את המציאות הישראלית ,על ריבוי התפיסות הנהוגות בה
של זהות יהודית .בנוסף ,היא גם הגישה המבטאת בצורה טובה יותר את העמדה הרצויה של
המדינה לתרבויות שונות המתקיימות בתוכה ,כולל תרבויות דתיות שונות.

116

גישה זו מתחייבת

לכן בישראל גם בגלל ריבוי העדות הדתיות הפועלות בה.
 31לדיון במובנים שונים של חופש הדת והיחסים ביניהם ראו רות גביזון" ,דת ומדינה :הפרדה והפרטה" ,משפט
וממשל ב' )תשנ"ד(  55וגם F. Raday, “Religion, Multiculturalism and Equality: The Israeli Case”, Israel Yearbook on
;Human Rights, Volume 25, 193, pg. 196
 32אבישי מרגלית ומשה הלברטל" ,הזכות לתרבות" עמ'  ,97בתוך "רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית ,ספר הזיכרון
לאריאל רוזן-צבי ז"ל" ,מנחם מאוטנר ,אבי שגיא ,רונן שמיר )עורכים( ,הוצאת רמות – אוניברסיטת תל-אביב.1998 ,
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הזכויות לחופש דת ולחופש מדת קובעות מסגרת נכונה לדיון בסוגיות דת ומדינה גם בישראל.
מעבר למסגרת הדיון ,חשוב לראות כי חלק גדול מן הבעיות בהן אנו מטפלים אינו נפתר באופן
פשוט על ידי הטענה כי נפגעת הזכות לחופש דת או לחופש מדת .שני הביטויים עמומים ,ושתי
הזכויות אינן מוחלטות .ראינו כי בזכות לחופש דת עצמה יש כמה מרכיבים ,וכי ביניהם יכול
להיות מתח .יותר מזה – לעתים חופש הדת של אדם או קבוצה עלולים להתנגש לא רק בזכות
או אינטרס אחרים ,אלא גם בחופש הדת של אדם או קבוצה אחרים .כך אם חוקי המדינה
או מוסדותיה מחייבים אנשים מאמינים לעשות דבר שנראה להם נוגד את אמונתם הדתית

33

או מונע מהם לעשות דבר המחויב על-פי אמונתם היהודית ,על מנת לקיים את חופש הדת של
אנשים אחרים .צריך לציין כי קשיים אלה אינם קיימים רק לגבי הזכויות לחופש דת ולחופש
מדת .הם מרכיבים אימננטיים של שיח זכויות האדם .אשוב לסוגיה זו להלן ,כאשר אדון ביחסים
בין המרכיבים של המדינה הטובה.
התנגשויות בין חופש דת של פרטים ושל קבוצה דתית יכולות להיות מודגמות ,למשל ,בנושא
הגיור .לפרט יש זכות להמיר את דתו ,במובן שיש לו זכות כי חוקי המדינה לא יאסרו עליו
לעשות זאת .אין לפרט זכות לדרוש מקבוצה מסוימת לקבל אותו כחבר ,כל עוד לא ביצע את
מה שנדרש על-פי כלליה של הקבוצה על מנת להצטרף אליה .קביעה כזו ,יסכימו הכל ,היא
פגיעה בחופש הדת של הקבוצה ,הכולל את החופש לקבוע את כללי ההצטרפות אליה .עולה מן
האמור כי מי שהתגייר על-פי הגיור הקונסרבטיבי הוא יהודי על-פי הקונסרבטיבים .לא תמיד הוא
ייראה כיהודי גם על ידי הממסדים האורתודוקסיים למיניהם .ואכן ,התביעה של פרטים הרוצים
הכרה בגיור לא אורתודוקסי ,ושל התנועה שגיירה אותם ,היא תביעה מול המדינה ,ולא מול
האורתודוקסים .האורתודוקסים ,מצדם ,מנסים לגייס את המדינה למאבקם שלהם נגד הזרמים
הלא אורתודוקסיים .המדינה צריכה לבחור בין "כניעה" לתפיסה זו או אחרת של הדת היהודית,
או בהימנעות כוללת מנקיטת עמדה כזו לגופו של עניין ,ובהסתפקות בקביעת התנאים להכרה
אזרחית בזהות יהודית לצרכיה .ברגע שברור כי המדינה אינה מתיימרת לענות על השאלה הדתית
של "מיהו יהודי?" – אין קביעתה פוגעת בחופש הדת של אף אחד מן הצדדים.
מצד שני ,מצב של מונופולין הניתן על ידי המדינה לקבוצה אחת מתוך דת ,אף אם היא קבוצת
הרוב ,כמוהו כ"מיסוד" אותה תפיסה של הדת והדרת פירושים אחרים שלה .במצב כזה יש בהחלט
המדינה .כאשר מיסוד כזה הוא רק סמלי ,הפגיעה אף היא בעיקרה פגיעה סמלית וזהותית .זה
המצב בארצות אירופיות שבהן יש דת מדינה .כאשר המיסוד והמונופולין חלים על תחומי חיים
מעשיים ,כגון נישואין ,גירושין וקבורה ,עלול המונופולין האורתודוקסי להביא לפגיעה ממשית
בזכויות יסוד.
 33זו ,למשל ,עמדתו של השופט אנגלרד בע"א  6024/97פרדריקה שביט נגד חברה קדישא גחש"א ראשל"צ ,פ"ד כג ).600 (3
באותו עניין פסק רב המקום כי אין לעשות רישום בלועזית על מצבות בבית קברות המנוהל על ידי החברה קדישא
העירונית .הרוב בבית המשפט פסק כי איסור זה מתנגש עם זכותו של אדם לכיתוב לועזי על מצבת יקירו ,לפחות
כל עוד אין חלופה סבירה למונופולין האורתודוקסי על קבורה בערים .השופט אנגלרד סבר כי על בית המשפט לכבד
את קביעתו הדתית של רב המקום ,וכי חיובו לפעול בניגוד לפרשנותו את הדת היא פגיעה בלתי מוצדקת בחופש הדת
שלו ,ובהנחה כי יותר לו למלא את תפקידו על-פי פירושו שלו של ההלכה .לדיון בעמדות השופטים ובהנחות היסוד
המוקדמות שלהם ראו ג .ספיר "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו" ,עיוני משפט כה).189 (1
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פגיעה בחופש הדת של מאמיני זרמים אחרים ,שאמונתם הדתית אינה זוכה להכרה שווה מטעם
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ב .הזכות לשוויון
ראינו לעיל כי הכרזת העצמאות מעניקה לתושבי המדינה גם את הזכות לשוויון .זכות זו מוסדרת
גם בהכרזה הבינלאומית לזכויות האדם ,ובאמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות .לזכות לשוויון
בהקשרים אלה שני מובנים בסיסיים :עקרון אי ההפליה ,ועקרון התמיכה השווה .בעוד שמעמדו
החוקתי של עקרון השוויון בישראל אינו ברור ,ולא ברור אם ניתן לבטל חוק כנסת בשל פגיעה
בו ,בית המשפט העליון נקט עמדה ברורה של אכיפת עקרון השוויון לגבי פעולות ישירות של
34

המדינה.

במקרים רבים ,פסיקות אלה היו קשורות  -ישירות או עקיפות  -לנושאים מתחום דת

ומדינה.
כך ,למשל ,בנושא ההקצבות קבע בג"צ במפורש את העיקרון של פלורליזם דתי ,ואת החובה
לשמור על עקרון השוויון בהקצבות בלי הפליה מטעמי השתייכות לזרם זה או אחר .ההתנגדות
לעקרון זה היא בעיקרה פוליטית ,ואינה מלווה בטיעונים של חופש דת .השאלה היא של ההיקף
הנכון של התערבות שיפוטית ,מטעמים של שוויון ,בעקרונות התקצוב על ידי המדינה ,תוך כדי
טענה כי תקצוב זה אמור להיות מושפע מנסיבות פוליטיות ,וכי לא נכון לתת לעקרון השוויון
לסכל את היכולת הפוליטית הדיפרנציאלית להשיג תמיכות .אינני רוצה להיכנס לנושא זה כאן.
מבחינתי ,איסור ההפליה חל גם על הקצבות לזרמים ביהדות ולדתות שונות ,אך יש לבחון בכל
מקרה לגופו האם תקצוב שונה אינו מבוסס על צרכים לגיטימיים שונים.
בעיות מורכבות יותר מתעוררות לגבי מצבים שבהם פסיקות השוויון של בתי המשפט מתנגשות
בהוראות דתיות ,לפחות על-פי פירושם של חלק מן הזרמים הדתיים .רוב הדתות גורסות יחס שונה,
בהקשרים מסוימים ,לחברי הקבוצה הדתית ולמי שאינם חבריה .מתעוררת שאלה הן לגבי זיהוי
אדם כמשתייך לקבוצה ,והן לגבי ההכרה הציבורית בתוצאות שונות של השתייכות כאמור .בנוסף,
יש בעיה של הפליה מובנית לפי כללים של דתות גם כלפי מי שהם ללא ספק חברי הקבוצה
הדתית .שתי הקבוצות לגביהן מתעוררות שאלות אלה באופן מיוחד הן נשים והומוסקסואלים.
בחלק מן המקרים ,הפליה כלפי חברי קבוצות אלה קיימת גם בחוקים או בפרקטיקות של המדינה,
שאינם קשורים למונופולין דתי )אם כי ייתכן שהנטייה להפלות קשורה להשקפות דתיות של
מקבלי ההחלטות ,או לשמרנות המושפעת מאמונות דתיות(.
השאלה של היחס בין הזכות לשוויון ,והזכות שלא להיות מופלה מטעמי דת או נטייה מינית,
ובין חופש הדת של הקבוצות הדתיות היא שאלה מורכבת .יש בה אלמנטים נורמטיביים – האם
הפגיעה בשוויון מוצדקת בשל שיקולים של חופש הדת  -ואלמנטים של תבונה של שימוש בכוח
אכיפה להשגת מטרות של שוויון גם כאשר הן מנוגדות להלכה הדתית .אינני יכולה כאן להיכנס
לגופו של הדיון המרתק הזה .אפרט בו מעט יותר במהלך הדיון בנושאים רלוונטיים .כאן אומר
 34הזכות לשוויון אינה נכללת מפורשות בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ויש הטוענים כי הוצאה ממנו במפורש כחלק
מן הפשרה שקדמה לחקיקת החוק )ראו :י .קרפ" ,חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו – ביוגרפיה של מאבקי כוח" ,משפט
וממשל א )תשנ"ג(  .(323למרות זאת יש הטוענים כי מושג כבוד האדם רחב דיו על מנת לכלול גם את הזכות לשוויון
בכלל ,או לפחות אותם היבטים של הזכות לשוויון שפגיעה בהם היא גם פגיעה בכבוד.

84

הקדמה אישית :רות גביזון

רק כי בעיות כאלה קיימות בהרבה מאוד מקומות בעולם ,וכי הן אינן ייחודיות למצב במדינת
ישראל.
צריך לומר מלכתחילה ובבירור :חוקי המדינה אינם יכולים להפלות מטעמים פסולים .אלא שכאן
מתגלה אחד מן הפנים המורכבים של הזכות לשוויון .במקרים הקשים באמת ,ברור כי אכן יש
יחס שונה לבני קבוצות שונות .פחות ברור אם היחס השונה הזה מבוסס על טעם פסול ,ועוד
פחות ברור אם נכון לנקוט צעדים משפטיים כדי לאסור אותו .קשיים אלה קיימים ,בהקשרים
של דת ומדינה ,הן לגבי נשים והן לגבי הומוסקסואלים .כך ,למשל ,יש תפיסות של היהדות לפיהן
אסור לנשים להיות רבניות .ואכן ,מי שמתקוממים כלפי הסדרים כאלה ,ורואים בהם פגיעה
בלתי מוצדקת בשוויון הנשים ,בחרו בפרשנויות אחרות ליהדות .ברור כי בחירה כזו היא חלק
מחופש הדת .פחות ברור כי המדינה רשאית ,או חייבת ,לאסור על אורתודוקסים לנהל את חיי
קהילותיהם לפי פרשנותם הם .בדומה ,רוב מדינות העולם אוסרות על נישואין בין בני אותו
מין .ארגוני הומוסקסואלים טוענים כי יש פה פגיעה בשוויון ,שכן נשללת מהם ,על בסיס לא
רלוונטי כמו נטייה מינית ,זכות היסוד להקים משפחה .אלא שכאן יש הנחת המבוקש .אין ספק כי
שיטות משפט אלה אכן נוהגות באופן שונה במי שעונה לתנאים שנקבעו בהם לנישואין – זוגות
הטרוסקסואלים – ובין מי שחפץ לקיים חיי זוגיות עם בן אותו מין .ההומוסקסואלים טוענים כי
הבדל זה אינו רלוונטי .מתנגדיהם טוענים ,מטעמים שונים ,כי הוא הבדל מרכזי ומהותי .זה הוא
ויכוח נורמטיבי שחשוב לנהל אותו .אלא שההומוסקסואלים אינם יכולים לנצח בו רק באמצעות
האמירה כי ההבדל אינו רלוונטי .זהו בדיוק הדבר השנוי במחלוקת .מחלוקת לגבי אינטואיציות
מוסריות כאלה קשה לסיים בשכנוע הדדי .במקרים כאלה ,כאשר המדינה חייבת לנקוט עמדה,
חייבים לאמץ כלל הכרעה מוסכם ,שיקבע איך תנהג החברה ,תוך הסכמה כי לקביעה זו אין
יומרה "לפסוק" בויכוח המוסרי לעצמו .מבחינה זו ,הויכוח על נישואין חד-מיניים הוא דוגמא
מצוינת לסוג הויכוחים – ולסוג הפתרונות – שהאמנה עוסקת בהם.

 .3הגדרה עצמית לאומית יהודית
הזכות להגדרה עצמית לאומית מדינית היא אחת הזכויות המוכרות במשפט זכויות האדם .לכן,
כאשר בוחנים בעיות של פגיעה בזכויות ,וכאשר פגיעות כאלה מוצדקות אם הן נדרשות על מנת
לשקלול.
אני פועלת על סמך ההנחה כי הרוב הגדול של יהודים החיים בישראל ,חופשיים ושומרי מצוות
מכל הסוגים ,רוצים בשמירה על האופי היהודי הייחודי של ישראל .לכל אחד מהם טעמים
משלהם לרצון הזה ,וה"חלום" של הקבוצות על מימוש אופייה של המדינה היהודית הוא שונה.
יחד עם זאת ,לכל הקבוצות האלה יש אינטרס קיומי בכך שמדינת ישראל תמשיך להיות מדינה
יהודית .האינטרס הקיומי המשותף הזה הוא המעמיד את הבסיס לניסיון לכרות כאן אמנה בין
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להגן על זכויות אחרות – גם זכות ההגדרה העצמית המדינית של קבוצה לאומית צריכה להיכנס
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קבוצות וזרמים בציבור היהודי בישראל.
למי שיש לו מחויבות ערכית להומניזם ליברלי ,אין זה קל להצדיק את שימורה של ישראל
כמדינת הלאום של העם היהודי ,בעיקר על רקע ההיסטוריה של הקמתה .אינני רוצה להיכנס
כאן לסוגיה מורכבת זו ,ואומר רק זאת :מסורת זכויות האדם והמסורת הליברלית-הומניסטית
מכירות בזכויות של לאומים להגדרה עצמית לאומית .מדינת הלאום אינה תוצר של זיקה
דתית ,אלא דווקא של זיקה לאומית .ליהדות יש בעניין זה ייחוד משולש .ראשית ,היא הקבוצה
היחידה שבה הזהות הלאומית והדתית שזורות זו בזו ללא הבחנה )לפחות היסטורית( .כל הדתות
הגדולות האחרות קיימות בקרב לאומים שונים ,ואין לאום שאין בו ריבוי דתי .שנית ,היהודים
הם העם היחיד שלא איבד את ייחודו למרות שנים ארוכות של חיים בתפוצות ,וללא בסיס
לאומי-טריטוריאלי .שלישית ,יהודים הם העם היחידי שהייתה לו תחייה לאומית ויצירה מחדש
של בסיס טריטוריאלי בארצו ההיסטורית לאחר אלפיים שנה.
בלי להיכנס לשאלות קשות ,מרתקות וחשובות לגבי זכותם של יהודים להקים לעצמם מדינה
בארץ ישראל או בחלק ממנה בתחילת המאה העשרים ,אין ספק כי כיום חיה בארץ ישראל
קהילה יהודית גדולה ומגוונת ,ויש לקהילה הזו ולחבריה הזכות להמשיך לקיים כאן מדינה שבה
יוכלו לממש את זכותם להגדרה עצמית לאומית .לגבי אנשים דתיים ,מקורה של הזכות הזו גם
בהבטחה האלוהית .לי חשוב להדגיש כי גם עבור מי שאינו מחויב לדת היהודית ,ומחויב באופן
מלא לנורמות בינלאומיות ולזכויות האדם  -יש ליהודים זכות שישראל תישאר מדינת הלאום של
העם היהודי .מובן כי להיסטוריה של הקיום היהודי בארץ ישראל ולזיקתו של העם היהודי לארץ
ישראל יש חשיבות רבה כמרכיב בטיעון האוניברסלי .אינני רוצה להיכנס כאן בהרחבה לשאלה
חשובה זו ,אולם היא מרכיב יסודי בהסבר של גישתי ,כיהודייה חילונית בישראל ,לשאלת היחסים
שצריכים להתקיים במדינה בין הציבור החופשי והציבור שומר המצוות על כל גווניהם.

35

יתירה

מזו ,אני מגיעה אל הניסיון הזה ליצור אמנה בין הזרמים היהודיים בנושאי דת ומדינה כיהודייה
החפצה לחזק את הסיכוי של ישראל להמשיך להתקיים באזור הזה כמדינה שבה מממש העם
היהודי את זכותו להגדרה עצמית .אני רואה באמנה מרכיב חשוב לחיזוק סיכוי זה.
רבים מאלה הבוחרים לחיות בישראל )להבדיל מאלה הנולדים בה וגדלים בה בלי להפעיל מעשה
בחירה משמעותי ,או מאלה המהגרים אליה ממדינות מצוקה ומשיקולים כלכליים( עושים זאת
בשל ייחודה של ישראל בין כל מדינות העולם :זהו המקום היחיד שבו התרבות הציבורית היא
עברית-יהודית .ישראל מאפשרת לאנשים שכמותי – יהודים שאינם דתיים בשום צורה – לנהל
אורח חיים יהודי ,שיש בו מקום מרכזי לזהות היהודית שלנו .יכול להיות שהיא המקום היחיד
בו יוכלו יהודים לשרוד ללא שמירת מצוות או זיקה יהודית ממוסדת יותר משני דורות .לכן
ליהודים החפצים בהמשכיות יהודית ורואים בה ערך וחשיבות יש אינטרס משותף ראשון במעלה
לקיים ולחזק את מדינת ישראל ,ויש להם גם זכות לעשות כן .מכיוון שכך ,יש להם גם אינטרס
 35אני מרחיבה בנקודות אלה במאמרי "המדינה היהודית :הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה" תכלת ) 13סתיו
התשס"ג( .50
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חיוני להגיע לאמנה ביניהם לגבי המסגרת המשותפת שבתוכה ינהלו את חייהם המדיניים ,ואשר
תאפשר להם לחיות יחד ולפעול יחד לחיזוק ישראל למרות חילוקי דעות עמוקים ביניהם בשאלות
של מהות היהודיות.

 .4היחס בין המרכיבים
א .דמוקרטיה וזכויות האדם
הצבעתי לעיל על המתח הקיים בין דמוקרטיה ,כצורת משטר המבוססת על העדפות הציבור ,ועל
הגנה על זכויות אדם היכולה לגבור גם על חוקים הפוגעים בהן .אסור שהמתח הזה יביא למסקנה
כי השתיים מנוגדות זו לזו .הניסיון הפוליטי מראה כי דמוקרטיה וזכויות אדם יכולות לחיות ביחד,
גם אם יש מתחים פנימיים מסוימים ביניהן .דמוקרטיה ,גם במובנה הצר המומלץ על ידי ,מחייבת
הכרה ,לפחות ,בזכויות הקשורות להליך הפוליטי דמוקרטי עצמו ,כגון זכויות לחופש ביטוי וחופש
התאגדות ,והזכות לבחור ולהיבחר על סמך מצע ,לרבות הזכות לשכנע את הציבור לתמוך במצע
זה .ההיסטוריה הפוליטית מצביעה על כך כי בדמוקרטיות יש בדרך כלל רמה גבוהה יותר של
הגנה על זכויות אדם ,כולל זכויות האדם שאינן קשורות ישירות בדמוקרטיה ,מאשר במשטרים
אחרים .כאמור ,יש אף טוענים כי דמוקרטיה ללא זכויות אדם אינה דמוקרטיה.
מצד שני ,חשוב גם להבין את המתח הזה על מנת לראות כיצד נכון לשלב הגנה על זכויות
האדם עם מתן משקל הולם גם להעדפות הציבור .כאמור ,זכויות האדם מבוססות על עקרון-העל
ההומניסטי ,והן נתונות לכל אדם בשל אנושיותו ,בלי קשר ללאומיותו ,דתו או מינו .מדינות
הן תמיד פרטיקולריות )במובן זה שהן מבחינות בין אזרחיהם ואלה שאינם אזרחיהן( .לעתים
קרובות יש להן נטייה לפגוע בזכויות של פרטים או של קבוצות .הכוח המוסרי של זכויות האדם
נועד להגביל מעשים אלה ,אף – ואולי בעיקר – כאשר הם נתמכים על ידי ההעדפות או הדעות
הקדומות של הרוב .במובן זה ,זכויות האדם קודמות לחוקים הנחקקים בדמוקרטיה )או בכל
צורת משטר אחרת( .אלא שזכויות האדם הן בדרך כלל עמומות למדי ,ולעתים הגנה שלמה
עליהן דורשת מחיר גבוה מדי במונחים של פגיעה בזכויות או באינטרסים אחרים .יתירה מזאת.
זכויות האדם הן כה כלליות וכה עמומות עד שניתן להציג כמעט כל פגיעה באדם כפגיעה באחת
מזכויותיו הבסיסיות .מבחנו האמיתי של שיח זכויות האדם הוא לעשות קונקרטיזציה של זכויות

וכאן עלול להתעורר מתח של ממש בין ההגנה על זכויות האדם ,שהיא שיח נורמטיבי "מנותק"
מכוח פוליטי וממציאות חברתית ,ובין הדמוקרטיה – שהיא העיקרון שאת ההחלטות המדיניות
קובעים נציגי הציבור מתוך רגישות להעדפותיו .אם כל הסדר פוליטי הרצוי לי יכול להיות מוצג
כמתחייב משיח זכויות האדם  -עלולה הדמוקרטיה להיות מוכפפת לתפיסות זכויות האדם של מי
שמוסמך לקבוע את גבולות השיח הזה .לעומת זאת ,אם אניח להעדפות הפוליטיות לגבור תמיד
על זכויות האדם ,אני מאבדת את התוקף ואת הכוח הנורמטיבי שלהן.
חשוב להודות כי מדובר במתח קיים ואמיתי .אין לו פתרון ,עקרוני ומוסדי ,פשוט וחד .אבל
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על מנת לשמור הן על הדמוקרטיה והן על זכויות האדם ,תומכי זכויות האדם צריכים לקבל על
עצמם כי רק חלק קטן מן התוצאות שנראות בעיניהם מוצדקות ואף חשובות תזכינה למעמד החזק
והמכובד של "מסקנות המתחייבות מהגנה על זכויות אדם" .רוב ההסדרים במדינה צריכים להיקבע
במסגרת הדמוקרטית ה"רגילה" ,בהתאם להעדפות הציבור .זכויות האדם אינן יכולות להכתיב,
מבחוץ ומראש ,את מכלול ההסדרים בחברה ,בלי שתאיימנה באופן ממשי על האמינות של
העיקרון הדמוקרטי .ציינתי נקודה זו לעיל כאשר עסקתי במתחים אפשריים בין חופש הדת והזכות
לשוויון ,או בתביעתם של הומוסקסואלים כי יש להם זכות שהמדינה תכיר בזכותם להינשא.

36

זוהי נקודה עקרונית ,שתלווה אותנו במהלך כל הדרך .אדגים אותה כאן דווקא בנושא שבחרנו לא
לעסוק בו ,שהוא אחד הנושאים הטעונים ביותר בסוגיות של דת ומדינה ושיח זכויות ודמוקרטיה
בעולם המערבי – הסדרת נושא ההפלות .יש ארגוני נשים והוגים ליברלים הסבורים כי יש לאישה
"זכות" להפלה ,הנובעת מחירותה להחליט החלטות יסוד הקשורות לחייה .לפחות ,זכותה כוללת
הגבלת הכוח והחירות של המדינה לאסור עליה להפיל .לפי טיעונים חזקים יותר ,הזכות כוללת
גם זכות להכללת הפלות במסגרת הביטוח הרפואי הציבורי .הטיעון החזק יותר מכניס גם את
הזכות לשוויון חברתי-כלכלי  -ומצביע על כך שמי שסובל מחוקים האוסרים הפלות הן ,בעיקר,
נשים השייכות לקבוצות מסורתיות וחלשות מבחינה כלכלית .אישה עשירה ומשכילה תמצא את
הדרך לעשות הפלה במקרה הצורך גם אם החוק אוסר זאת .איסור ההפלות מנציח ,אפוא ,את
מצוקתן של הנשים ,שאינן יכולות לשלוט בחייהן.
אני מוצאת טיעונים אלה חזקים ,ותומכת לכן בביטול האיסור הפלילי על הפלות .אני סבורה
כי ראוי לעודד תהליכים חברתיים שיביאו לתכנון משפחה בצורות שאינן מחייבות הפלות .כך הן
לגבי השתתפות בהחלטות על תכנון המשפחה בין בני הזוג ,והן לגבי מתן מקום בשיקולים אלה
לאיכות החיים של ההורים ושל הילדים האחרים.

37

מצד שני ,אני סבורה כי שוגים תומכי ביטול

האיסור הפלילי על הפלות ,כאשר הם ממעיטים את המורכבות המוסרית של החלטה כזו ,ואת
הקשר בינה ובין סוד החיים ומעמדו של העובר כנושא חיים פוטנציאליים .לטעמי ,ביטול האיסור
הפלילי על הפלות מוצדק למרות המורכבות הזאת .ההכרה בה עשויה לסייע לנשים לעשות את
ההחלטה הקשה בצורה טובה יותר.
אבל השאלה בה אנו עוסקים כאן אינה עמדתי המוסרית שלי לגבי איסור פלילי על הפלות.
השאלה היא אם יש לנשים ,או לתומכי המדיניות הזו ,בסיס לטעון כי כל החלטה אחרת של מוסדות
החברה היא פגיעה בלתי מוצדקת בזכויותיהן ,המצדיקה התערבות או ביטול החוק על ידי בית
המשפט .לדעתי ,התשובה לשאלה זו הנה שלילית .לקביעה זו תוצאות נורמטיביות ,פוליטיות
ומוסדיות .אני סבורה כי מי שאוסר הפלות מפני שלדעתו כל הפלה היא רצח ,בין אם הדבר
 36אשוב לעניין זה בפרק השני העוסק בנישואין והתרת נישואין .לדוגמא נוספת של התנגשות זכויות ולצורך להגביל את
כוחו של שיח הזכויות  -ראו הדיון בתפילה בכותל  -בפרק הרביעי לאמנה.
 37אבל אינני שותפה לתחושה שראוי לעודד הקטנת הילודה ,על מנת למנוע תהליכים של פיצוץ אוכלוסייה .גודל המשפחה
הוא עניין של חירותו של הפרט במסגרת ערכים ותפיסה של חיים טובים .חיים טובים שיש בהם מקום למשפחות גדולות
נראים לי מושכים יותר מתפיסות חיים טובים שיש בהן נטייה מובנית למשפחות קטנות ,בלי קשר למסגרות דתיות.
המדינה אינה חייבת לסבסד משפחות גדולות ,אבל היא רשאית לעשות זאת .גם זו החלטה פוליטית-אידיאולוגית ,שצריכה
להתקבל במערכת הפוליטית-ציבורית.
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מבוסס על השקפה דתית ובין אם לאו ,טועה .יחד עם זאת ,אני מכירה בכך שמי שמחזיק בעמדה
הזו סובר כי אני ,במקרה הטוב ,טועה בתום-לב ,ובמקרה הרע – מתירה רצח .יש לנו ,אם כן,
מחלוקת מוסרית עמוקה .כל אחד מאתנו סבור כי הוא צודק .שנינו יודעים כי עלינו לאמץ חוקי
הפלות במדינה ,וכי צריך להיות גם מנגנון מוסמך לפירוש החוקים והמסגרת המדינית שלנו .כל
אחד מאתנו רוצה כי החוק יתאם את השקפתו המוסרית.
דרך אחת לפתור את הבעיה היא להפקיד את ההחלטה בידי מוסד כגון בית המשפט העליון.
מוסד זה ,תפקידו בין היתר ,להגן על זכויות ולכן ניתנת לו עצמאות שיפוטית .בארצות הברית,
למשל ,בית המשפט העליון החליט כי אסור למדינה לאסור הפלות בשליש הראשון להריון .דרך
אחרת היא להפקיד את הנושא בידי המערכת הפוליטית .בארצות הברית ,למשל ,יש הבדלים בין
המדינות .יש כאלה שיש בהן חוקי הפלות ליברליים ויש כאלה שיש בהם נטייה לחפש דרכים
לעקוף את פסיקת בית המשפט בעניין רו נ' וייד .החלטת בית המשפט לפסול חוקים שאסרו
הפלות באופן גורף התקבלה אצל אחדים בשבח גדול ואצל אחרים בביקורת נוקבת .המבקרים
נחלקו לאלה שסברו כי תוכן ההחלטה שגוי ,מטעמים מוסריים או מטעמי יחסי הכוחות הנכונים
בין השלטון מרכזי למדינות ,ואלה שסברו כי הפגם היה בתפיסת התפקיד השיפוטי ושיח הזכויות
שהניעו את בית המשפט .אני משתייכת אל האחרונים .לדעתי ,בסוגיה כגון זו של הפלות ,טוב
שההסדרה תושאר בידיה של המערכת הפוליטית הייצוגית.
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ואכן ,מי שעוקב אחרי גלגוליו של הנושא בישראל רואה כי הלחצים הפוליטיים והחברתיים הניבו
חקיקה שביטלה את האיסור הגורף על הפלות שנהג אצלנו ,ואשר "פרנס" תעשייה עצומה של
הפלות בלתי חוקיות .המחוקק הישראלי ,לרבות המפלגות הדתיות ,העדיף חוק שיכיר במצב הקיים,
וייתן לו מענה מספק ,על פני התעלמות באמצעות איסור גורף ,כמנהג בת יענה.
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חברי המפלגות

הדתיות הסכימו לחוק שמבחינת הדת איננו קוהרנטי :אם חל על העניין עקרון קדושת החיים,
ואלה מתחילים מרגע ההתעברות ,מה ההבדל בין הריון "רגיל" ובין הריון של אישה לא נשואה,
או אף הריון שהוא תוצאה של אונס או של גילוי עריות? מה חטא העובר? במה חייו של עובר
שבא בעבירה קדושים פחות מאלה של עובר שצומח בבטנה של אישה מזרעו של בעלה ,ואשר
היא מרגישה כי אין בה הכוח הנפשי לגדלו כראוי? המחוקקים הדתיים הבינו כי מה שעומד על
הפרק אינו ההלכה – שתמשיך להתנהל כדרכה – אלא ההסדרים המשפטיים של החברה בכללה.
על הכרזה גורפת כי לאישה יש זכות בלעדית להחליט מה ייעשה בגופה ,וכי לכן כל איסור על
הפלה או מנגנון המווסת אותה ,פסול מעיקרו.
ההסדר הקיים אצלנו בנושא ההפלות אינו מושלם .יש בו עמימויות רבות .בצדו עדיין מתנהל
שוק ,גם אם קטן יותר ,של הפלות בלתי חוקיות .יש בתי חולים המסרבים להקים ועדות .באחרים,
 38לדיון מפורט יותר ראו מאמרי )."The Role of Courts in Rifted Democracies”, 33 Isr. L. Rev., 216-258 (1999
 39הוויכוח בכנסת התנהל על מה שנקרא "הסעיף הסוציאלי" – היתר לאישה לעשות הפלה אם הדבר נחוץ להגנה עליה
ועל רווחתם של הילדים האחרים .הסעיף הזה נכלל בחוק המקורי שעבר בשלהי ממשלת רבין הראשונה ,בשנת ,1977
ובוטל כחלק מן ההסכם הקואליציוני של ממשלת בגין.
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מצד שני ,פמיניסטיות וליברלים סברו ,ברובם ,כי הפשרה החקיקתית טובה יותר מאשר התעקשות
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הוועדות אינן מקפידות על התנאים הקבועים בחוק .יש ועדות שבהן חושפים את הנשים המבקשות
הפלה לסרטים מפחידים על מהות ההפלה וסכנותיה .באחרות לא מיידעים אותן כלל לגבי סכנות
רפואיות ורגשיות של הפלות ,או לגבי חלופות להפלה .עדיין יש מקרים של נערות במצוקה,
המהססות לפנות לוועדות ומוצאות את מותן במסגרת הפלות בלתי חוקיות .יחד עם זאת ,הפשרה
החקיקתית הניבה מסגרת פעולה שיש בה לגיטימיות לניסיונות של כל אחד מן הצדדים ,במסגרת
הקיימת ,לפעול לקידום תפיסת החיים הטובים שלו ,בלי שהדבר גורר משברי לגיטימיות של
המוסדות המרכזיים בחברה.
העובדה כי החלטנו לא להתייחס לנושא ההפלות קשורה אף היא לתוצאה זו :אפשר היה לכתוב
כאן מסות ארוכות מאוד בנושא גישותינו השונות לסוגיה .לכל אחד מאתנו יש הצעות לשיפור
המצב המשפטי .אבל העדפנו שלא להעיר את הדוב הזה מתרדמתו .בעיקרו של דבר ,המחוקק
עשה כאן מה שאנחנו ממליצים שייעשה :התקיים דיון עקרוני ,ועדה בחנה את הנושא ,רוכזו
הנתונים העובדתיים ,והגיעו לפשרה מעשית שכל הצדדים יכולים לחיות אתה .הנושא אינו פצע
פתוח .דיון שלנו בנושא היה ,לכן ,במעמד של "אמרת אגב".
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את המסקנה הזו ניתן להכליל :אם מציגים את הסוגיה כנובעת ומתחייבת מזכויות האישה ,קשה
הרבה יותר לנציגות הנשים להסכים לפשרה מעין זו שאומצה אצלנו .כך גם אם רואים את
העניין כנובע מזכותו הקדושה של העובר לחיים .שיח כזה גם היה מעביר את העניין לסמכותו
ולהכרעתו של בית המשפט ,למרות שהמחלוקת כאן היא ערכית ומוסרית ,ובית משפט אינו הגוף
המתאים להכריע בה .הדרך בה הלכו בישראל )וברוב מדינות המערב( עדיפה לכן על ההכרעה
הישירה בנושא על ידי בית המשפט במונחים של שיח זכויות .בדרך זו ההסדרה של הנושא היא
תוצאה של חקיקה ושל פשרה פוליטית ,המשקפת את העיקרון הדמוקרטי של משא ומתן ופשרה
בין קבוצות ,ולא של הכרעה עקרונית שבה בית המשפט כמעט בהכרח מפעיל את האינטואיציות
המוסריות שלו ומנכר את אלה בציבור שאינם שותפים להן .שילוב כזה יוכל לצמצם את שיח
זכויות האדם רק לנושאים שאכן ראוי שיוכרעו בבתי המשפט )כגון יישומן של זכויות מוכרות
לאנשים ספציפיים( ,ולשמור את ההכרעות האידיאולוגיות והערכיות עצמן להליך הדמוקרטי
הפוליטי.
יש כמה סוגיות מיוחדות העולות גם אצלנו לגבי היחס בין דמוקרטיה ובין הזכות לחופש הדת,
מקום שהדת כוללת מרכיבים שאינם דמוקרטיים .כללית ,אני נוטה לתת פרשנות רחבה לחופש
הדת ,ומצפה כי הדמוקרטיה תעשה מאמץ של ממש להכיל את הדת לפחות כל עוד זו אינה פוגעת
באחרים .אבל ישנם הקשרים שבהם תנאי זה אינו מתקיים ,והשאלה מתעוררת בכל חומרתה .כך,
למשל ,בעיניי ,חופש הדת כולל גם את החירות של אנשים דתיים להביע את רצונם שמדינתם
תהפוך למדינת הלכה ,ואף את ההתארגנות הפוליטית על מנת להשיג מטרה זו בדרכי שלום.

 40שאלה מרתקת היא מה גרם לכך שאפשר היה להגיע להסדר בנושא ההפלות ,בעוד אי אפשר להגיע לשינוי מוסכם
בנושאים כגון שבות או מעמד אישי ,שגם בהם ברור כי המצב הקיים אינו קביל .בחינה מדוקדקת של ההקשרים עשויה
להניב תובנות שיסייעו לנו בהחלטה על ההסדרים הראויים והאפשריים בתחומים אלה.
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אלא שכפי שאמרנו לעיל ,מדינה שענייניה נחתכים על ידי חכמי הלכה ובהתאם להלכה איננה
דמוקרטיה .מדינה דמוקרטית רשאית למנוע מהתארגנות שזה מצעה וזו פעילותה להשתתף במשחק
הדמוקרטי וכך לתפוש את השלטון ולעשות בו שימוש על מנת לבטל את הדמוקרטיה .הדבר אף
עלה לדיון אגב אורחא בכמה פסקי דין של בית המשפט העליון .מדינת ההלכה המלאה איננה
מתיישבת עם דמוקרטיה או עם ליברליזם ועם ההגנה על זכויות האדם .חסידי מדינת ההלכה
באופן מלא אינם יכולים להלין אם מתייחסים אליהם בחשדנות ,ואם אין נכונות לשתף פעולה
עם כוונותיהם הפוליטיות לממש את הרצון כי המדינה אכן תהפוך למדינת הלכה .שוב ,צריכה
להיות כאן תבונה מעשית לפיה המדינה לא תדרוש מאדם דתי לוותר על חזונו ההלכתי – אך
תבהיר כי הוא חייב למצוא דרך יצירתית לוותר על מימושו לפחות עד בוא המשיח.
הפרשנות שאני נותנת לחופש הדת היא רחבה .היא כוללת ,למשל ,את זכותם של מנהיגים דתיים
אורתודוקסיים לקבוע ,עבור חברי קהילתם ,כי אסור ליהודי להיקבר ליד לא יהודי או כי גיור
שאינו עומד בתנאים האורתודוקסיים אינו גיור .אבל היא כוללת גם את זכותם של מנהיגים לא
אורתודוקסיים לקבוע עבור קהילותיהם את הפירוש המוסמך ,עבורם ,של ההלכה היהודית או של
היהדות בנושאים אלו .אבל חופש הדת של מנהיגים דתיים ,מכל הזרמים ,אינו החופש לקבוע
את ההסדרים של המדינה .זכותו של מנהיג דתי חשוב לקבוע כי מבחינת פרשנותו את ההלכה,
גיור רפורמי אינו גיור ,אינה מחייבת את המדינה לא להכיר ,לצורך שבות או מרשם ,ביהדותו של
מי שהתגייר גיור רפורמי .תפקידה של המדינה כאן הוא כפול .היא צריכה לכבד את חופש הדת
בתחום הדתי )לכל אדם ,מכל הזרמים הדתיים( .והיא צריכה לתת מענה מספק והוגן לשאלות
של ההכרה שלה ,כמדינה ,בתהליכים ובזהות עצמית .מנהיגים דתיים ,מצדם ,אינם צריכים לחייב
את המדינה לאמץ הסדרים דתיים ככאלה .כל מסלול כזה יביא ,בהכרח ,להתנגשות בין הדת
ומנהיגיה המוסמכים ובין המדינה ורשויותיה .ובהתנגשות כזו אין למדינה ברירה אלא להעדיף
את מוסדותיה )אלא אם כן מדובר בתחום בו ניתן מונופולין למוסדות דתיים ,שגם הוא זקוק
להצדקה מיוחדת(.
מובן מאליו כי אינני מקבלת כהנחת עבודה את עמדותיהם של הראי"ה קוק ושל הגאון הרב
וולדנברג ,לפיהן יש לעשות כל מאמץ לקרב את חוקי ישראל לחוקי התורה .אני מבינה כי זוהי
משאלה טבעית ואולי אף הכרחית של אדם דתי ,אבל אינני שותפה לה .ההפך הוא הנכון .לטעמי,
על-פי דרכה ,ואינו זקוק לסיוע מטעם חוק המדינה .חוקי המדינה צריכים להיות רק אלה שיש
להם הצדקה מבחינת האינטרס הציבורי הכללי של החיים בה .כאשר חוק המדינה מגביל את
חירותי ,זו הגבלה הדורשת הצדקה .לעתים קל מאוד לספק את ההצדקה ,וזו יכולה בהחלט
לכלול גם שיקולים של טובת הציבור או שיקולים פטרנליסטיים ,הנוגדים אינטרסים של הפרט.
אבל החופש להיות לא דתי מחייב כי חוקי המדינה לא יוכלו לבסס את הצדקתם רק על העובדה שכך
נדרש על ידי ההלכה .גישתי לנושא החקיקה הדתית היא לכן עקרונית ,ואינה קשורה לטיעונים
הפרגמטיים המובאים על ידי הרב מדן .בנושא זה עמדתי היא גם מוחלטת :עצם העובדה שהסדר
מסוים נדרש על ידי ההלכה היהודית ,על-פי כל פירוש שהוא ,כלל אינה יכולה להיות טעם מצדיק
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חוקי המדינה צריכים לשרת את כל החיים בה .מי שמקבל על עצמו את עול התורה ממילא ילך
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לחקיקתו כחוק מחייב כללי במדינת ישראל .חוקי המדינה חלים על הכל ,לא רק על יהודים שומרי
מצוות .כללי ההתנהגות הדתיים חלים על מאמינים מכוח השתייכותם לקהילתם ,בה בחרו .אין
מאמינים יכולים לבקש לרתום את חוקי המדינה לתפקיד של אכיפת חוקי ההלכה על מאמינים,
ובוודאי שאסור להם לעשות שימוש כזה בחוק על מנת לחייב מי שאינם מאמינים ,יהודים ולא
יהודים כאחד.
להערכתי ,רק הנכונות המשותפת לקבל את ההבחנה החשובה הזו בין עקרונות הדת ובין חוקי
המדינה ,בין קביעות מוסמכות של מנהיגים דתיים ושל רבנים ובין קביעות מוסמכות של מוסדות
המדינה ושל מערכותיה המקצועיות ,תאפשר להגיע להסכמה .ורק היא תמנע את המצב שבו קשרי
הגומלין בין דת ומדינה ישבשו ללא תקנה הן את חופש הדת והן את הדמוקרטיות של המדינה.
ב .דמוקרטיה ומדינה יהודית
היחסים מורכבים יותר בין הדמוקרטיה ובין היהודיות של המדינה מבחינת יחסה ללא-יהודים.
יש המעלים ספקות קשים לגבי היכולת של ההתיישבות של המדינה היהודית ,על כל פירושיה
האפשריים ,עם דמוקרטיה ועם זכויות אדם .במציאות הישראלית טענה זו מועלה בעקביות על
ידי המיעוט הערבי בישראל ,ואליו מצטרפים כמה דוברים של השמאל היהודי .לטענתם ,ישראל
תוכל להיות דמוקרטיה רק אם תבטל את כל ההסדרים הנותנים העדפה ליהודים )כגון שבות(,
ורק אם תגדיר עצמה ,במפורש ,כמדינת כל אזרחיה או כמדינה דו-לאומית.
הרחבתי בנושאים אלה במקומות אחרים.
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להגדרה עצמית לאומית אף היא חלק מן המסורת ההומניסטית הליברלית .בישראל יש רוב יהודי
מוצק וגדול הרוצה שהמדינה תמשיך לשקף ייחוד יהודי ,ותספק לעם היהודי בסיס לשמירת קיומו
הפיזי והזהותי .חשוב להתמודד עם הטענות המועלות כלפי מדינת ישראל וכלפי ההסדרים הנהוגים
בה .מוטעה מאוד יהיה להציב ,זה מול זה ,את יסוד ה"יהודיות" ואת יסוד ה"דמוקרטיות" או
"זכויות האדם" ,כאילו יש פה משחק סכום אפס ,שבו אדם צריך לבחור אם הוא רוצה להיות
דמוקרט וחסיד זכויות האדם מצד אחד ,או בעל הזדהות לאומית יהודית .סיכול ההעדפה של
רוב תושבי ישראל היהודים להמשך הייחוד היהודי של המדינה ,כל עוד זה אינו פוגע בזכויות
של אחרים ,יהיה פגיעה בדמוקרטיה ובזכויות האדם – ולא קידומם בשם שוויון או צדק.
בדומה ,ההכרה בחופש הדת של אורתודוקסים ,גם כאשר חופש זה אינו מתיישב בקלות עם
ההעדפות הערכיות של חברי זרמים אחרים או של חילוניים ,אינה "כניעה" ליהודיות והקרבתה של
הדמוקרטיה והמחויבות לזכויות אדם ,אלא מימוש ,בו זמנית ,של כל האידיאלים האלה יחדיו.
עולה מן הדברים כי משל הספינה של הרב מדן צריך ,לדעתי ,לעבור שינוי חשוב .לי אין מחויבות
קיומית משותפת לשמור על שלומה של ספינת העם היהודי שומר המצוות ,פשוט מפני שאני עצמי
לא הייתי מפליגה בה .אני רוצה ,כמובן ,בפריחתם וברווחתם של יהודים שומרי מצוות ,ואלחם

41

ראו למשל רות גביזון' ,ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית :מתחים וסיכויים' )הקיבוץ המאוחד ,תשנ"ט(.
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על מנת שאלה לא ייפגעו .אבל לי עצמי אין מחויבות אישית לשימורו של אורח חיים מיוחד זה.
יש לי בהחלט עניין אישי עמוק בספינת המדינה ,שהיא הכלי שמאפשר לי לחיות כאן חיים שיש
בהם משמעות  -לי כפרט ולי כחברה בציבור יהודי .במלים אחרות ,גם אני מכירה בהקשרים
מסוימים שבהם יש טעמים טובים לשמר את חוסנו ואת כוחו של הציבור – הן העם היהודי
בישראל )ובעולם( והן כלל אזרחי ישראל ,בלי קשר לדתם או לאומיותם .וקרוב ולוודאי שטעמים
אלה אינם ניתנים להעמדה על רווחתם של כל אחד מן הפרטים החיים בתוכם.

42

במסגרת זו ,אני

עוסקת רק בדיון פנים-יהודי ,ולא אוסיף להתייחס לשאלות של היחס בין המדינה ובין אזרחיה
ותושביה הלא יהודיים ובעיקר אלה הערבים ,החשים כי זוהי מולדתם ,וכי הם נושלו ממנה,
פיזית וזהותית ,על ידי המדינה היהודית .כאמור ,אני סבורה כי חשוב להתייחס לטיעונים אלה.
גם לערבים – כקבוצה וכפרטים  -יש זכות להגדרה עצמית .וודאי עומדות להם זכויות האדם
האחרות .זכויות אלה צריך לכבד ,אך אין בכך כדי לשלול את ההצדקה העקרונית של מדינה
יהודית בישראל.
יתרה מזו ,בתנאים של איום קיומי – פיזי או רוחני – על הציבור היהודי בארץ ,אני רואה עצמי
מחויבת גם לצעדים שיבטיחו את זכותו של הציבור הזה להתקיים כפרטים וכציבור .צעדים כאלה
יכולים לכלול העדפה של אינטרסים יהודיים פרטיקולריים על פני אינטרסים "אזרחיים" כלליים,
ככל שאלה נדרשים על מנת לקיים את הקיום היהודי הזה ,וכל עוד הם אינם פוגעים בזכויות
היסוד של פרטים או של קבוצות .כך נראה לי עקרון השבות ,וכך נראים לי הסדרים המדגישים
את האופי היהודי של המדינה ברמה התרבותית והסמלית )כגון השפה העברית,
ישראל(.
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השבת וחגי
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 .IVמדינה וחברה ,משפט ותרבות
אמרתי כבר כי הנחות היסוד ,חשובות ככל שתהיינה ,אינן יכולות – לבדן – להכתיב הסדרים
מדיניים ספציפיים או אף מבנים מוסדיים מסוימים .יש צורות רבות של דמוקרטיה ,יש צורות
מגוונות של הגנה על זכויות אדם במסגרתן ,ויש מבנים מוסדיים מגוונים לאכיפת ההגנה על
זכויות האדם בדמוקרטיה .אף אחד מאלה אינו נדרש על ידי מחויבות לדמוקרטיה או לזכויות
אדם .החובה לקביעת ההסדרים המשפטיים והמדיניים מוטלת על החברה ,באמצעות נציגיה
המוסמכים ,והפתרונות אינם יכולים להיות מוחלים בצורה אוטומטית על כל החברות בכל
מאפייניה המיוחדים.

 42איני יכולה להיכנס כאן למחלוקת העמוקה בנושא מעמדן של זכויות קולקטיביות או קולקטיבים .יש גישה האומרת
כי אלה תמיד ניתנים להעמדה ,אם גם מסובכת ומורכבת ,על פרטים או על זכויותיהם .לצרכיי ,גישות רדוקטיביות
מתוחכמות הולכות מרחק רב בדרך להכיר במעמד העצמאי של עמים ושל קהילות.
 43בהקשר זה ,של השפה ,נראית לי אכן יותר דעת המיעוט של השופט חשין על-פני דעת הרוב של השופטים ברק
ודורנר בפרשת חובת השילוט בערבית ברחובות ,על-ידי רשויות מקומיות בישראל .ראו בג"צ  4112/99עדאלה ואח' נגד
עיריית תל-אביב-יפו ואח' )טרם פורסם ,ניתן ביום .(25.7.02
 44אני עוסקת בכך גם במאמרי "המדינה היהודית :הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה" תכלת ) 13סתיו התשס"ג( .50
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הזמנים .הם יהיו מתאימים רק אם יהיו מבוססים על למידה זהירה של החברה בה מדובר ושל

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

דווקא כמשפטנית ,חשוב לי להבהיר כי ההסדרים החוקיים של המדינה בכלל ,והסדרי האמנה
בהם אנחנו עוסקים כאן בפרט ,הם רק חלק מן המסגרת המסדירה את חיינו .אני שמחה לראות
כי גם הרב מדן מוכן לא לעטות על אלה הילה של קדושה .לטעמי ,חוקים ואמנות צריכים
לעמוד באילוצים הכלליים של זכויות האדם .אבל מסגרת משותפת לחיים יחד )אמנה( ,והסדרים
מפורטים של סוגיות ציבוריות )כגון בנושאי שבות ,שבת או כשרות ,או אף איסורים על רצח או
אונס או גניבה או שחיתות( הם כלים שאנשים מאמצים על מנת להקל על חייהם בצוותא כחלק
מחברה אחת .המשפט אינו ממצה את המוסר ואף לא את מצוות החיים הטובים ,לפי הדת או
לפי מוסרו של האדם החופשי .לפי דעות מסוימות ,אף הדת והמוסר עצמם אינם ממצים את
הכללים לגבי איך צריך אדם לנהוג ואיך נכון שינהג .גדולתו של אדם נמדדת ,פעמים הרבה ,לא
רק ,ואף לא בעיקר ,במידה שבה הוא שומר על החוקים או אף על המצוות.
אמת זו צריכה ,בעת ובעונה אחת ,להרגיע חששות מפני המדינה ,משפט והסדרים חוקיים ,וגם
להסביר את מגבלותיהם .המדינה אינה יכולה ,ואף לא טוב שתנסה ,להסדיר באופן מלא את חיי
תושביה .במיוחד הדברים אמורים בחברה רב-תרבותית ומקוטבת .ניסיון כזה אינו טוב למדינה
ולמשפט ,והוא גם רע ומזיק לחוסן החברתי של אוכלוסיית המדינה ,כמו גם למרקם החיים
ולתרבויות השונות שהמדינה אמורה לאפשר את קיומן ושגשוגן.
ברוב המקרים ,לא הסדרי השלטון או המצב המשפטי לבדם הם הקובעים את המציאות
החברתית .נראה זאת בכמה מן הסוגיות המרכזיות שנדון בהן בהמשך :המצב המשפטי לא
השתנה ,אך מידת שמירת השבת ,כמו גם הנטייה להינשא בנישואין אורתודוקסיים ,השתנו מאוד
במהלך השנים .מצד שני ,החלטות שיפוטיות או אף חוקים של הכנסת אינם מצליחים לשנות
את המציאות ,כאשר מולם מתייצבים כוחות ואינטרסים פוליטיים ,חברתיים ,דתיים ,תרבותיים
או כלכליים חזקים.
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זהות יהודית )דתית או חילונית( ,כמו כל מרכיב זהות אחר ,הם בעיקרם

עניין של חינוך ושל תרבות .את אלה אי אפשר להשיג בדרך של חקיקה .יש כוחות תרבותיים
ששום כמות של שימוש בכוח או איסור על שימוש בו לא יוכלו לדכא .לעומת זאת ,יש ערכים
ומחויבויות ששום כמות של תמריצים מדיניים ,משפטיים או כלכליים לא תוכל לשחזר.
עם זאת ,מסגרות חוקיות טובות הן דרכים יעילות לתעל אנרגיות .הן יכולות לבנות מבנה מוסדי
מתאים לטיפול בשאלות ולהכרעה במחלוקות .הן יכולות לשקף הסכמה חברתית וציבורית רחבה,
שתאפשר "לסגור" עניינים מסוימים ולהעביר את תשומת הלב לתחומים אחרים .המדינה ,התובעת
מונופולין על השימוש המוצדק בכוח ,רק היא יכולה וצריכה לאפשר לתושביה את הביטחון
שיאפשר להם לחיות את חייהם באופן מלא .בעיות של מחלוקת ושל סכסוכים קיימות בכל חברה.
אחת מן המטרות המרכזיות של משפט ,בכל חברה ,הוא היכולת להגיע לניסוח של כללי התנהגות
מחייבים ,ולמיסוד של מערכת שתיישב סכסוכים בהתאם לכללים אלה .שום חברה לא יכולה

 45זהו לקח אוניברסלי .אצלנו ,בהקשר דת ומדינה ,ניתן לציין את ההחלטה של בג"צ בעניין רסקין ,לפיה אסור
להשתמש בסמכויות על-פי חוק הכשרות על מנת לאסור מופעים כגון ריקוד בטן .הניצחון המשפטי לא שינה את המצב
בפועל .ראו :בג"צ  465/89רסקין נ' המועצה הדתית ירושלים ואח' ,פ"ד מד).673 (2
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לחיות בלי אלה .כמו כן ,שום חברה בריאה לא תוכל לחיות אם כל ,ואף רוב בני האדם בה
יבחרו בטוב רק מפני שהוא נאכף על ידי המשפט .צריך לנסח את הכללים המשפטיים כך שיוכלו
למלא את תפקידם החשוב ,ולבנות את מערכות אכיפת החוק ופירושו כך שתוכלנה אף הן למלא
את התפקיד .לטעמי ,הומניזם רחב ,המכיר בזכותם של חברי הקבוצות השונות להשתתף בקביעת
ההסדרים של החברה בה הם חיים ,אך מביא אותם גם לכבד את האילוצים המוטלים עליהם
מטעם זכויות האדם של כל פרט וכל קבוצה ,היא המסגרת הטובה ביותר ,לטווח ארוך ,של
הסדרים כאלה .המשפט הוא כלי .החברה היהודית ידעה ,מאז ומתמיד ,לעשות בו שימוש יצירתי,
בלי לתת לו למצות את הקיום.

46

חבל יהיה אם לא נשתמש בו בצורה טובה ,תוך הבנת גבולותיו,

לצרכים החברתיים החיוניים שלנו.
דיברתי עד עתה בעיקר על דת ועל קהילות דתיות .אולם חשוב להזכיר כי הדיון על המאבק בין דתיים
וחילוניים בראשית ימי המדינה כונה "מלחמת תרבות" .וכי כיום מרבים לדבר לא רק על מתחים
בין לאומים או בין דתות אלא גם ,ואולי בעיקר ,על מתחים בין תרבויות או אף בין ציביליזציות.
לריבוי המונחים האלה חשיבות ,שכן הוא מצביע על העמימות בקביעת הגבולות של הקולקטיבים בהם
מדובר ,הצורות בהן הם מכוננים ,וקני המידה להצטרפות אליהם .חלק ניכר מן הויכוח הפנים-יהודי
לגבי 'מיהו יהודי' ומה היא יהדות אינו רק ויכוח דתי ,אלא הוא גם ויכוח לאומי ותרבותי .התרבות
חשובה כאן מפני שהיא אמורה לספק חלק מן הלכידות החברתית ומן הנורמות החברתיות ההופכות
את המשפט לחלקי כל כך .ככל שהנורמות החברתיות עשירות יותר וחלות על חלקי קיום רבים יותר
– כך הצורך במשפט המדינה ובהתערבותו קטן יותר .מרקם החיים נקבע בדרך כלל על ידי הנורמות
הלא-משפטיות .המשפט נועד לספק מסגרת ,ודאות ,ביטחון וגם יכולת אכיפה ומסגרת מחייבת ליישוב
סכסוכים .אך בחברה בריאה ,איסורי המשפט מבטאים פתולוגיה חברתית ,לא מערכת של כללים
שלאורה אנשים חיים ופועלים .מצב של ריבוי תרבותי ושל עושר חברתי עלולים לשקף חולשה במערכות
נורמטיביות חברתיות .במצב כזה ,טוב לחפש הסדרה משפטית שתהיה קשובה לעובדת הרב-תרבותיות
בחברה .ותרבויות כאן אינן רק יהודים לעומת לא-יהודים או דתיים לעומת חילוניים ,אלא גם
תת-תרבויות בעלות מאפיינים ייחודיים ,כגון החרדים בכלל ,או אף חצרות חרדיות מיוחדות.
גבולות המדינה והמשפט שלה בולטים במיוחד כאשר אנו זוכרים שאחת הבעיות המרכזיות
בישראל היא כי כלל לא ברור מי היא ה'חברה' שהמדינה אמורה לשרת אותה .לכאורה,
לכלל אזרחיה ותושביה ,בלי הבדל דת ,לאום או תרבות .אבל אין גם ספק כי לפרטים בישראל
יש זיקות חשובות שהן מצד אחד חלקיות לגבי האוכלוסייה הישראלית )אני יהודייה חילונית ,אך
לא כל אזרחי ישראל הם כאלה( ,ומצד שני מתחברות אל קבוצות מעבר לגבולות המדינה )יש
לי עניין בתרבות יהודית ובגורלו של העם היהודי כולו ,גם חלקיו היושבים מחוץ לישראל( .לגבי

 46ראו ספרו של חיים כהן ,הערה  24לעיל .שתי דוגמאות ידועות הן הדרך בה המירו חכמים את מצוות "עין
תחת עין" להוראה המודרנית יותר של "עין תחת עין – ממון" .דוגמא שנייה ,הקשורה לענייננו ,היא הצורה בה
ביטלו רבנים את זכותו של הבעל לגרש את האישה ללא כל סיבה ,ואת הדרך בה ביטלו למעשה את החירות
לשאת יותר מאישה אחת.
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בדמוקרטיה התשובה אמורה להיות כלל האזרחים .ואין ספק כי למדינת ישראל יש אכן מחויבות
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זיקות אלה ,תפקידה של המדינה חייב להיות משני .כל ניסיון לגייס את המדינה לטובת זיקות
פרטיקולריות כאלה חייב להיבחן בזהירות רבה ,שכן הוא עלול ליצור מתחים ,חשדנות וניכור בין
חלקים שונים בציבור הישראלי.
זה הוא המובן בו הויכוח על "מיהו יהודי" צריך להיתפס כויכוח תרבותי ,דתי ,אידיאולוגי ,אשר
המדינה והמשפט אינם יכולים ואינם צריכים להכריע בו .המדינה יכולה וצריכה להכריע מי זכאי
לאזרחותה ,ומי זכאי לה מכוח זיקתו לקולקטיב היהודי .המדינה גם יכולה וצריכה להכריע איך
יבוצעו רישומים כ'יהודי' אם היא חפצה לנהל מרשמים הכוללים סעיפים כאלה .אבל שום הכרעה
של המדינה לא תשכנע מי שבאופן עמוק אינו מסכים עמה.
ולסיום פרק זה :שיח זכויות האדם ,כפי שכבר אמרתי ,כמו גם החיפוש אחרי מסגרות מדיניות
משותפות ,הוא רק חלק קטן מן הקיום האנושי .הוא חיוני ליכולת שלנו לחיות יחד בשלום ושלא
ב"מצב טבע" הובסיאני .אבל הוא רק חלק קטן מאוד ממה שעושה את חיינו למלאים או ריקים,
לטובים ובעלי ערך או לדלים .בתחום החשוב הזה ,תהיינה ותמשכנה להיות בינינו מחלוקות
עמוקות על החיים הטובים .בהקשר שלנו אנו עוסקים במחלוקת על הבחירה בין חיים של אמונה
דתית וקהילה דתית ובין חיים של אוטונומיה מוסרית ואחריות אישית בתוך קהילה של בני אדם
בעלי ערכים דומים .אמרתי כבר כי ,לדעתי ,קווי הגבול בין הבחירות האלה אינם ברורים .יש
שומרי מצוות שאינם אנשי מוסר וערכים ,ויש חופשיים שהם ענקים מוסריים .מצד שני ,יש אנשי
דת שהם הומניסטים ללא שיעור ,אנשי מעלה לפי כל קנה מידה ,ויש חופשיים שהם עניי מוסר,
או אף רשעים גמורים .הצורך במסגרת מדינית מוסכמת אינו מצריך הסכמה ,או אף דיון ,בשאלות
המרתקות האלה .העיון בהן חשוב על מנת לתת למפעל שלנו עיגון עיוני ומעשי עמוק ורחב יותר.

 .Vבזכות האמנה
 .1כללי
עד עתה שטחתי את המשנה הערכית ,המושגית והעקרונית ממנה אני באה אל מפעל האמנה.
טענתי כי מפעל האמנה והסדריה הספציפיים מתיישבים בהחלט עם עקרונות אלה ,ואף נובעים
מהם ומוצדקים היטב על ידם .בפרק זה רצוני להתחיל מן המציאות החברתית-מדינית בישראל
ולטעון במישרין בזכות האמנה ,רוחה והסדריה.
האמנה באה לפתור בעיה קשה ומרכזית בחייו של הציבור היהודי בישראל :איך חיים ביחד? איך
לגשת להסדרה משותפת של בעיות שיש בהן מרכיב חזק של דת או של זהות יהודית ,בצורה
שלא תפגע בחופש הדת של יהודים שומרי מצוות )מכל הזרמים( – אך שלא תפגע גם בזכותם
של יהודים חופשיים שלא ייכפו מטעמי דת ,ובאופן שישתלב באופן הולם בייחודה של ישראל
כמדינה יהודית?
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עובדה כי עד היום לא צלחו המאמצים לתת מענה מספק ויציב לסוגיה זו .בדרך למענה טוב
עומדים קשיים מכמה רמות .יש פה קושי תיאולוגי ומוסרי עמוק ,שכן גישות דתיות וחילוניות
באות מתוך הנחות יסוד ערכיות שבאופן עקרוני אינן מתיישבות .ראינו אמנם כי אי-התיישבות
זו יכולה להניב הסכמה על עקרונות פעולה ועל הסדרים ספציפיים ,אבל לעתים קרובות היא
יכולה גם לעמוד בדרכם של הסדרים כאלה ,ולגרום לרצון של קבוצה אחת להכניע את השנייה
ולחייב אותה לקבל את הנחות היסוד של הקבוצה ה"מנצחת" .השאלה אם ביחסים בין קבוצות
בזמן ובמקום נתונים יפעלו תהליכים של פיוס ושל סובלנות וקיום זה לצד זה ,או תהליכים של
מאבק ,של הכרעה ושל ניסיון הכנעה ,תלויה ביחסי הכוחות בין הקבוצות ,במציאות וכפי שהם
נתפסים על ידיהן ,בגישתן העקרונית ,ובהתנהלותן המעשית .יחסים כאלה גם אינם מתקיימים
בחלל ריק .יש להם היסטוריה .בין שומרי מצוות ,מסורתיים וחופשיים בישראל ,על כל גווניהם,
התפתחו יחסים לא פשוטים ,שיש בהם יסודות של התקוממות ,התנכרות ,כעס ,שנאה ותחושות
איום וכפייה הדדיים .רגשות קשים אלה מונעים שיתוף פעולה בין המחנות ,ואף מקשים על
האפשרות להגיע להסדרים ,הן ברמת האמנה והן לגבי נושאים ספציפיים .כל צד רואה את חברו
כמי שמחכה לו בפינה ,ומנסה בכל כוחו לחזק את ידו שלו ולהחליש את עוצמתו של יריבו.
מסגרת החשיבה היא זו של מאבק ושל ניצחון והכרעה ,אם לא עכשיו – אז בעתיד .בינתיים,
צריך לצמצם נזקים ולחכות בסבלנות עד שהתנאים יאפשרו ניצחון .ניסיונות להשגת הסכמים
נתפשים כ"בגידה" וכוויתור מסוכן על עקרונות יסוד במקרה הרע ,כנאיביות במקרה הטוב ,או
כסתם "פייסנות" מזויפת וחולשת אמונה בכך שסופו של הצדק והטוב לנצח.
בהתאם לאמור ,לאמנה זו שני מרכיבים ,מובחנים אך קשורים ,וקשה לדעת איזה מהם חשוב
יותר .הראשון הוא ההצבעה על כך שיש הסדר שהוא טוב יותר ,לכל הצדדים ,מן המצב הקיים.
עדיפותו של ההסדר המוצע על הקיים נובעת ,לטענתי ,הן מתוכן ההסדרים עצמם ,והן מבחינת
המנגנונים המוסכמים לעיצובם ,פירושם ואכיפתם .השני הוא מרכיב התהליך ,מרכיב השכנוע של
הצדדים ,החוששים זה מזה ומן הפשרות המתחייבות ,כי ההימור הזה הוא הימור כדאי ,אולי אף
הכרחי .בדברי ההסבר בראש כל פרק אני מתארת מדוע ההסדר המוצע באותו נושא עדיף על
ההסדר הקיים ,ואיך הוא נובע מעקרונות היסוד שלי .כאן אדון רק במכלול ההסדרים וברוחם,
כמו גם בהליך של אימוצם.

בישראל .לגבי חלק לא קטן מן הנושאים ,ברור אף כי ההסדרה צריכה להיות משפטית ,ואף
כלולה בחקיקה ראשית של הכנסת .כך לגבי משטר הנישואין בישראל ,כך לגבי עקרון השבות ,וכך
לגבי השאלה אם יש להטיל אחריות פלילית בגין אי שמירת האופי הציבורי של השבת או הטעייה
בכשרות .יש אמנם תחומים שבהם ניתן להעדיף שתיקה של החוק ,אבל זאת רק מקום שניתן
להשאיר את הנושא לנורמות חברתיות או דתיות .כך ,למשל ,לגבי האופי הפרטי של השבת.
מכיוון שכך ,מתעוררות שתי שאלות ,קשורות אך מובחנות :מה צריך להיות תוכן ההסדרים? ואיך
צריכה להיקבע התשובה לשאלה הראשונה? ככל שמוסכמת יותר התשובה לשאלה הראשונה,
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אין מחלוקת כי חייבים להסדיר את הנושאים השנויים במחלוקת בין יהודים חילוניים ודתיים
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המהותית ,כך חשובה פחות השאלה השנייה .ממילא ,תוכן ההסדרים ופירושם יהיו דומים בלי
קשר לזהות המחליט או תהליך קבלת ההחלטה .ולהפך .ככל שרבה יותר העמימות או המחלוקת
לגבי השאלה הראשונה – כך גדלה החשיבות של השאלה השנייה.
גם כשקבענו דרך לקבלת ההחלטה ,לא ויתרנו על היכולת להעריך את ההסדר שהתקבל מבחינת
תוכנו .עצם העובדה שהסדר מסוים התקבל בדרך המומלצת אינה נותנת להסדר ערך .כך ,חוקים
בדמוקרטיה מתקבלים בכנסת ,אולם העובדה שהתקבלו בהליך הנכון אינה פוטרת אותנו מהערכת
תוכנם מבחינה נורמטיבית ,ערכית או מעשית .כך גם לגבי החלטות שהתקבלו בבית המשפט
המוסמך .מכיוון שהתקבלו שם ,הן מחייבות .למרות שהן מחייבות ,הן יכולות להיות שגויות ,פזיזות
או אף מסוכנות .הערכת תוכנם של הסדרים מניחה מערכת של קני מידה להערכה .אלה הם קני
מידה נורמטיביים .הם שונים מן השאלה העובדתית האם ההסדרים התקבלו בדרך המומלצת או
המוסמכת.
מפעל האמנה מבוסס על הרעיון כי הסדר כולל המושג בדיון ,במשא ומתן ובהסכמה בין
הקבוצות העיקריות ,בכנסת ומחוצה לה ,עדיף מבחינה מעשית על הסדרים המושגים בדרך אחרת,
אף אם הם עקיבים או אלגנטיים יותר .לכאורה ,יש בטיעון זה ביטול ההבחנה בין דרך אימוץ
ההסדר ובין הערכת תוכנו .אולם רושם זה הוא מטעה .שכן מנגנון הדיון ,המשא והמתן והפשרה
הוא מנגנון מיוחד של גיבוש הסדרים ואימוצם .הוא מבטיח כי ההסדר שאומץ היה ההסדר שהיה
נראה עדיף בעיני אלה שהיו שותפים לו ,וכי אלה שהיו שותפים לו מייצגים חלקים ניכרים בציבור
שאת התנהגותו מבקשים להסדיר.
בכך שונה מנגנון זה ממנגנונים אפשריים אחרים של הסדרה ,כגון הטלת מטבע ,או הכרעה על
ידי גוף מוסמך שאינו ייצוגי )כגון סנהדרין ,רבנים או בית משפט( ,או הכרעה על ידי גוף מוסמך
שייצוגיותו מוגבלת )כגון ממשלה( ,או הכרעה בגוף מוסמך שאמנם ייצוגיותו טובה ,אך כללי קבלת
ההחלטות בו אינם מבטיחים כי ייצוגיות זו אכן תשתקף בכל החלטה )כגון הכנסת( .ההבדלים
בין מנגנונים שונים של אימוץ הסדרים יהיו גדולים יותר ,מבחינת התוצר של ההסדר ומידת
ההכשר שתהיה לו ,ככל שההבדלים בתוך הציבור שאת התנהגותו מסדירים גדולים יותר .שוב,
ככל שהציבור הומוגני יותר ,כך יקטנו ההבדלים בין התוצרים של מנגנוני החלטות ייצוגיים יותר
או פחות .ככל שהוא מגוון יותר ,ככל שתפיסות הטוב שלו ,הנחות היסוד שלו ,והאינטרסים שלו,
מגוונים יותר ואולי אף מתנגשים – כך יניבו מנגנונים שונים של קבלת החלטות הסדרים שונים.
הסדרים ,גם אלה המבוססים על הסכמה ,מבוססים גם ,ואולי בעיקר ,על יחסי כוח .נקודת המוצא
היא כי פרטים או קבוצות מנסים לממש את רצונותיהם ,ערכיהם והעדפותיהם .הם צריכים
להתמודד עם העובדה כי בדרך כלל הם אינם יכולים לממשם באופן מלא .ברוב המקרים ,חוסר
היכולת לממש אותם נובע מנוכחותם ,מרצונותיהם ומפעולותיהם של אחרים.
לעתים נדירות ,צורך הקיום של פרט או של קבוצה מחייב סילוקם של פרטים או קבוצות אחרים.
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מתקיים אז הכלל של "או אנחנו או הם" .כוח החיים מצווה לפעול כך שמי שישרוד יהיה אתה
וקבוצתך .אבל במלחמה עד המוות קשה לדעת מראש מי ישרוד .ולעתים השניים מכלים זה את
זה .למרבה המזל ,בדרך כלל ,אין זה המצב.
יש מקרים בהם יכולים השניים לחיות זה בצד זה ,ומחיר המאבק המתמשך לחיים או למוות
גדול ממחיר ההסכמה .יש גם מקרים בהם חייהם של הפרטים או הקבוצות יחדיו יהיו טובים
ועשירים יותר מאשר לו יכלו להשמיד איש את רעהו .יש אף מקרים בהם חיים של בידול ושל
ניכור ימנעו הישרדות ,ורק חיים של שיתוף פעולה ,אף אם מוגבל ,יבטיחו אותה .בכל המקרים
האלה ,דו-קיום בהסכמה עדיף על חיים של מאבק בלתי פוסק לחיים ולמוות.
הסדרים של דו-קיום אינם חייבים להתקבל בהסכמה .רוב חזק ,המעריך כי עדיף לו לקיים בתוכו
מיעוטים ,יכול בהחלט לקבוע ולהחיל הסדרים חד-צדדיים שיקבעו ויאפשרו דו-קיום יחדיו ,שעשוי
להיות יציב ואף מועיל .כך קרה ביחסי הרוב היהודי והמיעוט הערבי במדינת ישראל ברוב שנות
המדינה .כך קרה גם לגבי מעמדו של המיעוט היהודי בתפוצות ברוב המדינות וברוב שנות הגלות.
במקרים כאלה ,ההסדרים משקפים הן את יחסי הכוח )לעניין זהות מי שמחליט( והן את תפיסת
המחליט לגבי ההסדר הראוי .תפיסת המחליט לגבי ההסדר הראוי ,מצידה ,מוכתבת הן על ידי
עקרונותיו הנורמטיביים והן על ידי הערכתו את יציבותו ותבונתו של ההסדר המוצע .יכול שמי
שכפוף להסדרים שאומצו יבחן אותם ויסכים להם בדיעבד ,למרות שלא הסכים מלכתחילה ולא
היה שותף לתהליך הגיבוש של ההסדרים .יכול שיציית להם מתוך קבלת הדין .ויכול שיתקומם
נגדם ,יטען כי הם אינם הוגנים ,ויצא לקרב ,צבאי או מדיני.
כך בשלטון בכלל ,וכך אף בדמוקרטיה .העובדה כי מיעוטים מיוצגים בכנסת ואף משמיעים את
דעתם היא חשובה ,אך אינה מבטיחה הסכמה .ואכן ,בנושאים בהם אנו עוסקים כאן יש יוזמות
חדשות לבקרים של "מהפכה אזרחית" והנהגת נישואין אזרחיים או של חקיקה בדבר גיוס תלמידי
הישיבות מצד אחד ,או של חקיקה למונופולין אורתודוקסי על גיור )לפחות בארץ( או בנוגע
לסגנונות תפלה בכותל מצד שני.
היוזמות האלה הן ראיה להיחלשותם של מנגנוני ההסכמה שנהגו בנושאים אלה בראשית המדינה.
להם כוח למנוע שינוי במצב הקיים .אלא שהמצב הקיים אינו טוב בעיני אף אחד מן הצדדים,
והמאבק המתמשך גוזל מהם זמן ומשאבים ,משאיר על כנו מצב שאינו טוב בעיני אף אחת מן
הקבוצות ,ומחייב אותן לעסוק בנושאים אלה במקום להפנות תשומת לב לבעיות קיומיות ממש
של החברה בישראל.
מפעל האמנה מבוסס על הרעיון כי הסדר כולל המושג בהסכמה טוב יותר מהסדרים אחרים,
אף אם הם עקיבים ואלגנטיים יותר מן ההסדר המוסכם .במיוחד נכון הדבר כאשר הסכמה
מושגת לא בין פרטים מאחורי "מסך של בערות" ,אלא בידי אנשים וקבוצות היודעים את זהותם,
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מצד שני ,עד עתה יוזמות אלה נכשלות .למחנות השונים אין כוח לחוקק את חזונם הם ,אך יש
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מטרותיהם ,תפיסות הטוב שלהם ,יחסי הכוחות ואת אופייה של החברה בה הם חיים ,לרבות
זהותן של קבוצות אחרות בה .לכאורה ,יש חשש מעגליות בגישה זו ,שכן היא מצדיקה את
ההסדרים רק בעובדת ההסכמה שהניבה אותם ולא במאפייניהם עצמם.
גם 'הסכמה' אינה עניין פשוט .יש לה לפחות שני מאפיינים חשובים .מי מסכים? ולמה
מסכימים?
כאשר מדובר במחלוקת בין שניים ,פשיטא שההסכמה צריכה להיות מושגת ביניהם .אבל כאשר
המחלוקת היא בין קבוצות ובין תת-קבוצות ,שלכל אחת מהן העדפות וערכים שונים ,וכאשר
לעניינים שונים יש ביניהן דפוסי הסכמה ומחלוקת שונים – גם מימושה של ההסכמה הוא עניין
מסובך.
במחלוקות מורכבות ובעלות היסטוריה ,חשוב גם לתכנן היטב את הניסיון להגיע להסכמה .צריך
להבחין היטב בין מה שחייבים להסכים עליו – ומה שיכול להישאר ,ואף סביר שיישאר ,שנוי
במחלוקת .לעתים קרובות אנשים אינם יכולים להסכים על עקרונות-על או על הנחות יסוד,
אבל הם יכולים בהחלט להסכים על הסדרים מעשיים ועל כללי הכרעה מוסכמים .אם תהיה
דרישה נחרצת להסכמה על עקרונות היסוד ,יהיה הדבר משול לוויתור על הסכמה ולדרישה של
כניעה במסווה של הסכמה .אם תהיה הסתפקות בהצהרה על עקרונות כלליים ,ולא תהיה דרישה
להסכמה על ההסדרים ובעיקר על כללי ההכרעה ועל אכיפתם הקפדנית – ההסכמה עלולה
לא להניב דבר ,ורק תעמיק את החשדנות ההדדית .לכן חיוני לתת להסכמות המעשיות פירוט
שאכן ייתן יתרונות מעשיים לכל הצדדים ,וישפר את המצב הקיים כלפי רוב הנוגעים בדבר .את
ההסדרים האלה צריך להשלים במערכת מוסדית מוסכמת של כללי הכרעה עתידיים ושל כללי
פרשנות ואכיפה .אין קל מהכשלתו של הסכם ,טוב ככל שיהיה ,באמצעות שיבוש של יישומו ושל
אכיפתו .במצבים של מחלוקת ,אמון הוא מרכיב יסודי של הצלחת ההסכם .כל כשלון של אכיפת
ההסדרים המוסכמים רק יחזק את הספקנים ויתרום להכשלת ההסכם עצמו ,וסיכויי הסכמה
בעתיד.
עוד מכשלה בדרכם של הסכמים על רקע של מחלוקות עמוקות ומתמשכות היא הנטייה )הטבעית(
של כל צד להעצים את תרומתו להסכם ,ולהמעיט את זו של הצד השני ,כל עוד דנים בהסכם
עצמו ,על מנת לשפר את ההישגים .נטייה זו מתחלפת כאשר באים "למכור" את ההסכם למחנה
שלנו ,שאז אנו רוצים להעצים את הישגינו ולצמצם את מה שהיינו צריכים לוותר עליו .אלא
שאנו פועלים במציאות של העדר מוחלט של "פער אקוסטי" .את ההסכם שגובש צריך להצדיק
הן למחנה שלנו והן למחנה השני ,כמו גם לאלה שמתבוננים בתהליך מן הצד .מבחנו של הסכם
הוא בכך שלמרות שתמיד יהיו כאלה ,משני הצדדים ,שיחשבו כי ניתן היה להשיג הסכם טוב
יותר – קשה יהיה להצביע על תוואי של הסכם כזה .רק טבעי הוא כי כל אחד מן הצדדים היה
מעדיף לוותר פחות ,וסבור כי מי שפעל תוך ניסיון לשקף את ערכיו ,ויתר יותר מדי  -אבל הוא
מסתכן בכך שעמדתו הנחרצת יותר הייתה מכשילה את ההסכם.
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ולבסוף ,יש נטייה בהסכמים מעין אלה להציג את הדברים כאילו הם מונעים על ידי "אינטרס
כללי" ,ולא על ידי אינטרסים פרטניים של הנושאים והנותנים או של המחנות אליהם הם
משתייכים .אני מבינה את החשיבות של טיעון זה ,אולם מוצאת אותו מטעה .הסכמים יהיו יציבים
רק אם ישקפו את הצורה בה נתפשים האינטרסים של הצדדים ,האמיתיים והממשיים ,בעיניהם.
הסכם טוב אינו ניסיון לקדם אינטרס כללי מופשט ולהתעלם מהאינטרסים של הקבוצות ,אלא
ניסיון למצוא את האינטרס המשותף של הקבוצות .רק התבוננות מפוכחת באינטרסים האלה
תניב את ההסדר הנכון.
ההצעה שלנו מבוססת על ניסיון לטפל בכל העניינים האלה.
בחרנו להתרכז בשיח בין שניים על מנת לשפר את סיכויי ההסכמה המשמעותית על פרטיהם של
הסדרים .גם הטמפרמנט שלנו תרם להצלחה :שנינו רצינו להגיע לאמנה ,ולא הסתרנו זאת .הבנו
וקבלנו כי טעמינו לרצון להגיע לאמנה חלקם משותפים – וחלקם שונים מאוד .הידיעה כי האמנה
הזו תיתן יתרונות גם למי שבעניינים עמוקים אנחנו חלוקים עליהם הייתה טעם לזהירות ,אך
לא לנסיגה מן הרצון היסודי להגיע לאמנה .ומכיוון שרצינו להגיע להבנות – מצאנו את הדרכים
לעשות זאת.

 .2דברים מיוחדים לקבוצות שונות
בחלק הראשון של ההקדמה האישית אני מסבירה את מערכת קני המידה הערכיים העליונים
המשמשים אותי בהערכת המצב הקיים וההסדרים המוצעים .קני מידה אלה חלים הן על תוכן
ההסדרים עצמם ,והן על העדפת דרך המשא והמתן וההסכמה כדרך לגבש אותם .אני מאמינה
כי ההסדרים שאנו ממליצים עליהם אכן מוכיחים את יתרונותיה של הדרך בה בחרנו.
בחלק זה בהקדמה האישית ,רצוני להתמודד בצורה מפוכחת וגלויה ככל האפשר עם עמדותיהם
של צבורים שונים ,בעיקר בישראל ,לשני המרכיבים האלה של מפעל האמנה .האתגר הראשון שלי
הוא כלפי הציבור ממנו אני באה :הציבור היהודי-חילוני-ליברלי-דמוקרטי .אבל מפעל האמנה
הוא ניסיון להציע הסדרים לחברה הישראלית בכללה .חשוב לי לומר גם איך אני רואה את מה
אל מעבר לאלה שמציעים אותה ולאחרים )רבים ,מכל המחנות( התומכים במפעל הזה וברוחו.
היא מקבלת כי בדרך האמנה ניצבים גם עמדות ועקרונות אבל גם חששות ופחדים ,שיש להם על
מה להסתמך .אני רוצה להתייחס לחששות ולהסתייגויות אלה ,על מנת שהדיון במפעל האמנה לא
יסתכם בפסילתה או בדחייתה על הסף אצל אלה הנוטים לכך ,אלא יחייב מצדם גם התייחסות
פרטנית לטיעונים ולהצעות.
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שיש לאמנה להציע לצבורים אחרים .אמירה זו מכוונת לסייע בהרחבת בסיס ההסכמה לאמנה
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א .הציבור החילוני
לרב מדן קל יותר להתדיין עם הציבור "שלו" ,מאשר לי קל להתדיין עם הציבור "שלי" ,מכמה
סיבות .הוא יושב בתוכו ,וניהל עמו דיונים בנושאים אלה במהלך העבודה כולה .דיונים אלה
התקיימו בשיחות פרטיות ,בקבוצות ואף בכתב .בצד תמיכה שהוא קיבל ממחנהו ,הוא קיבל גם
הרבה דברי ביקורת ,עקרוניים ופרטניים .אני לא יודעת אם לראות את התגובה העיקרית של
'המחנה שלי' – שתיקה – כברכה או כהסתייגות ,או אולי כאדישות .התוצאה היא כי אני צריכה,
במידה רבה' ,להמציא' את הטענות נגדי על מנת להתמודד עמן .מצבי טוב מעט יותר בעניינים
פרטניים ,שם נהניתי מהערות חבריי החילונים בקבוצת הביקורת .אבל צריך להודות כי גם שם
היה ייצוג רחב יותר ,ומתמיד יותר ,לשומרי המצוות.
שאלה ראשונה היכולה להיות מופנית כלפיי היא "מי שמך?" .עדיפותה של הסכמה נובעת מכך
שיש הנחה כי אדם קרוב אצל עצמו ואצל האינטרסים שלו .הוא אינו יכול להלין על הסדר
שהוא עצמו הסכים לו ,אלא אם כן הוא מראה שהיה פגם בהסכמה )כגון אונס ,או אילוץ ,או
טעות יסודית( .אבל אין אדם יכול לחייב מי שלא הסמיך אותו או לא בחר בו לייצגו .יותר מזה:
איזה תפקיד אני ממלאת כאן? אם הייתי המייצגת הנאמנה של האינטרסים של המחנה שלי
– איך אני יכולה להגיע להסכמים שיש עימם "ויתורים"? האם אין כאן יומרה ,מצדי ,להיות –
בעת ובעונה אחת – חברה במחנה וגם "מפשרת לאומית"? מי שמני לוותר ,בשם המחנה החופשי,
על החופש לקנות ולבלות בכל צורה בשבת? על חירותן של נשים שלא להיזקק עוד לטקסים –
הנראים בעיני חלק מהן כמגבילים וכמשפילים – של היזקקות לגט לצורך גירושין? על תביעתם
של זרמים לא אורתודוקסיים להכרה מלאה? על תביעת נשות הכותל להתפלל בו כדרכן?
אני ,כמובן ,מסכימה .אינני מציעה את האמנה כתוצר של הסכמה של המחנות .ההסכמה היא
הצעתם של חותמיה ,והם בלבד ,להסדר שיאומץ על ידי הכלל .יחד עם זאת ,נכון שאיני סבורה כי
עמדותיי הן עמדות שוליים .אני גוזרת אותן מהנחות יסוד שהן משותפות למחנה שלם בציבוריות
הישראלית .אך נראה לי כי הייחוד של המפעל הזה ,מבחינתי ,הוא כי איני רואה את חלקי בו
רק ,ואף לא בעיקר ,כחברה של מחנה המשקפת את עמדותיו העקרוניות ,אלא כחברה במחנה
שסבור כי האינטרס הקיומי ,החברתי ,והזהותי שלו תובע הסכמה על מסגרת מדינית משותפת.
למעשה ,אני חוזרת כאן על דברים שנאמרו כבר במהלך ההקדמה הזאת עד לעייפה .אינני רואה
את החיפוש אחרי הסכמה חדשה בין הצבורים הגדולים בישראל רק כמעשה של פשרה הכרחית,
בחינת הכרח שלא יגונה .בתנאים הקיימים בישראל ,אני לא רק מוכנה לקבל הסדר שיהיה
מקובל על חבריי שומרי המצוות ,אלא שאני מעדיפה אותו בבירור על הסדר "נאור" יותר ,שאולי
ניתן היה לחוקק באופן חד-צדדי.
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יש יסודות בהסדרים שאנחנו מציעים שקשים לי .יש בהם

הגבלת חירות חשובה במידה רבה יותר מאשר הייתי שמחה לראות בתנאים אופטימליים .אבל
 47אני שותפה לניתוח הפוליטי של הרב מדן ,לפיו גם לא ניתן לחוקק בישראל "מהפכה אזרחית" בתנאים
הפוליטיים הנוכחיים .ייתכן כי אפשר יהיה לחוקק שינויים חשובים ,אולם אלה לא יהיו חלק ממהפכה אזרחית
כפויה .הסדר שיהיה באמת כפייה דתית על ציבורים חשובים יהיה קצר-ימים ,ורק יקשה עוד יותר על שיקום
יחסי האמון בין הצדדים.
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המכלול שאני שותפה להצעתו אינו תוצאה של "ויתורים" ,אלא שהוא הצעה שנראית לי נכונה
יותר עבורי כאישה יהודייה חופשייה ,החיה בישראל כפי שהיא ,ולא בישראל כמדינה מערבית
חילונית ונייטרלית .מכלול זה עדיף אף על המצב הקיים ,או על הצעות אחרות שבחנו .במלים
אחרות ,בחרתי להשקיע את כוחי במפעל הזה דווקא כי הן מבחינת הדרך והן מבחינת התוצר
אין לי שום חלופה אחרת ,ואני סבורה כי כל חלופה אחרת )כדוגמת "מהפכה אזרחית"( היא רעה
יותר לציבור האנשים השותפים להנחות היסוד שלי מאשר זו בה בחרנו.
ובכל זאת ,ימשיכו המקשים ,גם אם האמנה אינה מחייבת אותנו כשלעצמה ,היא מטילה עלינו
נטל שלא רצינו בו .בפעולה זו שלך את מכבידה על יכולתנו לנהל את מאבקינו התרבותיים
והפוליטיים בצורה הטובה ביותר.
ראשית ,ניתן לטעון ,האמנה מבוססת על ניהול משא ומתן מקיף בענייני דת ומדינה ,ואולי אף
בעניינים אחרים ,עם אויבינו הפוליטיים .עצם ניהולו של משא ומתן כזה מהווה מתן הכשר להם.
מתן הכשר כזה הוא פסול ואף מסוכן ,שכן אלה אנשים שאינם מכבדים את ערכינו ואת דרכנו.
דרכם הערכית והמדינית מסכנת את כולנו .אף אם במערכת הפוליטית יש הצדקה לעתים לשיתוף
פעולה בין נציגי מחנות שונים ,אין הצדקה כזו לגיבוש אמנות בחברה האזרחית עצמה .עדיף
להגיע להסדרים חד צדדיים הוגנים ,שייקחו בחשבון את הצרכים הדתיים המרכזיים ,אך ללא
קיומו של משא ומתן ושל הסכמה ממשית.
אינני מקבלת טענה זו .אכן ,בניהול משא ומתן ממושך יש משום אמירה כי הצד השני לדיון אינו
נראה בעיניי כנציג של כוחות הרשע )אם כי גם עם נציגים של כוחות כאלה חיוני לעתים לדבר(.
עמדה זו מתחייבת ,לדעתי ,מן העקרונות ההומניסטיים והליברליים בהם אני מחזיקה .יתרה מזו,
בדמוקרטיה חייב להיות מרווח בין אלה שאני חולקת עליהם בעניינים של ערכים או של מדיניות
ובין אלה שיש לי עמם מלחמה לחיים או למוות .במרווח הזה מתנהלת כל הפוליטיקה הלגיטימית.
מרווח כזה חייב להיות קיים בכנסת ,אבל חיוני שהוא יהיה קיים גם ברמה האנושית והחברתית
של החברה האזרחית .אחרי הכל ,רוב הקיום של רוב הציבור אינו מתנהל במחוזות הפוליטיים )גם
אם פוליטיקאים מתקשים לקבל את עובדת החיים הזאת( .סובלנות וכבוד שאין להם בסיס רחב
בחברה האזרחית לא יוכלו להיות מונהגים בכוח החוק .גם הצרכים והקשיים בהם אנו עוסקים,
לטפל בבעיות כאלה מאשר לקיים דיון עליהן ולנסות להגיע להסכמה מעשית.
המשקל שאני נותנת לטענה זו הוא רב ,מפני שאין ספק כי הכשר הוא דבר חשוב ,וצריך להיזהר
לפני שנותנים אותו .אלא שחלק מאלה המבקרים אותי על עניין זה טוענים בלהט )ולדעתי ,בצדק(
כי עלינו לנהל משא ומתן בתום לב עם הפלסטינים ,לרבות אלה שכבר נכווינו אתם במשא ומתן
בעבר .אני מתקשה לראות מדוע בעיניהם נביל שעת הוא בן שיח לגיטימי ,ואילו הרב מדן אינו
כזה .עצם ניהול השיח אינו ראיה להסכמה עניינית בנושאי המחלוקת .להפך .אם הייתה הסכמה
כזו ,לא היה צורך במשא ומתן .בדומה ,עצם קיומו של משא ומתן ,ואף הסכמות מרחיקות לכת,
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אינן מתן הכשר מעבר לאמירה כי שני הצדדים סבורים כי עדיף להם לנהל את חייהם יחד על
בסיס של מסגרת מדינית )או בינלאומית( מוסכמת ,ותוך קביעת כללי משחק מוסכמים ,מאשר
להכריע בסכסוכים באופן כוחני ,מזדמן ומחטפי.
אבל יש כאן נקודה נוספת שהיא חשובה מאוד בעיניי ,ומסבירה חלק מהעדפתי לאימוץ הסדרים
בדרך של הסכמה על פני אימוץ אותם הסדרים עצמם או אף טובים מהם בדרך של הכרעה
חד-צדדית .למסכים יש מחויבות להסכם ולמסגרת שהוא מקים שאין למי שההסדר הזה ,טוב
ככל שיהיה" ,הונחת" עליו מגבוה .לא תמיד עומד מי שהיה שותף להסכמים במחויבות הזו שנטל
על עצמו .גם באזרחות עצמה ,ובוודאי בהשתתפות בבחירות ובהנאה מן המדינה ,יש בסיס לחובה
מסוימת כלפי מוסדות השלטון .אבל מי שמנהל משא ומתן ומגיע להסכמות ,בעיקר הסכמות
הכוללות כללי משחק ומוסדות מוסכמים ,אינו יכול לבוא בתום לב ולעשות להם דה-לגיטימציה.
במצב הפגיע מאוד של הדמוקרטיה בישראל ,גם דבר זה נראה בעיניי חשוב ביותר .והוא מהווה
תמיכה במהלכים שהם תוצאה של הסכם על פני הסדרים חד-צדדיים טובים והוגנים ככל
שיהיו.
שנית ,ניתן לטעון ,משא ומתן והסכמות הן דרכו של מי שמוותר מראש על עקרונותיו .מי שאינו
מוותר על עקרונותיו יפעל בכוחו ובאמונתו לקידום ערכיו והעדפותיו הוא .תשובתי לטענה זו
מורכבת מכמה חלקים.
קודם לכל ,הטענה אינה מבחינה בין שני יעדים :הבהרה והנהרה של מה שמתחייב מעקרונותיי
שלי ,מתוכם ובהם ,ובין יצירת מסגרת משותפת לאנשים שיש להם מערכות עקרונות שונות .נכון
כי מפעל האמנה עוסק במרכיב השני ,ובמה שניתן לעשות במסגרת משותפת כזו .לי יש העדפות
ועקרונות בשתי הרמות ,ולא ברור לי למה אין זה מוצדק ואף טוב להקדיש מאמץ גם לרמה
השנייה.
אבל ,מעבר לכך ,גם במסגרת הסדר הראשון הטענה נראית לי שגויה .מערכת עקרונות היא
תמיד עמומה ומורכבת .כך ,למשל ,מסורת זכויות האדם כוללת בתוכה הן את החופש מדת והן
את חופש הדת .הגנה על חופש הדת אינו טובה שהליברל החילוני עושה לקהילות דתיות ,אלא
חלק מן המערכת הערכית שלו עצמו .כפי שראינו ,מערכת עקרונות אינה יכולה להניב הסדרים
מעשיים חד משמעיים .היא מטילה עלינו אילוצים חשובים וכלליים )כגון איסור כפייה דתית(.
אבל במסגרתם של אילוצים והנחיות אלה ,ההסדרים צריכים להיקבע על-פי הנתונים החברתיים
המורכבים ,לרבות הרכב האוכלוסייה ומטרותיה .משא ומתן הוא דרך טובה לבחון את היכולת
להגיע להסדרים כאלה למרות המסגרות העקרוניות השונות .הסדרים אלה ,מצדם ,יכולים לשרת
את כל הקהילות טוב יותר מן ההסדרים הקיימים ,ללא ויתורים וללא פשרות .כך ,למשל ,הסכמה
על צמצום ייצור ומסחר בשבת יכולה לקרב את דמות הפרהסיא בשבת להעדפותיו של שומר
המצוות ,לשרת את האינטרס התרבותי-לאומי ביום ייחודי משותף ,ולקדם את האינטרס החברתי
שבקיום יום מנוחה שבועי משותף.
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כמו-כן ,נכון הדבר שבמסגרת הסכמות ומשא ומתן יש בהחלט אפשרות שהיכולת להגיע להסכמה
תחייב גם ויתורים על ההסדר שהיה נראה לי אופטימלי מבחינת פרשנותי שלי לעקרונותיי.
יש מבחינתי כמה ויתורים באמנה המוצעת כאן .כל הויתורים האלה נראים לי מתיישבים עם
עקרונותיי ,כאשר אלה כוללים גם את יתרונותיה של הסכמה .ורובם המכריע הם ויתורים על
המצב האופטימלי ,אבל יש בהם שינוי לטובה של המצב הקיים.
ולבסוף ,ההיסטוריה אינה מצביעה על ניצחונות גדולים של הכוחות החופשיים בשינוי ההסדרים
המשפטיים באופן חד-צדדי .היו כמה שינויים חשובים בהסכמה )קבורה חלופית ,פתולוגיה,
בית-ספר משותף לגיור( .השינויים הגדולים הם בתחום המציאות החברתית של אורחות החיים
החילוניים בישראל .כאן מדברים המספרים והכוחות הכלכליים .בעבר ,ההגבלות המעשיות
המוטלות על מי שאינם שומרי מצוות בשל הסדרים ציבוריים משמעותיות למדיי .היה קושי ניכר
בהשגת מזון לא כשר ,מספר המסעדות הלא כשרות היה קטן ,ומספר מוסדות הבידור ,המרכולים
והמסעדות שהיו פתוחים בשבת היה קטן .כל אלה כבר אינם חלק ממציאות החיים ברוב הערים
הגדולות ועל אם הדרך .לעומת זאת ,בנושאים של מעמד אישי ,שירות תלמידי הישיבות ,מועצות
דתיות ,כשרות – ידינו קצרה מלשנות את המצב למרות ההסכמה הרחבה כי המצב הקיים אינו
קביל .גם ניצחונות משפטיים בבית המשפט לא הניבו שינוי חברתי .נראה לכן כי דווקא מי
שרוצה לקדם בפועל את המטרות שלנו צריך ללכת בדרך ההסכמה.
גם אם נעבור את המשוכה המקדמית והעקרונית של עצם ניהול משא ומתן וחיפוש אחרי אמנה,
ניתן לטעון כלפי כי בכך שהגעתי להסכמות אליהן הגעתי ,ביטלתי קווים אדומים שהיו יכולים
לשמש אחרים שהיו מנסים להגיע להסכמות או להסדרים בעתיד .או ,במלים אחרות ,כי יצרתי
נקודת מוצא חדשה ,שממנה יתחילו להיתבע מאתנו ויתורים נוספים בעתיד .לפי טענה זו ,מטרתם
של הדתיים בניהול המשא והמתן היא להשיג בהסכמה ובמתק שפתיים מה שאינם יכולים להשיג
במערכת הפוליטית .בכך שאני מאפשרת להם להשיג את הדבר ,אני נוהגת בנאיביות מופלגת
ומשחקת לידיהם .מוטב מבחינתנו לעשות שימוש נכון בכוחנו הפוליטי ,ולחוקק את ההסדרים
הראויים ,בלי להיזקק להכשר או להסכמה של הדתיים.
טענה מסוג זה ,יש לומר ,היא "סימטרית" ,במובן זה שגם הדתיים יכולים להעלות אותה כנגד
מדן היה הבנה משותפת כי איננו פועלים כך .ראשית ,מפני שלא כך ראוי לפעול .אבל שנית ,ולא
פחות חשוב ,כי במציאות כפי שהיא נראית היום ,מהבחינה "התועלתנית" ,אין זה סביר שאחד
מן הצדדים יוכל לגייס מספיק כוח על מנת לכפות את השני לאורך זמן .יש בינינו מאזן יציב
למדיי ,שבמסגרתו אין אף קבוצה היכולה לחוקק את חזונה היא.
אמרתי כבר כי אני מטילה ספק אם אמנם יש לנו כוח פוליטי לחוקק את ההסדרים בהם אנחנו
רוצים .ייתכן כי במחטף זה או אחר נצליח לחוקק אותם ,אולם ניצחון זמני כזה לא ישנה את
המצב בשטח .הסדרים מסוג זה צריך גם לאכוף ,ולצורך כך חייבת להיות בציבור הסכמה רחבה
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החילונים – ועושים זאת .ואכן ,אחד הגורמים המשמעותיים שעמדו בבסיס האמון ביני לבין הרב
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הרבה יותר למהלכים כאלה מאשר קיימת כיום .אנחנו מדברים הרבה על "הרוב החילוני" אולם
כלל לא ברור שאכן יש רוב כזה .מחקר גוטמן האחרון ממליץ לעדן את החלוקה ,לפי אפיון
עצמי של הנשאלים ,לכמה קטגוריות .רק  20%מן הציבור מגדיר עצמו כלא דתי ואינו שומר
מצוות כלל 27% .נוספים מגדירים עצמם כלא דתיים ,אך שומרים במקצת .כל אלה יחדיו אינם
מגיעים כדי רוב הציבור .ורק  4%מגדירים עצמם אנטי-דתיים 18% .מגדירים עצמם "דתיים" ,ו-
 35%מגדירים עצמם מסורתיים ,המתחלקים כמעט בשווה לכאלה השומרים מצוות במידה רבה
ולכאלה ששומרים רק במקצת .הקבוצה הגדולה ביותר היא לכן של אלה ש"שומרים במקצת"
) ,(44%המורכבת ממסורתיים ולא דתיים.
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כפי שאמרתי לעיל ,גם רוב גדול בעד הסדר מסוים אינו מבטיח חקיקתו .בנושאים בהם אנו
עוסקים כאן הדבר בא לידי ביטוי בולט בעניין גיוס בחורי הישיבות .רוב עצום סבור כי ההסדר
הקיים של פטור )לרבות ההסדר המוצע בחוק טל שנחקק( אינו קביל .רוב זה חותך את החלוקה
שבין חילוניים ,מסורתיים ודתיים .שותפים לו גם רבים מן המחנה הדתי-לאומי .למרות זאת ,הרוב
הגדול הזה לא השכיל לחוקק הסדר קביל ,שייתן מענה מספק למכלול האינטרסים והערכים.
למעשה ,מפעלים כגון האמנה עשויים לסייע לחלץ אותנו מן המלכודות שבהן גם רוב כזה אינו
יכול להצעיד אותנו קדימה .ניתן אף להכליל מעניין זה .האמנה היא בעיניי השימוש הטוב ביותר
בכוח שיש לנו.
אבל ,אני מודה ,גם אם היה לנו הכוח לחוקק הסדרים ליברליים נייטרליים ,הייתי רואה בכך
טעות היסטורית וסכנה קיומית למפעל של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .אינני רוצה
כי נזרוק את העיקר עם הטפל .אינני רוצה כי מאבק מוצדק בכפייה דתית ובממסדים דתיים
מושחתים וכוחניים יביא אותנו לחקיקה ברוטלית ,שאינה מכבדת את זכויות האדם ואת זכויות
הקבוצות של מיעוטים דתיים בקרבנו ,יהודים ולא יהודים .גם טיעון זה אינו יכול לעמוד בדרכו
של מפעל האמנה.
חשוב יותר ,האמנה אינה הסכם שהוא "כזה ראה וקדש" .זהו ההסכם הטוב ביותר שאנחנו יכולנו
להגיע אליו .ייתכן מאוד כי ניתן לשפר אותו בפרטים אלה או אחרים .אבל צריך לזכור כי
המבקרים אינם יכולים להסתפק בכך שיראו כי יש הסדר התואם בצורה טובה הרבה יותר את
העקרונות הערכיים הכלליים .צריך גם שההסדר המוצע יזכה להסכמה של מישהו בצד השני .אני
מאמינה כי ההסדר שאנו מציעים הוא הסדר טוב .אשמח אם האמנה תביא לפתיחתו של דיון
ציבורי מקיף ,בעקרונות ובפרטי ההסדרים ,שתוצאתו תהיה אמנה טובה יותר.
יש הטוענים כלפיי כי בניהול משא ומתן כזה איני שומרת על כבודי ,ועל כבוד עמדותיי .אני
באה מתוך עמדה שיש בה כבוד לדתיים ולאורחות חייהם .איני בוחרת בדרך הזו ,אך אני סבורה
כי אורח החיים הדתי אינו רק לגיטימי אלא אף טוב ומשמעותי ובעל ערך למחזיקים בו .אנשים
דתיים ,לעומת זאת ,רואים אותי כ"רשע" או – במקרה הטוב – כתינוק שנשבה .את הערכים
48
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שמביאים אותי לכבד אותם הם רואים כריקים ממשמעות .הם סבורים כי צורת החיים שבה
בחרתי ואשר נותנת לחיי משמעות ופשר הנה חסרת ערך וזמנית .יחסם של חלקם אליי ואל
המוסדות המייצגים אותי הוא יחס ציני ואינסטרומנטלי .עולה מן האמור כי אף אם נכון ,מתוך
עקרונותינו שלנו ,לא לפגוע בזכויותיהם של אנשים ושל קהילות דתיים ,ניהול משא ומתן כזה
אינו נכון .בספרות ישנה קצת התייחסות לטענה מסוג זה :דתיים אינם יכולים באמת לנהל דיאלוג
"בגובה העיניים" עם לא דתיים .הם אינם יכולים להתגבר על תחושתם הפנימית העמוקה כי הם
עדיפים על החילוניים.
אני מודה כי יש דברים בהתייחסות הדתית אל החילוניות ואל מוסדות המדינה המקוממים אותי
מאוד .יחד עם זאת ,במגעיי האישיים עם שומרי מצוות לא הבחנתי בחוסר כבוד אליי או אל
אנשים חילוניים אחרים מפני שהם חילוניים .להפך .תחושתי שלי הייתה כי אכן הדתיים מרגישים
מיעוט בתוכנו ,ולעתים מיעוט נרדף ומאוים .במפעל האמנה לא הייתה כפייה .אף אחד מאתנו
לא בא ללחוץ על השני או לבקש ממנו להשתתף במפעל הזה .שנינו באנו כי חשבנו ,כל אחד
ממקומו ,כי יש לנו מה לקבל ממנו .דווקא אם יצלח מפעל האמנה ,נוכל אולי לשבור את מעגל
החשדנות ותחושת האיום ,בלי לחשוב כי הדבר מבטא מתן הכשר שלנו למי שמבזה אותנו – או
צורך שלנו בקבלת הכשר מאחרים .מכל מקום ,לא ראיתי בעניינים אלה ,קשים עד כמה שיהיו
מבחינה רגשית ,טעם טוב שלא לנהל את המשא והמתן הזה בעניינים מעשיים.
ולבסוף ,יש הטוענים כי במשא ומתן מסוג זה אני מתעלמת ביודעין מההשלכות ההכרחיות של
אמונה דתית בהקשר הישראלי .כל יהודי דתי ,בהגדרה ,חייב לרצות לחיות במדינת הלכה .הוא
מבין כי כל עוד "ידו אינה תקיפה" הוא חייב לעשות הסכמים ולציית לחוקים .אולם השאיפה שלו,
בהגדרה ומתוך אמונתו עצמה ,היא לא לקיים פלורליזם ,אלא להביא למצב שבו כל היהודים
בעולם ,אך קל וחומר בארץ ישראל ,יחזרו להיות שומרי מצוות .לכן חל עליי ,כנציגת "החילוניות
המתגוננת" ,מה שחל על "דמוקרטיה מתגוננת" .אינני צריכה להעצים מרצון את מי שבאופן
מוצהר רוצה באובדן דרך חיי הנבחרת ולהעניק לו יתרונות והכשר.
האנלוגיה נראית לי נכונה .אני ערה לכך שלפי חלק ניכר מן הפרשנויות של הדת היהודית ,יש
בה מרכיב חזק של חובה דתית לפעול להגברת שמירת המצוות אצל יהודים .יש כאן לכן הבדל
קיומם של חיים יהודיים דתיים ,ואלחם למען חירותם של יהודים דתיים לשמר ולפתח את צורת
חייהם .אין לי כל עניין להפוך אנשים דתיים לחילוניים .אנשים דתיים ,לעומתי ,עשויים לראות
זאת כערך וכמטרה להביא אותי ואת שכמותי לראות את האור.
אלא שגם דמוקרטיה מתגוננת צריכה להיזהר מאוד שמא התגוננותה לא תביא אותה לחדול
מהיות דמוקרטיה .אינני רוצה להפוך לאדם דתי ,אבל אינני מרגישה לחץ ממשי לעשות כן ,לא
בחוקי המדינה הקיימים ולא בכוחות החברתיים הקיימים בה כיום .וודאי שאין בהסדרי האמנה
משהו המחזק את הסכנה שיופעל עליי לחץ להפוך שומרת מצוות .הייתי מעדיפה שבני לא יהפוך
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מהותי בין תפיסות החיים הטובים שלי ושלהם בנוגע ליחסינו .אני מברכת על הפלורליזם ועל
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שומר מצוות .לא הייתי שמחה אם היה חוזר בתשובה ,ובוודאי לא אם היה מאמץ אורח חיים
שעלול להביא אותו לנתק את קשריו עמי ,עם משפחתי ועם נכסי התרבות שלי .אבל את המטרה
הזו אני מקווה להשיג בכך שהוא יאהב את אורח החיים שלי ואת ערכיי ,ואת סוג האתגרים
שאלה מעמידים לו .אני מניחה כי אם חייו יהיו שלמים ובעלי משמעות ,הוא לא יחפש גאולה
באורח חיים אחר .מכל מקום ,כל הסוגיות החשובות האלה אינן נראות לי קשורות להסדרים
המדיניים והמשפטיים שישראל צריכה לאמץ בנושאי דת ומדינה .וגם לא להעדפתי כי הסדרים
אלה ייקבעו בדרך של הסכמה.
ניסיתי

להעלות

את

הטענות

העיקריות

שניתן

להעלות

כנגדי.

לו

היו

חבריי

למחנה

היהודי-חילוני-ליברלי מתייחסים למפעל האמנה בצורה יותר שיטתית ,אני בטוחה כי התייחסותי
הייתה מקיפה יותר – ואולי גם המפעל היה נראה אחרת .היה מי שתיאר את המפעל כ"הזוי".
במילון מצאתי כי הזוי הוא "שקוע בהזיה ,נתון בחלום ,בלתי מציאותי" .אשמח לקחת חלק
בעוד מפעלים הזויים כאלה ,אם יניבו הצעות מוסכמות בכמה מן העניינים השנויים ביותר
במחלוקת בישראל .אולי מוטב לעסוק במפעלים הזויים כאלה מאשר במפעלים מציאותיים יותר
 שכושלים.ב .הציבור האורתודוקסי המתנגד לדרך האמנה
לכאורה ,מה שהיה לי לומר ליהודים אורתודוקסיים אמרתי כבר במהלך הדיאלוג עם הרב מדן.
אולם אין זה כך ,שכן לא קיימתי כל שיח עם אותם אורתודוקסים המתנגדים – שלא כמו הרב
מדן – למהלך של משא ומתן המנסה להגיע להסכמה .אלה כוללים הן את רוב מנהיגי החוגים
החרדיים ,והן חוגים בציונות הדתית עצמה.
שוב ,יש להבחין בין התנגדות לדרך המשא והמתן והניסיון להגיע להסכמות ,ובין התנגדות
להסדרים שהוצעו )או הסדרים שיוצעו על ידי אחרים ,כל עוד אין הם מבטאים באופן מלא את
עמדת ההלכה(.
מצאתי מחלוקת בין דתיים ,ואף בין חרדים ,לעניין המשא והמתן .אני מכבדת את העמדה
המתנגדת למשא ומתן ממש ,ומבינה את החשש של המחזיקים בה מלהיכנס לתהליך שברור
שבסופו תבוא דרישה לתת הכשר להסדרים משפטיים של המדינה שאינם הלכתיים באופן מלא.
יחד עם זאת ,אני שמחה כי יש בין האורתודוקסים גם כאלה המוכנים לקיים משא ומתן כזה ,ולו
כדי להביא לידיעת הנושאים ונותנים את עמדת ההלכה על-פי תפיסתם ,ולחפש בדרך זו מסגרת
מוסכמת להסדרים מעשיים .העמדה המתבדלת יכולה להיות מובנת ,אך יש בה קושי גדול .היא
מאפשרת ,לכאורה ,למתבדלים לנקוט בעמדה בלתי אפשרית מבחינת המדינה :מחד הם אינם
משתתפים בתהליכי עיצוב ההסדרים ואינם מקבלים על עצמם את מרות מוסדות המדינה .מאידך,
הם משתתפים בבחירות ,קובעים מי ישלוט במדינה ,נהנים מכספי המסים שלה .יש פה מצב
הסותר עקרונות בסיסיים של הוגנות .מי שחפץ לא להיות שותף בעיצוב ההסדרים במדינה ,מי
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שאינו מוכן להודות כי במדינה שחיים בה גם לא יהודים וגם יהודים שאינם שומרי מצוות יש
להקים מסגרת מדינית שתתן מענה גם להם ,מי שחפץ לדבוק בעמדה היסודית כי הוא לא ייתן
יד להסדרים שאינם הלכתיים – מצהיר כי אינו מוכן לקבל על עצמו את האזרחות במדינה .אני
מעדיפה אלפי מונים את נכונותו האמיצה של הרב מדן להודות כי הוא עצמו ימשיך להקפיד על
קלה כעל חמורה ,אך כי בנוסף יש לו אחריות גם לציבור וגם למדינה ,וכי הוא יישא באחריות
זו בצורה שתתיישב עם דתו.
אני מכבדת את חופש הדת ,והוא כולל בעיניי את הזכות של יהודי שומר מצוות לחשוב כי הדרך
היחידה הנכונה מבחינה אמונית היא הציפייה לישועת האל ולחסדיו .ישועה זו תבוא ,אולי ,רק
אם האדם הדתי ישמור את דרכיו ואת אמונתו ולא "יעלה בחומה" .לא אוכל לדרוש ממי שזו
אמונתו לשנות את אמונותיו ואף לא ארצה לעשות זאת .אבל גישה כזו הופכת את האורתודוקסים
התומכים בה לתושבים ולא לשותפים .יש לכבד את זכויותיהם ולא לפגוע בהם .אבל אין שום
צורך לנסות לחזק את תחושת השותפות שלהם במפעל ,שכן – בהגדרה – אין להם תחושה כזו .הם
פשוט "ממתינים" לגאולה ,וכל תרומתם לה היא שמירה קפדנית יותר של מצוות ושל לימוד תורה.
מכיוון שכך ,הולם כי יפנו גם את מצוקותיהם החומריות אל המקור שממנו אמורה לבוא ישועתם.
לא תהיה שמחה ממני אם זו תבוא להם ממש כ"הרף עין" .בינתיים ,החברה האזרחית בישראל
היא חברה שיש בה קשרים של תלות הדדית .חבריה זכאים לדרוש מן החברה להגן עליהם ולקדם
את רווחתם ,מפני שהם ,מצדם ,רואים עצמם כשותפים בה וכמעלים תרומה לחייה.
אני מאמינה באמונה שלמה כי אין שום קבוצה אורתודוקסית חשובה בישראל ,שאינה רואה כי
היא נהנית מקיום המדינה .עקרון מוסרי בסיסי הוא כי מי שנהנה ממשאבים ומחוסן של המדינה
צריך ,בתורו ,להשתתף בחייה ולתרום לחיזוקה .לימוד תורה אינו מונע תרומה כזו ,אולם גם אינו
יכול למצות אותה .אם אני צודקת ,עמדה של "שב ואל תעשה" ,או של סירוב לנהל דיון המכיר
בכך שהקהילה האורתודוקסית בישראל היא מיעוט בתוך קהילות אחרות ,שכולן יחד בונות את
הארץ הזאת ,נראית בעיניי כגילוי נורא של חוסר אחריות של הקהילה הן כלפי עצמה וחבריה,
והן כלפי הציבור הרחב יותר שבתוכו היא חיה.
אינני זקוקה להכשר מצד איש ,ואינני רואה בנכונות להגיע להבנות על מסגרת משותפת הכשר
לחלוטין .הסירוב העקרוני להגיע להבנות מדיניות )ולא דתיות( מחייבות נראה בעיניי חלק מתפיסה
כללית של התבדלות מן הציבור ומניסיונותיו לקבל אחריות על גורלו ועל עתידו .יכול להיות כי
ההחלטות המשותפות שאנחנו עושים אכן מוטעות .יכול אף להיות כי הן מוטעות מפני שהן אינן
מונחות באופן מלא על ידי גישה דתית-אמונית .אבל אם ניקח את משל הספינה ברצינות – אנחנו
בספינה הזו ביחד .המאמץ של כולנו נדרש כדי לשמור אותה .אי אפשר להשתתף במאמץ הזה
בלי להסכים על מדיניות שתבטיח פעולה יעילה ומשותפת להשגת יעדים קיומיים.
מי שאינו מקבל גישה עקרונית זו ,וטוען כי הסירוב מתחייב מיהדותו הדתית ,אכן מעורר ספק אם
היהדות שמתפרשת כך היא דת הומניסטית .שכן ,מרכיב הומניסטי מרכזי הוא מתן ערך לפרט.
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לחילוניות .אני רואה בהתעלמות מן המציאות החברתית בישראל מנהג בת יענה ,המנכר אותי
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ערך לפרט מקנה לו זכויות יסוד שאי אפשר לקחת ממנו – אבל גם מטיל עליו ,ועל הקבוצות
אליהן הוא משתייך ,אחריות מוסרית וערכית .האחריות הזו אינה רק כלפי שמיים .היא קיימת
גם ברמה האנושית של כאן ועכשיו .והיא קיימת כלפי יהודים שמפרשים אחרת את יהדותם ,כמו
גם כלפי לא יהודים.
תפיסה של אחריות אינה תמיד מחייבת קבלת הסכמים אלה או אחרים .זו אינה עמדה הדורשת
הסכם בכל מחיר .אבל היא דורשת נכונות עקרונית לנהל משא ומתן על מנת לבחון ,לא רק
במסגרות פנים-הלכתיות ,איך צריכה קבוצה מורכבת ,שיש בה יהודים ולא יהודים בעלי גישות
ודעות שונות ,לכלכל את מעשיה המדיניים.
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אחריות מחייבת שינוי מצד המנהיגות הדתית ,ובעיקר החרדית ,גם לגופם של הסדרים .יש משהו
נוח באמירה כי יש בארץ יהודים אנטי-דתיים ,בלי לנסות להבין את טעמי השנאה הזאת .אני
מקבלת כי יש בחוגים מסוימים מידה מסוימת של "שנאת חינם" שאינה תלויה בדבר .אבל יש
גם הסדרים המעוררים כעס עצום .הסירוב של חלק מן המנהיגות החרדית להכיר בבעיה ולתת
לה מענה עלול בהחלט להפוך את הכעס הזה לשנאה .יש דרכים להתחמק מן המונופולין הדתי
והאורתודוקסי בענייני קבורה או מעמד אישי .הנושא המעורר כיום את הרגשות העזים ביותר
הוא חוסר ההשתלבות של הציבור החרדי בחיי המשק ובשירות הצבאי .אין ספק כי הבעיה
מורכבת .ההתלהמות של חלק מן הציבור החילוני אינה מוצדקת .מצד שני ,המצב הקיים אינו
קביל ,הן מבחינה מוסרית והן מבחינה כלכלית .חוסר הנכונות של מנהיגי הקהילה לחשוב יחד עם
הממשלה על פתרונות הדרגתיים ויצירתיים שישנו את המצב עשוי להביא בטווח הקצר לשימור
המצב הקיים ,אולם הוא רק יעמיק ורק יחמיר את השנאה ויקשה עוד יותר על מציאת פתרונות,
הנחוצים לחברה החרדית לא פחות משהם נחוצים לחברה הישראלית בכללה.
אחת מן הבעיות של הציבור הדתי והחרדי בקשר להסכמות כוללות מן הסוג שאנו מציעים כאן
היא כי הן משנות בצורה דרסטית למדי את הסטטוס קוו .סטטוס קוו זה כולל הישגים לא
קטנים של הממסדים הדתיים ,שהושגו בזכות כוחם כלשון מאזניים בקואליציות הממשלתיות,
ואשר בדרך הטבע קשה לוותר עליהם ללא תמורה הולמת .ההישגים האלה הם בחלקם התאמת
דיני המדינה להלכה ,אבל גם הסדרים הכוללים שליטה במוסדות ובתקציבים שהצעות האמנה
משנות אותם )כגון חלוקת התקציבים לעניין שירותי דת גם לזרמים לא אורתודוקסיים באופן
מסודר ,צמצום ההרכב של מועצות דתיות וכדומה( .אין ספק כי יש כאן ויתור מצד ממסדים
דתיים .הרב מדן בעניין זה לא שימש כנציגם .מכיוון שאני מכירה בלגיטימיות של התנגדות לשינוי
בשל אינטרסים ,לא אוכל לומר שההתנגדות מטעמים אלה אינה לגיטימית .אומר בכל זאת כי

 49כמו רוב הטענות בהקדמה הזו ,יש גם באמירות האלה הרבה פשטנות .אמרתי כבר כי אני ערה לכך שתפיסת
הארעיות של החילוניות היא עמדה יסודית בדת היהודית על-פי חלק מפירושיה האורתודוקסיים )ואולי כולם( .ראו,
למשל ,ד' שוורץ" ,בין זמן לנצח :עיונים בתפיסת הארעיות של החילון ברעיון הציוני דתי" ,יהדות פנים וחוץ.(169 ,
אבל ,מבחינתי ,היא הנותנת .מסגרת מדינית משותפת מניחה כי המסגרת הזאת לא תהיה מונחית ,במלואה ,על ידי
תמונת העולם של קבוצה זו או אחרת .האורתודוקסים שרואים כך את הדברים חייבים להחליט אם הם מוכנים,
במקביל ,למצוא דרכים לשתף פעולה מדינית עם המדינה בה הם חיים ופועלים ,למרות העובדה שיש בה רוב של
אנשים שאינם רואים את העולם כמותם.
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ההתנגדות הזו אינה נבונה .נכון שלטווח הקצר יש כאן ויתור על הישגים והסדרים קיימים .אולם
הסדרים אלה הם אחד המקורות החזקים לעוינות ,להתקוממות ולשנאה עליהם דיברתי לעיל.
בסופו של דבר ,ההתעקשות לשמר הישגים שאין להם הצדקה עניינית ,בעיקר כאשר הסכומים
גדולים וחוסר ההצדקה מנקר עיניים ,עלולה לגרום לתגובת נגד שתאפשר ואף תאיץ חקיקה
שתבטל אותם בכוחנות וללא התחשבות .דוגמא דרמטית לעניין זה היא ה"ניצחון" של חוק הלפרט
בעניין קצבאות ילדים .ההגדלה של קצבאות הילדים מן הילד החמישי עלולה להאיץ מהלך של
קיצוץ כללי בכל קצבאות הילדים או חשיבה מחדש על כל מערך התמיכות .הקולות הנשמעים
בתדירות גוברת לגבי ביטל המועצות הדתיות ומשרד הדתות הם תוצאה מצטברת של תסכול
ארוך טווח ממצב שאינו ניתן להצדקה עניינית טובה .דווקא מהלך כגון זה של האמנה ,המשלב
הסדרים מוסכמים עם ארגון מחדש ואוהד של המוסדות העוסקים בשירותי דת ,יכול להבטיח
יציבות של ההסדרים שהם חיוניים למימוש מלא של חופש הדת בישראל.
חשש אחר של חרדים ושל יהודים אורתודוקסיים בכלל הוא כי בתי המשפט בכלל ,ובית המשפט
העליון בשבתו כבג"צ בפרט ,נוטים שיטתית כנגד אינטרסים דתיים וחרדיים .לא אכנס כאן לדיון
מפורט בשאלה אם תחושה זו מוצדקת .מכל מקום ,אנו ערים לחשש הזה ומקבלים כי יש צורך
להרגיע אותו .ניסינו לעשות זאת בפרק החמישי של האמנה המוצעת .ההצעה אינה מושלמת,
אולם שום הצעה מסוג זה אינה יכולה להיות מושלמת .אם תתקבל האמנה ,יהיה בכך גם מענה
חלקי למתחים הגוברים בין חלק מן הציבור בישראל ובין בית המשפט.
ולבסוף ,יש בציבור הדתי המתנגד לאמנה מתח בין שתי תפיסות .מצד אחד ,ישנה תחושה קשה של
מיעוט מאוים ונרדף על ידי דורשי רעתם .מצד שני ,יש תחושה של כוח ושל עליונות ,ותחושה חזקה
כי סוף הצדק והתורה לנצח .התחושה הראשונה גורמת לחוסר אמון וחוסר נכונות להגיע להסכמות
לשינוי בסטטוס קוו מחשש לשימוש לרעה ,כפי שהיה בעניין חוקי היסוד .זו תמונת-מראה של
החשש הדומה שציינתי לגבי החילוניים .התחושה השנייה גורמת לאמונה שלא כדאי יהיה להסכים
עכשיו על ויתורים שיכול להיות שלא יהיו נדרשים יותר מאוחר .כך או כך ,ישנה אינרציה ונטייה
לשמר את הקיים גם אם ברור שאינו טוב .להערכתי ,גם אם יעלה במקצת חלקו של הציבור
החרדי בציבור הישראלי ,לא תהיה לו היכולת לחוקק חקיקה דתית או להגביר משמעותית
את התאמת הדינים בישראל לדרישות ההלכה )מעבר למה שיכול להיעשות היום בהסכמים,
מחיוניותה ומחוסנה מפועלם ומיצירתם של יהודים שאינם דתיים .אנחנו לא נעלמים .אנחנו
איננו מתכוונים לוותר על יהודיותנו .ואנחנו מסרבים לקבל שיש רק דרך אחת להיות יהודים –
הדרך הדתית-אורתודוקסית .הדתיים חייבים להתמודד אתנו ועם עובדת קיומנו המתמשך .הכוחות
הפועלים בחברה הישראלית מנוגדים באופן נחרץ לכפייה דתית או למונופולין אורתודוקסי .הזמן
פועל כאן לרעת האינטרסים הדתיים בהשפעה על הפרהסיא הציבורית לא רק בגלל התגברות
העוינות והשנאה ,אלא גם בגלל השפעות חזקות של תרבות גלובלית ושל כוחות השוק .אם ניתן
עדיין לשחזר פרהסיא ייחודית בשבת בערי ישראל ,הדבר ידרוש שיתוף פעולה בין דתיים ובין
חופשיים המעונינים בכך ,דוגמת ההסדר המוצע באמנה .אם היינו מגיעים להסכמה כזו לפני
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כגון ההצעה של הוועדה לטיפול בחולה הנוטה למות( .החברה הישראלית מקבלת חלק גדול

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל
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עשור – המצב היום היה קל בהרבה .העדר ההסכמה אז גרם לכך שכוחות השוק לא נתקלו בשום
התנגדות של הציבור החופשי דווקא .להפך .המאבק לפתיחת עסקים בשבת היה נראה כחלק
מן המאבק נגד כפייה דתית .והשוק זכה לניצחון גדול .גם בתחום הנישואין והגירושין מצביעה
החברה הישראלית ,בחלקה ,ברגליים ,ומוצאת דרכים חלופיות להינשא על מנת להימנע מנישואין
במסגרת הרבנות הראשית.
חירותכם אתם לשמור את המצוות אינה מאוימת בישראל .אם אתם חרדים לא רק לשלמותן
של קהילותיכם עצמן אלא גם לדמות הרוחנית והיהודית של הציבור היהודי שאינו שומר מצוות
בישראל – מסלול האמנה הוא מסלול מבטיח הרבה יותר מאשר מסלול ההתבדלות .יש פה אמנם
ביטוי שונה לערבות הדדית מזה שרגיל בהלכה – אבל בתנאי הקיום המודרניים הוא נראה לא
פחות רלוונטי .אולי יותר .יש בפניכם אתגר גדול של התאמת המסגרת ההלכתית למציאות יהודית
חדשה :רוב יהודי במדינה ,שחלקים ניכרים ממנו אינם שומרי מצוות ולא ישמרו מצוות .הגישה
המתבדלת אינה עושה זאת .דווקא מי שחשדן מאוד כלפי דרכים לא אורתודוקסיות להתמודד
עם המודרנה ועם ריבוי צורות הקיום היהודי צריך להקדיש תשומת לב להתמודדות אורתודוקסית
מספקת עם האתגר הזה.
מצד שני ,צריך שוב להזכיר ,האמנה עוסקת בהסדרים מעשיים .חלקם הגדול מגדיל מאוד את
האוטונומיה של שומרי המצוות ואת יכולתם לעמוד על פרשנותם לדת על כל פרטיה ודקדוקיה.
היא אינה מחייבת הסכמה לאף הנחת יסוד או עקרון-על.
ג .המסורתיים
המסורתיים ,ציבור גדול ולא מאורגן ,מתקשים בדרך הטבע להשתתף בתהליכים של משא ומתן
לקראת הסכמות .אין לציבור המסורתי נציגים ואין לו נושאי דגל .יחד עם זאת ,הוא חלק ניכר
מן הציבור היהודי בישראל .חלק זה מאופיין בעיקר על ידי רצון כי ישראל תשמור על ייחוד יהודי
תרבותי וזהותי ,ולא תנהל מלחמות ,של תקציבים או של כבוד ,נגד הדת והדתיים .זה הוא ציבור
שרוצה להרגיש שותף ושייך אל החברה היהודית בישראל .לא אתפלא אם דווקא הציבור הזה
ימצא את רוח האמנה ואת הסדריה מושכים .מצד אחד ,הוא אינו מקפיד על קלה ועל חמורה,
ולכן מרחב ציבורי או הסדרים משפטיים שהם מסבירי פנים לצורות מגוונות של יהדות לא תעורר
אצלו חשש או עוינות .מצד שני ,הוא נפגע ממשית וגם רגשית הן מרוח השנאה וההדרה ההדדיים
המלווים את הקונפליקט והן מן העובדה כי מלחמות על סמלים משבשות את היכולת להגיע
להסדרים מעשיים מתאימים.
יש פה פרדוקס מעניין .סביר להניח כי חלק ניכר מן הציבור המסורתי אינו שותף להנחות היסוד
העקרוניות של הרב מדן או שלי .הם אלה שבמובן חשוב אינם מיוצגים בדיאלוג הזה כלל .יחד
עם זאת ,הם לדעתי הציבור שעשוי להיות בסיס תמיכה חשוב במפעל האמנה .אני מונה אותם
שלישיים בשל גודלם המספרי ,וגם בשל הנטייה השכיחה להתעלם מהם בתיאורים הדיכוטומיים
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של החברה הישראלית .אני סבורה כי נטייה זו אינה מוצדקת ,שכן היא מביאה לכך שאין
תשומת לב מספיקה לצרכים התרבותיים הייחודיים של קבוצה גדולה זו .כך הדבר גם במערכות
החינוך ,הנחלקות לממלכתי-דתי ולממלכתי "סתם" ,כאשר הציבור המסורתי הולך בחלקו למערכת
הממלכתית-דתית ,ובחלקו למערכת הממלכתית הרגילה.

50

מודעות זו מדגישה שוב את מה שאין

באמנה .זו עוסקת רק במסגרת של כללי המשחק המשותפים ובהסדרת כמה נושאים מרכזיים .את
הפעולה החשובה ביותר ,תרבותית וחינוכית ,שצריכה להתנהל הן ברמת הציבור כולו והן במסגרת
הקבוצות השונות ,הנחנו מחוצה לה.
אני מקווה כי דווקא מקרב הציבור הזה – שבדרך כלל אינו רוצה לעלות על בריקדות בנושאי
דת ומדינה ,לכאן או לכאן  -תצא תמיכה גדולה ברוח האמנה ובעקרונותיה ,שתסייע לקבוצות
הקצה הקטנות יותר להתייצב מאחוריה.
ד .הזרמים הלא-אורתודוקסיים
דרך הדיאלוג בין שניים לא אפשרה ניהול משא ומתן רציף עם נציגי התנועות הלא אורתודוקסיות
בישראל .ואכן ,הרחבת צוות המתדיינים הראשוני הייתה ללא ספק מכבידה על השגת הסכמות,
שכן בין האורתודוקסים והלא-אורתודוקסים יש היסטוריה ארוכה ולא פשוטה של מאבקים,
מחלוקות ,חששות וכעסים .אלא שכאן ,שוב מתבררת חשיבותה של ההבחנה בין שלבים שונים
בהליך ובין התוצר שלו .להערכתי ,הכללתם של נציגי הזרמים הלא-אורתודוקסיים בדיון הראשוני
הייתה מונעת השגת הסכמות כוללות .מצד שני ,נראה לי כי המסמך שנוצר מהווה ,מבחינתם,
שיפור משמעותי במצב הקיים .אני מקווה כי הוא פותח דרך לשילובם המלא בשלבים הבאים של
הדיון הציבורי ,וכי הם יוכלו לתמוך הן ברוחו של מפעל האמנה והן בהסדריו הספציפיים.
מפעל האמנה אינו יכול ואף לא התכוון לנקוט עמדה בוויכוח ההיסטורי בין היהדות
האורתודוקסית ובין הרפורמה )בגילוייה ההיסטוריים והעכשוויים כאחד( מבחינת משמעותה של
התנועה הרפורמית לעתיד העם היהודי .גם מדינת ישראל אינה יכולה ואינה צריכה לעשות זאת.
לכן היא צריכה להימנע עקרונית מלנקוט עמדה לגופן של המחלוקות הדתיות והאידיאולוגיות
האלה .מצד שני ,למדינת ישראל יש אינטרס לגיטימי בקידומה כמדינתו של העם היהודי .לכן
אורתודוקסיות.
יהיו כאן הבדלים חשובים בין הזרמים הלא-אורתודוקסיים השונים .הרפורמה אף אינה מתיימרת
לשמור על ההלכה ,אלא שהיא טוענת כי יהדות לא הלכתית היא הפירוש הנכון ליהדות .בעיני
חלק מן החרדים ,עמדה כזו היא מרשם ברור להתבוללות ולהתייוונות .האורתודוקסים ארסיים

 50הבעיה מתחדדת במיוחד במסגרות דיכוטומיות ,כגון בית הספר "קשת" בירושלים ,שם מתחלקים התלמידים לשתי
קבוצות – חילוניים ודתיים .ילדים מסורתיים נשלחים בדרך כלל לקבוצה הדתית ,אולם הדבר יוצר קשיים בשל רמות
הידע ורמות שמירת המצוות השונות בבית.

113

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003
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פחות כלפי הקונסרבטיבים ,אף שהם דוחים היבטים חשובים של עמדתם הגמישה כלפי מעמד
הנשים בהלכה .כאן הקושי בא מן הצד הקונסרבטיבי ,המתרעם על הסירוב האורתודוקסי להעניק
לדרכם ולפירושם הכשר יהודי-דתי .עוצמת המחלוקת בין הזרמים ביהדות ,וצורות הביטוי שניתנות
לה ,בעיקר מצד האורתודוקסים ,היא הגורמת לכך שדיאלוג בין נציגי הזרמים הוא בדרך כלל
מתסכל וחסר תועלת .גורל ההמלצות של וועדת נאמן בעניין הגיור יכול להוות ראיה לקושי –
אם כי גם ליכולת מסוימת לעקוף אותו.
במובן זה ,נראה לי כי יכולתי לשמש "פה" טוב לזרמים הלא אורתודוקסיים דווקא מפני שאיני
משתייכת אליהם .מבחינתי ,הם אינם רק זרמים לגיטימיים ביהדות הדתית ,אלא ניסיונות חשובים
מאין כמותם בהתמודדות של הדת היהודית והזהות היהודית עם המודרנה .מבחינות רבות ,מאמיני
הזרמים הלא-אורתודוקסיים קרובים אליי יותר מאשר חלק מן האנטי-דתיים שבין החילוניים.
יחד עם זה ,אינני שותפה לבחירתם להתאים את הזהות היהודית לזמנים המודרניים בדרך של
התאמת הדת .אני עצמי רואה בעייתיות בשינוי הדת בדרכים שממסדיה אינם מכירים בהן .ויש
לי קושי עם תנועה שמטרתה המקורית הייתה לשמר זהות יהודית דתית מתוך ניסיון לבטל בדרך
זו את המרכיב התרבותי-לאומי שבה ,כך שאדם יוכל להיות יהודי בביתו וצרפתי ,גרמני או אנגלי
בצאתו .הניסיון הזה לא צלח ,הן מבחינת היהודים והן מבחינת יחסם של אחרים אליהם .ואני
חפצה בזהות יהודית שיש לה מרכיבים ציבוריים .נכון שכיום חדלה ההפרטה של הדת להיות
מקובלת גם בחלק מן הדמוקרטיות המערביות האחרות .אבל אני עומדת על הרצון שלא להעמיד
זיקות לאומיות-תרבותיות על דת .מצד שני ,ברור לגמרי כי בתנאי הקיום היהודי בגולה ,פיתוחה
של זהות יהודית לאומית-תרבותית הייתה עלולה לעורר מתחים חזקים .קהילות דתיות המקבלות
על עצמן הפרטה הן ללא ספק הולמות יותר את הקיום המודרני מחוץ ישראל מאשר קהילות
שזהותן היהודית מוגדרת תוך כדי יחס פעיל לריבונות הישראלית.
מתוך ראייה זו ,קל היה לי יותר מאשר לנציגי הזרמים הלא-אורתודוקסיים ל"וותר" על הכרה
סמלית בתקפותם כצורות דתיות של יהדות ,שהענקתה הייתה בלתי קבילה על הרב מדן ,אך לעמוד
על הסדרים מעשיים שיתנו להם מעמד ומשקל לפי גודלם בכל הסוגיות הרלוונטיות.
ה"מחיר" הגבוה ביותר מבחינת הזרמים הלא-אורתודוקסיים הוא הנכונות להוציא את הסוגיות של
דת ומדינה ,בחלקן ,מבתי המשפט .אלא שלצד ניצחונות סמליים חשובים בבתי המשפט ,מעורבותו
של בג"צ בנושאים אלה הניבה מעט מאוד שינוי ממשי והרבה מאוד העמקה של המחלוקת ושל
השנאה ההדדית .הצורך לפנות לבתי המשפט נובע ,בחלקו ,מהעדר הסכמה ומן העובדה כי יחסי
הקבוצות היום מאופיינים בכוחנות ובציניות .האמנה מנסה להתמודד עם הסוגיות המרכזיות
בצורה שתייתר חלק גדול מן הצורך הזה .כך בנושאי שבות ,מרשם ,מעמד אישי ,כשרות ,קבורה
ושוויון בהקצאות .בכל הנושאים האלה ,האמנה מכירה בכל זרמי היהדות על בסיס שוויוני .נכון
הדבר כי מקום שהיו לזרמים הלא אורתודוקסיים ניצחונות עד עתה ,לא הייתה דרך במרשם
להבחין בין 'יהודי' על-פי הפירוש ההלכתי-אורתודוקסי ו'יהודי' שנתגייר על-פי הזרמים הלא
אורתודוקסיים .אני רואה בשקיפות המוצעת על ידינו חשיבות גדולה.
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ייתכן שהעדרו של הקול האותנטי של הזרמים הלא אורתודוקסיים בדיונים עצמם גורם לי לא
לראות עובדות חשובות .אבל אם זה המצב – יבוא הדיון הציבורי בעקבות האמנה ויביא דברים
על תיקונם.
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ה .העולים
כאמור ,העולים בכלל ,ועולי בריה"מ לשעבר בפרט ,הם קבוצות מגוונות מאוד מבחינת נושאי
האמנה .רובם ,כולל הלא-יהודים שביניהם ,מקבלים את ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי
ואינם מתקשים להשתתף בצבאה ולהילחם את מלחמתה .יש ביניהם דתיים ,החרדים מהיחלשות
אופייה היהודי-דתי של ישראל .יש ביניהם גם בני דתות אחרות ,הדבקים בדתם .ויש ביניהם
חילוניים בעקרון ,הרוצים במדינה אזרחית שזיהוייה הדתי ,ואולי גם היהודי-תרבותי חלש .עד כדי
כך הקבוצות האלה מגוונות עד שאולי כלל לא נכון להתייחס אליהן לצורך האמנה הזו כאל
קבוצה .אלא שהנוכחות של קבוצות העולים ,והיקפן הגדול ,מרימים אתגרים מעשיים ועקרוניים
חשובים ,שלא עמדו בפני ישראל בעבר .כך ,למשל ,בעיות של קבורה מתעוררות בצורה שכיחה
הרבה יותר .כך גם בעיות של חנויות לממכר טרפות בריכוזי עולים גדולים .סיבות אלה מחייבות
כי תהיה התמודדות מיוחדת עם קבלת האמנה בקהילות העולים.
בדרך הטבע ,עולים מרגישים פחות שותפים מן הוותיקים במבני הכוח ובמערכות החינוך
וההידברות .כלפיהם ,מרכיב השותפות וההשתתפות חשובים במיוחד .תהליך האמנה החשוב לכל
חלקי הציבור בישראל הוא חיוני במיוחד עבור קבוצות אלה .וחשוב שהדיון עמם יתקיים כך
שיכלול ,מחד ,לימוד של ההיסטוריה של הסוגיות האלה במציאות של מדינת ישראל ,שסביר
כי עולים אינם מודעים לה ,ומאידך – ביטוי לצרכים והרגישויות המיוחדים של קבוצות העולים
השונות.
קיימנו כמה שיחות עם קבוצות שונות של עולים .בקרב עולי בריה"מ לשעבר בלטה תמיכה
עקרונית בהסדרים המוצעים בתחום המעמד האישי ,והיסוס לגבי ההצעות בעניין שבות ,גיור
ומרשם .חשוב להבהיר כי ההצעות המועלות כאן תוחלנה רק לגבי מי שיעלה או יבקש לעלות
לאחר שהשינויים האלה יאומצו ,ולא על מי שכבר היגר לישראל והתאזרח בה קודם לכן .במחקר
להטות את תמונת אורחות החיים של יהודים בארץ באופן חריג .לפיכך נחקרו במחקר ,במקביל,
הן האוכלוסייה כולה והן קבוצת העולים בנפרד .במפתיע ,דפוסי אורחות החיים של העולים לא
שינו משמעותית את הדפוסים הכלליים.
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 51נציגי התנועה הרפורמית השתתפו בדיונים שלנו על מעמד אישי ,ואף נתנו לנו הערות מועילות ששינו את ההסדר
המוצע על ידינו .הרב עינת רמון ישבה בדיוני קבוצת הביקורת .מנהיגי התנועה המסורתית קיימו אתי דיון ארוך
בעקבות נוסח קודם של האמנה .אני מודה במיוחד לעו"ד דני עברון וד"ר הלה קרן על התייחסות מפורטת ומקיפה
לנוסח קודם של האמנה .למדתי הרבה מן הדברים .אני מקווה כי ההבנה שרכשתי משתקפת בהוראות האמנה
ובדברי ההסבר המלווים אותה.
 52ראו נספח ב' למחקר גוטמן ,בו מובאות עמדות העולים ,ביחס למדגם הכללי.
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גוטמן הייתה השערה כי העלייה המסיבית מבריה"מ לשעבר ומאתיופיה בעשור האחרון עשוייה

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

ו .לא-יהודים בישראל
הדיון במסמך הזה ובאמנה הזו נעשה בין יהודים .אני מניחה כי בעקרון אין אמנה בין יהודים
מעניינת את הערבים או לא-יהודים אחרים .מצד שני ,האמנה מניחה רצון להמשיך ולחזק את
המדינה היהודית .בשל כך ,היא יכולה להיראות כעוינת את השוויון ואת השותפות של אזרחי
ישראל הלא יהודיים ,בעיקר אלה הערבים ,המתגוררים כאן שנים ארוכות .כמו כן ,האמנה כוללת
הסדרים בנושאים המשפיעים על האינטרסים שלהם ,כגון שבות ואף עניינים של מעמד אישי.
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למרות שהדיאלוג הזה הוא פנים-יהודי ,אין הוא נעשה במחשכים .העמדה המביאה אותי לדיון עם
הרב מדן מנחה אותי גם לגבי דיון עם הערבים אזרחי ישראל )ובשינויים המתבקשים – גם לגבי
הפלסטינים שמחוץ לגבולות ישראל( .אני רואה חשיבות עליונה בחיזוק ובעיבוי הזיקה האזרחית
השווה והמשותפת של כל אזרחי ישראל למדינתם .בעיניי ,שום דבר שנאמר או נעשה במסגרת
הדיאלוג הזה אינו סותר את המחויבות הזאת .אשמח על ההזדמנות לנהל עם אזרחי ישראל
הערבים דיאלוג דומה ,באותה מטרה :ניסוחה של אמנה משותפת לגבי יחסי יהודים וערבים
בישראל .למעשה ,מבחינתי ,מהלך כזה יוכל להיות השלמה נכונה וחשובה למהלך שהמסמך הזה
משקף ביחסי יהודים שומרי מצוות וחופשיים .ואמנם ,ניסיונות כאלה כבר נעשו בעבר ולא עלו
יפה.
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אבל חשוב גם להזכיר ,שוב ,כי עומק השותפות והסולידריות העומדים ביסוד המסמך הזה שונים
מאלה הקיימים ביני ובין אזרחי המדינה הערבים .ההכרה בבסיס השונה של הדיאלוג הזה היא
עובדת יסוד של החיים במדינת ישראל ,וכי חשוב מאוד להדגיש אותה .אסור להעלים אותה
תחת דיבור פשטני על מחויבות ל"שוויון" .יש ויש מחויבות של מדינת ישראל לא להפלות את
תושביה ואזרחיה על בסיס דת או לאום .שנינו ,הרב מדן ואני ,שותפים למחויבות זו .אין
לישראל מחויבות להיות נייטרלית לגבי השאיפות הלאומיות של אזרחיה ותושביה .ישראל קמה
במסגרת פתרון של "שתי מדינות לשני עמים" ,והיא זו שיועדה להיות מדינתו של העם היהודי.
תכנית זו הייתה ועודנה לגיטימית ואף מוצדקת בעיניי .יתירה מזו ,היא בעיניי מלהיבה וחשובה.
מותר לישראל ,לפי תפיסתי ,לקדם את סיכויי הצמיחה והשגשוג של המדינה היהודית .אין בכך,
כשלעצמו ,הפליה או דיכוי של אזרחי ישראל הלא-יהודים.
עובדות אלה כמובן חשובות ,אולם הן אינן פוגעות בתקפות של המשאלה כי היחסים בין יהודים
ובין ערבים בישראל יתבססו על מעין אמנה .לכאורה ,לשני הצדדים כאן יש תמריץ פחות חזק
 53ואכן ,אמנת כינרת זכתה לביקורת חריפה למדיי על שלא כללה ערבים בדיוניה על אופייה של מדינת ישראל .למרות
שיש קווי דימיון בין שני המפעלים ,האמנה עוסקת בצורה מפורטת במחלוקות בין יהודים ,וסביר להניח כי פרטי
מחלוקות בעניינים כגון כשרות או קבורה אינם מעניינים את הציבור הערבי או הלא-יהודי בישראל.
 54בשנים  1999עד  2000נפגשה במכון לדמוקרטיה קבוצה של יהודים וערבים אזרחי ישראל במטרה לבחון אפשרות
להגיע להסכמות .הניסיון הניב פגישות מעניינות ,אך לא הניב אמנה .הפרוטוקולים של הדיונים בתהליך של העלאה על
אתר האינטרנט של המכון הישראלי לדמוקרטיה .אולם ניסיון זה אינו צריך לרפות את ידינו .ההיסטוריה של ניסיונות
שלא צלחו להגיע להסכמים בין יהודים ארוכה מאוד .והאמנה הזו הצליחה ,בין השאר ,מפני שהייתה מבוססת על
דיאלוג בין שניים .אני מניחה כי אם יימצאו יהודי וערבי בישראל שיהיו מוכנים להסתכן בניסיון כזה ,ואם ייבחרו
בצורה נכונה ,יש סיכוי שמפעלם יצלח יותר מאשר בדיוניהן של קבוצות רבות משתתפים מכל צד.
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לעסוק בתהליך מעין זה .היהודים הם רוב בישראל ,וכל עוד אינם פוגעים בזכויות מוקנות
של הערבים כפרטים וכקבוצה – הם יכולים לחוקק בצורה המקדמת את האינטרסים שלהם.
סביר כי להבנתם ,דיאלוג עלול לחייב אותם "לתת" לערבים יותר מאשר יינתן להם במסגרת
המשחק הפוליטי הרגיל .לגבי הערבים ,במהופך ,לא ברור כי דיאלוג כזה ,בעיקר ברמת החברה
האזרחית ,יכול להביא לשינוי משמעותי במצבם .עדיף בעיניהם ,אולי ,לעשות שימוש בכוחם
הפוליטי ובערוצים כגון בתי המשפט על מנת לקבל מימוש של "זכויותיהם" ,בלי לתת למוסדות
השלטון הישראליים את הלגיטימציה שהם מבקשים.
אלא שהדיון הכללי שלעיל מבהיר ,לדעתי ,מדוע תיאור זה של המצב הוא שטחי .למרות שיש
בין יהודים ובין ערבים בישראל ניגוד אינטרסים מובנה ועמוק – יש לשני הצדדים האלה מה
להרוויח מקיום דיאלוג ומהשתתת היחסים ביניהם על אמנה שתופק ממנו .חיזוק ועיבוי של זיקה
"אזרחית" משותפת לכלל אזרחי ישראל ,יהודים ולא יהודים כאחד ,אינה רק מחויבות ערכית
יסודית וחשובה .היא נראית לי גם מרכיב חיוני של יכולתנו להמשיך להתקיים כמדינה דמוקרטית.
החיזוק של אזרחות ישראלית דווקא של לא-יהודים ,בצורה שתתן להם תמריץ מובנה להכיר בכך
שיש להם מחויבות למדינתם למרות הזדהותם הטבעית עם בני עמם ,גם כאשר אלה נמצאים
בקונפליקט עם המדינה ,נראית לי לכן אינטרס קיומי ראשון במעלה של מדינת ישראל דווקא
אם היא רוצה להמשיך להיות המדינה בה מממש העם היהודי את זכותו להגדרה עצמית .גם
אם אינני סבורה כי במתח הזה יעדיפו הערבים אזרחי ישראל בהכרח את מדינתם על פני
הזדהותם עם בני עמם ודתם ,חשש זה אינו משנה את מסקנתי כי יש לעבות את המרכיב האזרחי,
המשותף ,לכלל אזרחי המדינה .האתגר היהודי-ציוני יהיה לאתר את המרווח שבין קידום לגיטימי
של האינטרסים היהודיים ובין הפלייתם לרעה של אזרחי המדינה הערבים .אני שמחה שהערבים
אזרחי ישראל מודים ,אם כי רק בשפה רפה ,שבמובנים חשובים הם מעדיפים לחיות בישראל על
פני צירופם )אף עם קרקע( למדינה הפלסטינית אם וכאשר תקום .הודאה זו פירושה ,בעיניי ,בין
היתר ,כי לאזרחות הישראלית יש חשיבות בעיניהם ,וכי הצלחנו ליצור פה ישות אזרחית ,למרות
הניגודים הלאומיים והדתיים הקשים.

55

מבחינת הערבים ,נכון כי אם אמנה כזו תאומץ על ידי

המחוקק הישראלי ,כחלק מחוקה או מערכת הסדרים אחרת ,תהיה בהשגתה משום מתן הכשר
מסוים למדינה היהודית .אולם דווקא דיון כזה ומסמך כזה יוכלו להניב דיונים חשובים על
האופן שבו מתיישב מימוש זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית עם זכויותיהם של הערבים
כיום לזכויותיהם של הערבים .לצורך זה אני מוכנה לשקול צעדים מרחיקי לכת המבהירים את
ההבדלים שבין המדינה ,המחויבת לאזרחיה כולם ,ובין המוסדות היהודיים הלאומיים ,שעניינם
רווחתו של העם היהודי – הן זה היושב בציון והן זה היושב בתפוצה .הבדלים אלה לא ישללו,
כמובן ,מעמד מיוחד למוסדות היהודיים במדינת ישראל ,וקשרים מיוחדים בין המדינה וביניהם.

 55אני ערה לכך שיש הטוענים כי העדפה זו ,לפחות אצל חלק מערביי ישראל ,אינה מבטאת קבלה מצדם של חובות
הנובעות מאזרחותם הישראלית .גם פירוש זה אינו שולל את העובדה שבפועל ,ומבחינת אורחות חייהם והעדפותיהם,
נוצרת פה גם זהות אזרחית משותפת.
 56אני מרחיבה על כך במאמרי "ציונות בישראל? בעקבות בג"ץ קעדאן" ,משפט וממשל ו' )תשס"א(  25וכן במאמרי
"המדינה היהודית :הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה" תכלת ) 13סתיו תשס"ג.50 (2002 ,
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כפרטים וכקולקטיב ,ולהניב הסכמה על מסגרת חוקתית שבה תינתן הגנה טובה יותר מזו הניתנת
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אמנה בין יהודים וערבים בישראל לא תצטרך )ואף לא תוכל( לנקוט עמדה בין הנרטיבים השונים
ובין השאיפות הלאומיות השונות ואף מתנגשות .יחד עם זאת ,היא תוכל לאתר הקשרים בהם
יש להסכים על כללי החלטה משותפים ,וגם על דפוסי הסדרים בסוגיות מרכזיות )כגון נגישות
לקרקע ושוויון בהקצאות( .הערבים יוכלו לבחון אם מה שיוצע להם במסגרת אמנה כזו יצדיק
את נכונותם להסכים לה ולהביע בכך את הסכמתם לשותפות ,אף אם זו תמשיך להיות מסויגת
במידת מה ,במדינת ישראל.
אבל ההקדמה הזו אינה עוסקת באמנה עתידית בין יהודים וערבים בישראל ,אלא ביחסם של
הערבים אזרחי ישראל לאמנה המוצעת כאן על ידי ועל ידי הרב מדן .על פני הדברים ,אמנה כזו
משנה את מצבם לרעה ,והם יפעלו בתבונה מדינית אם יתנגדו לה .אלא שדבר זה נכון רק אם
רווחתם של יהודים ושל ערבים במדינת ישראל היא "משחק סכום אפס" ,וכל שיפור במעמדם
ובלכידותם של היהודים בה יגרמו בהכרח לפגיעה ברווחתם של הערבים )ולהפך( .אינני סבורה
כי זה המצב .להפך .נראה לי כי יהודים המרגישים מלוכדים בעצמם ובטוחים בזהותם ובצדקת
דרכם יוכלו להיות מאוימים פחות על ידי הערבים אזרחי ישראל ולכן להיות נדיבים יותר בהכרה
בהם ובזכויותיהם.
חיזוק הסולידריות היהודית אכן עלול להכביד על הערבים בישראל להשיג מעבר מהיר ל"מדינת
כל אזרחיה" .אבל לא ברור כי עובדה זו מהווה שינוי לרעה של מצבם .לי נראה כי בהירות
והסכמה רבות יותר על מה שמשתמע מן הדרישה הלגיטימית של הגדרה עצמית יהודית עשויה
דווקא לסייע בשיפור מצבם של הערבים אזרחי ישראל .הבהרה כזו תחדד את ההבדל בין הכרה
בזכויותיהם של הפלסטינים מחוץ לגבולות המדינה והדאגה לרווחתם של הערבים כאזרחי ישראל
– ובין התהליכים המורכבים של התעצמות קהילתית והיחס בינה ובין המשך קיומה של ישראל
כמדינה יהודית .אני חוששת כי דווקא המצב הקיים ,שבו שאיפותיהם הלאומיות והאזרחיות של
הערבים נתפסות בעיני רבים כחתרנות לשמה ,מכביד עליהם יותר מאשר המצב שיושג בעקבות
אמנה כגון זו שאנו מציעים .טיעון זה אמור לתת מענה גם ליהודים ,החוששים כי יהודיותה של
המדינה עלולה לעמוד בדרכן של זכויות האדם ושל השוויון.
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באוכלוסייה בישראל ,והן משתייכות לכל הקבוצות הקודמות .הן חילוניות ודתיות ,אורתודוקסיות
ולא-אורתודוקסיות ,יהודיות וערביות .יש הטוענים כי מסיבה זו ,אין טעם וצורך לדון בהן
 57ויכוח זה התלהט לאחרונה כאשר ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותם לכנסת של בל"ד ,ח"כ בשארה וח"כ
טיבי .איני יכולה להרחיב כאן בעניין זה ,אבל אין ספק כי החלטת בית המשפט העליון לבטל את הפסילה ולהתיר
את ריצתם לכנסת ,אינה פותרת את הבעיה של המתחים המתעוררים בין יהודים וערבים סביב הלגיטימיות של
אופיה היהודי של המדינה וסביב הלגיטימיות של האפשרות לבטא עמדות השוללות את זכות העם היהודי להגדרה
עצמית ,מעל בימת הכנסת .להערכתי ,העובדה כי חלק מהערבים אזרחי ישראל שוללים את הלגיטימיות של הגדרה
עצמית יהודית במדינת ישראל ,גם אם תהיה לצדה מדינה פלסטינית ,תמשיך ותעורר מדנים בין חלקי הציבור ותחבל
באפשרות ליצור בישראל תשתית לקיום-יחד.
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במיוחד ,שכן האינטרסים שלהן "מיוצגים" על ידי הקבוצות האידיאולוגיות או הלאומיות אליהן
הן משתייכות .בצדק רב יצאו תנועות הנשים בכל העולם נגד תפיסה זו .נכון כי יש לנשים
גם אינטרסים קבוצתיים המשותפים להן ולקבוצות הדת ,הגזע או הלאום שלהן .מצד שני ,בכל
המסורות האלה יש היסטוריה של הפליה והדרה כלפי נשים .וטוב אנו עושות שאנו מתארגנות,
גם על בסיס על-לאומי או על-דתי ,כדי להיאבק נגדה ונגד השלכותיה.
שוב ,צריך להבחין בין רמת ההשתתפות בעיצוב ההסדר ובין תכניו .למרות שנקודת המבט שלי
אינה "פמיניסטית" ,במובן זה שאינני נמנית על אלה הבוחנות כל שאלה רק מנקודת המבט
של הרלוונטיות שלה לזכויות נשים ולמעמדן ,אין לי ספק כי בהסדרי האמנה יש השתקפות של
העובדה כי אני אישה .בנוסף ,נשים בלטו מאוד בקבוצת הביקורת שלנו ,ולעתים דווקא הנשים
האורתודוקסיות היו יותר ביקורתיות כלפי היבטים של דיני המעמד האישי הדתי מאשר חלק מן
הנשים החילוניות .גם בספרות קיים ייצוג מרשים לכתיבה נשית ופמיניסטית בסוגיות אלה .איני
סבורה כי יש כאן בעיה של אי-שמיעת הקול הנשי בדיונים.
אבל דווקא בהיסטוריה של מאבקי נשים ,שמיעתן של נשים אינה תמיד מבטיחה שההסדרים יהיו
מקובלים על ארגוני הנשים .בארץ ,ארגוני נשים התמודדו עם הדילמה המוצגת כאן כאשר היו
צריכים להתמודד ,בשנים האחרונות ,עם הצעות לחוקק חוקי יסוד העוסקים בזכויות האדם ,תוך
שריון גורף של החקיקה הקיימת בענייני מעמד אישי .ואכן ,ארגוני הנשים ,ברובם ,נקטו עמדה
עוינת לגבי חקיקה כזאת ,מן הטעם שהיא מתיימרת להשיג הישגים בתחום הזכויות ה"כלליות"
תוך הפקרת האינטרסים הייחודיים של נשים .הן לא רצו לתת ידן לצעד שייראה מתקדם ,אך
שישאיר את הבעיות של נשים בתחום המעמד האישי בלתי פתורות .ארגוני נשים עלולים לנקוט
עמדה דומה גם כלפי מאמץ האמנה ,למרות שהוא כולל שינויים מרחיקי לכת בתחום דיני המעמד
האישי בישראל.
אלא שכאן קיים הבדל חשוב בין האמנה ובין הצעות חוק זכויות אדם ,המציעות לעגן ,באופן
גורף ,את המצב הקיים בענייני מעמד אישי .האמנה איננה מבוססת על "ויתור" על התמודדות עם
זכויות הנשים במסגרת ענייני המעמד האישי .היא מתמודדת אתם מתוך המורכבות של המציאות
בישראל.

להציע חוקים שישפרו את המצב יותר מאשר אלה המוצעים על ידינו ,אלא גם אם החוקים
המוצעים האלה הולמים את החברה הישראלית ,ואם הם יפתרו את הבעיות המעשיות הרבות.
במלים אחרות ,הייתי מקווה כי הם יגישו הצעות מפורטות להסדרים חלופיים התואמים ,לדעתם,
את ההסדר הרצוי בישראל ,ולא יסתפקו בדחייה גורפת של ההמלצות ושל היוזמה כולה.
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אני מקווה כי ארגוני הנשים יבחנו את ההצעה לגופה ולרוחה ,וינסו לראות לא רק אם ניתן
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ח .הומוסקסואלים ולסביות
קהילת ההומוסקסואלים והלסביות היא היחידה שהגיבה כבר על מפעל האמנה – ועל מעורבות זו,
שלא אפיינה ציבורים אחרים ,אני שמחה .אבל ,לצערי ,הקהילה הגיבה באכזבה ,וביקשה-תבעה
כי ארגונים העוסקים בזכויות אדם ידחו את האמנה על הסף בשל הפגיעה בזכויותיהם.
חבל לי על כך שתגובת מנהיגי הקהילה הייתה כה גורפת .עניינם של ההומוסקסואלים והלסביות
בהסדרי האמנה התרכז בנושא דיני המעמד האישי ,ואף שם רק בהוראות מסוימות ,ולמרות זאת
הם ביקשו לדחות את המפעל כולו ולא רק את הפרק הזה.
ארחיב כאן במקצת בעניין טעמי התנגדותם ,שכן אלה מעוררים כמה בעיות עקרוניות ,הנכונות גם
לגבי קבוצות אחרות .ניקח לדוגמא את טענתם כי הצעת האמנה קובעת כתנאי לנישואין כי אלה
ייעשו בין גבר ואישה .בכך קובעת האמנה כי צמצום מוסד הנישואין לזוגות הטרוסקסואליים
הוא לגיטימי ,וכי אנו ממליצים שצמצום זה יאומץ בישראל .שתי הקביעות האלה מנוגדות הן
לאינטרס של ההומוסקסואלים והן לתפיסת הזכויות של חלק מהם .היא מפקירה את תביעתם
למשחק הכוחות הפוליטי ,שבו הם מיעוט חלש ,ושוללת מהם את ההסתמכות על שיח הזכויות
ועל הפתיחות הרבה יותר של בית המשפט .אמנם ,האמנה אינה משנה את מצבם לרעה בנקודה
זו ,שכן גם לפי המשפט הקיים אין זוגות חד-מיניים רשאים להינשא .אולם בכל זאת יש פה
שלושה שינויים :ראשית ,האמנה היא חדשה ועכשווית ,בעוד המצב המשפטי הקיים הוא ירושה
היסטורית .יש כיום בעולם המערבי תנועה להכרה במעמדם של זוגות חד-מיניים .כאשר מסמך
חדש דוחה התפתחות זו ,שונה הדבר מאשר דחייה כזו על ידי הסדר משפטי ישן .שנית ,ההצעה
הנוכחית היא אמנה ,האמורה לתת ביטוי ותוקף לזכויות האדם .פשיטא שהוראות הדת אינן
נותנות מעמד להומוסקסואלים .קשה יותר המצב כאשר לא ניתנת הכרה כזו במסמך שהוא תוצר
של הסכמה ליברלית-דתית .שלישית ,המצב הקיים בתחום המעמד האישי אינו קביל ,שכן הוא
אינו מאפשר נישואין לקבוצות רבות של תושבים ,כגון נישואין בין-דתיים או נישואין של פסולי
חיתון .בשל כך ,הלחץ לשינוי המצב המשפטי הוא גדול ,ובמוקדם או במאוחר שינוי כזה יתקבל.
דווקא האמנה המוצעת כאן ,בכך שהיא פותרת קשיים מעשיים וסמליים לרוב הזוגות הרוצים
לבוא בברית הנישואין ,עשויה להרחיק עוד יותר את הסיכוי לתת מענה משפטי והכרה משפטית
גם לזוגות חד-מיניים.
אני מתייחסת לטענות אלה בהקדמתי לפרק על המעמד האישי .כאן רצוני לומר רק כי טבעי הוא
כי פעילי הקהילה יעשו מאמצים לשפר את ההצעה של האמנה בנוגע אליהם .השאלה היא אם
מכך מתחייב שעמדתם כלפי מפעל האמנה צריכה להיות שלילית ועוינת .לדעתי ,התשובה היא
שלילית .מפעל האמנה דומה ,מבחינה זו ,לאימוץ עקרונות דמוקרטיים .גם בדמוקרטיה ,המחויבות
להליך חזקה יותר ממחויבות תוכנית לכל אחת מן ההחלטות שההליך הזה מניב .הומוסקסואלים
ולסביות בישראל עוסקים ,בדרך הטבע ,בקידום ענייניהם המיוחדים .אבל הם גם אזרחי המדינה
הזו ותושביה .אמת ,האמנה אינה משפרת את מצבם כקבוצה .מבחינה זו ,הם שונים מחופשיים
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בכלל ,מנשים או מן הזרמים הלא אורתודוקסיים ,שעבורם האמנה כוללת מכלול שיש בו שיפורים
וגם מחירים .אבל החברה הישראלית היהודית היא ,מבחינות רבות ,חברה סובלנית יותר כלפי
הומוסקסואלים ולסביות מאשר חברות אחרות .האמנה אינה מנסה לעצור את ההכרה במשמעויות
החברתיות והכלכליות של זוגיות שאינה במסגרת נישואין ,כגון זוגיות חד-מינית .היא בוודאי
אינה נותנת לגיטימציה כלשהי להפליה בין אנשים בשל נטייתם המינית בהקשרים כגון עבודה,
דיור או שירות צבאי .היא משקפת אך את העובדה כי חלקים חשובים בחברה הישראלית אינם
בשלים להכרה סמלית בשוויון המעמד של זוגיות חד-מינית וזוגיות בין גבר ואישה .אני חוששת
כי דחייה גורפת של מאמץ האמנה מטעם זה ,תוך הסתמכות על שיח זכויות האדם ,עלולה להיות
בבחינת בומרנג .היא לא תביא את המתנגדים "לראות את האור" .להפך :היא עלולה רק לחזק
את תחושתם כי שיח זכויות האדם הוא כלי לכפות עליהם הכרה סמלית בדבר שהם מתקוממים
נגד הכשרתו.
ט .יהודי התפוצות
בכמה מן הסוגיות בהן עסקנו )בעיקר שבות ,גיור ורישום ,וגם מעמדו של הכותל המערבי( יש עניין
לא רק ליהודים החיים בישראל אלא גם ליהודים באשר הם .כאמור ,ניסינו לקחת בחשבון גם
את נקודות המבט והאינטרסים שלהם .אבל גם כאן ,אין תחליף לשמיעה מובנית יותר של נקודת
מבטם .בעניין האמנה שלנו יש גם עניין מבני ועקרוני חשוב .אנחנו עסקנו בחוקי מדינת ישראל.
פורמלית ,חוקי מדינת ישראל נקבעים ,וצריכים להיקבע ,בידי אזרחיה .אבל ישראל ,לפי תפיסתנו,
היא מדינת הלאום של העם היהודי כולו .ולכן יש ליהודים בעולם עניין לגיטימי להישמע ,אף
אם לא להכריע ,בנוגע לחלק מהסדריה ,כמו גם בהבעת דעה לגבי קווי מדיניות העשויים להשפיע
על חוסנה הכללי ואופייה .ואכן ,לפחות לגבי סוגיות כגון חוק ההמרה היה לעמדתן של קהילות
יהודיות בחו"ל משקל גדול במניעת חקיקתו של חוק שיעניק מונופולין על גיור ,לפחות בארץ,
לרבנות הראשית.
שוב ,צריך להבחין כאן בין יסוד ההשתתפות בהליך המוביל לקבלת ההחלטות ועיצוב ההסדרים,
ובין תוכנם של ההסדרים עצמם .לגבי יהודי התפוצות ,להבדיל מקבוצות אחרות שעסקנו בהן,
הליכים מובנים של דיון ציבורי לקראת עיצוב הסדרים במדינה אינם צריכים לכלול אותם ,שכן
הכבוד לדמוקרטיה הוא כי היא חלה ,לזכויות ולחובות ,על ה"דמוס" .מצד שני ,מרכיב יסודי של
מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי הוא בכך שבין יהודים בארץ ובתפוצות יש קשר
עמוק ,וכי לשני חלקי העם היהודי יש אינטרס משותף לשמור על הקשר הזה .מדינת ישראל היא
אחד מן הכלים לעשות זאת.
המסקנה התהליכית-מוסדית היא מורכבת .מחד ,יש צורך בדיאלוג מובנה בין הקהילות היהודיות
בישראל ובתפוצה בסוגיות אלה ,הן לגוף ההסדרים בסוגיות שיש להן חשיבות משותפת ,והן לגבי
יחסי חלקי העם היהודי בישראל ובתפוצות .דיאלוג בסוגיית הסדרים במדינת ישראל צריך להיות
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הם אינם חלק מן הציבור שהחלטות אלה ישנו – לטוב או לרע – את מצבם המשפטי .חלק מן

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

חלק מדיאלוג רחב יותר בין חלקי העם היהודי ,שאין לו קשר למוסדות המדינה ,והוא נערך
במסגרות של ארגונים וולונטריים ושל ארגוני חברה אזרחית יהודיים .מאידך ,ההחלטה הפורמלית
לגבי אימוץ ההסדרים כחלק ממשפט המדינה צריכה להיעשות על ידי אזרחי ישראל כולם .במובן
זה ,השפעתו של לא-יהודי שהוא אזרח ישראל תהיה ,וצריכה להיות ,גדולה יותר מזו של יהודי החי
מחוץ למדינה .מצד שני ,השאיפה צריכה להיות כי ההסדרים שיאומצו ישקפו הבנה לאינטרסים
הלגיטימיים של יהודי התפוצות .אלא שאלה ייוצגו על ידי אזרחי ישראל המשתתפים בקבלת
ההחלטות ברמה הפוליטית.
ההבחנה הזאת אינה רק פורמלית; היא נכונה גם לגופם של ההסדרים עצמם .היא משקפת את
העובדה שכללי היסוד של הדמוקרטיה אף הם אינם רק פורמליים .הסדרים במדינה צריכים
לשקף את ההרכב והמציאות הייחודית בה .המציאות של החיים היהודיים בישראל שונה מזו
של החיים היהודיים בתפוצות .לא כל פתרון המתאים לקהילה יהודית באירופה מתאים לארצות
הברית .גם בתוך אירופה יש הבדלים .אחד מן הדברים המרתקים במציאות היהודית בת זמננו
הוא שפע הצורות של קיום יהודי המתפתחות בחלקים שונים של העולם .את הפתרונות לשאלות
דת ומדינה בישראל נכון לאמץ מתוך בחינה של צרכיה ושל ההקשר המיוחד לה.
בעיקר נכונים הדברים לגבי שתי סוגיות מרכזיות :רק בישראל יש ליהדותו של אדם תוצאות
משפטיות חשובות .לפיכך ,המדינה חייבת לנקוט עמדה בשאלה "מיהו יהודי" לצורך חוקיה
והסדריה .במדינות אחרות ,אין למדינה עניין מיוחד בסוגיות של זהות יהודית ,דתית או לאומית.
לכן ,הן עצם ההשתייכות לעם היהודי ,והן שאלת הזרמים ביהדות ,נפתרות במדינות אלה
באמצעות התעלמות של המדינה והפרטה מלאה של היחס בין דת ומדינה ,או באמצעות "הגדרה
עצמית" .הויכוח בין זרמים ביהדות על "מיהו יהודי" הוא לכן ויכוח פנימי בין חלקי קולקטיב דתי
או לאומי )וכן גם הויכוח בשאלה אם היהדות בימינו היא קולקטיב דתי או דתי-לאומי או לאומי
בלבד( היא עניין להוגי דעות ,תיאולוגים או היסטוריונים ולא למשפטנים .בישראל ,שני הפתרונות
האלה אינם אפשריים באופן מלא .המשמעות וההשלכות של סוגיות כגון מרשם או הגדרות
"יהודי" בהקשרים שונים מחייבים טיפול מיוחד וייחודי .שנית ,הדגשתי כי בהסדרים מסוג זה,
עקרונות ויחסי כוח משמשים בערבוביה .היחסים בין תנועות אורתודוקסיות ולא-אורתודוקסיות
שונים בארץ ובעולם ,מטעמים מורכבים וחשובים .כן שונים מאוד יחסי הקהילות היהודיות
בתפוצות למדינתם ,והיחסים בין הקבוצות היהודיות והלא-יהודיות בישראל למדינתם .שוני זה
מכתיב גם שינויים בהסדרים המתאימים לישראל ולתפוצות.
ההסדרים הישראליים צריכים להיות קשובים גם לצרכים של יהדות התפוצות; יהודי התפוצות
צריכים להיזהר מלהניח כי ישראל צריכה ויכולה לאמץ את הפתרונות המקובלים אצלם.

 .VIסוף דבר
אחזור שוב ,לכן ,למשל הספינה ,שכן אחד מעיקרי האמנה הזו הוא אכן הצורך לאחד כוחות על
מנת להתגבר על איומים קיומיים משותפים .אנשים הנמצאים יחד בספינה אחת ,ורוצים להביא
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אותה לחוף מבטחים ,צריכים לפעול בצורה שתבטיח פעולתה התקינה ,וגם תמנע מחלק מהם
להזיק לה .מצד שני ,אם חיינו ממש תלויים בספינה ,ויש לנו מחלוקות עמוקות לגבי איך צריך
אדם לחיות ומה הוא חוף מבטחים – צריך להבחין בין הקיום ממש )אין לתת לספינה לטבוע(
ובין שאלות על צורת הקיום וערכיו.
אלא שאחת הבעיות של כוחו של משל הספינה הוא בכך שלא ברור מה היא הספינה ומה הוא
המסע .מחד ,כולנו נוסעים בספינת האנושות .מול סכנה חיצונית לעתיד הכוכב – נצטרך לשלב
ידיים .אך בדרך כלל ,הספינות והמסעות הם חלקיים יותר .השאלה באיזו ספינה אנחנו מפליגים
היא חלק ממה שיכול להיות שנוי במחלוקת.
האמנה המונחת כאן לפנינו עוסקת למעשה בשלוש ספינות ובמסעותיהן .בספינה אחת נמצאים כל
אזרחי ישראל ,וזו היא ספינת המדינה .בספינה האחרת נמצאים בני העם היהודי; אלה שעל-פי
ההלכה על-פי פירושה האורתודוקסי ואלה הקשורים אליו אחרת ,אלה ששומרים את המצוות
ואלה שזיקתם היהודית שונה .אלה שחיים בישראל ואלה שחיים מחוצה לה .זוהי ספינת העם
היהודי .ספינה שלישית היא ספינת התורה .אם נרצה ,נוכל להוסיף עוד ועוד ספינות ,שתכלולנה
תת-קבוצות נוספות של אזרחי המדינה או של בני העם היהודי .לצד ספינת התורה ,למשל ,נוכל
להשיק את הספינה הציונית-לאומית.
יש אנשים ,כמו הרב מדן ,המפליגים בשלוש הספינות האלה .לגבי כל אחת מהן ,צריכים לקיים
את סוג ההסכמות שתאפשרנה את הישרדותה של הספינה .מבחינתו ,שלוש הספינות האלה הן
אחת .אבל חלק מעובדת המחלוקות עמה אנו מתמודדים היא בכך שיש הרבה אנשים בישראל
שחיים רק בספינת המדינה .ובספינת התורה ובספינת העם היהודי ישנם רבים שאינם תושבי
המדינה .יש בישראל כאלה שאין להם עניין בספינות האחרות ,ויש אף כאלה שיש להם ביקורת
קשה על המדינה .ייתכן כי לחלק מתושבי המדינה עדיף מצב שבו מרכיבי הזהות הלא אזרחיים
שלהם יישמרו ,וזיקתם האזרחית למדינה תוחלף .אין להם אינטרס ,בסופו של יום ,ברווחתה
של ספינת המדינה ,אם כי בטווח הקצר הם חיים בה וגורלם קשור גם בגורלה .כך הן לגבי
לא-יהודים והן לגבי קבוצות )קטנות( של יהודים.

כחשובה מאוד לגורלן של הספינות האחרות .אלא שלספינת המדינה יש גם תפקידים אחרים –
כגון לדאוג לכלל נוסעיה ,ולהבטיח כי יוכלו לחיות יחד .לעומת זאת ,גורלן של הספינות האחרות
של בני העם היהודי תלוי גם במדינה – אבל בעיקר בדברים אחרים .צורה זו של המשל נראית
לי מתאימה יותר למציאות המורכבת בה אנחנו פועלים .והיא מדגישה הן את כוחה של האמנה
והן את מגבלותיה.
מסגרת מדינית משותפת להסדרת היחסים בין קבוצות יהודיות בישראל היא תנאי הכרחי ,אך
לא מספיק ,לחיזוק התרבות והזהויות היהודיות .אחת מן המטרות של בדק הבית המוצע כאן

123

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

האמנה הזו מתרכזת בספינת המדינה .אבל היא עוסקת בה מפני שספינת המדינה נתפסת על ידינו
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בספינת המדינה היא שחרור כוחות הנפש והיצירה היהודיים לעבודה החשובה הנדרשת בשתי
הספינות האחרות ,כמו גם לעבודה הגדולה הנדרשת על מנת שספינת המדינה אכן תוכל לתת
מענה נכון לכל אזרחיה ותושביה ,יהודים ולא-יהודים כאחד .מירקם החיים של כולנו ,שומרי
מצוות וחופשיים וכל היהודים שביניהם ,כמו גם יהודים ולא יהודים ,אינו נקבע באופן מלא
או אף עיקרי על ידי החוקים או על ידי ההסדרים המדינתיים .אבל אלה מספקים לנו מסגרת
שבתוכה נוכל להמשיך ולפעול לקידום עניינינו כולם.
ובקצרה – כוחו של המפעל הזה בעיניי הוא בכך שהוא משקף את ההצדקה ואת הכורח של
מחויבות נמשכת של כל חלקי העם היהודי ,בארץ ובתפוצות ,לספינת המדינה .כמו גם את
ההצדקה ואת הכורח שבמחויבותה הנמשכת של המדינה לעם היהודי .את המחויבות הזאת אפשר
וצריך לתרגם למסגרות של הסדרים מדיניים וחברתיים שיעסקו בצורה הולמת בסוגיות מרכזיות
ביחסים שבין קבוצות שונות בעם היהודי .יחד עם זאת ,חשוב להדגיש כל העת כי למדינת ישראל
יש גם מחויבות ברורה ושוויונית ,לכלל אזרחיה ,בלי הבדל לאום או דת.
לא קל למלא את התפקידים המורכבים האלה של מדינת ישראל בצורה שתתן משקל נאות לכל
אחד מהם וליחס ביניהם .האמנה מתמודדת עם חלק אחד של האתגר הזה – הסדרת היחסים בין
קבוצות של יהודים בנושאי דת ומדינה .היא מנסה לסרטט את הקווים שבהם המחויבות ההדדית
הזו יכולה להתממש ,בלי להכניס את המדינה היהודית האחת בעולם ,ואת העם היהודי המגוון
והמפוזר ,למסלולי התנגשות הכרחיים שיפגעו בכוחה של המדינה למלא את תפקידיה ,וביכולתו
של העם היהודי – בארץ ובעולם  -להתפתח ולשגשג.
התחייה של העם היהודי בארצו לאחר אלפי שנות גלות היא מהפכה ייחודית בהיסטוריה של
העמים .יש כיום רבים ,מבית ומחוץ ,המעלים ספקות לגבי המפעל הזה .המפעל הזה עומד היום
בפני אתגרים לא פשוטים .מי שחפץ בהצלחתו חייב לשתף פעולה על מנת להבטיח את יכולתו
להמשיך להתקיים בצורה יציבה .אני מאמינה כי אמנה מסוג זה ,מבחינת רוחה והסדריה ,יכולה
להיות מרכיב חשוב בחיזוק סיכוייו של הבית הלאומי היהודי.
גם מי שבטוח כי הכל צפוי והכל בחסדי האל יודע כי הרשות נתונה .אין אדם פטור מלעשות מה
שנראה לו חשוב ונכון למפעלים אנושיים בעלי ערך שהוא נוטל בהם חלק .אני מקווה כי ההצעה
הזו תסייע לאלה הסבורים כמונו להתארגן למחשבה ,לדיון ולפעולה .אני מאמינה כי דרכה של
האמנה היא הדרך הנכונה .אשמח גם אם מתוך קנאת הסופרים והמגיבים יתברר כי קיימות גם
דרכים אחרות ,טובות יותר ,לחזק את הבית הלאומי .נלך בכל הדרכים ,ותצלח דרכנו.
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ההצעה
א .עקרון השבות
ברמת חוק יסוד ייקבע:
 .1כל בן לעם היהודי זכאי לעלות ארצה .פרטים ייקבעו בחוק.
 .2אין לשנות חוק יסוד זה אלא ברוב של  80חברי כנסת.
 .3חוק היסוד יתקבל ברוב הנדרש לשינויו.
 .4בחוק יסוד זה" ,בן לעם היהודי" הוא:
 (1בן לאב או לאם יהודיים על-פי ההלכה ,או
 (2מי שהצטרף לעם היהודי ,ואשר מתקיים בו אחד מאלה:
א( הוא מקיים אורח חיים יהודי.
ב( הוא נרדף בשל יהדותו.
ובלבד שלא יהיה אדם בן לעם היהודי אם הוא רואה עצמו כבן דת אחרת.
 .5השר הממונה ,באישור הממשלה ,יקבע קני מידה לקביעה של דרכי הצטרפות ושל מילוי תנאים
א ו-ב .התנאי "מקיים אורח חיים יהודי" יכלול חיים על-פי ההלכה או על-פי מסורת יהודית
מוסכמת )מובהר כי קבוצות נוצריות כגון "יהודים משיחיים" לא ייחשבו יהודיות( .קני מידה אלה
יכול )ורצוי( שייקבעו בתקנות שיינתן להן פרסום .על קני מידה אלה לא תהיה ביקורת שיפוטית.
 .6הצטרפות לעם היהודי יכולה להיות בדרך של גיור .במקום שבו ישנה קהילה יהודית מגובשת
בעלת דפוסי חיים מחייבים המגדירים את זהותה ואת זיקת חבריה אליה ,אדם המקיים
בקביעות דפוסי חיים אלו והוא חבר באותה קהילה ,יוכל להיחשב כמי שהצטרף לעם היהודי.
ועדה מטעם השר הממונה באישור הממשלה תקבע את פרטי העקרונות ואת יישומם על-פי
קני המידה הנ''ל בכל קהילה על-פי נתוניה שלה.

ב .הסדרי קניית אזרחות
 .2ככלל ,רק אזרח שהוא גם תושב יקנה לילדיו אזרחות מכוח לידה.
 .3זכאי עלייה מכוח שבות יקבל רישיון כניסה לישראל .הוא זכאי להתאזרח בה אחרי תקופת זמן
)שלוש עד חמש שנים( ,לאחר שהצהיר הצהרת נאמנות למדינה וגילה שליטה מסוימת בשפה
העברית וידע מסוים במורשת ישראל ,בתולדות המדינה ובמוסדותיה .ככלל ,לא יידרש ויתור
על אזרחות קודמת .הצטרפותו של העולה לשרות חובה מלא בכוחות הביטחון תפטור אותו
מיידית מתנאים אלה ומתקופת ההמתנה .זכאי עלייה שלא התאזרח יקבל רישיון ישיבת קבע
בישראל .שר הפנים רשאי לפטור אדם ,או קבוצה מצומצמת ,מדרישת תקופת ההמתנה או
מדרישת השליטה המסוימת בשפה העברית.
 .4בני משפחתו הגרעינית )בן זוגו וילדיו הקטינים הבאים עמו( ,של זכאי עלייה על-פי חוק השבות

125

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

 .1אזרחות ישראלית נקנית מכוח לידה ,מכוח שבות ומכוח התאזרחות.
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)"בן העם היהודי"( יהיו זכאים ,כמוהו ,לרישיון כניסה וישיבה בארץ .התאזרח העולה  -יקבלו
אזרחות גם בן זוגו וילדיו הקטינים בעת התאזרחותם ,אם יעמדו בדרישות חוק ההתאזרחות.
 .5רק מי שעולה ארצה – כלומר ,מגיע אליה מחו"ל לצורך עלייה  -זכאי להתאזרח בה מכוח
חוק השבות ,ולהעניק זכויות לבני משפחה העולים עמו.
 .6התאזרחות נתונה לשיקול דעתו של שר הפנים.
איננו מציינים נקודות שבהן אין אנו מבקשים לשנות את המצב הקיים .כללים לגבי התאזרחות
ייקבעו בתקנות ובנהלים שיפורסמו.
 .7הסדרים מיוחדים להתאזרחות יתקיימו לגבי אחוד משפחות:
)א( אזרח הארץ היושב בה ,זכאי לכך שבן זוגו יקבל רישיון ישיבה בארץ .השר רשאי להעניק
זכות ישיבה גם לילדיו הקטינים של אזרח שנולדו לפני שהיה לאזרח .לבן הזוג תהיה העדפה
בקבלת רישיון לישיבת קבע או התאזרחות.
)ב( מי שהתאזרח בישראל לא יעניק זכויות לבן-זוגו במשך שבע השנים הראשונות להתאזרחותו.
)ג( "בן זוג" לצורך חוק זה הוא בן המין השני ולאחר נישואין כחוק.
ניתן לקבוע בתקנות מבחנים להכרה בתוקפם ובאמיתותם של נישואין לצורך הקניית זכויות "בן
זוג" .ילד קטין משותף יקנה להורה ,שאינו תושב ,זכות לבקר בארץ.

ג .מרשם וגיור
 .1יוצהר במפורש כי הרישום מבוסס על הצהרת הנרשם ,המבוססת על עובדות בנות הוכחה.
הרישום עצמו אינו יוצר ראיה לנכונות האמור בו.
 .2מרשם התושבים יכלול ציון דתו של אדם .לא הגענו להסכמה בעניין רישום הלאום.
הצעת רות גביזון :רישום הלאום יימחק מן המרשם ומתעודת הזהות.
הצעת יעקב מדן :יישאר רישום הלאום במרשם ובתעודת הזהות .אדם יוכל לציין כלאומו את
"עם ישראל" אם הוא בן לאם יהודיה ,לאב יהודי ,או שהתגייר.
 .3המבקש להירשם כיהודי בדתו יצהיר על בסיס יהדותו ויבחר בין שתי אפשרויות :בן לאם
יהודיה או גיור .אם התגייר ,יצוינו במרשם מועד הגיור ,מקומו וזהות בית הדין המגייר.
בתקנות ייקבעו פרטי הרישום )למשל :פלונית התגיירה בתאריך__________ במקום_________ על
ידי הרב ____________ מטעם בית הדין של היהדות המתקדמת(.
 .4בתקנות ייקבעו כללים להכרה בגיור :לא יוכר טכס גיור המבוצע שלא על ידי בית דין הפועל
מטעם קהילתו היהודית של המתגייר בזמן הגיור .בתי הדין הפועלים מטעם הרבנות הראשית
ייחשבו כפועלים מטעם הקהילה .קהילה תיחשב יהודית אם היא משתייכת לזרם המוכר על ידי
הממשלה ,לאחר התייעצות עם נציגי הרבנות הראשית ועם נציגי הסוכנות היהודית.
 .5מבחינת המרשם ,לא יהיה ייחוד לגיור לפי המסלול של ועדת נאמן .יחד עם זאת ,אנו סבורים
כי למסלול הסכמי זה חשיבות רבה ,וכי טוב יהיה אם מי שרוצה להצטרף ליהדות בדרך של
גיור יעשה זאת לפי המסלול הזה ,כך שהצטרפותו תהיה שלמה ,ומוכרת גם על-פי ההלכה
ומפרשיה .לחברה היהודית ולפרטים המצטרפים אליה יש אינטרס משותף של השתלבות טובה
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ומלאה .השתלבות כזו תושג ביתר קלות אם אלה החפצים בכך יוכלו להצטרף לחיים יהודיים
שלמים בדרך המוכרת על ידי היהדות על כל זרמיה .הכרה זו מטילה חובת עידוד הן על רשויות
המדינה והן על בתי הדין לגיור.
 .6פרטי המרשם הקשורים במעמדו האישי של נרשם יהיו פתוחים לעיונם של רושמי הנישואין
ושל כל אדם לפי אישור בכתב של הנרשם .לגבי אנשים אחרים יחולו כללי הנגישות המקובלים
למידע.

דברי הסבר  -רות גביזון
 .Iרקע
אנו כוללים בפרק הראשון שלנו ארבעה נושאים ,שכל אחד מהם חשוב וכבד משקל כשלעצמו:
שבות ,אזרחות ,מרשם וגיור .בחרנו לטפל בהם יחדיו מפני שהם סובבים סביב סוגיה ראשונית
ומרכזית ביחסים בין זרמי היהדות )וגם ביחסים בין יהודים וערבים( – מיהו הקולקטיב היהודי ,מה
טיבו ,מה הקשר בינו ובין ארץ-ישראל ומדינת ישראל ,מה הקשר בין יהודים בישראל ובתפוצות,
ובעיקר – איך ניתן להצטרף אליו ואיך ומי קובעים מיהו חבר בקולקטיב הזה .מובן מאליו כי
באמנה לא נוכל להציב משנה סדורה ומלאה בשאלות יסוד אלה 1.מצד שני ,הערכת המצב הקיים
והמלצות לשינויו מבוססות על תשובות מסוימות הניתנות להן .אינני יכולה להניח כי מי שמבקש
ללמוד את המלצותנו מכיר את פרטי המצב המשפטי ואת ההיסטוריה שלו .במקרים רבים ,חוסר
ידיעה של פרטים אלה מכביד מאוד על היכולת להבין את עמדות הצדדים ואת המלצותינו .לפיכך
בחרתי בגישת ביניים .הדברים כאן וודאי אינם ממצים ומקיפים .יחד עם זאת ,יש בהם רמת
פירוט לא מעטה ,ואני כוללת בהם הפניות לפסיקה ולספרות על מנת להקל על אלה שירצו
להעמיק עוד.
חוקי מדינת ישראל ,כיום ,דורשים מתן תשובה מוסמכת לשאלה "מיהו יהודי" בכמה הקשרים
שונים .ראשית ,חוק השבות ,תש"י – ") 1950חוק השבות"( וחוק האזרחות ,תשי"ב – ") 1952חוק
האזרחות"( מעניקים זכויות עלייה והתאזרחות ליהודים ולבני משפחותיהם .שנית ,לפי חוק מרשם
האוכלוסין ,תשכ"ה – ") 1965חוק המרשם"( ,יש צורך לתת פרטים על זהותו של הנרשם במשבצות
קני המידה לרישום כ"יהודי" בכל אחת מן הקטיגוריות האלה ,והן לגבי היחס ביניהן .שלישית,
דיני המעמד האישי בישראל מושפעים עדיין משיטת המיֵלט העותומנית ,לפיה חל על אדם דינו
האישי הדתי .בנוסף להקשרים מרכזיים אלה ,יש רלוונטיות לזהות הדתית או הלאומית של אדם
בהקשרים נוספים ,כגון קבורה ,אימוץ או חינוך.

 1לדיונים מקיפים בנושאים אלה ראו ,למשל ,א .בן רפאל זהויות יהודיות :תשובות חכמי ישראל לבן-גוריון )בשיתוף עם
י .גורני וש .רצבי ,המרכז למורשת בן-גוריון ,אוניברסיטת בן-גוריון ,תשס"א(; י .גורני החיפוש אחר הזהות הלאומית:
מקומה של מדינת ישראל במחשבה היהודית הציבורית בשנים ) 1945-1987אפקים ,עם עובד.(1990 ,
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אין מחלוקת כי זהותו הדתית של אדם כיהודי צריכה להיקבע על-פי כללי הדת עצמה .עקרון זה
הוא חלק מרכזי של חופש הדת .אלא שביהדות ,כמו בדתות רבות ,ישנה מחלוקת בין קבוצות,
המגדירות עצמן כיהודיות בדתן ,על כללי החברות בקבוצה .ראינו בהקדמה כי יש כאן שיח
פנים-דתי בשתי רמות :השיח הפנים-אורתודוקסי לגבי גבולות ההלכה וכללי שינוייה ופרשנותה,
והשיח בין הזרמים לגבי הלגיטימיות והתוקף של גישות לא-אורתודוקסיות .בהקשר שלנו ,מחלוקות
אלה מרכזיות בסוגיית הגיור ,שהיא הדרך הדתית להצטרפות לקולקטיב היהודי .ואכן ,אחד מן
המאבקים המרכזיים בתחום זה הוא הויכוח המתמשך בין זרמי היהדות לגבי הכרת המדינה
בטכסי הגיור שעורכים הזרמים הלא-אורתודוקסיים בחו"ל ובעיקר בארץ.

2

בעיית ההגדרה,

הקיימת כאמור בכל הדתות ,מחריפה במיוחד ביהדות ,בשל היחסים המורכבים הקיימים בה בין
יסודות דתיים ולאומיים .הגישה האורתודוקסית )ואולי כל הזרמים הדתיים( רואה זהות מלאה
בין העם היהודי ובין נאמני תורת ישראל ,כך שאדם איננו יכול להיות יהודי בדתו בלי להיות
גם יהודי בלאומיותו  -ולהפך .אנשים חופשיים רבים ,לעומת זאת ,רואים עצמם כשייכים לעם
היהודי .הם מקבלים את החשיבות ההיסטורית-תרבותית של הדת היהודית להיווצרותו ושמירתו
של העם היהודי ,אולם רואים את חברותם בהווה בעם היהודי ככזו שאיננה מחייבת אותם לזהות
דתית יהודית )או לזהות דתית כלשהי(.
במסגרת אמנה כמו זו שלנו ,זהו בדיוק סוג המחלוקות שברור לגמרי כי אין טעם לנסות להיכנס
אליהן או לתת להן "פתרון" .אלא שההקשרים המדיניים בהם ניתן יחס מיוחד לאדם בגין
"יהדותו" מעוררים ,בהכרח ,את המחלוקות האלה ומעבירים אותן מתחום הדיון התיאולוגי או
האידיאולוגי אל תחום המשפט והמעשה הפוליטי .האתגר המרכזי של הפרק הראשון באמנה הוא
"פירוק" הקשר הזה ,בין תשובות מוסמכות שהמדינה צריכה לתת על מנת לאכוף את חוקיה
ולמלא את תפקידיה ,ובין מחלוקות דתיות ותרבותיות לגבי זהויות יהודיות ,בין חלקים וזרמים
בעם היהודי בארץ ובעולם .כפי שנראה ,פירוק הקשר איננו יכול להיות מלא .יחד עם זאת,
הצלחנו להקהות מעוקצו של המצב הקיים כיום ,לפיו רשויות המדינה ורשויות דתיות נכנסות על
כורחן להתנגשויות חזיתיות ביניהן ,כאשר המדינה קובעת ,כביכול ,מיהו יהודי על-פי הדת.
זאת אנו עושים בכמה דרכים :אנו מציעים לשמור על העיקרון לפיו בן לעם היהודי זכאי
לעלות ארצה כעקרון יסוד של מדינת ישראל .אלא ש"בן לעם היהודי" יכול להיות אדם שיש לו
קשר מוכח לעם היהודי גם אם איננו "יהודי על-פי ההלכה בפירושה האורתודוקסי" .הקהילות
האורתודוקסיות תקבענה מיהו יהודי כדרכן .מדינת ישראל לא תהיה כפופה למסגרת זו .מכיוון
שעקרון השבות ,גם לפי תפיסתנו ,מעניק הטבות מרחיקות-לכת למי שנראה כבן העם היהודי,
נראה לנו כי יש לקבוע באופן מוסמך ,על ידי המדינה ,זכאותו של אדם להטבות אלה .שיקולי
המדינה בהענקת זכאות לעלייה יהיו שונים מאלה של ההלכה ,על-פי פירושה האורתודוקסי,
בקובעה מיהו יהודי .זכאים אלו יכללו בנים לאבות יהודיים וכן מי שהתגייר בגיור מוכר,
אורתודוקסי ולא אורתודוקסי ,או מי שיש לו קשר מוכח ,ממושך ועמוק לעם היהודי ,וכן את בני
משפחותיהם הגרעיניות.
 2לדיון מקיף בהיבטים המשפטיים של מאבק זה ראו מ .קורינלדי חידת הזהות היהודית :חוק השבות – הלכה למעשה
)נבו (2001 ,בעמ' ) 93-73להלן" :קורינלדי"(.
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לרישום פרטים זהותיים במרשם ,כשלעצמו ,אין נפקות משפטית .חשיבות הרישום היא בעיקר
סמלית ,ויש לו גם היבטים של נוחות מנהלית .לפיכך ,המרשם ישקף את עקרון "ההגדרה העצמית"
)תוך שמירה על כללים מוסכמים לקביעת זהויות( .יחד עם זאת ,המרשם יכלול פרטים המתעדים
את הבסיס לאותה הגדרה עצמית ,כך שכל אדם אחר ,שתהיה לו נגישות למרשם ,יוכל לקבוע
על-פי נתוני המרשם אם גם בעיניו נחשב אותו אדם כיהודי.
מעבר לעקרונות אלה ,אנו מציעים לשנות במידה מסוימת את פרטי ההסדרים הנהוגים כיום לגבי
שבות והתאזרחות .ראשית ,עקרון השבות יוגבל רק למי שיש לו קשר ממשי לעם היהודי ,בניגוד
למצב הקיים .שנית ,נבחין בין הזכות לעלות לארץ ולהתיישב בה ובין הזכות לקבל את אזרחותה.
שלישית ,תבוטל ההבחנה בין אזרחי הארץ היהודים והלא-יהודים לעניין הענקת זכויות לתושבות
ולהתאזרחות לבני משפחותיהם .מכלול עקרונות אלה מכתיבים את גישתנו המפורטת לבעיות של
שבות ,התאזרחות ,מרשם וגיור.

 .IIהמצב הקיים
על-פי המצב הקיים ,כניסה לישראל ,שהות בה והתאזרחות בה מוסדרים בשלושה חוקים עיקריים:
חוק השבות ,חוק הכניסה לישראל ,תשי"ב – ") 1952חוק הכניסה לישראל"( ,וחוק האזרחות .חוק
הכניסה לישראל קובע כי רשאי לשהות בארץ רק אזרח ,או מי שיש לו אשרת עולה או רישיון
ישיבה .הוא מבחין בין תושבות עראי ותושבות קבע.
ליבו של חוק השבות הוא ההכרזה כי "כל יהודי זכאי לעלות ארצה" )סעיף  1לחוק( .החוק נתקבל
לאחר דיון חגיגי בכנסת ובהסכמה רחבה .ראש הממשלה דאז ,דוד בן-גוריון ,שהציג את החוק,
הצהיר כי החוק איננו מעניק ליהודים זכות של שבות ,אלא הוא רק מכיר בזכותם הקיימת מימים
ימימה ומצהיר עליה .היו שקראו להכניס לחוק הוראה מפורשת כי אי אפשר יהיה לשנות אותו
בכל רוב .למרות תחושה זו של חגיגיות ,חוק השבות לא תואר כ"חוק יסוד" ,ובן-גוריון דחה את
ההצעה לשריין אותו .זאת מאחר והחוק נתקבל זמן קצר לאחר שנתקבלה החלטת הררי ,שדחתה
את קבלת החוקה .בן גוריון לא חפץ לשוב אל הדיון הזה ולחוקק חוקים משוריינים.

3

תחילה ,לא כלל חוק השבות הגדרה ל"יהודי" לצורך החוק .בפועל ,הייתה מידה מסוימת של
העלמת עין כאשר הגיעו לישראל עולים ,ונטייה לקבל בשלמותן משפחות מעורבות ,על-פי חוק
השבות.

4

הייתה תחושה של שותפות גורל עם משפחות מעורבות כאלה ,שאפשרה השתלבותן

המלאה בחיי הקהילה היהודית בישראל ,בין אם בחרו בני המשפחה הלא-יהודים להתגייר,
 3חוק היסוד הראשון שנתקבל לפי החלטת הררי הוא חוק יסוד :הכנסת משנת .1958
 4כך מסביר זאת השופט זילברג בספרו " :אין נודעת חשיבות מרובה כל כך לדיוק ההגדרה המשפטית ,כי חוק השבות,
סוף סוף לא לסכסוכים ולמשפטים נוצר .מטרתו היא שיבת בנים לגבולם ,ואם אדם הרואה את עצמו יהודי מבקש
לעלות ארצה ,ושלטונות העליה ישוכנעו ,על-פי כל ראיה סבירה שהיא ,כי אמנם יהודי הוא ,וודאי לא ינעלו את שערי
הארץ לפניו" )מ .זילברג המעמד האישי בישראל )תשכ"ה( ,עמ' .(349
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ובין אם העדיפו שלא לעשות כן .ההנחה היתה כי אנשים שאינם משתייכים לעם היהודי לא
יציגו עצמם כיהודים כדי לעלות למדינה צעירה הנאבקת בקשיים ובמכשולים .יוצא אפוא כי
העמימות בחוק לא יצרה בעיות מעשיות .זכות ההתאזרחות מכוח שבות לפי החוק הייתה קיימת
רק ל"יהודי".
בעניין רופאייזן

5

הגיעה הסוגיה לראשונה לבית המשפט ,כאשר נזיר נוצרי ,שנולד יהודי ,ביקש

לעלות לארץ על-פי חוק השבות דווקא .הבעיה לא הייתה מעשית  -אלא עקרונית וסמלית -
המדינה הסכימה לתת לאח דניאל רישיון ישיבת קבע בארץ ואף לאזרח אותו ..בית המשפט דחה
את תביעתו של רופאייזן וקבע כי ההגדרה של "יהודי" בחוק השבות איננה דתית כי אם לאומית,
וכי אף אם לפי ההלכה יהודי שחטא נשאר יהודי – הרי לעניין שבות" ,יהודי" איננו כולל מי
שבחר במפורש להיות בן דת אחרת.

6

ההחלטה של בית המשפט עלתה בקנה אחד עם תחושות

הציבור על כל חלקיו ,ולכן לא עוררה צורך לבחון מחדש את החוק.
לא כך היה בעניין בנימין שליט 7 .שם ביקשו העותרים – קצין יהודי בצה"ל ואשתו הלא יהודייה
– לרשום את בניהם כיהודים בלאומיותם .פקיד הרישום סירב לעשות כן ,על-פי ההנחיות שהיו
לו לפיהן רק יהודי בדתו יכול להיות יהודי בלאומיותו.

8

לאחר התלבטויות ארוכות ,פסק בית

המשפט העליון ,ברוב של חמישה נגד ארבעה ,כי יש לקבל את העתירה ולרשום את ילדי העותרים
כיהודים בלאומיותם.

9

בעקבות ההחלטה בעניין שליט שונה חוק השבות בשתי נקודות חשובות :בתיקון משנת  1970הוגדר
המונח "יהודי" על-פי ההגדרה ההלכתית המוכרת  -בן לאם יהודיה או מי שנתגייר – עם התוספת
"והוא אינו בן דת אחרת" )סעיף 4ב לחוק( ,אך הורחב מאוד מעגל זכאי העלייה על-פי חוק
השבות )סעיף 4א( ,כדי לא למנוע עלייתם של בני משפחות מעורבות .התוצאה המשולבת היא
כי החוק נותן הגדרה צרה ,כמעט-הלכתית ,ל"יהודי" ,אך מאפשר עלייה רחבה ,לרבים שאינם
יהודים ואף אינם קשורים קשר כלשהו אל שאיפת העם היהודי לממש את זכותו להגדרה עצמית
בישראל .השאלה שנשארה פתוחה לאחר השינוי בחוק השבות נוגעת רק לגיור – האם יהודי הוא
מי שהתגייר בכל דרך ,או רק מי שהתגייר כהלכה )על-פי פירושה האורתודוקסי( .יש לציין כי
העתירה של שליט נגעה לשאלת הרישום בנושא "לאום" במרשם התושבים ,בעוד התיקון הוחל
גם ,ואולי בעיקר ,על חוק השבות.
 5בג"צ  72/62רופאייזן נ' שר הפנים ,פ"ד טז).2428 (4
 6לדיון בפסק הדין ראו א .רובינשטיין המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל )מהדורה חמישית ,מאת אמנון
רובינשטיין וברק מדינה ,הוצאת שוקן ,ירושלים ותל אביב ,תשנ"ז( ,כרך א' ,בעמ'  .115ראוי לציין כי ישנה מחלוקת
בשאלה אם אמנם ההלכה רואה יהודי מומר כיהודי .ראו קורינלדי ,עמ'  .38-37לפי ביקורת זו ,לא היה צורך להצדיק
את דחיית עתירתו של רופאייזן בכך ש"יהודי" על-פי חוק השבות שונה מ"יהודי" על-פי ההלכה.
 7בג"צ  58/68שליט נ' שר הפנים ,פ"ד כג).477 (2
 8הנחיות אלה עצמן היו תוצאה של המשבר הקואליציוני של  1958ומשאל "חכמי ישראל" שעשה ראש הממשלה
דאז דוד בן גוריון בעקבותיו.
 9לדיון קצר בפסק הדין ראו ר .גביזון מדינה יהודית ודמוקרטית :מתחים וסיכויים )תשנ"ט( בעמ'  .59כמו הרב מדן גם
אני סבורה כי טוב היה עושה בג"צ אם היה מאמץ את דעת המיעוט ,מטעמיהם של שופטי המיעוט החילוניים ,שחשבו
כי אין זה מתפקידו של בית המשפט להכריע בסוגיות כה טעונות ומפלגות .יחד עם זאת ,אינני מקבלת את עמדתו כי
מי מן השופטים פעל ביומרנות ובניסיון לפרש את התורה .להפך ,הרוב הגדול של שופטי הרוב נמנעו בכוונה מלהיכנס
לגופם של דברים ,ופסקו על סמך פירוש היקף הסמכות של פקיד הרישום .גם השופט ברנזון ,עליו מסתמך הרב מדן
בדברי ההסבר שלו )להלן( ,איננו מתיימר לפרש את התורה .להפך ,הוא ממשיך את קביעת בית המשפט בעניין רופאייזן,
ומסביר מדוע יש לאמץ הגדרה רחבה של ”בן לעם היהודי“ בהקשרים של רישום או שבות.

130

פרק ראשון :שבות ,אזרחות ,מרשם וגיור

סעיף  4לחוק השבות אף הוא רלוונטי לענייננו .הוא קובע כי יראו כל יהודי שעלה אי פעם לארץ,
וכל יהודי שנולד בה ,כעולה על-פי חוק השבות .מטרת ההצהרה הייתה בעיקרה סמלית – להדגיש
את יסוד ה"עלייה" שביחסו של כל יהודי בישראל למולדתו .אולם הצירוף של סעיף  4ושל סעיף
4א )סעיף בני המשפחה( יצר ,כפי שנראה ,הפלייה בין יכולת הקניית האזרחות של יהודים אזרחי
המדינה ואזרחים לא יהודיים שלה.

10

 .2גיור
שינוי החוק אחרי פרשת שליט סגר אמנם את שאלת "מיהו יהודי" בצורה בה התעוררה בעניין
זה,

11

אולם השאיר פתוחה את שאלת הגיור .שאלת היחס בין מרכיבים דתיים ולאומיים בזהות

היהודית לא הסתיימה ,כמובן ,אולם שוב אין היא יכולה להתעורר במסגרת יישום חוקי המדינה.
מי שברור לכל שאיננו יהודי בדתו איננו יכול לנסות להרשם כיהודי בלאומיותו .החוק לא פירש,
בכוונת מכוון ,מה ייחשב גיור מוכר לצורך מרשם או שבות .העמימות המשפטית הצטרפה לעלייה
הכללית בבולטות של מתחים בין הזרמים ביהדות ,ותביעות של הזרמים הלא אורתודוקסיים
להכרה ולשותפות .ואכן ,אחת המחלוקות המרכזיות המשסעות בעת הזו את הציבור היהודי בארץ
ובעולם היא שאלת כשרות הגיורים של זרמים לא אורתודוקסיים .בית המשפט העליון ,בשבתו
כבג"צ ,מילא וממלא תפקיד מאוד מרכזי במחלוקת זו .בשנות השמונים הוא פסק כי לצורך רישום
)אבל כנראה גם לצורך שבות( ,גיור לא אורתודוקסי בחו"ל הוא גיור מוכר.

פסיקה זו גרמה

12

למשברים בממשלה ,אולם המערכת "חיה" עם ההחלטה בשלום יחסי ,עד שהחלה להתעורר שאלת
המונופולין האורתודוקסי על גיור בישראל ,כמו גם שאלת ההכרה ב"גיורי קפיצה" – גיורים לא
אורתודוקסיים שבהם הלימודים וההכנה נעשים בארץ ,והמועמד עובר את הגיור עצמו בבי"ד של
קהילה מתאימה בחו"ל .בעניין גולדשטיין ,פסק בג"צ ,ברוב דעות ,כי אין בחוק הישראלי בסיס
למונופולין האורתודוקסי על גיור ,והפנה את ההסדרה של נושא הגיור לחקיקה.

13

אבל ,התנגדות

בארץ ובעולם מנעה חקיקת חוק שיקנה מונופולין למערכת האורתודוקסית .הקשיים בהשלמת
מהלך חקיקתי הביאו להקמת ועדת נאמן ,שישבה על המדוכה זמן רב .היא הגיעה להסכם שזכה
לתמיכה רחבה בכנסת ,אך לא אושר על ידי הרבנות הראשית.

14

מכוח המלצות הוועדה ,הוקם

בית-ספר משולב לגיור של כל הזרמים ,שבקיץ  2001סיים את מחזור הלימודים הראשון שלו.

במקביל ,הוגשו כמה עתירות של פרטים ושל תנועות לא אורתודוקסיות בדרישה כי יירשמו כיהודים
מי שגוירו על ידם .העניינים אוחדו ונדונו בפני הרכב מורחב של  11שופטי בג"צ .בחודש יולי ,2000
 10ראו גם סעיף )2ב() (3לחוק האזרחות ,שלא ברור מה היחס בינו ובין הסיפא לסעיף )2א( לאותו חוק.
 11ואכן ,בג“צ כלל לא התקשה לדחות ,בהרכב של שלושה שופטים ובפסק דין קצר ,את עתירתו של שליט כי ילדו
השלישי ,שנולד לאחר העתירה הראשונה ,יירשם כיהודי בלאומו :בג"צ  18/72שליט נ' שר הפנים ,פ"ד כו).334 (1
 12בג"צ  230/86מילר נ' שר הפנים ואח' ,פ"ד מ) 436 (4ואח"כ בג"צ  264/87התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש"ס
ואח' נ' הממונה על מרשם האוכלוסין ואח' ,פ"ד מג).723 (2
 13בג"צ  1031/93אליאן )חוה( פסרו )גולדשטיין( נ' שר הפנים ,פ"ד מט).661 (4
 14להמלצות ועדת נאמן לעניין הגיור ראו קורינלדי ,נספח ד) ,(1עמ' .210-203
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סיים בית המשפט את שמיעת טיעוני הצדדים .המדינה ביקשה מבית המשפט לתת אישור להסדר
נאמן )הקובע כי גיור ייעשה רק בבי"ד אורתודוקסי ,למעשה ,ברבנות הראשית( גם אם לא נחתמו
המלצות הוועדה וההסדר לא יעוגן בחקיקה .בחלק מן העתירות – טרם ניתנה החלטה.

15

בחלקן –

ניתנה החלטה .על-פי פסק הדין ,שפסקו עשרה שופטים כנגד דעתו החולקת של השופט אנגלרד ,מי
שגויר בידי רב רפורמי או קונסרבטיבי בישראל יירשם כיהודי בתעודת הזהות.

16

חלק מן העתירות האלה נסבות רק על רישום במרשם ,וחלק עוסקות בהכרה בגיור לצורך שבות.
במרשם התושבים בישראל יש כיום רישום הן של לאום והן של דת .בתעודת הזהות ,לעומת זאת,
הופיע מאז ומעולם רק רישום של הלאום .כזכור ,עתירתו של שליט נגעה לרישום "לאום" .חלק
גדול של העתירות התלויות ועומדות עתה נוגע לרישום של לאום ודת כאחד ,על סמך גיור לא
אורתודוקסי .כאמור ,בג"צ לא קשר את פסיקותיו בעניין רישום עם שאלת הזכאות לשבות,
אך ,מכיוון שההגדרות אחידות ,לא ברור איך ניתן ליצור הבחנות בין שני ההקשרים .יתירה
מזו ,כפי שציינו ,תיקוני החוק בעקבות הלכת שליט היו דווקא בחוק השבות עצמו ,ולא בחוקי
המרשם.

17

בעניין שליט ביקש בית המשפט להימנע מהחלטה על ידי כך שיוצא רישום הלאום

ממרשם התושבים .הכנסת דחתה הצעה זו )בין השאר בעקבות עמדת הממסד הביטחוני כי
הרישום נחוץ( .אחרי ההחלטות האחרונות בעניין גיור לא אורתודוקסי ,בוטל רישום הלאום
בתעודת הזהות .כעת קיים רישום לפי פרטים אלה רק במרשם התושבים עצמו.
בעבר הייתה מדיניות מרחיבה של הכרה בזכאות עלייה לפי שבות למתגיירים בארץ ,אולם זו צומצמה
בזמן האחרון בשל ריבוי מקרים של אנשים המתגיירים לצורך רכישת אזרחות ישראלית .בתי הספר
לגיור ,כמו גם בתי הספר של התנועות הלא אורתודוקסיות ,מקבלים על עצמם ,בינתיים ,הגבלת
לומדים לצורך גיור למי שיש לו אשרת ישיבה בארץ ,על מנת למנוע תופעה רחבה של גיור לצורך
הגירה .יחד עם זאת ,מדובר במגבלה מרצון ,ואין ערובה כי זו נאכפת באופן מלא או כי ניתן יהיה
מכוחה למנוע זכות לשבות ממי שנתגייר ,למרות שנפלה טעות לגבי הכללתו במסגרת מגיירת.
אלא שהתנועות הלא-אורתודוקסיות מרכזות את מאבקן בעניין הגיור והמרשם לאו דווקא
בנושא השבות .בעיניהן ,יש חשיבות גדולה למאבק הסמלי על כך שלא יהיה מונופולין לתפיסה
האורתודוקסית לעניין הכוח לגייר ולצרף אנשים לקולקטיב היהודי .זרמים אלה מכירים בכך
שלפי המצב המשפטי הקיים גיוריהם לא יתפסו לצורך הכרה של בתי הדין הרבניים ,לצורך
נישואין וגירושין או לצרכים אחרים שבהם יש לאורתודוקסים מונופול .יחד עם זאת ,זרמים
אלה תובעים כי רשויות המדינה עצמן ,כגון פקידי המרשם או אף שר הפנים ,לא יוכלו למנוע
מהם הכרה כזרמים לגיטימיים של יהדות ,וכי גיורים שלהם ייחשבו מוכרים לצרכים כגון אימוץ,
שירות בצבא ,או הקשרים אחרים .מבחינתם ,ובצדק ,המאבק הוא מאבק על מהות הגישה הדתית
ליהדות ,ועל המידה בה הם נראים בעיני מדינת ישראל חלק חשוב ולגיטימי של היהדות הדתית.
 15בג"צ  2859/99מקרינה ואח' נ' משרד הפנים; בג"צ  ,2597/99טושביים נ' שר הפנים.
 16בג"צ  ,5070/95, 2901/97ע"א  392/99נעמת – תנועת נשים עובדות ומתנדבות ואח' נ' שר הפנים ,תק )על( .634 (1) 2000
 17אם כי תיקון חוק השבות בשנת  1970כלל גם תיקון מקביל בחוק המרשם ,לפיו "לא יירשם אדם כיהודי
לפי לאומו או דתו אם הודעה לפי חוק זה או רישום אחר שבמרשם או תעודה ציבורית מראים כי הוא איננו
יהודי…" סעיף 3א)א( לחוק המרשם.
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צריך להבין כי זו בדיוק הנקודה המכבידה על האורתודוקסים )אשר הניבה את סירוב הרבנות
הראשית לאמץ באופן מלא את המלצות ועדת נאמן( .בעיני היהדות האורתודוקסית ,מתן ההכשר
לתנועות הלא אורתודוקסיות הוא החלק הקשה ביותר.
במלים אחרות ,במאבק על ההכשר או מניעתו )להבדיל מן המאבק על הסדרים מעשיים( ,קשה
ביותר להגיע להסכמות .חשוב ,לכן ,לנסות להגיע להסכמות אמינות בנושאים המעשיים .לגבי
הנושאים האידיאולוגיים ,יש להניח לזמן ולמציאות לעשות את שלהם.

 .4התאזרחות
חוק האזרחות קובע מנגנונים שונים של התאזרחות ,שהראשון והחזק בהם הוא התאזרחות מכוח
שבות )סעיף  2לחוק( .זו התאזרחות הניתנת לאדם כעניין של זכות ,ואיננה תלויה בשיקול-דעתו
של שר הפנים .אזרחות מכוח שבות ניתנת מיידית ואוטומטית לזכאי עלייה ,לפי חוק השבות.
חוק האזרחות פותח גם מנגנונים אחרים לרכישת אזרחות :אזרחות מכוח ישיבה בישראל )סעיף
 3לחוק( הייתה הצינור העיקרי באמצעותו הוקנתה אזרחות לערבים שהיו אזרחי המנדט הבריטי
ונשארו תושבי ישראל .אזרחות מכוח לידה )סעיף  (4מוענקת על-פי "עקרון הדם" ,לפיו אזרח
ישראלי מקנה את אזרחותו לילדיו.

18

בנוסף למסלולים אלה ,שבהם האזרחות מוקנית לאדם

אוטומטית על סמך תנאים עובדתיים מסוימים שהוא ממלא – קובע החוק מסלול של התאזרחות.
סעיף ) 5א( לחוק קובע את התנאים להתאזרחות של אדם בגיר שאיננו אזרח ישראל )הימצאות
בישראל ,שהייה בישראל בשלוש השנים מתוך החמש שלפני הגשת הבקשה ,זכאות לישיבת קבע,
השתקעות בישראל או כוונה להשתקע ,ידיעת מה של השפה ,ויתור על אזרחות אחרת( .התאזרחות
כפופה לשיקול דעת )סעיף )5ב(( ,והמתאזרח חייב להצהיר נאמנות למדינה )סעיף )5ג(( .סעיף  7לחוק
קובע כי בן זוג של אזרח ישראלי ,או של מי שביקש להתאזרח והוא פטור מתנאי ההתאזרחות
הרגילים ,יהיה אף הוא פטור מהם .סעיף  8לחוק קובע כי התאזרחותו של אדם מעניקה אזרחות
גם לילדיו הקטינים שביום ההתאזרחות היה המתאזרח רשאי להחזיק בהם ואשר היו תושבי
ישראל או שטח המוחזק בידי צה"ל.
עד  1996הייתה מדיניות המדינה לאפשר לאזרחים יהודיים במדינה להעניק אזרחות מכוח שבות
פיקטיביים ,שינתה המדינה את מדיניותה וכיום היא איננה מכירה בתחולת חוק השבות על מקרים
כאלה .שינוי המדיניות זכה לאישור בג"צ.

19

 18תיקון החוק משנת  1996מבחין בין לידה בישראל ,שאז האזרחות ליילוד היא אוטומטית ,ובין לידה מחוץ
לישראל ,שאז האזרחות היא אוטומטית רק אם אחד מן ההורים היה אזרח מכוח שבות ,ישיבה ,התאזרחות,
אימוץ או לידה בישראל לאזרח ישראלי .במלים אחרות ,אזרח ישראלי מכוח לידה מחוץ לישראל איננו יכול
להעביר לילדיו את אזרחותו.
 19בג"צ  3648/97סטמקה ואח' נ' שר הפנים ואח' ,פ"ד נג)) 728 (2פסק הדין ניתן לגבי  28עתירות שהוגשו ושהדיון
בהם אוחד(.
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לבני זוגם הזרים ,בהסתמך על סעיף  4לחוק השבות .משהתרבו מקרים של חשש לנישואין
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 .IIIבעיות במצב הקיים
המצב הקיים ,כפי שתואר לעיל ,יוצר כמה מחלוקות ,קשיים ובעיות .חלקם היה ברור כבר
כאשר נחקקו ההסדרים ,וחלקם התברר רק מאוחר יותר ,כאשר השתנו תנאי הרקע של המציאות
החברתית והמדינית.
 .1מחלוקת ראשונה היא לגבי עקרון השבות עצמו .אזרחי ישראל הערבים ,כמו גם הפלסטינים
ומדינות ערב ,התנגדו לחוק זה מאז ומתמיד ,וראו בו הפלייה פסולה על בסיס של דת או
לאום .לטענתם ,חוק כזה איננו מתיישב עם עקרון אי האפליה ,והוא נוגד גם אמנות בינלאומיות
מפורשות ,האוסרות הפלייה בהגירה על בסיס של גזע ,לאום או דת .מתן ההגדרה הדתית
ל"יהודי" בשנת  1970חיזק את הביקורת על החוק ,וגרם לכך שכוחות אלה מתארים את ישראל
כתאוקרטיה ,שאין לה כלל זכות להגדרה עצמית לפי משפט העמים .בשנים האחרונות מצטרפים
לביקורת זו גם כוחות רדיקליים במגזר היהודי.

20

לפי ביקורת זו ,אף אם הייתה הצדקה מסוימת

לחוק השבות בשנות המדינה הראשונות ,כיום בטלה הצדקה זו .בעיקר נכון הדבר כאשר אנו
משווים את עקרון השבות עם התנגדותה הנחרצת של ישראל למימוש של "זכות" שיבה הנטענת
על-ידי הפלסטינים שעזבו את בתיהם בישראל בזמן מלחמת .1947-49
 .2מחלוקת שנייה ,פנים-יהודית ,קיימת לגבי אפיון "יהודי" בחוק השבות ובמרשם .בנוסף
למחלוקות האידיאולוגיות הבסיסיות ,מתעוררת גם שאלת הדרך הנכונה לטפל בהן .בין חכמי
ישראל שענו למכתבו של בן-גוריון בשנת  1958בדבר שאלת "מיהו יהודי" ,היו כמה שזעמו על
עצם שאלתו – לדעתם ,הוא היה צריך להסתפק בקביעה הנחרצת של הרבנות הראשית לעניין
"מיהו יהודי" .אחרים טענו בצורה לא פחות נחרצת כי במדינת ישראל הריבונית והדמוקרטית,
שהיא מדינת הלאום של בני העם היהודי כולם ,דתיים כחילוניים ,אסור כי פירוש "יהודי" ייעשה
בידי רשויות דתיות .לאלה מצטרפות המחלוקות בין זרמי היהדות .מבחינתנו ,שאלת מפתח היא
השאלה המוסדית :האם הסוגיה הזו היא עניין למשא ומתן פוליטי ,שצריך להיעשות במוסדות
המדינה ,או שמא היא שאלה הלכתית ,או אולי היא שאלה של זכויות אדם בסיסיות שצריכה
להיחתך בבית המשפט?
 .3הקניית אזרחות אוטומטית ומיידית למהגרים מסוג מסוים ,על-פי כל עיקרון ,מכבידה מאוד על
יכולתה של מדינה לשלוט בהגירה אליה ,חושפת אותה לתנועות הגירה בלתי מבוקרות העלולות
לפגוע ברווחת אזרחיה ותושביה ,ומאפשרת הבדלים בין אלה הזכאים להתאזרחות ובין אלה
שאינם זכאים לה .אזרחות מיידית גם מאפשרת לעולים ליטול חלק פעיל בבחירות עוד לפני
שהשתלבו בחיי המדינה ועמדו על המרקם שלה ועל בעיותיה המיוחדות .ככל שמספר זכאי העלייה
 ועמה ההתאזרחות האוטומטית והמיידית  -גדול יותר ,הבעיה מחמירה. 20יצויין כי בית המשפט העליון לא התייחס ישירות לשאלה זו ,אולם הוא עקבי בפסיקתו בכך שהוא רואה את
חוק השבות כביטוי מוצדק ומרכזי של היהודיות של מדינת ישראל .ראו ,למשל ,ע"ב  2/88בן שלום ואח' נ' ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת השתים-עשרה ,פ"ד מג) .221 (4וגם הנשיא ברק בבג"צ  6698/95קעדאן נ' מנהל מקרקעי
ישראל ואח' ,פ"ד נד).258 (1

134

פרק ראשון :שבות ,אזרחות ,מרשם וגיור

 .4עקרון השבות ,גם לטעמם של התומכים בו ,נועד לתמוך במימוש זכותו של העם היהודי להגדרה
עצמית מדינית בישראל ,ובזכותם של פרטים לחיות במדינה היחידה בעולם שבה יש תרבות
ציבורית עברית ויהודית .הסדר שבות המעלה לארץ ציבורים גדולים שאינם מקדמים אף אחת
מן המטרות האלה הוא הסדר שאיננו מקדם את מטרותיו המוצהרות .זהו ,לכן ,הסדר שאיננו
כלי יעיל להשגתן ,אך גם הסדר שאיננו יכול להיות מוצדק על-פי הטעמים המצדיקים את עקרון
השבות במשמעותו החמורה והצרה יותר .חוק השבות הקיים )בסעיף 4א( מקנה את זכויות העולה
גם לבני משפחתו ,עד לאשת נכדו ,של יהודי .עוד הוא קובע ,שזכותם של הללו קיימת ועומדת
גם אם הסב היהודי ,שכל משפחתו נכריה ,איננו עוד בחיים ,וכן אם הוא עצמו איננו עולה
כלל ארצה .חוסר ההיגיון והצדק בהסדרים אלה גובר ,נוכח ההתנגדות הישראלית למימוש "זכות"
שיבה לפלסטינים שהתגוררו בשטח ישראל.
 .5גם ברמה הסמלית ,הפתרון של הגדרה הלכתית צרה ל"יהודי" ,והרחבת מעגל זכאי העלייה,
איננו טוב .ההגדרה ההלכתית-אורתודוקסית ל"יהודי" צרה מידי לפי התפיסה הלאומית ,שכן היא
מוציאה מכלל העם היהודי ,למשל ,אנשים שנולדו לאבות יהודים )ואימהות גויות( .במציאות
הנוכחית ,ובעיקר במצבם של יהודי ברית המועצות לשעבר ,דבר זה הוא בלתי אפשרי .ה"פתרון"
של ראייתם של אנשים כאלה כזכאי עלייה מכוח קרבת משפחה איננו טוב ,והוא יוצר יותר
קשיים מאשר הוא פותר ,כאמור לעיל .נדגיש ,כי פתרון זה חותר תחת תפיסה רחבה של העם
היהודי ושל אחריות הדדית בתוכו ,מכיוון שהוא מאמץ בלעדית הגדרה הלכתית של גבולות העם
היהודי במציאות חברתית ופוליטית שבה חלק גדול מן הציבור ,יהודי ולא יהודי כאחד ,איננו
רואה כך את גבולות העם היהודי .פתרון כזה הביא בעבר ועלול להוסיף להביא בעתיד לשלל
תוצאות גרועות.

21

כאמור ,גם מבחינת מוסדות המדינה ,זהו פתרון בעייתי ביותר .הקניית נפקויות,

על-פי חוק המדינה ,ל"יהודיותו" של אדם מחייבת את מוסדות המדינה ,שאינם הלכתיים ,לפרש
ביטוי זה ולתת לו משמעות מעשית .אימוץ ההגדרה ההלכתית ל"יהודי" איננו משאיר למדינה
ברירה אלא לנקוט עמדה בשאלה פנים-הלכתית מעצם טיבה .אין שום דרך למנוע פרשנות
מוסמכת של בית המשפט למונח זה .סביר להניח כי במקרים רבים ,בית משפט חילוני יראה
עצמו חייב להעדיף פירושים לא הלכתיים ,המשקפים ,לדעתו ,את ההעדפות והתפיסות של חלקים
רחבים בציבור .מצב כזה עלול ליצור התנגשות חזיתית בין הממסד ההלכתי וההלכה ובין מוסדות
המדינה ובית המשפט .התנגשויות כאלה מביאות ,בדרך כלל ,לפגיעה בלגיטימיות של המוסדות

 .IVההצעה
על רקע הדברים האלה אני מקווה כי קל יותר להעריך את עקרונות ההצעה ואת פרטיה.

)א( .עקרון השבות

21

ראו גם להלן התייחסותו של הרב מדן בדברי ההסבר שלו בפרק הזה לתוצאות הגרועות.
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המתנגשים זה בזה.

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

הדיון שלנו כולו יוצא מנקודת הנחה עקרונית משותפת :לגיטימי כי העם היהודי יוכל לממש
במדינת ישראל את זכותו להגדרה עצמית מדינית .לגיטימיות זו מצדיקה אימוץ מדיניות הגירה
שתתמוך במימושה של זכות זו .יחד עם זאת ,למדינת ישראל יש מחויבות כלפי כל אזרחיה,
יהודים ולא יהודים כאחד .הסדרי השבות ,ההגירה וההתאזרחות צריכים לבטא בצורה הולמת
את שני היסודות האלה.
אנו ערים לכך שיש בישראל ובעולם כאלה השוללים את הלגיטימיות של זכותו של העם היהודי
להגדרה עצמית מדינית בישראל ,ולכן אינם מקבלים את הלגיטימיות של צעדים שיתמכו במטרה
זו.

22

הדיון שלנו איננו אמור לתת לשאיפותיהם ולמשאלותיהם אלה מענה פוליטי .זהו דיון

במסגרת הנחות היסוד האלה ,ולא דיון עליהן .יחד עם זאת ,ההסדר המוצע אמור להיות הוגן
גם מבחינתם של אלה ,שכן למרות שהוא איננו עומד בהתאם לשאיפותיהם המדיניות ,הוא איננו
פוגע בזכויותיהם האזרחיות :חוק השבות איננו עוסק בשוויון בין אזרחי המדינה ,אלא בשאלה למי
הזכות להפוך לאזרח המדינה .מצד שני ,אין ספק כי השליטה על ההגירה וההתאזרחות במדינה
היא כלי שיש לו השפעה עצומה על רווחת האזרחים ,שכן הוא עשוי להשפיע במידה רבה או אף
מכרעת על הרכב האוכלוסייה .כך קרה בארץ :מאז קום המדינה ועד עתה ,עלה מספר היהודים
והערבים בישראל בערך באותו אחוז שנתי ממוצע ,אלא שהרוב הגדול של הגידול באוכלוסייה
הערבית נובע מילודה ,בעוד הרוב של הגידול באוכלוסייה היהודית נובע מעלייה.
לטעמי ,עקרון השבות ניתן להצדקה הן במונחים של מוסר פוליטי והן במונחים של משפט
בין-לאומי ,אם-כי הצדקה זו איננה קלה ואיננה פשוטה .אינני רוצה להרחיב כאן .לטעמי,
ההצדקה להמשך קיומו של עקרון שבות מורכבת משני טעמים קשורים .הטעם הראשון עוסק
ביכולת לממש את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית .מימוש זה דורש המשך קיומו של רוב
יהודי במדינה בה מתממשת הזכות .מוצדק מצד המדינה כי תעשה מאמץ לשימור רוב כזה ,כל
עוד הוא איננו פוגע בזכויות האזרחים .מימוש כזה מוצדק לעצמו ,וגם על מנת לאפשר ליהודים
לחיות במדינה שיש בה תרבות ציבורית יהודית-עברית .הטעם השני הוא כי הזכות של פרטים
ל"שבות" היא למעשה זכותם לבחור לחיות במדינה כזאת .עקרון שבות ,לפחות במרכיב השני
שלו ,כמעניק העדפה במדיניות הגירה לבני העם שהמדינה היא מדינת הלאום שלו ,קיים במדינות
רבות בעולם ,בעיקר באירופה ,והוא הונהג מחדש בחלק גדול ממדינות הלאום שהוקמו בעקבות
התפרקות ברית המועצות והגוש הסובייטי ,במזרח אירופה ובמרכזה .יש לציין כי יש אף מדינות
השוללות במפורש "זכות" שיבה של בני מיעוט לאומי )שיש להם מדינת לאום סמוכה( ,כגון חוקת
מדינת הודו .מתחים על רקע הרצון לשמור על קיומו של רוב לאומי במדינה אחת ,לפחות כאשר
יש לבני העם השני מדינה סמוכה משלהם ,אינם מיוחדים לישראל ולסכסוך היהודי-ערבי .טיעון
מצדיק נוסף לעקרון השבות הוא זה של הפליה מתקנת.

23

לאור עמדה זו ,ההצעה שומרת על העיקרון הרחב לפיו בני העם היהודי זכאים לעלות לישראל.
כאמור ,רעיון זה איננו טריוויאלי כלל ,והוא שנוי במחלוקת עמוקה .לפיכך אנו מציעים גם כי
 22חלק מן השוללים אף כופרים בעצם קיומו של העם היהודי ,ו"עם" שאיננו קיים ,ממילא אינו זכאי להגדרה עצמית.
 23לטיעון זה ראו מאמרו של א .כשר"Justice and Affirmative Action: Naturalization and the Law of Return", Israel ,
) ,(Yearbook on Human Rights, Vol. 15, 1985עמ'  .101לביקורת הטיעון ראו גנז )תשנ"ה( ,הערה  26להלן.
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עקרון זה יעוגן בחוק יסוד .הדבר נכון מבחינה סמלית .הוא גם חשוב למקרה שעקרון השבות
יצטרך להתמודד מול עקרון של שוויון אזרחי.

24

מאותה סיבה אנו מכלילים בחוק היסוד גם את

ההגדרה הכללית של 'בן לעם היהודי' .הפרטים האחרים בהסדרי השבות וההתאזרחות ייקבעו
בחוקים רגילים ובהסדרים מנהליים מתאימים .כאן חשוב להדגיש כי אנו מבחינים בין "עלייה",
המוגנת בחוק היסוד ,והיא זכות לבוא ארצה ולהשתקע בה ,ובין רכישת האזרחות במדינת ישראל.
הסדרי רכישת האזרחות מכוח שבות יהיו דומים ,לפי המלצתנו ,להסדרי התאזרחות רגילים .חשוב
גם להדגיש כי בחרנו בכוונה בביטוי "בן לעם היהודי" המדגיש את השייכות הלאומית של אדם
לעם היהודי ,והשונה מן הביטוי הנוכחי בחוק השבות" ,יהודי" ,שקיבל פרשנות של זהות דתית .בכך
אנו מבקשים להדגיש ,כבר ברמת חוק היסוד ,כי מטרתו לזהות זכאי עלייה על-פי השתייכותם
הלאומית לעם היהודי ,וכי השתייכות זו שונה מן ההגדרה ההלכתית-אורתודוקסית ל"יהודי".
השמירה על עקרון השבות במובן החזק נובעת מצירוף של שיקולים אידיאולוגיים ופוליטיים ,עם
הדגשה על הראשונים .להערכתנו ,אין שום סיכוי להצעות כגון ביטול זכות השבות כליל ואימוץ
של סעיף "נרדפות" במקומה .גם ההצעה לפיה העדפות מכוח שבות תינתנה רק במסגרת מכסות
הגירה קבועות תיתקל לדעתנו בקשיים אדירים .אבל מעבר לקשיים פוליטיים אלה ,הרעיון לפיו
ישראל צריכה להיות פתוחה לעלייה יהודית נראה לנו רעיון יסודי שמוצדק וחשוב להתאחד סביבו.
הטיעונים נגד חוק השבות הם חשובים וכבדי משקל ,וחשוב להתעמת אתם לגופם ולא לבטל
אותם רק כאנטישמיות ושנאת ישראל .אולם ,לדעתנו ,טיעונים אלה אינם מכריעים את הכף
נגד עקרון השבות .להפך ,עקרונות בינלאומיים מוכרים ואוניברסליים מצדיקים את רעיון המדינה
היהודית 25 ,וגם את עקרון השבות הנלווה אליה.

26

מי זכאי לעלות?
השאלה החשובה ביותר אחרי שהוחלט לשמור על עקרון השבות היא מי זכאי לעלות .על סמך מה
שנאמר עד עתה ,צריך להיות ברור מהם עקרונות הצעתנו :יכול לעלות רק מי שיש לו קשר מוכח
לעם היהודי ,יחד עם משפחתו הגרעינית .החוק צריך לצמצם את החשש כי יעלו לארץ מי שאינם
מתאימים לתיאור זה .הדבר נכון הן מבחינת מטרות עקרון השבות ,והן מבחינת הרצון לצמצם
את ההשפעה של עלייה מכוח שבות על רווחת תושבי הארץ ,יהודים ולא יהודים כאחד .מצד שני,
מגדירים עצמם כיהודים ,אבל לא לדחות את אלה הרואים עצמם כיהודים ,אך תפיסות היהדות
שלהם שונות מן התפיסה ההלכתית על-פי פירושה האורתודוקסי.
ואכן ,מטרת ההסדרים המוצעים על ידינו היא לזהות ,בצורה הטובה ביותר ,את זכאי העלייה .אבחין כאן בין
 24חשוב להדגיש כי בשלב זה איננו מניחים כי חוקי יסוד מקנים ,אוטומטית ,זכות לביקורת שיפוטית .מעבר
לכך ,כלל לא ברור כי השוויון מעוגן בחוקי היסוד – בסוגיה זו קיימת מחלוקת .אנו משאירים את שאלת החוקה
בכלל ,ומנגנון הביקורת על סטיות ממנה ,לשלב מאוחר יותר של הדיון :ראו פרק חמישי לדיון שיטתי יותר בבעיות
ההסדרה החוקתית והמשפטית.
 25ראו על כך מאמרי "המדינה היהודית :הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה" תכלת  13סתו תשס"ג .50 2002
 26לשלד טיעון בכיוון זה ראו ח .גנז" ,חוק השבות והפליה מתקנת" ,עיוני משפט יט )תשנ"ה(  ;697 – 683ח .גנז,
"לאומיות והגירה" )מתוך :רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית  -ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי ז"ל )מ .מאוטנר,
א .שגיא ,ר .שמיר )עורכים( ,הוצאת רמות – אוניברסיטת תל אביב ,תשנ"ח( בעמ'  .341ראו גם ח .ה .כהן" ,חוק
השבות" ,גשר שנה .96 (1972) 18
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האפיון של מי שיש לו קשר לעם היהודי צריך להיות מכליל .הכוונה היא להוציא אנשים שאינם
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קני המידה התוכניים לזיהוי "בן לעם היהודי" ובין השאלות המוסדיות ושאלת רמת ההסדרים המוצעים.
" .1בן לעם היהודי"
התלבטנו בזיהויו של "בן לעם היהודי" והיחס בין קטגוריה זו ובין "יהודי על-פי ההלכה" .בסופו
של דבר ,על-פי הצעתנו ,מרכיב מרכזי בשייכות לעם היהודי הוא ראייתו של האדם כיהודי על-פי
המסורת הדתית .אינני רואה במרכיבים אלה של האפיון של "בן לעם היהודי" "כניעה" לאפיון
ההלכתי .אין זה מקרה כי הרוב המכריע של "חכמי ישראל" ,דתיים ולא דתיים ,שענו לשאלתו של בן
גוריון ,לא מצאו דרך אחרת לזהות "יהודי" ,פרט לזו שנקבעה על ידי ההלכה .ההרחבות שאנו קובעים
נועדו להבהיר כי יכולים להיות אנשים ,שאינם יהודים על-פי ההלכה ,הזכאים לעלות לישראל מכוח
שייכותם לעם היהודי .אולם ,הניתוק בין האפיון ההלכתי ואפיון "מי שזכאי לעלות מכוח שבות"
איננו בא להטיל ספק בקשר ההיסטורי העמוק בין העם היהודי ובין הדת היהודית ומסורתה.
ההגדרה של "בן לעם היהודי" שאנו מציעים מניחה פירוש הלכתי לביטוי "יהודי" )לצורך קביעת
יהודיותם של הורי המבקש לעלות ארצה ולא לצורך קביעת יהודיותו של המבקש עצמו(.

27

יחד עם

זאת ,היא מרחיבה את הזכאות לעלייה מכוח שבות בכמה צורות .ראשית ,לעניין עלייה ,בן לאב
יהודי כמוהו כבן לאם יהודייה .שניהם כלולים בסעיף  1להגדרה .סעיף זה דן ,אפוא ,ביהודיות
על-פי קשר דם .הקטגוריה השנייה של "בן לעם היהודי" היא זו של "מצטרפים" ,כאשר קטגוריה
זו איננה כוללת ,בהכרח ,רק מתגיירים .לנקודה זו אחזור בהמשך .כל "מצטרף" ,אף אם התגייר
גיור אורתודוקסי למהדרין ,נדרש להראות תנאי נוסף על מנת להיות זכאי שבות ,דהיינו) :א( קיום
אורח חיים יהודי )שאיננו מחייב שמירת מצוות; חיים/השתתפות במסגרת יהודית מספיקים( ,או
)ב( נרדפות מחמת יהדותו .מטרת הדרישה הנוספת הזו היא ,כאמור ,צמצום החשש לשימוש לרעה
בסעיפי זכאות העלייה ,כדי למנוע שיחולו גם על אנשים שאין להם קשר זהותי למפעל של מימוש
ההגדרה העצמית של העם היהודי.
פסקת ה"ההצטרפות" איננה מפרטת דרכי הצטרפות מהן  -בכוונת מכוון .נראה לנו כי המורכבות
של המצב בנקודה זו מחייבת שמירת שיקול-דעת וגמישות .צריך יהיה לתת תשובות לשאלות כגון:
האם גיור ,מכל סוג שהוא ,הוא הדרך הבלעדית להצטרפות לעם היהודי? אני נוטה לתת לשאלה
זו תשובה שלילית ,אבל ברור כי צריך יהיה למצוא דרך לבחינה רצינית של דרכי הצטרפות שלא
בדרך של גיור .מבנה זה – קטגוריה של "הצטרפות" במקום בחינה של גיור  - per seיאפשר גם
להקהות מעוקצו של הויכוח הקיים כיום בנושא הגיור הלא אורתודוקסי .הוא יאפשר הבחנה בין
הכרה בגיור לצורך ענייני מעמד אישי ,שהיא ,במצב הקיים בישראל ,הכרה באדם כ"יהודי" על-פי
ההלכה על-פי פירושה האורתודוקסי,

28

לבין הכרה בגיור כדרך של הבעת רצון להצטרף אל העם

 27לפירוש אחר של החוק הקיים ראו אמרות אגב מפורטות של השופט ברק )כתוארו דאז( בבג"צ  265/87ברספורד
נ' משרד הפנים ,פ"ד מג)) 793 (4להלן – הלכת ברספורד( .השופט ברק קובע שם כי למרות שקנה המידה של "נולד
לאם יהודייה" הוא דתי-הלכתי ,הרי שאשה שהתגיירה גיור לא אורתודוקסי יכולה להעניק זכות שבות לילדיה .קביעה
זו לא הייתה נחוצה להכרעה באותו עניין.
 28למעשה ,לפי הצעתנו בעניין נישואין והתרת נישואין ,גם לצורך ענייני המעמד האישי יוכלו אנשים לבחור מסלולים
בהם לא יהיה צורך לבחון את יהדותם ,או שזו תיבחן לפי קני מידה לא אורתודוקסיים .לשאלת "מיהו יהודי" תהיה
חשיבות בעיקר לקביעת הצורך בגט על ידי בית הדין הרבני ,על מנת להינשא מחדש .ראו להלן בפרק השני.
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היהודי ,המספיקה לצורך הכרה בו כ"בן לעם היהודי".
שנינו מאוחדים בדעה כי לצורך השתייכות ללאום היהודי ,כל גיור רציני ומוכר על ידי זרם יהודי
צריך להיחשב .מובן כי הדבר איננו משנה את ההתנגדות האורתודוקסית לקבלת גיור כזה כדרך
של הצטרפות מלאה לדת היהודית .זהו ויכוח פנים-דתי ,והיתרון של הצעתנו בכך שהיא איננה
נוקטת בו עמדה כלשהי לגופו של עניין ,אך מבהירה כי לצורך שבות – הצטרפות בדרך של גיור
לא אורתודוקסי היא שוות מעמד וערך להצטרפות בדרך של גיור אורתודוקסי .בשני המקרים,
חשוב לבחון את מהימנות הגיור ואת רצינות הכוונה להצטרף ,ולא את התפיסה האידיאולוגית
לגבי מהי צורת ההצטרפות הנכונה.
כך אנו רואים את העובדה כי מצטרפים ,שהם בדרך כלל מתגיירים ,צריכים להראות "דבר
מה נוסף" על מנת להיחשב זכאי עלייה לישראל מכוח עקרון השבות .עצם עובדת הגיור איננה
מספיקה .דרישה נוספת זו איננה באה להקשות על מתגיירים ,ובעיקר איננה באה להקשות על
מתגיירים לא אורתודוקסיים .היא באה לשרת אינטרס שצריך להיות משותף לכל זרמי היהדות
– לצמצם את החשש לשימוש לרעה במנגנונים של מעין-גיור על מנת לרכוש באמצעותם זכויות
עלייה לישראל ,כאשר מטרת ה"גיור" כלל איננה הצטרפות לעם היהודי ,אלא דרך לנצל לרעה
את עקרון השבות.
כוונה זו שלנו מודגשת בכך שאיננו מבחינים ,במבחנים המוצעים ,בין מתגיירים בגיור אורתודוקסי
ובין מתגיירים אחרים .אין פה ייחוד של גיורים לא אורתודוקסיים ,אלא להפך  -ערעור על
המונופולין האורתודוקסי לצורך קביעת דרכי הצטרפות ליהדות לצורך שבות .יתירה מזו ,יש בכך
אמירה מפורשת כי מניפולציה בגיור לצורך הגירה ועל מנת לקבל טובות הנאה עלולה להיעשות
גם )וחמור מכך ,אולי נעשית אף בפועל( במסגרות הגיור האורתודוקסי .הבקרה ,מבחינת עקרונות
השבות ,צריכה להיות של המדינה ,והיא צריכה להביא בחשבון את המתח בין גיור לצורך הגירה
ובין גיור לצורך הצטרפות .הדרך העיקרית לזהות את הגיור לצורך הצטרפות תהיה בבחינת אורח
החיים )לאו דווקא מבחינה דתית( של המתגייר לאחר גיורו .לפיכך ,גיור לצורך שבות יצטרך
להיות מלווה בתקופת הכשרה מסוימת ,שבה ניתן יהיה להיווכח כי אכן הגיור הוא חלק מתהליך
משמעותי של הצטרפות לעם היהודי.

כי מטרתנו לא הייתה לצמצם את ההכרה על-פי הדין הקיים בגיורים לא אורתודוקסיים .להפך.
רצינו לשחרר את מבחני זכאות העלייה מן המחלוקות ההלכתיות ,תוך כדי התגוננות מפני
הצטרפויות-סרק לצורך התאזרחות שאין עמן רצון או כוונה להצטרף לעם היהודי .לצורך זכאות
עלייה ,אנו מכירים בשתי קטיגוריות :מי שהוא בן לאב או לאם יהודיים על-פי ההלכה )שהוא
זכאי עלייה באופן אוטומטי( ומי שהצטרף לעם היהודי .האחרון יצטרך לקיים אחד משני תנאים:
זיקה כלשהי לעם היהודי "מקיים אורח חיים יהודי" ,או הירדפות בשל יהדותו .כל מתגייר,
הלכתי או אחר ,ייחשב כמי שהצטרף לעם היהודי .גם הוא זכאי עלייה באופן אוטומטי ,אלא

139

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

בדיון בקבוצת הביקורת הובעו חששות לגבי פגיעה בזרמים הלא-אורתודוקסיים .חשוב להדגיש
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שיש לבחון את כנות ההצטרפות .על רקע עניין גדול בהגירה לישראל מטעמים כלכליים ,יש
להקים מנגנונים שיאפשרו להבחין בין מי שמתגייר על מנת להצטרף לדת היהודית ובכך לעם
היהודי ,ובין מי שמתגייר על מנת לזכות בטובות הנאה .לצורך כך יש לקבוע מיהן הקהילות
היהודיות היכולות לגייר )מוצע לכלול את כל הזרמים המוכרים ביהדות ,אולם לשלול באופן
מפורש קבוצות הטוענות ליהודיות אך אינן מקובלות ככאלה על ידי הציבור היהודי ,כגון יהודים
משיחיים(.

29

מוצע גם לדרוש תנאי של חיים בקביעות בקהילה יהודית או באורח חיים יהודי )לאו

דווקא דתי( ,שתאפשר להבחין בין מתגיירים לצורך הצטרפות ומתגיירים אחרים.

30

פסקת ה"הצטרפות" הניבה עוד כמה חששות .ראשית ,נטען כי התנאי "מקיים אורח חיים יהודי"
הוא תנאי דתי .בכך ,על-פי הטענה ,אנו מעדיפים בדרך האחורית את דרישות הגיור האורתודוקסי
דווקא .כאמור לעיל ,איננו מטילים תנאי של קיום אורח חיים יהודי דתי .כוונתנו היא לוודא כי
הֵגר מקיים זיקה כנה לעם היהודי וכי לשם כך הוא התגייר.
מצד שני ,הועלתה גם הטענה כי יש לקבוע את ההצטרפות רק על-פי מבחן הגיור ,שכן הגדרה
פתוחה יותר משאירה שיקול דעת רחב מידי בקביעת זכאי עלייה .טענה זו הועלתה בעיקר
במקומות שבהם יש חשש כי תנאי "אורח חיים יהודי" בקהילה קל מאוד למניפולציה ,ויאפשר
זכאות עלייה גם למי שאין להם קשר של ממש לעם היהודי .לדעתי ,לא ראוי להסתפק בהצטרפות
על ידי גיור ויש לאפשר מבחן רחב יותר לקיומה של הצטרפות .גישה זו נובעת הן מהשקפה
יהודית-תרבותית-חילונית לפיה ניתן לקיים זיקה אמיתית לעם היהודי המתבססת על התרבות – על
השפה והספרות העברית ,למשל  -והן משיקולים מעשיים .לדידנו ,אין להוציא אנשים אלו מראש
ממעגל המצטרפים .להפך – הכללת הקטגוריה החדשנית הזאת היא הזדמנות לפיתוח יצירתי של
כמה מן הסוגיות הקשות ביותר של זהויות יהודיות בימינו .כמו כן ,לעמדה זו ,כאמור ,גם שיקולים
מעשיים .המציאות המורכבת בנושא זה מחייבת ,לדעתנו ,את פתיחות ההגדרה של "מצטרפים".
כך ,לדוגמא ,במציאות האמריקאית היום – ובוודאי בדור הבא  -ייתכן אדם שהוא בן לאב יהודי
ולאם לא יהודיה ,כאשר גם האב הוא בן לאב יהודי ולאם לא יהודיה ,הרואה עצמו יהודי לכל
דבר ,פעיל בקהילה היהודית ,וייתכן אף נשוי לאישה יהודייה .אדם זה לא יהיה "בן לעם היהודי"
לפי פסקת "קשר הדם" מאחר והגדרתנו דורשת כי האב או האם יהיו יהודים על-פי ההלכה
)האורתודוקסית( .יחד עם זאת ,לי אין כל ספק כי אדם כזה מקיים את תנאי ההצטרפות למרות
שלא היה עולה בדעתו – לפני שיגיע לארץ – כי עליו להתגייר.
לבסוף ,שימרנו בקני המידה שלנו ,בצורה מתוקנת ,את הלקח מפרשת רופאייזן )שהוכלל גם
 29קבוצות הטוענות להיותן יהודיות ,אך אינן נתפסות ככאלה על-ידי הציבור היהודי על כל זרמיו ,מעוררות יותר מאשר
בעיה של גיור .שכן ,לטענתן של קבוצות אלה ,חבריהן אינם יהודים מכוח הצטרפות לעם או לדת היהודיים ,אלא שהם
יהודים מקדמת דנא .מוסדות מדינה אינם כשירים בדרך כלל לטפל בבעיות מסוג זה ,אולם בג“צ לא התקשה לדחות
עתירה כזו של קבוצת היהודים המשיחיים )יהודים למען ישו( ,למרות שהקהילה אכן שומרת מנהגים יהודיים ואיננה
משתייכת לאף עדה נוצרית מוכרת .ראו הלכת ברספורד .בעיות דומות התעוררו לגבי השומרונים ,הפלאשמורה וביתא
ישראל מאתיופיה ועדות הקראים .לדיון מפורט ראו קורינלדי.178-121 ,
 30הדרישות האלה ,כאמור ,אינן באות להכביד על גיורים לא אורתודוקסיים .כך ,למשל ,גיור קונסרבטיבי שנעשה
שלא בקהילה בה חי המתגייר ,מפני שבקהילה זו אין בית דין לגיור ,יהיה כשר .למעשה ,ברגע שגיור יהיה מוכר
על ידי זרם מוכר ,הדבר יספק לצורך הכרה בו .ההכרעה איך ניתן לעשות גיור תקף תהיה של המוסדות של הזרם
המוכר .יש לציין כי גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים אליהם נחשפתי הם גיורים רציניים ,הכוללים לימוד ממושך ,והם
בהחלט מצביעים על כוונה של ממש להצטרפות.
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בתיקון חוק השבות משנת  :(1970זכאי עלייה יהיה רק מי שאינו רואה את עצמו כבן דת אחרת.
ההצעה שלנו ,בניגוד למצב הקיים ,איננה פוסלת כל מי שעל-פי הוראותיה של דת כלשהי נחשב
בן דת אחרת .כגון יהודי שהוטבל לנצרות ,אך הרואה עצמו באופן פעיל כיהודי ,או בן לאב
מוסלמי ,הנראה בעיני האיסלאם כמוסלמי ,אך איננו מקיים אורח חיים מוסלמי פעיל .אלה ,אם
הם עומדים בתנאים האחרים של הסעיף ,יהיו זכאי עלייה.

31

אלא שגם אנו סבורים כי אדם

כדוגמת האח דניאל איננו צריך להיות זכאי עלייה לישראל )אם כי אנו מצדיקים את האפשרות
שניתנה לו להשתקע בה( .אדם המקיים באופן פעיל אורחות חיים דתיים של דת אחרת איננו
עולה לארץ על מנת לחיות בה חיים יהודיים כחלק מן העם היהודי .במסגרת העקרונות הכלליים
שלנו – אדם כזה לא צריך להיות זכאי עלייה לפי חוק השבות.
ולבסוף ,נאמר לנו כי הצעתנו איננה רצויה ,שכן היא מחזקת את ההבחנה בין "יהודי" במלוא
מובן המילה ,שהוא יהודי על-פי ההלכה בפירושה האורתודוקסי ,ובין "בן לעם היהודי" ,שהוא
– כך על-פי הטענה  -יהודי ממדרגה שנייה ,יהודי מסופק ,יהודי פחות מכובד .משתמעת מן
הביקורת התקווה כי חשיבה יצירתית או גמישה יותר הייתה יכולה להציע פתרון "אמיתי" :תהיה
לנו קטגוריה אחת ,מכלילה ,של יהודיות ,שתהיה מקובלת על כל זרמי היהדות ועל כל הגישות
בעם היהודי .ואכן ,תקווה זו הייתה כלולה גם במכתבו של בן גוריון לחכמי ישראל .אלא שכל
הניתוח שלנו על המצב הקיים ועל הבעיות הקיימות בו מראה כי אין פתרון כזה ,וכי הניסיון
לרתום את החשיבה והמעשה להגדרה אחידה של "יהודי" הניבה את הקשיים שציינו .אם יש
פתרון שירבע את העיגול נודה גם אנו כי הוא עדיף .אבל ,כל עוד לא הצביעו בפנינו על פתרון
כזה ,המצב הקיים הוא שכל צד מציע כי ההגדרה האחידה תהיה זו שהוא תומך בה .אנו מעדיפים
להודות כי הגדרה אחידה איננה אפשרית ,ולאמץ פתרון המבחין בין ההקשרים השונים בהן
נשאלת שאלת שייכותו של אדם לעם היהודי ,על מנת לתת מענה מעשי מספק להקשרים אלה.
את הויכוחים הפילוסופיים ,ההיסטוריים והתיאולוגיים על מהות היהדות ועל שאלת הזהות או
הזהויות היהודיות אני מותירה לתחומי עיסוק אחרים .מכיוון שההגדרות השונות ניתנות בהקשרים
מעשיים ספציפיים ,אין בהן – לדעתי – כדי לבסס שתי קטגוריות של יהודים – ומכיוון שלא
נוצרות שתי קטגוריות ,ממילא אף אחת מהן איננה יכולה להיות "נחותה" מרעותה.
 .2רמת ההסדרים וזהות מקבלי ההחלטות

לקבל את ההמלצות המוסדיות שלנו :רק עקרון השבות והגדרת "בן לעם היהודי" יעוגנו בחוק
יסוד; ההגדרה תהיה מסגרתית ולא מפורטת; הפירוט לא ייעשה בחוק ,אלא בהנחיות פנימיות,
שתתקבלנה על ידי שר הפנים באישור הממשלה; על קני המידה המהותיים שייקבעו בדרך זו
)להבדיל משאלת יישומם למקרים ספציפיים( לא תהיה ביקורת שיפוטית .אני ערה ,כמובן ,לקושי
 31בכך אנו מעדיפים את פסיקת בג“צ המאוחרת על זו המוקדמת .בפסיקה מוקדמת החליט בג"צ כי מבחן ההשתייכות
לדת אחרת צריך להיגזר מן הדת האחרת :בג"צ  482/71קלרק נ' שר הפנים ,פ"ד כז) ,113 (1בג“צ  563/77דורפלינגר
נ' שר הפנים ,פ"ד לג) .99 (2לאחר ביקורת נדחתה הלכה זו ,והיום נקבעת גם התשובה לשאלת ההשתייכות לדת
אחרת על-פי נקודת המוצא היהודית ,אלא שלא ברור אם זו הלכתית או לאומית-חילונית )ראו המחלוקת בין
השופטים ברק ואלון בעניין ברספורד(.
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רבים מאלה שנטו לקבל את כל המלצותינו המהותיות בנושא זה ,או את מרביתן ,התקשו

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

לקבל המלצות כאלה על רקע המציאות הפוליטית שלנו ,שבה שרי פנים נוטים לבוא ממגזר דתי
או אף חרדי ,וממשלות ישראל נוטות להיות מאולצות על ידי שיקולים קואליציוניים .גם המציאות
איננה נוחה ,שכן בישראל יש היסטוריה לא קצרה של התנכלות של אנשי ממסדים אורתודוקסיים
למי שאיננו פועל על-פי תפיסתם .עד היום יש קשיים ניכרים ,לעתים ,בהכרה לצורך שבות של
מי שנתגייר גיורים לא אורתודוקסיים בחו"ל.

32

למרות כל אלה ,ההצעה המוסדית שלנו נראית

לי ניתנת להצדקה .על כן ,בעיניי זו איננה הצעת פשרה שלא תגונה ,שהייתה הכרחית על מנת
לקבל הסדר הנראה לי חיוני .ההצעה הזו ,על כל מגבלותיה וחסרונותיה ,נראית לי עדיפה לגופו
של עניין על המצב הקיים.
ראשית ,לשאלה באיזו רמה של הסדרה יש לעגן את עצם ההגדרה של "בן לעם היהודי" .כיום,
עקרון השבות וההגדרה של מיהו יהודי לצורך שבות ,ומי זכאי לעלייה על-פיו ,כמו גם פרטים
אחרים לגבי שבות ואזרחות ,נמצאים באותו מדרג חקיקתי – חוק רגיל .אנו מציעים לעגן את
עקרון השבות וההגדרה של מי שזכאי ליהנות ממנו בחוק יסוד ולשריין אותו ,ולהשאיר את
ההסדרים האחרים לרמות חקיקה נמוכות יותר .אין ספק לגבי עקרון השבות עצמו .אנו מעריכים
כי קיימת הסכמה מספקת על עקרון זה על מנת לאפשר חקיקתו כחוק יסוד ,וכי הוא יועבר אף
ברוב גדול בהרבה מזה הנדרש על-פי הצעתנו .אולי שונה המצב בנקודה זו לגבי הגדרת "בן לעם
היהודי" .סביר מאוד כי האפיון הזה יעורר מחלוקת לא קטנה .וייתכן גם כי שיקולים או
נסיבות שישתנו יביאו לרצון או לצורך לשנות את ההגדרה .למרות זאת ,הגדרת 'בן לעם היהודי'
היא לב ההצעה .נראה לנו חשוב לשריין גם אותה .את הגמישות בחרנו לשמור על ידי העובדה
שחלק גדול מן ההסדרים איננו קבוע בה ,ואיננו יכול להיות קבוע בה .ממילא ,הבעיה המרכזית
שהועלתה בדיונים שלנו לא הייתה לגבי עקרונות המסגרת של ההגדרה ,אלא לגבי הצורה בה זו
תמולא תוכן באמצעות הנחיות ופירושים .מהן דרכי ההצטרפות? איך נבטיח כי יוכרו גיורי חו"ל
של הזרמים הלא אורתודוקסיים? ואיך נבטיח ,מצד שני ,כי לא ייפתחו מנגנוני עקיפה מתוחכמים
של ההנחיות ,שתהיינה מבוססות על מציאות חברתית וקהילתית של תפוצה אחת ,אך לא יתאימו
לתפוצה אחרת?
כאן צריך יהיה לנקוט מינון נכון של בחירה בין רמות חקיקה שונות .המסגרת תשוריין בחוק יסוד.
מאפיינים אחרים שחשוב לא לאפשר שחיקתם בקלות על ידי שרי פנים או אילוצים קואליציוניים
יוכלו להיות כלולים בחוק .הסדרים אחרים חייבים להיות מפורטים ,גמישים ופרטניים ,ואין הם
מתאימים לחקיקת הכנסת.

33

נראה היה לנו עדיף ,לכן ,להמליץ כי ההנחיות האלה תיקבענה ברמה

של חקיקת משנה .על מנת להקטין את החשש משימוש לרעה בכוח ,קבענו כי ההנחיות האלה
תהיינה שקופות ,כי יינתן להן פרסום ציבורי רחב ,וכי הן לא תהיינה בסמכותו של שר הפנים
 32לכאורה ,הלכות מילר וש"ס היו צריכות לפתור עניין זה ולפתוח את הדרך להכרה קלה בגיורים לא אורתודוקסיים
שנעשים בחו"ל .אף אם ניתן להבין רצון למנוע הכרה בגיורי "קפיצה" ,אינני רואה הצדקה לפירוש מכביד של
דרישת הגיור בקהילה ,כך שימנע הכרה בגיור לא אורתודוקסי של אנשים שגויירו על-פי כללי הזרם שלהם ,אך
שלא נמצא בקהילתם שלהם בי"ד לגיור.
 33כך ,למשל ,ישנן בעיות ייחודיות של עלייה ושל זיהוי מי שקשור לעם היהודי בתפוצות שונות .אין דומה המצב בהודו
לזה באתיופיה .ושני אלה אינם דומים למצב בקהילות מסוימות של ברית המועצות לשעבר .לפירוט ראו קורינלדי ,שער
שני .ראו במיוחד פרק י"ב :נוהל הטיפול הקונסולרי במועמדים לעלייה מארצות חבר העמים ,עמ' .184-179
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בלבד ,אלא של שר הפנים באישור הממשלה כולה .אם נחוץ מנגנון בקרה נוסף ,ניתן לדרוש
כי התקנות תאושרנה גם בידי רוב מיוחס של ועדת חוקה חוק ומשפט.

34

ההנחה שלנו הייתה כי

למוסדות אלה יהיה אינטרס מדיני מובהק לאמץ הסדרים שיתנו מענה הולם לצרכים חברתיים
ומדיניים אמיתיים ,וכי בכך בלבד ישנה ערובה מספיקה לכך שההסדרים שיאומצו יהיו קבילים.
למותר לציין כי אם ההנחיות שתתקבלנה יסטו באופן חמור מן ההבנות שאנו מסרטטים )כגון
לגבי ההכרה בגיורים לא אורתודוקסיים( צריך יהיה לבחון מחדש את המהלך כולו .ההסכמה
למהלך הזה איננה מבוססת על אפשרות שההסדר שיאומץ ישנה לרעה מן המצב הקיים כיום
לגבי הזרמים הלא אורתודוקסיים .להפך ,הכוונה המפורשת היא כי ההסדר שיאומץ יהיה יותר
"ידידותי" לזרמים אלה מן המצב הקיים.
וכאן אני מגיעה לנקודה האחרונה בסוגיית השבות :מי יאכוף על הממשלה ועל הענפים הפוליטיים את
העקרונות האלה ,אם אנו מצהירים מראש כי הכללים שייקבעו לא יהיו כפופים לביקורת שיפוטית? האם
אין בהמלצה הזאת הפקרה מדעת של השאלות היסודיות ביותר בהוויה שלנו ,לגחמות של ממשלות? אינני
סבורה כך ,הניסיון בעקבות פסק הדין בעניין שליט ,כמו גם ההיסטוריה של התערבות בג"צ בענייני
הגיור ,מסבירים את עמדתי .אכן ,שיקוליה של הממשלה אינם תמיד רק ענייניים או ראויים .אין ספק כי
במקרים רבים ממשלות ,ואף הכנסת עצמה ,מונעות על ידי שיקולים מפלגתיים או כוחניים .אבל יתרונן
של הממשלה ושל הכנסת הוא בהיותם גופים ייצוגיים ,ולכן יש בהם )לפחות באופן פוטנציאלי( ביטוי
לכל הזרמים ,לכל הקולות ולכל ההעדפות .המסקנה אליה מגיעים מוסדות כאלה היא ,בהכרח ומטבע
הדברים ,מסקנה פוליטית שיש בה תמיכה של חלק ניכר בציבוריות הישראלית .עובדה היא כי ממשלות
ישראל לא הצליחו לחוקק חוק שייתן מונופולין אורתודוקסי על הגיור בישראל .מצד שני ,עובדה היא כי
גם לא הצליחו לחוקק יסודות מרכזיים של "המהפכה האזרחית" .חוק השבות ,למרות שאיננו משוריין,
תוקן רק פעמיים מאז נחקק בשנת  .1950וזאת למרות שקיימת היום הסכמה רחבה כי חלק מהוראותיו
יוצר מצבים לא רצויים .התיקון החשוב שבהם ,זה של  1970בעקבות פסק הדין בעניין שליט ,הוא תיקון
שלא עמד היטב במבחן הזמן .אין זה מענייני כאן להיכנס בהרחבה לשאלה אם טוב עשה בית המשפט
שהחליט כפי שהחליט ,ואם טוב עשתה הכנסת שהגיבה על ההחלטה כפי שהגיבה.
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כלקח לעתיד ,נראה

לי כי נכון להסכים מראש כי נושאים מסוג זה יהיו ,מבחינת בית המשפט" ,בלתי שפיטים" .אין ספק
כי בנושאים אלה יהיה מאבק ,וחשוב שיהיה מאבק .אולם השאלות האלה צריך שתוכרענה על ידי נציגי
הציבור ,ולא בבתי המשפט כעניין של עקרונות .אין תשובה אחת ויחידה ,הנדרשת על-פי זכויות אדם,
בית המשפט – ובפני החברה כולה  -מכשול.
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 34כשלעצמנו ,לא סברנו כי דרוש מנגנון נוסף של בקרה – ולכן נמנענו מהמלצה על אישור נוסף של ועדת חוקה ,חוק ומשפט.
 35אציין רק בקצרה ,כי נראה שהדרך הטובה ביותר הייתה זו שהציע בית המשפט העליון עצמו – מחיקת סעיף הלאום
ממרשם התושבים ,מחיקה שהייתה מביאה לעיקורה של העתירה ולהפסקת הצורך לדון בה לגופה .אלא שהכנסת קיוותה
כי בית המשפט יוציא עבורה את הערמונים מן האש ,וייתן לגיטימציה לגופו של עניין להכרעתה היא .בית המשפט
– בצדק – לא רצה לעשות זאת .אלא ששופטי הרוב לא השכילו להתחמק מן השאלה לגופה ,באמצעות החלטה לא
להתערב מטעמי חוסר שפיטות ,כפי שהמליצו שופטי המיעוט החילוניים – אגרנט ולנדוי .כאמור ,לאחר פסקי הדין של
בג"צ בעניין רישום "יהודי" בתעודת הזהות למי שהתגייר גיור לא אורתודוקסי בארץ ,בוטל רישום ה"לאום" בתעודת
הזהות .הוא עדיין קיים במרשם התושבים עצמו.
 36מסקנה זו נתמכת גם כאשר סוקרים את מדיניות הממשלה לגבי עליית קבוצות כגון הפלאשמורה או את מדיניות ההתייחסות
לקבוצות קטנות כגון השומרונים והקראים .לכאורה ,אלה הן קבוצות שאין להן כוח פוליטי ,וצריך היה לסמוך על בג"צ על
מנת להגן עליהם .בפועל ,בג"צ נקט פה מדיניות נבונה של חוסר התערבות מקום שהשלטונות אימצו מדיניות מסוימת .שינויים
במדיניות נגרמו כתוצאה מלחצים פוליטיים )ואף ממחלוקות פוליטיות פנים-דתיות( .נראה לי כי כך אכן צריך להיות ,וכי צורה
זו של קבלת הכרעות מבטיחה גם הלימה טובה יותר )אם כי לא מושלמת( בין ההחלטה המתקבלת ובין הביצוע שלה.
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לשאלה מיהו יהודי או מי זכאי עלייה לישראל בשל זיקתו לעם היהודי .מכיוון שכך ,לא טוב לשים בפני
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במובן מסוים ,יצדקו נציגי הזרמים הלא אורתודוקסיים ,שיחשבו כי מצבם בהצעה שלנו יהיה
פחות טוב ממצבם כיום ,שכן כיום הם יכולים לפנות לבג"צ וזה יכול להכריז תמיכה עקרונית
בפלורליזם דתי .התערבות כזו של בג"צ תמשיך להיות אפשרית בעניינים כגון שוויון בהקצבות
וכד' ,התערבות כזו תהיה גם במקומה אם רשויות המדינה יסרבו לתת לאדם הכרה או זכות
בניגוד להנחיות שתאומצנה .אולם נכון הדבר כי לפי הצעתנו ,לא יוכלו נציגים של זרמים כאלה,
או פרטים שייפגעו ,לתקוף בבית המשפט את עצם ההנחיות שתאומצנה .כאמור ,אינני רואה
בעובדה זו חסרון הכרחי ,אלא תוצאה חיובית כשלעצמה :אין לאדם "זכות" להיראות כזכאי עלייה
למדינה ,או לקבוצה או זרם לתבוע מן המדינה כי תכיר בכוחה לצרף אנשים לקולקטיב היהודי
במסגרת חוקי המדינה .אלה הן החלטות הנמצאות בשיקול הדעת של הגופים הפוליטיים במדינה,
ואת המאבק על החלטותיהם צריך לעשות בזירה הציבורית פוליטית.

)ב( אזרחות והתאזרחות
הבחנה בין עלייה ובין אזרחות .מרכיב מרכזי בהצעתנו הוא יצירת הבחנה חזקה בין "עלייה" –
מימוש זכות להתיישב בארץ ,ובין רכישת האזרחות ,המקנה גם זכות השתתפות פוליטית .אנו
מציעים להתייחס לאזרחות הישראלית ברצינות ,ולהגביר את השוויוניות במנגנוני ההתאזרחות בין
זכאי עלייה לפי שבות ובין מתאזרחים אחרים ,הנדרשים להצביע על מידה מסוימת של השתלבות
ושל מחויבות למדינה ולחוקיה )סעיף  5לחוק האזרחות( .לפי הצעתנו ,לא תהיה עוד התאזרחות
אוטומטית ומיידית מכוח שבות .התאזרחות תבוא לאחר תקופת הסתגלות ,ורק אם התושב יצהיר
על נאמנות למדינה ולהסדריה .עקרונית ,התנאים הנדרשים כתנאי להתאזרחות לפי סעיף  5לחוק
האזרחות צריכים לחול גם על מתאזרח מכוח שבות .מובן כי גם כאן תהיה לשר הפנים סמכות,
במקרים מתאימים ,לוותר על חלק מן התנאים הנדרשים לצורך התאזרחות.
יצוין כי דרישות כגון התמצאות "בתולדות המדינה ובמוסדותיה" ,שליטה מסוימת בשפתה ,והכרזת
נאמנות ,הם תנאים מקובלים להתאזרחות במדינות רבות בעולם .כיום ,חוק האזרחות קובע כתנאי
להתאזרחות ויתורו של האדם על אזרחותו הקודמת .מקובל עלינו כי באופן כללי ,תנאי זה לא
יידרש מעולה על-פי עקרון השבות ומבני משפחתו הגרעינית .איננו סבורים כי העולה ומשפחתו
יתומרצו להישאר בארץ ,נוכח ויתור על האזרחות הקודמת – ו"יצירת" היעדר אפשרות חזרה לארץ
המקור .לכן הקלנו – תוך ויתור על דרישה זו .עם זאת ,ניתן יהיה לדרוש ויתור על אזרחות
המוצא ,או על אזרחות נוספת לזו הישראלית ,כתנאי למילוי תפקידים מסוימים ,כנהוג גם כיום
לגבי תפקידים כגון חבר כנסת ,שופט או תפקידים ביטחוניים מסוימים .מאידך ,הגברנו את
הדרישה במישור השפה .לדעתנו ,חשוב לדרוש "שליטה מסוימת" בשפה ,ולא להסתפק ב"ידיעת
מה" –הנדרשת כיום בחוק ,וזאת מתוך רצון להדגיש את חשיבותו של רכיב זה במימוש מלא של
זכויות האזרחות.
בקיץ  2000הצגנו את הצעותינו בפרק זה בפני קבוצת חברי כנסת ,ואלה השמיעו שתי הסתייגויות
להצעתנו בדבר תקופת ההסתגלות :ראשית ,הועלתה טענה לפיה לא ראוי לגייס עולים חדשים
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לשירות צבאי – דהיינו ,סמוך לאחר עלייתם ארצה  -כאשר לא מוקנית להם זכות האזרחות והם
אינם רשאים להצביע בבחירות .חשוב להזכיר כי חובת השירות בצבא בישראל איננה מוטלת רק
על אזרחים ,אלא גם על תושבים .כך הדבר לא רק בארץ אלא גם בארצות אחרות )בדומה לחובת
תשלום מסים( .לכן ,אין מניעה משפטית מלגייס אנשים לשירות צבאי גם אם אין להם אזרחות.
יחד עם זאת ,נכון הדבר כי שירות החובה במדינת ישראל והמצב הביטחוני והפוליטי המיוחד
בארץ ,מצדיקים התייחסות שונה לשאלה זו .לכן ,אנו מציעים כי גיוס לשירות מלא בצה"ל יפטור
אדם מתקופת ההסתגלות.
שנית ,הועלה גם החשש כי שינוי כזה בחוקי ההתאזרחות של עולים חדשים עלול להיעשות
משיקולים אלקטורליים ,על מנת לפגוע בכוחן של מפלגות העולים מחבר העמים ,ולהחליש את
הכוחות הלא דתיים בישראל .נודה כי אנו לא העלינו שיקול כזה על דעתנו .יחד עם זאת ,גם
משהופנתה תשומת ליבנו אליו ,עדיין לא מצאנו אותו משכנע .ברור כי לא מדובר על שלילה
רטרואקטיבית של אזרחות שכבר הוענקה .אם יתקבל השינוי ,הוא יחול על כל קבוצות העולים,
בלי הבדל מוצא או זיקה דתית .לדעתי ,הרציונל העומד מאחורי תקופת ההסתגלות הוא חזק
ונכון .בנסיבות כאלה ,הרצון שלא לשנות ממצב שנוצר ומציפיות שנוצרו איננו יכול ואיננו צריך
להצדיק הימנעות משינוי נכון של המצב המשפטי מכאן ולהבא.
שיקול נוסף לטובת תנאים נוספים להתאזרחות של עולים קשור ליכולת של אזרח – שלא כמו
של תושב – להעניק אזרחות ישראלית גם לילדיו .אעסוק בנושא זה בהמשך .רצוי כי מדינת
ישראל לא תעניק זכויות כה מרחיקות לכת למי שעדיין לא עמד במבחן של הסתגלות והשתקעות
בישראל ,ואיננו נדרש לקבל על עצמו את עול אזרחותה ,מתוך ידיעה מה המשמעות של עול זה.
אנו מאפשרים לשר הפנים לתת פטור מעמידה בדרישות המוצעות על-ידינו – אך הדגשנו כי
הפטור יינתן ל"אדם" או ל"קבוצה מצומצמת" – זאת על מנת למנוע מצב בו יינתנו פטורים
גורפים.
הקניית אזרחות על ידי אזרח .לפי החוק הקיים ,שולט בישראל "עקרון הדם" ,ואזרח ישראל מקנה
אזרחות לילדו שנולד בישראל גם אם להורה )או לילד( אין זיקה לישראל .כאשר הילד נולד מחוץ
לישראל ,תוקנה לו אזרחות ישראלית מכוח אזרחות ישראלית של הורהו רק אם זו נרכשה מכוח
ישראליים( איננו יכול להקנות אזרחות לילדיו כאשר גם הם עצמם נולדים מחוץ לישראל .כך
היה בעניין הנער האמריקני שנמלט אצלנו מאימת הדין האמריקני.

37

הנער ,שמואל שינביין,

רכש אזרחות ישראלית מכוח האזרחות הישראלית של אביו ,מכיוון שאזרחות אביו נרכשה )ככל
הנראה( מכוח שבות )אביו נולד בישראל בשנת  (1944או מכוח לידה בישראל כאשר אמו הייתה
אזרחית ישראלית .לעומתו ,אזרחים ערביים שהתגוררו שנים ארוכות במדינות שכנות ,והקימו שם
משפחה גדולה ,נתקלים בקושי כאשר הם מבקשים לאזרח את משפחתם בישראל .לדעתנו ,מצב זה

37

ע"פ  6182/98שינביין נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד נג).625 (1
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שבות ,ישיבה או אימוץ .הורה שרכש את אזרחותו מכוח לידה מחוץ לישראל )להורים אזרחים
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איננו רצוי .אנו מציעים להשוות את יכולת ההקניה של אזרחות מכוח לידה ,ולדרוש כתנאי נוסף,
וכללי ,כי אזרח יוכל להעניק אזרחות לילדו רק אם הוא גם תושב המדינה .מטרת השינוי הזה
להבטיח כי העברת אזרחות מכוח לידה תיעשה רק למי שיש לו אכן קשר של ממש לישראל.
שינוי זה לא יפגע במי שנמצא בחו"ל באופן זמני )כגון סטודנט( שכן אדם כזה איננו מאבד את
תושבותו בישראל .צריך יהיה להקפיד יותר בעניין זה ,שכן כיום אין מעקב אחרי "יורדים" ,ורובם
שומרים את רישומם כתושבים במרשם התושבים גם אם הם נמצאים בארצות אחרות באופן
קבוע ,קיבלו את אזרחותן ,ורואים אותן כמרכז חייהם .נראה לנו כי מצב זה איננו רצוי .עם זאת,
הצענו חריג לפיו יוכל ילדו של אזרח ישראל שאיננו תושב לרכוש אזרחות ישראלית אם אין לו
אזרחות אחרת .חשוב מאוד גם להבטיח כי ההסדרים לגבי הקניית אזרחות מכוח אזרחות יוחלו
בשווה על כל האזרחים ,בלי הבדל דת או לאום.
כאמור ,גם נקודה זו תומכת בהקפדה יתירה בהתאזרחות ,ואיננה מתיישבת עם אזרחות אוטומטית
ומיידית למהגרים-עולים.
איחוד משפחות .זהו סעיף חשוב ולא קל .העקרונות המנחים אותנו הם :חשוב לא לאפשר עקיפה
של מדיניות ההגירה באמצעות נישואין .רוב המדינות בעולם אינן מכירות בזכות מוקנית של
אזרחיהן "לכפות" עליהן אזרוח או מתן תושבות קבע לבני זוג .אלא שבדרך כלל ,אם הנישואין
רציניים ,מדינות אלה מאפשרות לאזרחיהן לממש את זכותם להקמת משפחה באמצעות העדפת
בני הזוג בהגירה ובהענקת רשיונות תושבות ועבודה .זה המצב גם במדינות שאין בהן בעיות של
צפיפות ושל מציאות דמוגרפית מורכבת כמו בישראל .אצלנו ,הכרה אוטומטית בזכות של אזרחים
להקנות אזרחות או אף תושבות קבע לבני זוגם ,ללא הגבלה ,עלולה לפתוח פתח למימוש של
"שיבה זוחלת" )כפי שאכן קורה בפועל – ובהיקפים בלתי מבוטלים(,

38

ואף ליצור פתח קל מדי

להגירה המונעת משיקולים כלכליים ולא משיקולים של הקמת משפחה .שיקולים כלליים אלה
חלים במידה שווה על אזרחים יהודיים ולא יהודיים .אנו מברכים ,לכן ,על המדיניות החדשה של
המדינה ,לפיה גם לאזרחי מדינה יהודיים אין זכות להעניק לבני זוגם הזרים אזרחות ישראלית
מכוח שבות.

39

בהתאם ,הפתרון המוצע על ידינו הוא לקבוע בחוק הסדרים שיקנו למדינה שיקול דעת לגבי
ההגירה אליה .שיקול דעת זה צריך שיופעל באופן שוויוני .צריך לזכור כי מי שבוחר להינשא
לאדם שאיננו אזרח מדינתו יכול לנסות להתאזרח ולהתגורר דווקא במדינתו של בן הזוג ,אם כי
במציאות של אזורנו ,לא ניתן להניח כי הנטיות הטבעיות תבאנה להתפלגות "טבעית" של בחירת
מקום מגורים .סביר כי במקרים רבים ,נישואין כאלה יביאו עימם בקשה להתגורר בישראל
ולהתאזרח בה .לכן יש לשמור על המצב הקיים ,בו ניתנת העדפה לבני זוג ,אולם העדפה זו
 38להרחבה על "השיבה הזוחלת" ראו ,בין היתר ,מ .מועלם" ,התוכנית לבלימת התאזרחות פלשתינאים :החמרה
באישורים" ,הארץ  ;29.4.02א .פישמן "זכות השיבה כבר כאן" ,ידיעות אחרונות .24.5.02
 39המצב המשפטי ה"ישן" גרם לכך שח"כ אחמד טיבי הגיש הצעת חוק פרטית לפיה כל אזרח ישראל יוכל להקנות לבן
זוגו מעמד של עולה על-פי חוק השבות… למצב המשפטי הקיים ראו קורינלדי ,נספח ז' עמ'  :227נוהל התאזרחות לבני
זוגם של אזרחים ישראלים לפי סעיף  7לחוק האזרחות.1999 ,
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ממומשת רק במסגרת של שיקול דעת המאפשר שליטת המדינה על דפוסי ההגירה אליה ,ודורשת
מבני הזוג עמידה כללית בתנאי ההתאזרחות הקבועים בחוק .המצב משפטי המוצע יכול גם
להקטין את התמריץ הקיים היום לנישואין פיקטיביים .אם כך יקרה ,היקף התופעה יקטן ,ונצטרך
להתמודד רק עם המקרים בהם מדובר בהגירה על מנת לממש אינטרס אמיתי בהקמת משפחה
עם אזרח המדינה.

40

אנו עסקנו בהצעתנו רק בבעיות המרכזיות העולות מן ההסדר הקיים .שיקול

דעתו של שר הפנים – למקרים אישיים ,או קבוצתיים – כמובן עומד בעינו .במקרים מתאימים
ראוי כי תהיה העדפה לא לשימור של שיקול דעת אישי ,אלא לקביעת הנחיות כלליות שתופצנה
לציבור .דוגמאות בולטות למצבים ,בהם ניתן לשקול כללים כאלה הם בני זוג שאינם יכולים
להינשא ,לרבות בני זוג חד מיניים; או הורים של זכאי עלייה מכוח שבות ,אשר בנם משרת
בצבא )או נפל במסגרת שירות בטחוני( וכו'.
צמצום הזכות להתאזרחות מכוח שבות לעולים לארץ .בהתאם לאותו היגיון ,וכהשלמה לרצון
לצמצם את תחולת עקרון השבות ,אנו מציעים בניגוד למצב המשפטי הקיים ,כי רק בן לעם
היהודי שעולה ארצה – כלומר ,מגיע אליה מחו"ל לצורך עלייה  -זכאי להתאזרח בה מכוח חוק
השבות .יהודים שנולדו בארץ ,או אנשים שהגיעו לארץ והתאזרחו בה לא ייחשבו כ"עולים" ,ולא
יוכלו להעניק זכויות עלייה והתאזרחות לבני משפחתם הגרעינית .כך גם זרים שהגיעו ארצה בכל
דרך שהיא ,ובהיותם בארץ בחרו להתגייר וכך הפכו יהודים – יוכלו להתאזרח לפי דרישות החוק,
אולם לא יהיו זכאי עלייה על-פי חוק השבות.
לסעיפים אלה שתי מטרות קשורות .ראשית ,הם מדגישים את עניין הענקת אזרחות על ידי אזרח,
אותו הזכרנו לעיל .הרצון לאפשר לזכאי עלייה להביא עימם את בני משפחתם הגרעינית ,גם אם
אינם שייכים בעצמם לעם היהודי ,נובע מרצון לאפשר לזכאי עלייה לממש את זכותם וגם לשמור
על משפחותיהם הגרעיניות .אין היגיון דומה להקל על אזרחי ישראל ,יהודים או לא יהודים,
להעניק זכויות "עלייה" לבני זוג זרים .אלה צריכים לעבור את מסלול ההתאזרחות ,עם ההקלות
המנויות בו לחברי משפחה גרעינית של אזרחי המדינה .שנית ,סעיף זה מצמצם מאוד את החשש
לגיורים בארץ כטכניקה לעקוף את הגבלות ההגירה .ייתכן כי יהיו מקרים נדירים שבהם אדם
שאיננו בן לעם היהודי יגיע לישראל למטרות תיור או עבודה ואז ירצה בכנות לקשור את גורלו
לגורל העם היהודי בארצו .אולם ,גם במקרים נדירים אלה ,ראוי יותר כי האדם יעבור תהליך של
לאזרחות ישראלית  -לו ואולי לבני משפחתו.

 40ואכן ,בעקבות הלכת סטמקה ,שעמדה על כך שנוהלי איחוד המשפחות של בני זוג נוכרים שנישאו לאזרחי ישראל
יהיו זהים ,הוצא בשנת  1999נוהל התאזרחות לבני זוגם של אזרחים ישראלים לפי סעיף  7לחוק האזרחות .לנוהל,
ראו קורינלדי ,עמ'  .233-227קיומו של הנוהל מבטיח ,על פניו ,כי אכן יטפלו במקרים כאלה בצורה אחידה .מובן
כי קשה לדעת איך ינהגו בפועל במזמינים ומוזמנים מסוגים שונים .כאן עולה שוב שאלת מדרג ההסדרה .נוהל
סובל מבולטות נמוכה .הוא עלול לסבול גם מחוסר שקיפות .איננו רואים טעם לכך שנוהלים כאלה לא יופצו
באופן רחב .מצד שני ,יכול להיות כי רמת הפירוט של ההסדרים והצורך לשמור גמישות ,פירושם כי לא טוב
שחומר מסוג זה יהיה כלול בחקיקת משנה.
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התאזרחות ,לפי הכללים והדקדוקים ,ולא יוכל לעשות שימוש בגיור "בזק" כמרשם מהיר ומיידי

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

)ג( מרשם וגיור
 .1כללי
במצב הקיים ,המחלוקת לגבי הרישום במרשם התושבים היא טעונה ובעייתית מפני שלפחות
בחלק מן המקרים ,מי שרוצה להירשם כיהודי ,על סמך גיור לא אורתודוקסי ,איננו אזרח ישראל,
וחפץ בדרך זו להפוך זכאי לאזרחות ישראלית מכוח שבות .למרות שבג"צ לא פסק מעולם בשאלת
הזכאות לשבות של ֵגר מן הסוג האמור ,לא ברור איך יוכל להחליט כי מי שרשאי להירשם כיהודי
במרשם איננו זכאי גם לעלייה לפי חוק השבות .ואכן ,בעתירות העומדות כיום בבית המשפט,
יש גם כאלה שהתגיירו לצורך שבות )או אולי לא לצורך שבות ,אך בכוונה לתבוע גם שבות( .יש
לזכור כי לפי החוק הקיים ,לפחות כפי שפורש עד כה ,גם מי שהתגייר בארץ יוכל להביא את
משפחתו על-פי חוק השבות )אם כי ,כאמור ,בעניין זה נוהגת עתה מדיניות מצמצמת יותר(.
כאמור ,לפי הצעתנו ,לשאלת יהדותו של אדם תהיה נפקות לצורך שבות רק לפני שהגיע ארצה .מי
שנהיה יהודי בארץ ,בכל דרך ,לא יהיה זכאי לשבוּת בעצמו ,ולא יוכל להעניק זכויות שבות לאחר.
41

במלים אחרות ,ההצעה שלנו מנתקת את שאלת הגיור בארץ – ואת רישום הדת והלאום על-פיו

 משאלת השבות ,ואנו רואים בכך אחד היתרונות שלה .שאלת הגיור בארץ נהיית ,לכן ,שאלהשעיקר חשיבותה הוא בנקיטת עמדה עקרונית וסמלית בשאלת היחס בין זרמי היהדות ומי רשאי
להכליל אנשים בקולקטיב היהודי .עמדה עקרונית וסמלית זו מתבטאת בשאלת המרשם ,ואנו
נוקטים בה גישה מכלילה.

42

את המבוך בעניין הרישום של פרטי דת ולאום ניתן להדגים היטב אגב פרשת גיורי חנתון –
גיורים קונסרבטיביים של ילדים מאומצים ,ששאלת ההכרה בהם ניצבה בפני בג"צ שנים ארוכות.
אחד הלקחים של פרשת שליט היה כי ניתן להבחין בין רישום הדת ורישום הלאום ,ולראות
באחרון עניין לאומי-חילוני .אלא שתגובת הכנסת שללה בדיוק את הרעיון הזה .וממילא ,עבור
התנועות הלא אורתודוקסיות ,ההבחנה בין דת ולאום איננה מועילה ,שכן ,לטעמן ,ההגדרות שהן
נותנות ליהודים הן הגדרות דתיות ולא רק לאומיות .בעניין גיורי חנתון הוכרע בדעת רוב של

 41גם בעניין זה שונתה מדיניות הממשלה .בעבר ,מי שהתגייר יכול היה להביא את כל בני משפחתו כזכאי שבות ,אף
אם הם עצמם לא התגיירו .הדבר גרם ,לעתים ,לעלייה של קבוצות גדולות של אנשים בני משפחה אחת בשל העובדה
כי אחד מהם התגייר .מדיניות זו התבססה על-פירוש חוק השבות משנת  ,1972שקיבל מעמד של חוות דעת היועץ
המשפטי לממשלה ,לפיו "בן של יהודי" חל על רגע עלייתו של האדם ולא על רגע לידתם של הילדים .בשנת  2001קבע
היועץ המשפטי לממשלה ,לאחר דיון ממושך ,כי זכאי לזכויות שבות על-פי סעיף המשפחה רק מי שנולד לאחר שהאב
התגייר .לשתי חוות הדעת ראו קורינלדי ,עמ'  .215-213קורינלדי עצמו מטיל ספק בחוקיות של שינוי המדיניות ,לפחות
כל עוד לא קיבל אישור בג"צ :עמ'  .100-97לדעתי ,הפירוש החדש תואם את רוח החוק יותר מן הפירוש הישן ,בעיקר על
רקע השינוי במציאות החברתית המביא לריבוי מקרים של גיור לצורך הגירה בלבד.
 42האפשרות להירשם כ"יהודים" על-פי גיור לא אורתודוקסי ,גם אם זה נעשה בארץ ,היא כמובן חשובה הן
לפרטים שעברו טקס של גיור ,ורוצים לקבל הכרה "רשמית" לכך שהם רשאים להירשם כיהודים ,והן לזרמים
ולתנועות שגיירו אותם .יש לציין כי עשויות להיות משמעויות חברתיות ואחרות לרישום כזה כיהודי גם אם לא
יוכר על ידי ההלכה האורתודוקסית .כך ,למשל ,ייתכן כי רישום כזה עשוי להקל על אימוץ )הדורש ,בדרך כלל,
זהות הדת בין המאמץ והמאומץ( .ההצעה שלנו מייתרת את הצורך בגיורי קפיצה .מחד ,היא מכירה בגיורים לא
אורתודוקסיים בארץ לצורכי מרשם .מאידך ,היא לא תכיר בהם ,גם אם נעשו בחו"ל ,לצורכי שבות ,כאשר מדובר
באנשים שהיו בישראל ולא "עלו" אליה.
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עשרה שופטים – כנגד דעתו החולקת של השופט אנגלרד – כי מי שגויר בידי רב רפורמי או
קונסרבטיבי בישראל יירשם כיהודי בתעודת הזהות.

43

במשך השנים הועלו הצעות מהצעות שונות .ההצעה הקלה ביותר לביצוע היא מחיקת סעיף הלאום
מתעודת הזהות בלבד .כאמור ,זו כבר בוצעה בהחלטת ועדת החוקה משנת  .2001בג"צ בעניין
שליט הציע למחוק את סעיף הלאום גם ממרשם התושבים .הצעות אחרות ,רדיקליות יותר ,עליהן
חוזר לאחרונה סגן השר מיכאל מלכיאור ,תואמות את המצב בארצות מערביות :לפי הצעה זו,
הן רישום הדת והן רישום הלאום יוצאו מתוך מרשם התושבים .בשנת  1958הסביר בן גוריון
לחכמי ישראל כי אפשרות זו איננה קיימת בארץ ,מטעמי ביטחון .כאמור ,הכנסת סירבה לקבל
את הצעת בית המשפט העליון למחוק את רישום הלאום וכך לייתר את הצורך להחליט בעניין
שליט .מאוחר יותר ,הסיר הממסד הביטחוני את התנגדותו להוצאת רישום הלאום מן המרשם
ומתעודת הזהות.
הבהרתי כבר ,אגב הדיון בחוק השבות ,כי שאלות אלה של זהות דתית ולאומית אינן צריכות ואף
אינן יכולות להיחתך על ידי המשפט ובבתי המשפט .אלה הן שאלות עמוקות וחשובות .נראה כי
ייחתכו רק על ידי ההיסטוריה ,בהיותן שנויות במחלוקת עמוקה ביותר בין קבוצות שונות בעם
היהודי .דווקא מפני שמדינת ישראל אמורה להיות מדינתם של כל בני העם היהודי ,בלי קשר
לגישותיהם בשאלות יסוד אלה ,אסור לה – ואסור לנו לתבוע ממנה – להיכנס למחלוקת הזו
בדרך של נקיטת עמדה.
 .2רישום הלאום
על רקע זה ,במצב הקיים ,להצעה למחוק את סעיף הלאום מן המרשם יש יתרון חלקי בלבד:
היא פותרת את השאלה לגבי מי שאין מחלוקת כי איננו יהודי בדתו ,אך טוען כי הוא יהודי
בלאומיותו .אבל כיום ,אחרי תיקון  ,1970ממילא אין הכרה בקטגוריה זו לצורך שבות .ילדי בנימין
שליט ,אשר היו בנים לאב יהודי ולאם לא-יהודיה ,היו יכולים לעלות לארץ אחרי התיקון ,מכוח
סעיף בני המשפחה )סעיף 4א( ,ודווקא הצעתנו הייתה נותנת להם את שביקשו – זכות ישירה
לעלות ארצה כזכאי עלייה בזכות עצמם כ"בני העם היהודי" .באותו מקרה ,לא היה להורים
המשפט העליון מבוססות כולן על גיורים לא אורתודוקסיים ,בארץ ובחו"ל .אלה טוענים כי הם
יהודים גם בדתם ,ולכן ההצעה למחוק רק את סעיף הלאום איננה פותרת לגביהם – ולגבי המדינה
 -את הבעיה.

44

 43בג"צ  ,5070/95 ,2901/97ע"א  392/99נעמת – תנועת נשים עובדות ומתנדבות ואח' נ' שר הפנים ,תק )על( 2002 (1) 634
)החלטה מיום  .(20.2.02ראו גם קורינלדי ,עמ'  ,21הערה .32
 44שם.
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עניין ברישום ילדיהם כיהודים גם בדתם .לעומת זאת ,העתירות שהוכרעו לאחרונה בחלקן בבית
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לכן ,עבור מי שרוצה למנוע מחלוקת וכניסת המדינה לשאלת "מיהו יהודי" ,מחיקת סעיף הלאום
בלבד איננה עושה את העבודה באופן מלא .לטעמי ,יש יתרונות למחיקת סעיף הלאום מן המרשם,
מעבר לעקיפת השאלה "מיהו יהודי" .סעיף הלאום יוצר בעיה לא רק לגבי יהודים ,אלא דווקא
לגבי סוגים רבים של לא-יהודים החיים בישראל .הם אינם יהודים בדתם .הם היו שייכים לארצות
שונות ,אולם כרגע אין להם זיקה אקטיבית לארצות מוצאם; הם אזרחים ישראליים וקשה להם
לתת תשובה משכנעת לשאלת זהותם הלאומית .מכיוון שבמרשם שלנו יש קטגוריה כזו ,הם
מרגישים לא נוח בהעדרה לגביהם .הם רוצים ,במספרים גדלים והולכים ,להירשם כ"ישראלים".
אלא שאם יהיה גם לאום ישראלי ,ולא רק אזרחות ישראלית ,אנו פותחים פתח לשיח שיהיה
מבלבל עוד יותר מזה שיש לנו עתה .אם יש לאום ישראלי ,האם יש הבדל לאומי ,ולא רק
אזרחי ,בין יהודים-ישראלים ויהודים-אמריקניים או יהודים-צרפתיים? האם הלאום של הערבים
הגרים בישראל הוא ערבי ,פלסטיני ,ערבי-ישראלי או אולי פלסטיני-ישראלי? כמובן שההצעה של
מחיקת הלאום מן המרשם ,גם אם תתקבל ,איננה מבטלת את המשמעות העמוקה של השתייכויות
לאומיות .ניתן יהיה ,ולטעמי צריך יהיה ,להמשיך ולחנך אנשים על תפיסה הרואה בזהותם הדתית
או הלאומית מרכיב חשוב של איכות חייהם .אבל אין הכרח כי דיון זהותי זה ילווה ברישום
מוסמך מטעם המדינה.
אלא שטיעון כללי ועקרוני זה – לפיו הזהות הלאומית של התושבים איננה צריכה להיות רלוונטית
מבחינת המדינה  -איננו מתאים לישראל באופן מלא .הסיבה לכך )לפחות לגבי יהודים( הנה כי
כל עוד אנו רוצים בקיומו של עקרון שבות ,יש צורך להגדיר זכאות לשבות ,וזכאות זו צריכה
להיות קשורה ללאומיות יהודית .במלים אחרות ,יהיה לפחות הקשר אחד במשפט הישראלי בו
תהיה חשיבות קריטית לזהותו הלאומית של אדם .למרות זאת ,ניתן היה להמשיך ולטעון לטובת
ביטול הרישום של לאום במרשם על סמך הטענה כי הקשר השבות חל על מיעוט של תושבי
ישראל ,ולכן איננו מחייב לקבוע זהות לגבי מי ששאלת השבות איננה רלוונטית לגביו .זו טענה
כבדת משקל ,ובעיניי היא מבססת טיעון חשוב לטובת ביטול רישום הלאום במרשם.
יחד עם זאת ,לאור העובדה כי שיטת המשפט בישראל לא תוכל להימנע ממתן תשובה משפטית
כלשהי להגדרת לאומיות יהודית לצורך שבות ,ברור כי אם נשמור על סעיף הלאום במרשם,
הוא צריך להיות מקביל לאפיונו של מי שזכאי לעלות על-פי חוק השבות ,או לפחות הוא צריך
להתיישב עמו .ואכן ,על מנת להגיע להסכמה ,המלצנו תחילה על המשך רישום הלאום במרשם
ובתעודת הזהות ,מתוך עקרונות דומים לאלה שהנחו אותנו לגבי רישום הדת :הקטגוריה תהיה,
בעצם" ,בן לעם היהודי" ,והיא תהיה זהה לזו אותה קבענו לצורכי שבות .אלא שכאן התערבו
כללי השפה העברית .אי אפשר לרשום במשבצת של לאום "בן לעם היהודי" ,שכן משמעות הדבר
היא ,בעצם" ,יהודי" .ואז חוזרת בעיית הבלבול בין המשמעות הדתית-אורתודוקסית של "יהודי"
והמשמעות הרחבה יותר של "בן לעם היהודי" .חשבנו לבחור במלה אחרת ,כגון "עברי" ,אבל
גם למילה זו משמעויות משל עצמה ,ואז ייווצר בלבול בין שלוש קטגוריות – יהודי ,בן לעם
היהודי ועברי .מסקנתו של הרב מדן היא כי יש לשמור את רישום הלאום ,אך רישום זה יהיה
"לאום – עם ישראל" .לטעמי ,המשמעות של רישום כזה תהיה יצירת בלבול גדול עוד יותר ,שכן
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למעשה יהיה הלאום שיירשם "ישראלי" .גם בלי שינוי זה ,יש בעיה לא פשוטה בכך שהאזרחות
הישראלית ,האמורה להיות נייטרלית מבחינת לאום או דת ,צבועה בצבע ייחודי שיש לו מטענים
יהודיים.

45

קשה מאוד לדעת ,כאשר מישהו מדבר על "עם ישראל" ,אם הוא מדבר על העם היהודי,

בישראל ובתפוצות ,או על העם היהודי בישראל ,או על האומה הישראלית כולה ,הכוללת את
כל אזרחיה .לעתים ,גם ההקשר איננו מבהיר את העמימות .ההצעה הזו רק מחזקת את הנטייה
המסוכנת לחשוב כי ישראליות יכולה להיות הן אזרחות והן לאום .המשמעות לגבי היסוד הלאומי
של הזיקה היהודית ,והזכות להגדרה עצמית של יהודים בארץ-ישראל ,היא מרחיקת-לכת.
לאור האמור ,וכפי שעולה מהצעתנו בנושא זה ,זו הנקודה היחידה בה החלטנו לא להסכים.
בלב שקט אני מצרפת את קולי להצעתו של בית המשפט העליון ולהצעות חוזרות ונשנות מאז,
וממליצה לבטל את רישום הלאום במרשם התושבים ובתעודת הזהות.
אני רוצה להבהיר כי אינני אומרת בכך שישראל יכולה או צריכה להיות מדינה "נייטרלית",
שבה מופרטות הזהויות הדתיות או הלאומיות של אזרחיה ותושביה .ההפך הוא הנכון .תפיסתי את
ישראל היא כמדינה הרואה את תפקידה ככולל סיוע במימוש ההגדרה העצמית המדינית של העם
היהודי במולדתו) .ישראל גם מקיימת הסדרים שאינם מפריטים באופן מלא את הזהות הלאומית
של המיעוט הערבי בה( .אלא שלא כל תפקיד של המדינה מחייב רישום במרשם .בישראל ,יש
עניין רב ,מחקרי ואחר ,בהתפלגות האוכלוסייה על-פי זהויות לאומיות ודתיות )כמו גם בהתפלגויות
לפי מקום מוצא או זיקה עדתית ותרבותית( .אולם ניתן בהחלט לרכז נתונים אלה לצורכי מחקר
וקביעת מדיניות ,בצורה שאיננה דורשת רישום מחייב של פריטים אלה במרשם התושבים .בארץ,
כמו גם בארצות אחרות בעולם ,מרוכזים נתונים כאלה באמצעות מפקדי אוכלוסין ולשכות
מרכזיות לסטטיסטיקה.
 .3רישום הדת
כאמור ,הצעתו של סגן השר מיכאל מלכיאור ,בהתאם לעתירות התלויות ועומדות עתה בבג"צ,
כוללת גם את ביטול רישום הדת במרשם .בכך הוא מסתמך על מנהגי ארצות המערב ,בהן כל
הזהויות הלא אזרחיות מופרטות מבחינת המדינה .במלים אחרות ,זהויות כאלה אינן מוצאות
האנשים .ואכן ,עקרונית ,רישום דת במרשם איננו הכרחי .זהויות דתיות אינן תלויות במרשם של
המדינה .הן קיימות באופן בלתי תלוי בו ,ומרשם המדינה אף איננו מכריע לגביהן .למדינה ,ככזו,
באופן עקרוני ,לא חייב להיות עניין בזהות הדתית של תושביה .את העניין הסטטיסטי בנתונים
על האוכלוסייה ניתן להשיג באמצעות המפקדים השגרתיים .אלא ששוב ,המצב המשפטי הקיים
)בו יש מונופולין לבתי דין דתיים בענייני מעמד אישי( מחייב רישום כזה ,שכן המדינה מקנה
תוצאות רשמיות להשתייכותו הדתית של אדם .מעבר לכך ,גם ההסדרים בנושאים כגון קבורה
 45ראוי להזכיר כי היה מי שהציע לקרוא למדינה ,לפני שהוקמה" ,יהודה" .ההצעה נדחתה בין השאר מפני שלא רצו כי
כל אזרחי המדינה ,יהודים ולא יהודים ,ייקראו "אזרחי יהודה" או "יהודים".
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ביטוי רשמי ברישומי המדינה ובחוקיה ,אף אם הן ממלאות תפקיד חשוב ומרכזי בחייהם של
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מחייבים יכולת פשוטה יחסית של זיהוי דתו של אדם .הוא הדין בעניינים סידוריים כגון רישום
לבתי ספר .מטעם זה ,אינני ממליצה על מחיקת רישום הדת מן המרשם .יחד עם זאת ,אין סיבה
לא לרשום בו נתונים ,במסגרת מקובלת ,על-פי הצהרת הנרשם ,תוך כדי תיעוד הראיות המבססות
את הרישום.
הושמעה נגד ההצעה הטענה כי היא פוגעת במי שהתגייר בגיור לא אורתודוקסי ומשנה את מצבו
לרעה  -בעיקר אם הגיור בוצע על ידי קהילה מוכרת וזרם מוכר בחו"ל .עד עתה ,נרשם מי
שהתגייר כך כיהודי ,ולא היה שום מידע נוסף שאפשר בחינה של הרקע שלו ,בעוד לפי הצעתנו
יהיה מידע כזה .אינני מקבלת טענה זו .אכן ,היה רישום של מתגיירים כאלה כיהודים ,אולם הם
לא הוכרו כיהודים על ידי בתי הדין הרבניים .הרישום יצר חוסר אמון וחשדנות כלפי המרשם,
ועורר חשש של טעות או הטעייה .גם לפי הצעתנו יירשמו מתגיירים כאלה כיהודים .עתה ,יוכלו
להירשם כיהודים בלי כל בעיה גם מי שהתגיירו גיור לא אורתודוקסי בישראל .אלא שהרישום
הזה יהיה שקוף .מי שתהיה לו גישה אל המרשם ,יוכל לדעת כי הנרשם התגייר ,ויוכל לדעת
גם מי גייר אותו והיכן התגייר .הרי אין למתגייר רצון להסתיר עובדות אלה ,וגם אם היה לו –
רצון זה לא היה לגיטימי .הרישום איננו יכול להסיר את המחלוקת לגבי תוקפו של הגיור הלא
אורתודוקסי .הוא רק יכול לא לתת לגישה האורתודוקסית מונופולין על הקביעה מי יירשם כיהודי
במרשם.
כאמור ,אחד היתרונות של הצעתנו הוא בכך שגם מי שהתגייר גיור לא אורתודוקסי בארץ יוכל
להירשם במרשם ,הן בפריט הדת והן בפריט הלאום )אם יישאר בו( כ"יהודי" ,תוך ציון דרך הגיור
ומקומו .למרות זאת ,הצטרפתי להמלצה למתגיירים להעדיף את מסלול ועדת נאמן ,הממליצה
לשמור את המונופולין האורתודוקסי על ביה"ד המגייר ,תוך כדי פתיחתו של בי"ס משותף לגיור.
בדרך הטבע ,היו נציגים של תנועות לא אורתודוקסיים שהלינו על ההמלצה .אני מבינה ללבם של
אלה המאוכזבים מן הצורה שבה התפתח היחס להמלצות ועדת נאמן .אני תומכת בהכרה ,כולל
ברישום ,של גיורים לא אורתודוקסיים בארץ .ראשית ,מפני שראוי לאפשר למי שרוצה להצטרף
לקהילה לא אורתודוקסית להתגייר לפי דיני קהילתו .אבל ,חשוב יותר ,הגיור האורתודוקסי ,לפחות
כפי שהוא מופעל אצל חלק מן הרבנים ,מחייב את המתגייר לשמור מצוות ולחנך את ילדיו
בחינוך דתי .התוצאה היא כי מי שאיננו מתעתד לשמור מצוות איננו יכול להתגייר ,או שהוא
חייב לשקר על מנת להתגייר ,והוא תמיד כפוף לחשש כי גיורו יבוטל רק מחמת שהוא רוצה
לחיות בארץ ולהיות שותף במפעלה בלי הצורך לשמור מצוות .אם דרך ההצטרפות העיקרית היא
דרך דתית – ואם רוב היהודים החיים בארץ אינם שומרים מצוות – אינני רואה כל סיבה לדרוש
מן המצטרפים כי יאמצו להם דווקא אורח חיים אורתודוקסי.
אלא שההמלצה שלי לגבי ועדת נאמן לא נבעה משיקולים כאלה .יש רק צורה אחת של הצטרפות
המקובלת על כל הזרמים ,וזו דרך ההצטרפות האורתודוקסית .זו עובדה .שום חוק של המדינה
ושום הסכמה מדינית לא ישנו אותה .יש בארץ קהילה אורתודוקסית גדולה .קל יותר יהיה למי
שחי בארץ הזאת אם יהיה יהודי גם בצורה המוכרת על-פי ההלכה האורתודוקסית .לכן ציינתי
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בהמלצה כי היעילות שלה מותנית לא מעט בגישתם של מנהיגים ובתי דין לגיור אורתודוקסיים.
אם אלה חפצים באמת כי יקטן משמעותית מספר האנשים הלא יהודים ,על-פי פירושם ,החיים
כאן – הם יצטרכו להראות את הגמישות המתאימה כדי לאפשר להם הצטרפות גם ללא התחייבות
לשמור אורח חיים דתי-אורתודוקסי בעתיד )או דתי בכלל( .אני מאמינה כי ישנם בהלכה המקורות
המאפשרים גישה כזו ,וידוע לי כי יש רבנים אורתודוקסיים הפועלים כך בפועל .הבעיה ,כרגיל,
היא בעיה של מנהיגות – והכרה בצורך השעה .מי שהתגייר אורתודוקסית יוכל ,כמובן ,להיות אחר
כך חבר מלא בקהילה לא אורתודוקסית לפי בחירתו .הוא יוכל גם לבחור בחיים יהודיים בארץ
שאין עימם קשר לקהילה דתית כלשהי.

46

מבחינה זו ,חיים בארץ כחלק מן הקהילה היהודית הם

"דבר מה נוסף" המצביע על רצינות השאיפה להצטרפות לעם היהודי.
סוגיה מיוחדת היא זו של גיור קטינים .שאלות כאלה יכולות להתעורר בכמה הקשרים ,אך שכיחה
במיוחד שאלת גיורם של ילדי חו"ל ,שברובם אינם יהודים ,המאומצים על ידי פרטים או משפחות
יהודיות בישראל.

47

עניין זה אף הניב התערבות של בג"צ במקרה שבו גוירה ילדה שאומצה בארץ

גיור אורתודוקסי בחו"ל ,אולם זה בוטל על ידי בית דין רבני ברחובות משהתברר כי ההורים
המאמצים אינם שומרי מצוות .בג"צ ביטל את פסק הדין במלים בוטות ,וקבע כי אין לבטל
גיור על סמך עובדות המתבררות לאחריו.

48

נראה כי אין מקום ,במקרים כאלה ,לדרוש מהורים

כי יתנו לילדיהם חינוך המנוגד לאורחות חייהם הם .נראה כי הדבר נוגד את זכותם של הורים
לקבוע את הדרך בה יחונך ילדם .אם יימצא ,משיקולי חופש דת ,כי בתי הדין האורתודוקסיים
אינם מוכנים לגייר ילדים כאלה ,יהיה צורך למצוא לבעיה פתרון אחר .על רקע זה ,מכל מקום,
אין זה פלא כי הורים מאמצים מעדיפים גיור לא אורתודוקסי .הצעתנו מאפשרת להם לבחור
בגיור כזה לצורך מרשם ,אולם אין הדבר פותר את הקושי הכרוך בשאלות של נישואין וגירושין,
לפי המצב הקיים בעניין זה.
 .4אמינות המרשם ומגבלותיו
ההקשרים האלה פירושם גם כי המרשם איננו יכול להיות רק סטטיסטי .אמנם החוק הקיים )כמו
הצעתנו( קובע במפורש כי אין לרישום ,כשלעצמו ,נפקות,

49

אולם המרשם עדיין יוצר את בסיס

הנתונים הגדול והמרכזי ביותר בשאלות שעליהן הוא חל .לכן ,גם במרשם שאין לו כשלעצמו
של "הגדרה עצמית" .קל וחומר כאשר המרשם משמש בכל זאת בסיס לקביעת השתייכותו של

 46אולם ניתן יהיה לפסול גיור )ואני מניחה שזה יחול גם על גיור לא אורתודוקסי( אם המתגייר ממשיך לאחר הגיור
לקיים באופן פעיל את הפולחנים והמנהגים והמצוות של דת אחרת .מובן כי אין כוונה לעודד פיקוח או בילוש על
אורחות חייהם של מי שהתגיירו .אין כל עבירה פלילית בכך שמתגייר יבחר להמשיך לקיים את מצוות דתו המקורית ,או
להמיר את דתו לדת נוספת .אלא שהתנהגות כזו אינה מתיישבת עם יהדות ,ואם התבררו עובדות שכאלה ,ובמיוחד אם
הן אינן מוכחשות – לא צריכה להיות מניעה לבטל את הגיור.
 47לדיון כללי בסוגיית גיור קטינים ראו קורינלדי ,עמ' .93-84
 48בג"צ  3023/90פלונית נ' בית-הדין הרבני האזורי רחובות ,פ"ד מה).808 (3
 49ואף נקבע במפורש כי אין לו תוקף לקביעת ענייני נישואין וגירושין .המצב המשפטי הקיים מבחין בין הקטגוריות
השונות של הרישום לעניין הנפקות שלהם .לא אכנס לעניין זה כאן.

153

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

תוצאות משפטיות ,רישום של אדם כשייך לקבוצה דתית או לאומית איננו יכול להיות רק עניין
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אדם .אני מקווה כי קביעה זו מקובלת גם על הזרמים הלא אורתודוקסיים .היא איננה מכוונת
נגדם ,או נגד זרמים רציניים אחרים שיוכרו בעתיד .היא מכוונת כלפי האפשרות של "גיורים"
לא אחראיים ,על ידי קבוצות שאף הלא אורתודוקסים המתירנים ביותר אינם מוכנים לראות
אותם כיהודים.

50

אינני מקבלת את הטענה כי רק רישום התואם את ההלכה על-פי פירושה האורתודוקסי ימנע
את הצורך בספרי יוחסין )או את הסכנה של נישואי תערובת( .העם היהודי חי משך שנים ארוכות
בתוך חברה לא-יהודית .גם כיום ,קהילות יהודיות בעולם חיות בתוך חברה לא יהודית .גם בארץ,
בצורה גוברת ,יהודים חיים לצדם של לא יהודים ,ולא תמיד יש מאפיינים חיצוניים המבחינים
בין אלה לאלה )תופעה זו היא חדשה יחסית בישראל ,והיא אחד מן הטעמים המצדיקים ,בעינינו,
הגבלת ההכרה בזכויות שבות למי שאיננו יהודי( .בתנאים אלה ,המרשם לא יהיה – ואף איננו
יכול להיות  -המחסום מפני התקשרויות חוץ-דתיות או חוץ-לאומיות .תהליכים אלה הם עניין
מורכב ,הקשור בעיקר בחשיבות שמייחסים אנשים עצמם לרציפות התרבותית והזהותית שלהם
ושל משפחותיהם.
מצד שני ,אין ספק כי מסגרות ,ואף רישומים ,הם גורמים המדגישים את החשיבות של הזהויות
הנפרדות ומסייעים בשימורן .אלא שבמדינה ,חשוב לזכור כי רישומים אלה לא יהיו רק לגבי
יהודים .מרשם יהיה חייב לכלול נתונים מקבילים לגבי כל תושבי הארץ ואזרחיה .ייתכן כי
דווקא מבחינת שמירת הייחוד היהודי ,טוב יהיה לצמצם את הנוכחות של מחלוקות פנים-יהודיות
במסמכים הרשמיים של המדינה.
אחרי כל הדברים האלה ,אם נגזר עלינו להמשיך ברישום של דת ולאום במרשם )ולא בתעודת
הזהות( ,ההצעה שלנו נותנת פתרון טוב לצורך במידע אמין ובלתי מטעה ,ולמשמעויות הסמליות
המורכבות של השתייכות יהודית .אינני סבורה כי יש בידינו פתרון טוב להמשך רישום הלאום
במרשם ,שיענה על כל הרגישויות ,ולכן אני ממליצה על ביטולו .לגבי דת הבעיות סבוכות פחות,
ולכן אין מניעה להמשך רישום הדת ,בהתאם לקווי היסוד שהצענו .כאמור ,רישום כזה "ינטרל"
את שאלת המרשם מסוגיית השבות ,וימנע את ההתנגשות החזיתית בין מוסדות המדינה ומוסדות
דתיים לגבי כשרותם של גיורים ,בארץ ובחו"ל.
 .5נגישות למרשם
אנו מציעים כי הנגישות לפרטי המרשם והמידע תהיה לפי הכללים הקיימים כיום .משמע :המרשם
יהיה פתוח למי שיכול להצביע על עניין בפריט מסוים ,או לרשויות כגון משרד הפנים או רושמי
נישואין .במלים אחרות ,המרשם לא יוכל להיות מקור מידע לציבור בכללותו על הגדרתו העצמית
 50כאמור ,לא הייתה מחאה מקרב ציבור יהודי חשוב על החלטות הממשלה ,שקיבלו אישור בג"צ ,לא לראות כתות
כגון הכושים העבריים ,יהודים משיחיים או חברי שבט איבו בניגריה כיהודים .עובדה זו מדגימה את הטענה כי
מקום שהחוק קובע תוצאות משפטיות להיותו של אדם יהודי – אין מנוס כי המדינה תכריע ,בהקשרים אלה ,מי
יכול להיחשב כיהודי לצורך חוקים אלה .פתרון של "הפרדה" או "הפרטה" מלאים איננו יכול לחול בישראל כל עוד
היא מבקשת לשמור ייחוד כלשהו ליהודיות בחוקיה.
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של אדם ועל הבסיס לה .לעניין החלטות "חברתיות" ,כגון החלטה אם לפתח קשרים עם אדם,
העשויים להתפתח לקשרי חברות ,אהבה ונישואין – נראה כי ממילא מנגנוני הבירור צריכים להיות
שונים מאשר עיון בפרטי המרשם .יהודים שומרי מצוות חיים שנים ארוכות בחברות בהן פרטים
מסוג זה אינם מצויים במרשם ,והם מוצאים דרכים לבירורים הנדרשים .גם בישראל ניתן וצריך
לפעול כך .מירקם היחסים בין אנשים ממילא חייב להיות מבוסס על אמון .בישראל תהיה ,לפי
הצעתנו ,גם אפשרות לבקש מן האדם את תעתיק הנתונים עליו כפי שאלה מופיעים במרשם.
אינני מקלה ראש בצער ובכאב העלולים להיגרם לאדם שומר מצוות ולמשפחתו אם יתפתח קשר
רומנטי חזק בינו לבין אדם הנחשב בעיניו ללא יהודי .סביר להניח כי אם היו העובדות לגבי
)אי( יהדותו של בן הזוג ידועות מלכתחילה ,היה הקשר נמנע ,ועמו ההתלבטות והכאב הכרוכים
בפרידה מאולצת או בשינוי אורחות חיים .אלא שקשה לראות איך עובדות המפורטות במרשם
עשויות לסייע בנושא מעין זה .הרעיון שהורי הצעיר או הצעירה ,או מוריו הרוחניים ,יערכו מסעות
בילוש אחרי חבריהם מרתיע וקשה לא פחות משהוא בלתי מועיל .נראה כי הדרך הנכונה לטפל
במצבים כאלה היא להרגיל את הצעירים עצמם לחשיבות הגדולה שבבירור מוקדם של אורחות
החיים של אלה שהם מתקרבים אליהם .במידת הצורך ,בני הזוג יכולים להציג האחד בפני רעהו
את פרטי המרשם שלהם.
לסיום פרק זה ,אדגיש שוב :שאלת "מיהו יהודי" היא עמוקה מני ים .איננו מתיימרים כלל להיכנס
לבירורה במסגרת אמנה זו – וממילא איננו מנסים להכריע בה .כל שאנו מבקשים לעשות הוא לאפשר
קיום מדיני משותף לזרמים שונים של היהדות .שימורה של מסגרת מדינית משותפת חיוני לכולנו.
מטרה זו תושג רק אם המסגרת תימנע ,בצורה מודעת ומושכלת ,מלהכריע בשאלות דתיות וזהותיות.

בס"ד

יעקב מדן
הקדמה

1

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות" )מגילת העצמאות( .בשעה שנאמרו
רבו חילוקי הדעות בדבר השאלה מהי יהדות ומה היא מחייבת ,אבל השאלה 'מיהו יהודי' טרם
ניסרה בחללו של עולם .חוק השבות משנת תש"י קבע רק ש"כל יהודי זכאי לעלות ארצה".
אמנם ,כבר עם הקמתה של המדינה היה ברור לכל ,שגם מי שאינם יהודים זכאים להיות אזרחים
במדינה .חוק האזרחות הגדיר באופן ברור ,שכל מי שהיה 'נתין ארצישראלי' ערב הקמת המדינה,
ובכלל זה היו אף שאינם יהודים ,ייעשה לאזרח המדינה ותוענק לו אזרחות ישראלית.
היוצא מכך הוא ,שאזרח ישראלי עשוי להיות בן ללאום היהודי או לכל לאום אחר וכן הוא יכול
להיות גם בן לדת היהודית או בן לכל דת אחרת .ניתן לומר ,שההבדל בין זכאות לאזרחות לבין
1

ההקדמה נכתבה על-ידי מאיר בן שחר .תודתי נתונה לו על כך.
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דברים אלו ב -ה' באייר תש"ח היה ברור לכל מיהו יהודי .אכן ,בתוך התנועה הציונית ומחוצה לה

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

זכאות ל'שבות' היה בין האבות המייסדים של העימות העתידי בין הישראליות ליהודיות.

דת ולאום
הפעם הראשונה שבה סערו הרוחות סביב שאלת 'מיהו יהודי' היתה בפרשת רופאייזן.

2

האח

דניאל רופאייזן נולד למשפחה יהודית והמיר את דתו לדת הנוצרית-קתולית .רופאייזן ,שהיה תושב
ישראל במשך שנים רבות ,ביקש להרשם כנוצרי בדתו אך יהודי בלאומו .בית המשפט העליון שדן
בפרשה זו הכריע מנימוקים שרובם נלקחו להבנתו ,מן השכל הישר ,שמי שהמיר את דתו ,לעולם
לא יוכל להחשב כיהודי .ההנמקות המשפטיות היו מעטות ,ורובו של פסק הדין היה מבוסס על
ההכרה ,שהזהות היהודית ייחודית בכך שהיא מאגדת בתוכה את הדת והלאום גם יחד.
מכאן ואילך היתה דרכו של בית המשפט העליון שונה מאוד בכמה דברים.

הגדרת היהודי
בשנת תשכ"ח הגיעה לדיון בפני בית משפט העליון עתירתו של בנימין שליט.

3

הלה נשא גויה

בחו"ל ונולדו להם מספר ילדים .כעבור מספר שנים שב שליט ארצה וביקש לרשום את ילדיו
כיהודים הואיל והוא יהודי .על פרשה זו סערה הארץ .בית המשפט הורה ברוב דחוק של
חמשה כנגד ארבעה לרשום את הילדים כיהודים .הויכוח הציבורי נסוב ,כמובן מאליו ,על
השאלה העקרונית של זהות יהודית ומהי יהדות .דעת רוב השופטים היתה ,כי בית המשפט כלל
אינו מתערב במחלוקת הציבורית בשאלה העקרונית .לדידם של השופטים השאלה מסתכמת רק
בסמכותו של פקיד הרישום לדרוש ולחקור בטיב ההודעה הנמסרת לפניו .בית המשפט קבע,
שפקיד הרישום הוא נטול סמכות שיפוטית .על הפקיד לרשום אפוא ,את המבקש על-פי הודעתו,
אלא אם כן גלוי לעין כל שיש כאן מעשה מרמה.
פסיקה זו יצרה צורך דחוף להגדיר בחוק 'מיהו יהודי' .לכאורה התבקש לפנות להלכה ,כדי שהיא
תגדיר מיהו יהודי .אך במקום זאת נתקבל תיקון לחוק השבות ,שעל-פיו יהודי הוא רק "מי שנולד
לאם יהודיה או שנתגייר ,והוא אינו בן דת אחרת" .לצד זה נתקבל תיקון נוסף לחוק השבות,
תיקון שהרחיב את מעגל זכאי העליה גם לילד ולנכד של יהודי .במילים אחרות ,נוצר בחוק מעין
פרדוקס ,ולפיו זכאים לעלות ארצה גם מי שאינם יהודים ,על-פי הגדרת החוק .בשעתו יועד סעיף
זה ליהודי ברית-המועצות שנרדפו בשל יהדותם ,על אף שחלקם לא היו יהודים על-פי ההלכה,
וביקשו מקלט במדינת ישראל משום יהדותם.
לכאורה ,התיקון בחוק היה אמור לסתום את הפרצות השונות ולהגדיר עבור אזרחי המדינה מיהו
יהודי .בפועל הדברים היו אחרים.

 2ע"א  72/62רופאייזן נ' שר הפנים ,פ"ד טז).2428 (4
 3בג"צ  58/68שליט נ' שר הפנים ,פ"ד כג)) 477 (2להלן" :עניין שליט"(.
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שנות הנו"ן

4

במשך כ 20-שנה נמשך הפולמוס הציבורי מסביב לתיקון לחוק השבות .עיקר המאבק התנהל על
הגדרת הגיור .החוק אינו קובע מהו טיב הגיור שמחייב את המדינה להכיר ביהדותו של המתגייר.
הסיעות הדתיות ניסו לקבוע בחוק ,שרק גיור על-פי ההלכה יחייב את המדינה לרשום את המתגייר
כיהודי .מאמצים אלו לא עלו בידם .מנגד ,בשנות הנו"ן החריף המאבק הציבורי סביב החוק על
שני היבטיו הגדרת היהדות וההכרה בגיור לא הלכתי.
הבעיה הראשונה היתה בעיקרה פועל יוצא של העליה מארצות חבר העמים .החל מאמצע שנות
ה-נו"ן מרבית העולים שמגיעים לארץ אינם יהודים ,אלא זכאי עליה מכח חוק השבות .מספרם
כיום נאמד בכ .350,000-רובו המכריע של ציבור זה אינו מעונין לעבור הליך גיור מכל סוג שהוא.
בחלקים הקיצוניים שלו יש אף המקימים בארץ כנסיות פרבו-סלביות בהתאם לדת הוריהם.
עבורם ,מדינת ישראל היא קרש קפיצה נוח למערב .חלקם מבקשים להשתקע כאן ,וחלקם )במיוחד
לנוכח המצב הביטחוני( מבקשים להגר מכאן הלאה לארצות העשירות של המערב.
לצד זה בזירה הציבורית חל כרסום ניכר בהגדרת הגיור .בית המשפט ,בשורה של פסקים ,הכריע,
שגם גיור רפורמי או קונסרבטיבי יוכר לצורך הרישום .בשנת תשמ"ז הורה בית המשפט העליון,
שגיור רפורמי או קונסרבטיבי שנעשה בחו"ל תקף 5 .אז לא דן בית המשפט בשאלה של גיור כזה
בארץ .עם זאת ניתן היה להבין כי ישנה נכונות בציבור להכיר בכך כי בארץ רק הרבנות הראשית
מוסמכת לדון בכך .הבנה זו נפרצה לאחרונה ,לאחר שבית המשפט העליון אישר את פסק הדין
של נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים ,ורדי זיילר ,לפיו גם גיור רפורמי או קונסרבטיבי שנעשה
בארץ מאפשר לרשום את המתגיירים כיהודים.

6

טענת בית המשפט היתה ,שהרישום אינו אלא איסוף נתונים סטטיסטי בלבד .פקיד הרישום אינו
צריך ואינו רשאי לבחון את דבריו של הנרשם ,אלא אם כן הסתירה זועקת לעין ,למשל "משבא
לפניו אדם אשר הוא לפי מראה פניו ,ללא ספק ,אדם בגיר ,והוא חפץ להירשם כילד בן חמש,
מה ספק יש כאן שהרישום יהא כוזב ומעשה האדם  -מעשה של תרמית הוא? במקרה כזה יצדק
הפקיד כאשר יסרב לרשום את הפרטים".

7

למעשה נקט כאן בית המשפט את העמדה שנקט כבר בשנת תשכ"ח בפרשת שליט .שומה עלינו
לעמוד על טיבה של עמדה זו.
בית המשפט טוען כי הוא איננו מכריע בשאלה העקרונית 'מהו הגיור הראוי' ,אלא רק דן
מקום לויכוח הציבורי להתנהל .אליבא דאמת עמדה זו אמנם אינה מכריעה בשאלות שהיהדות
מתחבטת בהן ,אך היא מכריעה בעימות שבין הישראליות ליהודיות.
כאמור בפתח הדברים ,רק עם קום המדינה נוצרה חוסר החפיפה שבין האזרחות ללאומיות .לאורך
כל שנות קיומה של המדינה התנהל עימות זה במרחב הציבורי והתרבותי של המדינה מעל בימות
 4אני מעדיף למנות את השנים על-פי המניין העברי .שנות הנו"ן הן השנים בקידומת תש"נ )משמע :שנות התשעים של
המאה העשרים על-פי מניינם( .כך גם :שנות הפ"ה הן שנות הפ"ה של המאה הקודמת – קידומת תר"פ .מדובר בשנות
העשרים במאה העשרים על-פי מניינם .מאורעות תרפ"ט ,למשל ,הם מאורעות .1929
 5בג"צ  264/87התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש"ס ואח' נ' הממונה על מרשם האוכלוסין ואח' ,פ"ד מג).723 (2
 6בג"צ  ,5070/95בג"צ  ,2901/97ע"א  392/99נעמת – תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ' שר הפנים ואח' ,תק-על (1)2002
) 634להלן" :עניין נעמת"(.
 7בג"צ  143/62פונק שלזינגר נ' שר הפנים ,פ"ד יז) .243 ,225 (1מצוטט גם בעניין נעמת ,שם.
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בסמכותו של פקיד הרישום .לכאורה ,זו עמדה נייטרלית ויהיו אף שיאמרו כי עמדה זו מותירה

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

שונות .בית המשפט מנסה להציג את הכרעתו ככזו שאינה נוגעת כלל לעימותים הציבוריים .אבל,
למעשה ,בית המשפט מכריע את העימות הציבורי .על ידי הקביעה כי שאלת הרישום כל כולה
היא שאלה אזרחית של סמכויות שונות ,הרי שבכך נקבע כי הויכוח על האופי היהודי של המדינה
אינו משפיע על החקיקה והשפיטה .במילים אחרות ,השופטים אומרים כי מדינת ישראל היא
מדינה אזרחית ושהלאומיות של אזרחיה הינה נתון סטטיסטי .המדינה על רשויותיה השונות אינה
צריכה להתערב או להיות מושפעת מהויכוח היהודי ,שכן המדינה היא כלל לא יהודית ,אלא
אזרחית.
ברצוני להבהיר דברים אלו .בית המשפט מעולם לא טען כי מדינת ישראל היא מדינה יהודית,
או לא יהודית .בית המשפט כלל לא נכנס לסוגיה זו .בית המשפט ,במיוחד בשאלות הרישום דחק
את כל השאלה לשאלות על טיב הסמכות המוקנית לרשות המבצעת .ויכוח שקיים בכל מדינה
דמוקרטית בעלת הפרדת רשויות .בכך ,סירב בית המשפט להפנים את העובדה כי הויכוח בתוך
המדינה הוא ויכוח על היהדות במקום זאת הוא טען כי היהדות כלל לא רלוונטית למדינה.
ודאי יהיה מי שיטען כי לא ייתכן כלל להסיק מסקנה קיצונית שכזו מדברי בית המשפט .לא
נאלצנו להמתין זמן רב והמציאות טפחה על פנינו .לנוכח פסיקת בית המשפט ,שלא הותירה מקום
לשר הפנים לסרב ,נוצרה קואליציה בין הקצוות השמאליים של הקשת הפוליטית לבין תנועת ש"ס
שהביאה לביטול סעיף הלאום מתעודת הזהות .ויכוח רב שנים בשאלה האם הלאום היהודי מוכר
כחלק מהאזרחות הישראלית הוכרע על ידי בית המשפט .בית המשפט לא הכריע בשאלת הלאום,
אלא הוא הפך אותה לחסרת ערך .אכן ,לענין חוק השבות טרם ניתנה פסיקת בית המשפט ,אך
לעניננו די לנו בכך שהאזרחות הישראלית כבר איננה מכירה בלאום היהודי.

סיכום ומסקנות
בזמן שהאמנה נוצרה ונכתבה כל הסוגיות השנויות במחלוקת הדהדו זמן רב בחללו של עולם.
המציאות המשפטית והציבורית דחקה בכותבי האמנה להביא להשלמתה מתוך תקוה כי האמנה
תאפשר מוצא של פשרה .אכן ,בענין זה נראה שבמידה מסוימת הקדים בית המשפט את האמנה.
אמנם ,שאר ההסדרים שבאמנה הנוגעים לענין השבות עודם בעלי חשיבות )במיוחד ביטול סעיף
הנכד( .אך ברי לי כי הדרך שהתווה בית המשפט ונכונותה של הכנסת להיענות למציאות שכופה
עליה בית המשפט עשויים להוליך אותנו בנתיב שסופו מי ישורנו.
בתום ההקדמה 8 ,אעבור אפוא לדברי ההסבר להצעתנו .תחילה ,אביא דברי הסבר כלליים ,ולאחר
מכן אביא מספר דברים בשולי דברי ההסבר )המיועדים לקריאה בעיקר לנמנים עם ציבור שומרי
המצוות שבתוכנו(.

דברי הסבר כלליים
לאחרונה התחדד בארץ הפולמוס בין דתיים לשאינם דתיים על חוק השבות .חוק זה הוא מן
היעדים המרכזיים של הציונות ,ועם זאת ,אצל רבים בעם בשלה ההכרה ,שהוא נכתב בתנאים
8

אשר נכתבה כאמור על-ידי מאיר בן שחר.
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שונים מאלו הקיימים היום בחברה הישראלית ובתפוצות.
יכולת משותפת לדתיים ולחילוניים לתת לחוק חשוב זה תוקף חדש ולהתאימו לשינויים שחלו
בעצם הוויתנו כאן ובמאבק על קיומנו ,היא אבן בוחן חשובה לכל המפעל ,שהיום אנו עומדים
בפתחו.

9

אלו הן הבעיות העיקריות ,שאנו רואים בניסוחו הישן של החוק :
 .1על-פי סעיף  1לחוק השבות' ,כל יהודי זכאי לעלות ארצה' .חוק השבות מגדיר 'יהודי' בסעיף 4ב
על-פי ההגדרה ההלכתית המוכרת" :לענין חוק זה' ,יהודי' – מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר ,והוא
אינו בן דת אחרת" )תיקון לחוק ,תש"ל ,סעיף 4ב(.

10

הסבר :התיקון לחוק היה תוצאה של פסק הדין של בית-המשפט העליון בפרשת שליט .ביהמ"ש
פסק אז ברוב דחוק )חמישה שופטים מול ארבעה( שיש לרשום את ילדיו של העותר מאשתו
הגויה במרשם התושבים כיהודים .פסק דין זה גרם לסערה ציבורית .בסופו של דבר נחקק התיקון
הנ"ל.
לדעתנו ,תיקון זה ,שייתכן שהתבקש לגבי מרשם התושבים ,אינו בהכרח מעשי ונכון לגבי חוק
השבות עצמו )שלא נידון כלל באותה עתירה( .משמעותו הראשונית של חוק זה היא ,שהיא פוטרת
אותנו-העם היהודי ומדינת ישראל ,מאחריות לגורלם של בנים לאבות יהודים )ואימהות גויות(.
במציאות הנוכחית ,ובעיקר במצבם של יהודי ברית המועצות לשעבר ,דבר זה הוא בלתי אפשרי,
ועלול גם להעמיד את ההלכה היהודית ואת דורשיה מבחינה ציבורית במצב של נחיתות מוסרית,
שלא תועיל לאיש .היא תגביר מתחים ,ותביא למעורבות בלתי רצויה של בית המשפט החילוני
במונחיה של ההלכה במטרה לנטרל את השפעתה על הקורה במדינה .זאת ועוד ,גם בחוק כפי
שהוא היום ישנו סעיף העוקף את הבעיה שהעלינו בדרך אחרת )סעיף 4א הדן בזכויות בני
המשפחה( ,שאף היא אינה רצויה בעינינו ,וכפי שיבואר להלן.
הצעתנו בחוק השבות אינה עוסקת במונח ,שהוא גם מונח הלכתי"-יהודי" ,ולמעשה היא באה
לנתק בין אחריותנו מבחינה לאומית לאחינו למחצה בני האב היהודי ,הבאה לידי ביטוי
במחויבותנו להעניק להם בית מכוח השבות ,לבין מעמדם ההלכתי ודרך רישומם במרשם
האוכלוסין .לשם כך השתמשנו במושג 'בן לעם היהודי' ,שהוא מושג לאומי מעיקרו והגדרנו אותו
על-פי זיקתו של העולה ללאום היהודי .ההגדרה מכירה ביכולתה של ההלכה היהודית ומסורת
כאן ועכשיו ,היכולים ליצור זיקה כזו באופן עצמאי.
ביקשנו שגורמים אלו יהיו קרובים למסורת ,אם כי אינם חופפים אותה .כמו כן נמנענו מלקבל
הגדרה סובייקטיבית בעיקרה בנוסח 'אדם הרואה עצמו כיהודי' וכד' ,משום שגמישותה של הגדרה
כזו עלולה ,לדעתנו ,להיות לנו לרועץ .בעולם קיימות כתות שונות ומשונות הרואות עצמן כיהודים,
כבני ישראל וכד' -דוגמת הכושים העברים מארה"ב ,שבטים שונים במזרח אפריקה ובעתיד אולי גם
 9אני נוקט לשון "מפעל" ו"אנו עומדים בפתחו" בכוונת מכוון .גם לאחר השלמת ספר זה ,המונח בפניכם ,נראה לי כי
אנו נמצאים רק בפתח המפעל – ורחוקים מהשלמתו.
 10מעצם העובדה ,שהחוק הבדיל בין הנולד לאם יהודיה ואב נכרי לבין הנולד לאב יהודי ולאם נכריה עולה ,שכוונת
המחוקק הייתה ליהודי על-פי ההלכה המקובלת ,וכך יש לדעתי ,לפרש את דבריו גם לגבי מושג הגיור.

159

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

ישראל מקדמת דנא ליצור זיקה זו ,אולם היא טוענת ,שישנם גורמים נוספים ,הקשורים להווייתנו
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באפגניסטן ועוד .גם אויבינו עלולים לנצל הגדרה גמישה מדי כדי לנסות ולצמצם בעזרתה את הרוב
היהודי שבמדינה לצורכם.
לא נכנסנו בהרחבה לשאלת הגיור ,ואיזה גיור יהפוך אדם ל'בן לעם היהודי' .נראה לנו ,שלא ניתן
להכריע בשאלה רגישה זו על ידי בית המשפט ,וספק אם ניתן להכריע בה על ידי מנסחי חוקים.
מצד אחד ברור לנו ,שלא ייתכן שכל אדם בארץ ,ובעיקר בחו"ל ,יוסמך להפוך גויים לבני העם
היהודי לעניין שבות וקבלת סל קליטה .מאידך גיסא אנו מבינים ,שנעילת כל דלתות הרישום בפני
גיור שנעשה בזרם המתקדם ובזרם המסורתי – כמוהו כהכרזת המדינה ,שהיא שוללת את הזרמים
עצמם .לכך איננו חפצים להגיע .מכל מקום ,ניסינו לחסום אפשרות של גיור פיקטיבי לאדם שלא היה
חבר בשום קהילה ,ושלא הוכחה זיקתו הרצינית להתחברות לעם ישראל .היינו מעדיפים בכל מקרה,
להסתייע בעניין הגיור גם בשיקול דעתו של השר הממונה.
 .2חוק השבות הקיים )בסעיף 4א( מקנה את זכויות העולה גם לבני משפחתו ,עד לאשת נכדו
של יהודי .עוד הוא קובע ,שזכותם של הללו קיימת ועומדת גם אם הסב היהודי ,שכל משפחתו
נכריה ,אינו עוד בחיים ,וכן אם הוא עצמו אינו עולה כלל ארצה.
סעיף זה שהתקבל על הדעת בראשית ימי המדינה ,כשיהודים עלו לארץ רק מטעמים ציוניים
ומכוח הזדהות עם העם היהודי ,או מכיוון שנרדפו בשל זיקתם לעם היהודי ,הינו היום בעייתי
ביותר ,מכיוון שמדינת ישראל היא היום יעד הגירה מועדף בשל סיבות כלכליות וחברתיות .זאת
ועוד ,המדינה הופכת לצפופה ,ויכולתה להעניק תשתיות טבעיות לתושביה הופכת על כן ליותר
ויותר קשה .לכן ,אף שאין ספק ברצוננו לחלוק את המעט שיש לנו עם אחינו שבכל אתר ואתר,
ספק אם יש לנו רצון לעשות זאת עם כל מאן דבעי )לאחרונה עלה שבט כורדי -מוסלמי בן כ-
 170איש מכורדיסטן מכוח סב יהודי יחידי ,שנפטר בנכר(.
לכן צמצמנו מאד את סעיף זכויות המשפחה .הותרנו רק את המשפחה הגרעינית ,ואף אותה ראינו
כעולה מזכותו של בן העם היהודי העולה ארצה ,ולא מכוח עצמם ,כלומר ,בלעדיו )סעיף  4בהצעה
בדבר הסדרי קניית אזרחות(.
 .3נגענו גם בחוק האזרחות .סעיף  2בחוק הקיים יוצר חפיפה רבה בין הזכאות לשבות לבין
הזכאות לאזרחות .הזכאות לאזרחות היא מיידית ,וכמעט שאינה פוקעת שלא מרצונו של האזרח.
כך למשל ,אשתו הגויה של נכדו הגוי של יהודי שנפטר בנכר לפני זמן רב -תעלה לארץ מכוח
השבות ,תזכה מיד באזרחות על כל זכויותיה ,תוכל לרדת מן הארץ כעבור יממה מעלייתה ,לחיות
כגויה גמורה ללא קשר אל המדינה .זאת ועוד ,הילד )הגוי( שתאמץ לעצמה כעבור שנים ,יהיה
אזרח ישראלי בעל זכות בחירה בארץ ,והוא גם יהיה זכאי להימלט אליה מאימת חוק המדינה
שהוא גר בה ,לאחר שיעשה בה פשע )תקדים סם שיינביין(.
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לכן לדעתנו ,יש להפריד בין שני חוקים אלו .בעוד שזכות השבות תינתן מיד ו'חינם' לכל 'בן לעם
היהודי' מכוח זיקתו הטבעית לארצנו ומכוח ערבותנו ההדדית ,הרי הזכות לאזרחות תהיה קשורה
גם בקבלת חובות ובמילוין.
3א .בין החובות לצורך קבלת האזרחות קבענו את הצהרת האמונים למדינה ולחוקיה )אין מדובר

11

ע"פ  6182/98שינביין נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד נג).625 (1

160

פרק ראשון :שבות ,אזרחות ,מרשם וגיור

על אזרחים עד ליום קבלת החוק ולא על אזרחים מכוח לידה .אזרחים מכוח 'התאזרחות' חייבים
בכך גם בחוק הקיים היום ]על-פי סעיף )5ג( לחוק האזרחות[ .אנו הוספנו חובה זו גם לאזרחים
מכוח שבות(.
3ב .עוד דרשנו כחובה לצורך קבלת האזרחות השתלבות כלשהי בחברה בישראל כשליטה מסוימת
בשפה .דרישה זו עשויה להיות גמישה בהתאם לנסיבות ,ויש לה גם תוקף הצהרתי בעצם קביעת
הזיקה בין אזרחות ישראלית לבין השפה העברית .שירות בצבא ודאי מהווה השתלבות בחברה,
וציינו זאת.
3ג .דרישתנו העיקרית היא ,שהאזרחות תוענק  -לא מכוח ה'שבות' ,אלא מכוח הישיבה בפועל
בארץ ,וממילא ,לא מיד ,אלא לאחר שלוש עד חמש שנות ישיבה בה .כך אנו רוצים למנוע את
היות מדינת ישראל תחנת מעבר עם קבלת אזרחות ישראלית ,שיש בה רק זכויות ולא חובות,
בטרם מעבר לצמיתות לארץ יעד אחרת.
כמו כן ,יתאפשר לעולים להיקלט בארץ ,ללמוד אותה ולהשתלב בחברתה קודם שיוכלו להצביע
לכנסת ולרשויות .כך יימנע ניצול הדמוקרטיה למטרות של אינטרסים פוליטיים צרים של
קבוצות פוליטיות למיניהן ,ותימנע גם השפעה שלילית על אפשרות להעדפת העלאת עולים ממגזר
מסויים.
3ד .הואיל ולדעתנו ,האזרחות אינה רק זכות המוקנית 'בחינם' ,העדפנו לצמצם את יכולתם של
אזרח ושל עולה להעניק אוטומטית אזרחות לבני משפחתם ,והעדפנו ,שהללו ירכשו אותה מכוחם
שלהם .בניו של העולה -מכוח השבות ,הנכונה אף לגביהם ,ובן/בת הזוג )במקרה שאינם בנים
לעם היהודי מכוח עצמם( מכוח עקרונות ההתאזרחות )שבסעיף  5לחוק הקיים( ,ובלבד שהם עדיין
בני זוג של בן העם היהודי.
 .4צמצמנו את סעיף איחוד המשפחות בחוק הקיים ,מחשש להתאזרחות המונית של עובדים זרים
וכד' ,שתגרור בעקבותיה את הבאת בני משפחותיהם ובשלב הבא בני זוג לבני המשפחות ,וכך
ללא סוף .מטרתנו הייתה ,עד כמה שניתן ,שימור הרוב היהודי הגדול במדינה.
לעניין הרישום :הרישום בתעודת הזיהוי ובמרשם התושבים הוא עניין פורמלי הקשור למתן
הוראות לפקידים .הוא הפך למלחמת עקרונות בין ציבור שומרי המצוות לבין הציבור החילוני,
הקהילה הרפורמית והקהילה הקונסרבטיבית בשל דרישתם של האחרונים להכרה גמורה של
החוק והמשפט בשוויון זכויות מלא של הקהילות הלא-אורתודוקסיות לקבוע את ההלכה המוכרת
והציבור הציוני דתי בפרט ,שזכותם המלאה היא לדעת אם אדם הוא יהודי על-פי הלכה לצורך
נישואין וכד' .אם המציאות תחייב את שומרי המצוות שלא לסמוך על הרישום של המדינה,
המוסכם על הכלל ,הם ייאלצו לכתוב ספרי יוחסין קהילתיים .תוצאתם של ספרי יוחסין אלו
עלולה להיות פירוד בלתי הפיך בין המשפחות של שומרי המצוות לאחיהם .גם בזמן הבית השני
היו ספרי היוחסין גורם חשוב בהצתת שנאת החינם והחורבן שבעקבותיה.
הוויכוח הוא עקרוני ביותר גם בשל זיקת הרישום לחוק השבות ולחוק האזרחות ולשאלת קבלת
אנשים שיהדותם אינה מוסכמת  -אל קרבנו.
כדי לפתור את הסכסוך שסביב המחלוקת על הרישום העלה סגן השר דאז הרב מיכאל מלכיאור
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במדינה בתחומי הגיור והאישות .מאידך גיסא ניצבת הטענה של ציבור שומרי המצוות בכלל,
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הצעה לבטל לחלוטין את רישום הלאום והדת )שהיום בחוק הישראלי -חד המה( מתעודת הזיהוי
ומן המרשם .הצעתו זו לא נראתה לי ממספר סיבות ,ואין כאן המקום לפרטן.
בעיה העומדת לפתחנו כרוכה בדרישתנו להצהרה ,שהרישום מבוסס על הצהרתו של הנרשם .מכך
עולה לכאורה ,שאין לנו קנה מידה אובייקטיבי לקבוע את לאומו ואת דתו של אזרח .אך יש
חוקים המבדילים בין אזרחים על-פי לאומיותם ודתם ,כמו למשל חוקי השבת ,המגבילים כיום
)ללא קשר לאמנה( את עיסוקו של יהודי בשבת .ומנין לנו שפלוני העובד בשבת הוא יהודי ,אם
אין לנו דבר זולת הצהרתו?
ואכן ,בית המשפט נכנס בפירצה דחוקה זו ,והתיר להעסיק יהודים בעבודה בשבת באמתלה שאין
הוכחה אובייקטיבית ליהדותם ,והפך בכך את חוקי השבת לחוכא ואיטלולא.
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נראה לי שהמחוקק יצטרך לתת את דעתו על-פירצה זו ולקבוע סייג בנוסח הבא או דומה לו:
למרות האמור בסעיף זה )=סעיף  1ברישום .סעיף הקובע ,שהרישום מבוסס על הצהרת
הנרשם -י"מ( יחולו על המצהיר ועל אחרים המגבלות הקיימות בחוק לגבי לאומיותו של
הנרשם -על-פי האמור בהצהרתו.
הצעתנו בנושא המרשם מבוססת על העקרונות הבאים:
 .1הפרדנו לחלוטין את המרשם משאלת השבות והאזרחות .כמו כן ניתקנו בין המרשם לבין
השאלה מיהו יהודי לפי ההלכה.
 .2קיבלנו שהחוק לא יפלה לרעה מן הבחינה העקרונית את הקהילה הרפורמית ואת הקהילה
הקונסרבטיבית .מאידך גיסא ,המרשם יאפשר לזהות את מקור יהדותו של כל אדם ,בדרך
שוויונית ועם אפשרות של נגישות אליו.
 .3לא קיבלנו את עקרון גיורי הקפיצה ,עקרון שנועד לעקוף את החוק ,ולא לקיימו כרוחו ,והוא
עומד בניגוד משווע להסכמה המשותפת לשלושת הזרמים ,שבאה לידי ביטוי בהקמת בית הספר
המשותף לגיור של ועדת נאמן .בסעיף זה עשינו הבחנה טכנית בין הזרמים ,וזאת כיוון שהזרם
האורתודוקסי אינו דורש כלל השתייכות קהילתית ,אלא קבלת מצוות בלבד.
 .4הפרדנו ברישום בין דת ללאום כדי לצמצם עד כמה שניתן את התערבותו של החוק במונחים
הלכתיים מובהקים .מאותה סיבה ברישום הלאום העדפתי אני את המונח 'עם ישראל' על פני
יהודי ,שיש בו שם תואר לאדם עצמו ושהוא מונח הלכתי מובהק .ובסעיף זה הרי התרחקנו
מן ההלכה כרחוק המזרח מן המערב.
בשולי דברי ההסבר
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המאבק על שאלת מיהו יהודי היה אחד המאבקים הטעונים ביותר במדינת ישראל בין שומרי
מצוות לבין חופשיים .המאבק ונספחיו הגיעו פעמים מספר לחקיקה בכנסת ולבית המשפט העליון
ועוררו תסיסה בציבור לא פעם ולא פעמיים .המאבק העקרוני התמקד בשתי שאלות יסודיות.
א( האם ניתן לתת ל'יהודי' ,שמצד אחד הוא מושג לאומי כולל ,ומצד שני הוא מושג הלכתי
הקשור לשאלות רבות וחשובות ,ובראש ובראשונה בתחום האישות ,הגדרה שאינה הלכתית ,ואף
נוגדת את ההלכה .הכוונה היא בעיקר למי שאביו יהודי ואמו גויה ,והוא ,או הוריו במקרה של
 12תב"ע )נצרת( נז 8-78/מ"י נ' גוד נייט סנטר בע"מ ,תק )עב(  ;312 (3) 1999דב"ע  8-14/97מ"י נ' גודנייט סנטר
בע"מ ואח' ,תק )אר( .104 (2) 1998
 13פרק זה הינו בירור פנים -דתי .לכן אין לראותו כחלק מן האמנה אלא כנספח לה .הוא מיועד לקריאה בעיקר לנמנים
עם ציבור שומרי המצוות שבתוכנו ,וסגנונו וסגנון המובאות שבו עלולים להיות לא לגמרי מובנים לאחרים.
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קטין ,רואים אותו כיהודי מבחינת תודעתו .בחינה לאומית שאינה הלכתית עשויה להגדירו כיהודי.
ההלכה רואה אותו במקרה כזה כמתייחס אל אמו הגויה בלבד.
ב( האם ניתן להכיר בגיורים שאינם תקפים על-פי ההלכה ,כמו למשל גיורים הנעשים בפני
בתי דין של התנועה המסורתית )הקונסרבטיבית( או של התנועה ליהדות מתקדמת )הרפורמית(.
מבחינתם של שומרי המצוות יש בסוגיה זו שתי רעות חולות .האחת -הגיור הוא מושג הלכתי ולא
מושג לאומי .הכרה בגיור שאינו תקף על-פי ההלכה היא חדירה של הרשות המחוקקת או של
הרשות השופטת אל תוך המושג ההלכתי ,ונסיון 'לכבוש את המלכה עמי בבית' .הרעה השנייה
היא הכרה רשמית של המדינה ומוסדותיה בקיומם של זרמים ביהדות הבאים לדבר בשם התורה
ובשם ההלכה בלא להיות כפופים לה ,ובלא לחוש כל מחויבות למסורת ההלכתית שהתפתחה בעם
ישראל במשך הדורות .בעבר הרחוק הוצאו זרמים שלא הכירו במחויבות להלכה כפי שהתפתחה
על ידי חכמי ישראל במסירתה מדור לדור ,כמו הקראים ודומיהם  -אל מחוץ ליהדות.
בשתי בעיות נעסוק בשורות הבאות :חוק השבות ומרשם התושבים.

חוק השבות
בעשרים שנותיה הראשונות של המדינה היה מספרן של הבעיות המעשיות שעלו סביב חוק זה-
מועט ,ולא היה בכוחן לגרום לקרע או למשבר סביבן .פסק דין שליט

14

של בית המשפט העליון

בשבתו כבג"ץ טרף שעה זו של החברה הישראלית ,כשהכריע ברוב דחוק להורות לפקיד הרישום
לרשום את ילדי העותר מאישה גויה כיהודים ,היפך ההגדרה ההלכתית שהייתה מקובלת עד אז.
פסק הדין קומם אז ציבור גדול נגדו ,הן בשל עצם הפסק והן בשל השיקולים של חלק משופטי
הרוב ,שהיה בו כדי לבזות את התורה ואת ההלכה .כבוד השופט ברנזון כתב בנימוקיו לפסקו:
"המושג 'לאום' יש לתת לו משמעות רגילה המתאימה לרוח הזמן ,והמשקפת את הדעה המקובלת
על החלק הנאור של תושבי הארץ" )ההדגשה שלי – י"מ(.

15

פסק הדין המקומם הגיע אל שולחן הכנסת ,וזו ,ביוזמתם של נציגי המפלגות הדתיות שינתה,
בתגובה לפסק הדין ,את חוק השבות .בתיקון משנת תש"ל להגדרות בחוק קבעה )בסעיף 4ב(:
"לעניין חוק זה' ,יהודי'  -מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר ,והוא אינו בן דת אחרת".
שינוי זה לחוק בא לתקן את מה שעוות לדעת המתקנים בכל הנוגע לרישום בתעודת הזיהוי
ובמרשם התושבים .אך הוא תוקן בחוק השבות ,העוסק בזכות העלייה ארצה ,כיוון שהגדרת 'יהודי'
כל רבינוביץ וקוגן ,צעירים שהתחנכו לזהות יהודית כבנים לאב יהודי )ופעמים רבות לאם גויה(
ואף שילמו את מחירה במשטר העריצות הקומוניסטי ,כאנשים חסרי בית ומולדת בישראל .נדרש
אפוא תיקון לתיקון ,ובעוד שעל-פי חוק השבות במתכונתו הקודמת עלו ארצה בנים לאב יהודי
ואם גויה מכוח הקטגוריה 'יהודי' ,עתה ,כשכבר לא היו 'יהודים' על-פי החוק ,נוסף התיקון לחוק,
ולפיו ,הזכויות של יהודי ,גם אם כבר אינו בין החיים או שאינו מעוניין לעלות ,מוקנות גם לבנו
ולנכדו של יהודי ,לבת זוגו )או לבן זוגה של יהודיה( וכן לבת זוגו של ילדו או של נכדו.
באו אפוא נציגי המפלגות הדתיות לתקן ,ונמצאו מקלקלים .הם תקנו במשהו את הרישום ,אך
14
15

בג"צ  58/68שליט נ' שר הפנים ,פ"ד כג).477 (2
שם.606 ,
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הייתה מונחת גם בבסיסו של חוק זה .אך גם למתקנים היה ברור ,שלא יעלה על הדעת להותיר
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גרמו בכך לזכות עלייה לארץ של גויים גמורים חסרי כל תודעה יהודית .ואם בתקופת תיקון
החוק עדיין לא היה חשש גדול מרצון לעלות ארצה שלא על בסיס תודעה יהודית ,הרי לאחר
התפרקותה של ברית המועצות והרעב הכבד ששרר שם ,וכן בעקבות רדיפות מיעוטים בארצות
אחרות ,הפכו ארץ ישראל ומדינת ישראל לאבן שואבת לאנשים רבים ,שאין להם קשר לזהות
יהודית ,והם מסכנים סכנה של ממש את הרוב היהודי במדינת ישראל .היום ,בין השאר בשל
התיקון לחוק ,שהחל כאמור ,בכוונות טובות ,מספר העולים היהודים מקרב העולים לארץ הוא
מיעוט לא גדול ,והמגמה המסתמנת לשנים הקרובות מדאיגה עוד יותר.
לפנינו דוגמה לכך ,שמריבת עולם החלה בשל התבטאויות ,הנראות לי מתנשאות ומיותרות ,של בית
המשפט העליון ,ובשל יומרתו של בית משפט זה לפרש את התורה ואת ההלכה ולקבוע בכך את
מידת חוסר הרלוונטיות שלהן.

16

הרצון לנצח במריבה ולהביא לרווח בטווח הקצר גרם לנזק קשה

בטווח הארוך ,נזק שכולנו נישא בתוצאותיו ,בעיקר אם אכן יועמד הרוב היהודי במדינה בסכנה.
מאמץ משותף דתי-חילוני בשל ההכרה בכך שהבעיה היא בעיה של כולנו חייב לדעתי להביא
למסקנות הבאות:
 .1אין כל סיבה שבית המשפט העליון הוא זה שיכריע בעימות המתמשך בין ציבור שומרי המצוות
לבין ציבור החופשים לגבי דמותה של המדינה ,וזאת בעיקר לאחר שהוא עצמו הפך לצד בוויכוח.
גם אין כל סיבה שהוא יחלק ציונים לתורה ולהלכה ,ויש אפוא להפריד עד כמה שניתן )לצערי,
במצבנו הפוליטי הפנימי אף דרישה זו ,עם כל צדקתה ,עלולה להיות מוגבלת ,ואני אומר משפט זה
בעל כורחי ושלא בטובתי בשל הכרתי את כוחו של בית המשפט העליון בחברה הישראלית ואת
מגמתו( בין מערכת המונחים ההלכתית לבין אלו שהמדינה משתמשת בהם בחוקיה החילוניים.
 .2הכרתנו בכך שמדינתנו היא מדינת העם היהודי ,וזוהי היחידה שיש לנו ,ואין לנו בלתה ,צריכה
להביא אותנו למאמץ למקד את העלייה באנשים שהקשר ביניהם לבין העם היהודי ברור ומוסכם,
ולא לתת לכל אדם ,יקר ככל שיהיה ,לנצל חוק שנוסח כפי שנוסח בשל מריבה פנימית ,ולהגיע
לכאן משיקולים זרים.
 .3ציבור שומרי המצוות יכול להכיר בכך ,שאמנם רישום אדם כיהודי הוא גם בעיה פנים הלכתית.
אך נתינת רשות לאדם לעלות לארץ ,וגם סיוע לו בכך במקרה שאינו יהודי על-פי ההלכה ,אינם
בעיה הלכתית מובהקת .ואף שיש לכאורה מקום לדון מצד איסור 'לא תחונם' ,הרי ברור לנו,
שאילו היינו נתקלים למשל ,בבעיה פרטית אחת של איחוד משפחות של מאן דהו ,לא היינו מעלים
את הבעיה ההלכתית של 'לא תחונם' .הבעיה הפנים-הלכתית העיקרית המקוממת את צבור שומרי
המצוות היא עצם הגדרתם של אנשים אלו כיהודים כאשר אינם יהודים על-פי ההלכה ,ולא
העלאתם בפועל .ודאי הוא ,שישנה השפעה קשה על דמותה היהודית של המדינה בשל העלאתם
של גויים בכלל ומכוח חוק השבות בפרט .אך זוהי שאלה שהיא בעיקרה ציבורית ,וההבדל שאני
רואה בינה לבין שאלה הלכתית מובהקת הוא ,שבעוד שבשאלה הלכתית אין אנו יכולים לוותר
אף על קוצו יו"ד ,הרי בשאלה ציבורית צריך לעניין אותנו דווקא מבחן התוצאה ,ועלינו להאבק
על הכמות יותר מאשר על העיקרון .הנזק הגדול ייגרם לא מאחד או שניים שאינם יהודים שיעלו
ארצה ,אלא דווקא מכמות משמעותית של עולים נכרים .זהו כבר מאבק ציבורי מסוג אחר ,ולא
בהכרח הוא תלוי בניסוחו המדויק של החוק.
16

שם 605 ,ובעוד מקומות.
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 .4יתר על כן ,וכאן אני מגיע לעיקר דבריי בסוגיה זו של חוק השבות :בנים לאב יהודי ואם
גויה ,שבהם אנו עוסקים ,הם על-פי ההלכה גויים גמורים מבחינת דיני האישות ומבחינת חלקם
בקיום מצוות .אולם האומנם מצווה אותנו התורה להתעלם מזיקתם לעם היהודי ולארץ ישראל
ולהתייחס אליהם כאל זרים גמורים ,וזאת גם כאשר הללו גדלו עם זהות יהודית ואף סבלו בשלה,
מרצון או מאונס? כלום אותה סולידריות אנושית שאמור אדם רגיל לחוש כלפי אלו ,צריך אדם
הרואה עצמו הולך בדרך התורה להתעלם ממנה? נראה ,שדעתם של לפחות חלק מן הפוסקים
היא ,שיש לקרב בנים לאב יהודי ולאם גויה ,ושיש להם קשר לזרע ישראל.
נביא שתי תשובות של פוסקים בני הדורות האחרונים שעסקו בכך.

17

הג"ר צבי הירש קאלישר

18

הראשונה היא תשובתו של

הוא דן בה על ברית מילה ולא על עלייה לארץ .אך נוכל להסיק

מדבריו מסקנה עקיפה לענייננו.
וע"כ כאשר בא עכו"ם להמול פותחין לו בזה בחירה חפשית כאשר ישים אל לבו באמת
ובתמים לבוא לעדת ישראל בנקל יקבל הטבילה והמצוה לאור באור הצפון ,ואם אין
מלין אותו מבטלין את בחירתו כי לא בנקל ימסור נפשו לצער מילה בזקנותו ,וכאשר
מלין אותו נסיר מחיצת ברזל מלפניו ,והבחירה קיימת לרצונו ומה שאמרו קשים גרים
וכו' היינו אם לבו בל עמו באמת ובתמים .ועתה אם בעכו"ם הדין כן שאין בזה עון
רק מצוה כל שכן בילד אשר אביו ישראל ואמו הנכרית לא תמחה מהמילו שמצווין אנו
לפתוח לו פתח תקוה למולו כעת ע"ד אביו וכשיגדל יוכל מהר לעשות כרצון אביו לטבול
עצמו כדת וכדין ואם אין מלין אותו דוחין אותו בידים מעדת ישראל ,ולא ככתוב ואל
ידח ממנו נדח.
ועוד יש לעורר שטבילה כזו אשר אביו ישראל יותר מחוייבין להכין לו דרך הבחירה
מאשר יעשה להנולד מנכרי כי הגם שמדינא הולד כמותה לענין יחוס ,עכ"ז מצינו כי זרע
הקודש יקרא שהרי כשעזרא הוכיח לישראל אשר נשאו נשים נכריות אחר אומרו כי נשאו
מבנותיהם להם ולבניהם אמר :והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות )עזרא ט' ב'( ובגלל
זה אם יש באפשרות להוציא זרע נשחתה מהטומאה ולהוציא ממסגר אסיר ולהחזירה אל
הקודש מה טוב ומה נעים חלקינו )ומה שהוציאו שם הנשים בימי עזרא ולא גיירו אותן,
הוא מפני שהיו מן ז' האומות כמפורש בעזרא עיי"ש או שלא אבו מלהניח עבודת כו"מ(.
וכן מצינו באברהם ע"ה שנשא שפחת שרה אשר לפי הדין הולד כמותה והוא עבד ,ועכ"ז
ובנידון דידן לא בלבד שזכין להבן אשר בחירתו פתוח עי"ז להתקדש ,גם לאב זכין
מאוד ,כי כאשר החוטא ישים אל לבו לשוב )כאשר הוקרה למרבה ,בפרט אם אשתו
הנכרית מתה( איך יקובל תשובתו אם הוליד בנים לע"ז הלא הוא מעוות לא יכול לתקון
כדתנן בחגיגה ט' ,אך אם עשינו בזה רצונו הטוב למול זכריו אז בנקל ישוב הוא עם
בניו ואנחנו פותחין יד לתשובה ,ואף במי שלא ישוב ח"ו עכ"פ בזה לבו נכון עמו שרוצה
 17כדי שלא להטריח על הקורא בחרנו שלא לעסוק בסוגיה גדולה זו מיסודותיה הקדומים בירושלמי יבמות פרק
ב' הלכה ו' )המו"מ בין יעקב איש כפר נבוריא לבין ר' חגיי( ובמו"מ בין המהריב"ל )ח"א סי' ט"ו( והמהר"י
אבן חביב לגבי תשובת רב שרירא גאון לגבי מעמדם האישי של האנוסים ועוד תשובות בנידון ,בחרנו בדבריהם
של פוסקים בני הדורות האחרונים.
 18הובאה בשו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר ח"א ,יו"ד ,סי' רכ"ט -ר"ל .והג"ר עזריאל עצמו חלק עליו שם.
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אמר ית' כי זרעך הוא )ואם הי' יכול לשחררו מבלי רשות שרה יש מקום עיון(.
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להחזיק בניו בדת יהודית במולו אותם ובל"ס כאשר יגדלון יורם שיטבילו ע"ד ב"ד דהא
ניחא לי' לבן במאי דעביד האב ויבחר בחיים ,ובנים כאלו יש אפשרות לפעמים שגדולי
ישראל יוצמחו מהם הלא השושנה מבין החוחים תצמיח.
ותשובה נוספת של הג"ר בן ציון חי עוזיאל זצ"ל ,רבה הראשי של ארץ ישראל )שו"ת פסקי עוזיאל
בשאלות הזמן סימן סד( :19
מכאן אנו לומדים במכל שכן כשגוי זה הוא בן ישראל מנכרית ואביו מביאו להתגייר
שבי"ד נזקקים לגרותו משום דאע"ג שהוא נקרא בנה של הנכרית אינו יוצא מכלל זרע
ישראל ,וכדאמרינן התם גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה וכו'
וכולן מקרא אחד דרשו אלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע
ישראל רבי יהודה סבר עד דאית כל זרע מישראל )כלומר כל עיקר הקרוי זרע היינו מן
האב לאפוקי בת גר זכר( רבי אליעזר בן יעקב סבר מזרע ואפילו מקצת זרע ר' יוסי סבר
מי שנזרעו בישראל )קדושין ע"ח(.
הא למדת דלא נחלקו התנאים אלא לרבות גם בני גר זכר שנולדו מישראלית או
שנזרעו בתוליה בישראל אבל לדברי הכל ,בני ובנות ישראל שנולדו מהנכרית קרויים
זרע ישראל ,הלכך כשאביו הביאו להתגייר חוזר הילד לעיקר זרעו ,וראיה לדבר ,נראה
מדאמרינן :ומזרעך לא תתן להעביר למולך ,בישראל הבא על הכותית והוליד ממנה בן,
הכתוב מדבר )מגילה כ"ה ע"ב(.
הא למדת דבן הבא מן הנכרית נקרא זרעו של ישראל ועובר עליו משום ומזרעך לא
תתן להעביר למולך ,הלכך אם בא לגיירו מצוה עלינו להזדקק לגרותו כדי לכפר עון האב
מאחרי הגרות ולבל ידח ממנו נדח .ואין לחוש שמא יגרר אחרי אמו דאדרבא אם דוחים
אותו ועוקרים אותו ממקור חייו וזרעו שהוא אביו ודאי שיטמע בין הגויים ויכפור
באלהי ישראל ,וישנא תכלית שנאה את היהדות ותורתה ובהתגיירותו ימלט מכפירה
ואביו שגיירו יתאמץ לחנכו בתורה ולהצילו מע"ז ואביזריהו ,ולא חיישינן שימחה
בגדלותו אלא אדרבא כיון שנתחנך בתורה והחזיק בגרותו שוב לא ימחה וכדכתבו
הריטב"א והרשב"א ז"ל.
והגם שיש פוסקים החולקים עליהם ,מדוע לא נסמוך על פוסקים אלו ,לפחות לעניין שלא להתנגד
להושטת עזרה לבנים לאב יהודי ,אלו הגדלים בזהות יהודית והרוצים לחיות עימנו כאן ,ובתקווה
שנוכל לגיירם כהלכה ולהביאם לדת אבותיהם?
יתר על כן! הג"ר משה פיינשטיין כותב לנכדו ,הרב מרדכי טנדלר

20

על היחס ליהודי אתיופיה

ולצורך להצילם ולהעלותם )למרות שהוא עצמו מטיל ספק ביהדותם(" :וגם יש לידע ,שאפילו
אם לדינא אינם יהודים ,מ"מ ,מאחר שחושבים שהם יהודים ,ומוסרים נפשם על יהדותם ,מחויבים
להצילם".

19
20

ועיין בדבריו גם בסי' נ''ב.
כ"ו בניסן תשמ"ד ,המכתב הובא בתחומין כרך י"ב )אלון שבות ,תשנ"א( ,עמ' .98
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כדבר הלמד מעניינו נראה מדבריהם של הפוסקים ,ובעיקר מדבריו של הגר"מ פיינשטיין ,שצריך
להיות בסיס של ממש לצפיות שיש לנו מבן לאב יהודי או מאדם הרואה עצמו כיהודי ,שאכן
יתגיירו ויקבלו עליהם לשמור את המצוות .אך מי יערוב לנו ,שאם נעלה ארצה מה שהגדרנו כ'בן
לעם היהודי' ,הוא אכן יגשים את צפיותינו ממנו? במציאות היום ודאי הוא שלא נוכל לוודא זאת
מראש .אך לעניות דעתי דומני ,שהעיקרון של 'מטה כלפי חסד' ו'לבלתי ידח ממנו נדח' מטים
לכך ,שפרט למקרים חריגים ,יש להשתדל בהעלאתו של בן לאב יהודי שהתחנך אף על מינימום
של זהות יהודית ,ולנסות להשיבו לתורת אביו על-ידי חינוך לשמירת מצוות וגיור כהלכתו .דומני,
שגם מי שחולק על דבריי אלו  -נימוקו עימו ,נימוק כבד משקל ,החשש לאובדן הזהות היהודית
של המדינה והחברה בארץ )לעניות דעתי ,אילו דובר רק בבנים לאבות יהודיים ,היה מצבנו היום
טוב יחסית .רבים מן העולים הם בנים לשני בני זוג גויים( .אך גם הוא יוכל להסכים ,שמי שסבור
שיש להעלות בנים לאבות יהודיים ואמהות גויות ארצה ,אינו עושה זאת בשם הרס היהדות או
הרס התורה ,וממילא ניתן ,לפחות בדיעבד ,להשלים עם מעשיו.
המסקנה העולה מדבריי עד כאן היא :הכללה של בנים לאבות יהודיים )ואימהות גויות( בחוק
השבות ,אך לא כיהודים ,שהוא מונח הלכתי ,אלא כ'בנים לעם היהודי' .מונח זה ניתן לראותו
כנייטרלי ,והוא מבהיר את הצורך של אותם עולים בגיור מלא .מאידך גיסא קיימת הקביעה,
שפרט לתא המשפחתי הבסיסי של זכאי העלייה המצטרף לעולה בפועל ,אין אדם זכאי לעלייה
על-סמך השבות מכוח קרבתו ליהודי ,ואף בקרבה ראשונה ובמסגרת התא המשפחתי הבסיסי,
אינו זכאי לעלייה מכוח עצמו אם אין היהודי שבמשפחה חי ועולה בעצמו.
מדבריו של הגר"מ פיינשטיין שהובאו לעיל עשויה לעלות נקודה נוספת ,ואליה יש להתייחס
בזהירות מרובה! הגר"מ פיינשטיין ,כאמור ,פקפק מאוד ביהדותם של הפלאשים ,אך קבע שיש
להעלותם ולהצילם רק בשל העובדה שהם חושבים שהם יהודים ומוסרים נפשם על יהדותם .הרב
סתם במכתבו ולא פירש ,האם הוא מצרף כסניף לסברתו את האפשרות הרחוקה ,שהפלאשים
הם אכן יהודים ,או שמא סברתו קיימת אף בגוי גמור .הוא גם לא פירש ,האם הצורך להעלותם
הוא רק בשל הסכנה שהיו נתונים בה ,או שהוא נכון גם בעת מצוקה אחרת ,או אף בשל רצון
לעלות שלא מחמת הסכנה .זאת ועוד ,לא לגמרי ברור מדבריו ,מהי מידת מסירות הנפש של הגוי
הנידון על היהדות המהווה קנה מידה לצורך להצילו ולהעלותו ,ועד כמה זהה אותה יהדות עם
אם נבוא להקל בכל השאלות שנותרו פתוחות בדבריו ,נוכל לכאורה להגיע למסקנה ,שגם בן
לשני הורים גויים החי מסיבות אלו או אחרות )גיור שאינו כהלכה ,כניסה למשפחה יהודית דרך
קשרי נישואין או סתם רצון להתקרב אל העם היהודי ולהזדהות עמו( כיהודי ,מוטל עלינו לסייע
בעדו לעלות ולהיות עימנו וללמדו את תורת האמת ולגיירו.
דרך זו ,מלבד הספיקות הרבים שהעלינו בה ,זוקקת זהירות מרובה בשל החשש מהצפת הארץ
בגויים ,שאין תוכם כברם ,ואין להם כל כוונה לקבל עליהם את עולה של היהדות על כל המשתמע
ממנו .אך מכל מקום ,יש בה פתח כלשהו להקל במקרים לא רבים של אנשים החיים תחת זהות
יהודית כפי שהם מבינים אותה ,מכיוון שמעולם לא לימדו אותם דבר אחר ,לסייע בעדם לעלות
ארצה לא כיהודים ,ולהשתדל כאן ללמדם תורת אמת ולגיירם כהלכה .זוהי הסיבה שיכולתי
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קיום ההלכות בשולחן ערוך מחד גיסא או עם התודעה הלאומית היהודית מאידך גיסא.

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

להסכים לניסוח שלפיו מי שמקיים אורח חיים יהודי על-פי מסורת יהודית מוסכמת ,או שהוא
חי בקהילה יהודית מגובשת בעלת דפוסי חיים מחייבים המגדירים את זהותה היהודית ואת זיקת
חבריה אליה ,והוא עצמו מקיים בקביעות דפוסי חיים אלו ,אדם כזה יוכל להיחשב כמי שהצטרף
לעם היהודי )סעיפים  5 ,4לעקרון השבות בהצעתנו(.
לא בלב שקט קיבלתי ניסוח זה ,שהפרוץ בו מרובה על העומד .ברור ,שאילו לא היה הדבר תלוי
אלא בי ,הייתי מעדיף ניסוח מחייב יותר ומגדיר יותר את הגוי שברצונו להצטרף לעם היהודי,
ניסוח שהיה נראה לי קרוב יותר לדרכו של הגר"מ פיינשטיין שהבאתי לעיל .אך אני סבור,
שאוכל ליטול אחריות על הניסוח שבהצעתנו ,ולא רק בשל רעיון ה'פשרה עם הצד שכנגד' ,שכבר
הבהרתי פעמים אין ספור שהוא אינו מקובל עלי .הסיבה לכך שאני מוכן ליטול אחריות על
הניסוח ולחתום עליו היא ,ששוכנעתי ,שבצד החילוני הדורש להכליל בחוק השבות אף סוג זה של
אנשים ,קיימים רבים וטובים ,שכוונתם בכך היא לגלות אחריות כלפי הזולת ,הגוי החש עצמו
כיהודי ,ברוח האחריות שמגלה כלפיו הגר"מ פיינשטיין )הגם שאינם מכירים את דבריו בכך(.
מחלוקתם עמי על ניסוח שהייתי מעוניין בו היא בפרטים ובמידת הפתיחות והגמישות כלפי גויים
אלו .מבחינה מעשית עלולות להיות לפתיחות זו לדעתי ,תוצאות חמורות .אך בבסיס הצעתם ישנה
נקודת אמת המאפשרת לי למשוך עימם יחד עגלה אחת .אבהיר שוב נקודה זו .אילו עלתה כאן
שאלה הלכתית צרופה לא הייתי זז מדבריו של הגר"מ פיינשטיין ,ולא הייתי נוטל אחריות על
הפיכת הפתח כפתחו של מחט שפתח לנו בסוגיה זו לפתח שעגלות וקרוניות עם אנשים החשים
עצמם כיהודים נכנסות בו .אך בשאלה שעיקרה ציבורית ולא הלכתית ,אני חוזר על דבריי ,שאני
סבור שניתן ליטול אחריות על משיכת עגלה אחת עם אלו ההולכים בדרכו העקרונית של הרב
על אחריות כלפי הגוי החש עצמו כיהודי ,גם אם קלקלו את השורה בהרחבת הפתח אל מעבר
למה שהיינו מעוניינים בו.
בצדק ישאל השואל :אף אם מצאתי כיסוי אידיאולוגי לעמדתי ,היאך אני מהין ליטול על עצמי
את התוצאות החמורות שהודיתי שהן מתבקשות ממנה .תשובתי לכך היא במישור המעשי ולא
באידיאולוגיה:
א( על-פי הוראת הבג"ץ גם כיום נכנסים אנשים כאלו ,ואף בהגמשה רבה לאין ערוך מהצעתנו,
במסגרת חוק השבות.
ב( במציאות הקיימת ,האנשים הנכנסים על-פי קנה מידה זה אינם רבים )אמנם המצב עלול
להשתנות ,אך כרגע אין מגמה המצביעה על כך(.
עוד ישאל השואל :בקנה מידה זה שקבעתם ,נתת תורת כל אחד בידו ,שהרי אין קנה המידה חתוך
דיו ,והוא מזמין פירצה גדולה מן הצפוי .ותשובתי :את קנה המידה המדוייק הותרנו בידי הדרג הפוליטי
ושלוחיו ,ובסוף התהליך הבוחר הוא שיקבע מה יהיה כוחנו לגדור בפירצה זו .העיקרון המונח בבסיסה
הוא כאמור נכון ,ואני מזדהה עמו ,אך כאמור ,לא עם הפרטים העולים ממנו .ואם הבוחר הוא זה
שיקבע את כוחנו לגדור את הפירצה ,מעשנו יקרבונו ומעשינו ירחקונו ,ואין הדבר תלוי אלא בנו.

המרשם
כאן בעייתנו מבחינה דתית גדולה יותר ,משום שהחוק ובית המשפט מתערבים בשאלה הלכתית
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ברורה ,את מי ניתן לרשום )במרשם התושבים ובתעודת הזיהוי( כיהודי .כאן מדובר במינוח
הלכתי מובהק .יתר על כן ,התביעה של התנועה המסורתית )הקונסרבטיבית( ושל התנועה ליהדות
מתקדמת )הרפורמית( להכרת המרשם בגיוריהם היא מבחינתה של היהדות שומרת ההלכה מכה
קשה מן הסיבות שהובהרו לעיל בהקדמה  -הכרה רשמית של המדינה ומוסדותיה בקיומם של
זרמים ביהדות הבאים לדבר בשם התורה ובשם ההלכה בלא להיות כפופים לה ובלא לחוש כל
מחויבות למסורת ההלכתית שהתפתחה בעם ישראל במשך הדורות.
יותר משני אלו מטרידה אותי העובדה ,שאם אכן נקבל את קביעת בית המשפט העליון,

21

שהמונח

הנידון  -יהודי ,יש לו משמעות אחת בהלכה ומשמעות שונה במדינה ,הרי שאין להסתמך עוד
על רישומיה של המדינה לגבי יהדותו של אדם מן הבחינה ההלכתית ודיני האישות ,ויש להתחיל
לנהל ספר יוחסין של הקהילה שומרת המצוות וההלכה בארץ ,ספר שיבדיל אותה הבדלת עולם
שאינה חוזרת מאלו שאינם רשומים בספר יוחסין זה ,ויהפוך אותה לקהילה אוטונומית סגורה
בלא קשר חד משמעי לשאר העם ,ובכך ישנה סכנה גדולה של פילוג.
בימי שיבת ציון והבית השני ,בימי עזרא ,נכתב ,כנראה מחוסר ברירה ,ספר יוחסין מסוג זה ,והוא
בא לידי ביטוי ברשימת המשפחות שחתמו על האמנה )נחמיה ט'( ,וקיבלו על עצמן להיבדל מעמי
הנכר בארץ .על-פי חשבון גס חתמו כשליש מן היהודים על אמנת עזרא ונחמיה ,והם התבדלו
בנישואין מן האחרים .הדבר נעשה ,כאמור ,מחוסר ברירה ,ומחירו  -הפילוג ,ליווה את עם ישראל
כל ימי הבית השני ,עד לחורבן ,בשל שנאת החינם בין הפלגים השונים .אני משוכנע שעלינו
לעשות את כל שלאל ידינו כדי שלא נגיע חלילה לספר יוחסין קהילתי של ציבור שומרי המצוות,
ספר שעלול במהרה להפוך לספרי יוחסין שונים שמספרם כמספר ועדות הכשרות וההכשרים
וכמספר 'חברות הקדישא' .מצב זה יביא לכך ,שכשם שהאחד אינו אוכל אצל האחר שאינו בן
חצרו והשקפתו ,כך הוא גם לא יבוא עימו בברית הנישואין .ספר היוחסין של העם היהודי חייב
להיות אחד  -ספר מרשם האוכלוסין של מדינת ישראל כולה ,והרוצה לפרוש מכך יפרוש לעצמו.
אחריותנו על שלימות העם מחייבת אותנו לעשות הכל כדי למנוע התבדלות זו ,שמי יודע אם
יש ממנה דרך חזרה.
בפרשה זו של המרשם קיפלתי לצערי דגלים חשובים ויקרים כדי להציל את מה שנראה לי
כעיקר .העובדה שגוי יוכל להירשם כיהודי בדתו על סמך גיור רפורמי שלא על-פי התורה וההלכה
המקובלת בישראל מדורי דורות ,ולדעתי במקרים רבים גם ללא מינימום של אחריות לאומית,
אך דומני שיש להם ,ולפחות לחלק מהם ,משקל מצטבר .אך קודם למנייתם אקדים דבר אחד:
המצב היום בשל התערבותו הפעילה של בית המשפט פעם אחר פעם בפרשנות חוקי המרשם הוא
קשה מכל .בית המשפט )בפסקיו שנזכרו לעיל ובאחרים( העדיף פעם אחר פעם את עקרון השוויון
)בין הזרמים  -המתקדמים ביחס לשומרי המצוות ,וגיורים שנערכו בארץ ביחס לגיורים שנערכו

 21עניין שליט ,לעיל; בג"צ  1031/93אליאן )חוה( פסרו )גולדשטיין( ואח' נ' שר הפנים ,פ"ד מט)) 661 (4להלן" :עניין
גולדשטיין"( .החלטתו של הנשיא זיילר בה"פ ) 621/96לא פורסמה( ,שהיתה נשוא הערעור בעניין נעמת ,ועוד פסקי דין.
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היא קשה בעיני מנשוא .השיקולים שחתמתי על כך ,ייתכן שלא כולם עומדים כל אחד כשלעצמו.
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בחו"ל( ,את עקרון חופש הדת והמצפון ,את ההפרדה בין הרישום הדתי לרישום של המדינה

22

ועוד.
אני כשלעצמי לא ירדתי לסוף דעתם של שופטי הרוב בכך .אני דוגל בכל נפשי בשוויון ובחופש.
להשקפתי נפגמים השוויון והחופש אם אנחנו כופים על אדם לעשות דבר מה הפוגע בזכותו לשני
ערכים אלו .במקרים דנן בא אדם לכפות על המדינה את השקפותיו בצוותו אותה להשתמש
במונח מסוים על-פי השקפתו שלו.
כמה משופטי המיעוט במשפטים הנזכרים טענו טענה מעין זו ,ודבריהם נדחו על ידי שופטי הרוב.
היו נסיונות רבים של אנשי ציבור שומרי מצוות להסביר את עקרונותינו בכך לציבור הרחב,
ולמיטב ידיעתי כשלנו בכך ,ואיני מבין מדוע .במציאות הצטיירנו תמיד כמי שמנסים לפגוע
בעקרונות החופש והשוויון לטובת ההלכה ,ועם דימוי כזה בדעת הקהל -לא היה לנו ,ואין לנו כל
סיכוי לנצח את הדעה השלטת בכך בבית המשפט .הרפורמים ולקוחותיהם זוכים בבית המשפט
בניצחון אחר ניצחון ועינינו רואות וכלות .אנו מצליחים לשכנע את עצמנו בצדקת דרכנו בכנסים
פנימיים הבאים ללבן סוגיה זו .אנו תולים ,ובצדק ,את האשם בבית המשפט ,בתקשורת ובגורמים
אחרים בחברה הישראלית .עם זאת איננו מצליחים לבקוע את חומת ההתנגדות של הגורמים
הקובעים בה ,ולשכנעם שדרישתנו אינה סותרת את יסודות השוויון והחופש ,שהחברה הישראלית,
כחברה מערבית ,חפצה בהם.
לשון אחרת ,כוחנו ניכר ברחוב הישראלי ,בבתי הכנסת הרבים ,בבתי המדרש ,במוסדות החינוך
ובשימור המסורת גם ברחוב החילוני בכמה ממצוות הקשר הבסיסי עם היהדות )סדר פסח ,ימי
זיכרון פרטיים ,חגיגות בר מצווה ועוד( .הרפורמים )עדיין( אינם מצליחים לקבץ כאן בארץ קהל
של ממש לרעיונותיהם המתקדמים .אך במוסדות הקובעים ,בבית המשפט ,בתקשורת ,וגם ביכולת
להוציא אמירות חד משמעיות בבית המחוקקים  -מאבקנו ללא פשרות ברפורמים -במקום לדחוף
אותם לפינה ,מצייר אותנו כרודפים ואותם כנרדפים .הוא עלול לדחוק אותנו לפינה ,ולצורך לשוב
מחר  -מחרתיים לרעיון הקהילות הנפרדות של החרדים לדבר ה' ,להצלת עצמנו בתיבת נוח חדשה
ולהפקרת מרכז הזירה לאלו שאינם מאמינים בתורה מן השמים ולמחויבותנו המליאה אליה.
רעיון זה של הקהילות הנפרדות ,ייתכן שהיה נכון לעתים בודדות בגלות .חזקה על החת"ם סופר,
שהביא לייסודו בהונגריה לפני קרוב למאתיים שנה ,שלא הוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן.
אך כאן בארץ הקודש ובמדינת ישראל הוא רעיון שיש לעשות הכל כדי שלא להגיע אליו ,חלילה.
אחריותנו לכלל ישראל ולשלימותו כאן גדולה שבעתיים מבכל מקום אחר ,וכל המאמין ברעיון
קדושת הארץ ושלימותה ,חזקה עליו שהוא מודע לכך ,שהקב"ה הבטיח את הארץ הטובה הזאת
לכל בניהם של אברהם ,יצחק ויעקב ,ולא לקהילה אחת בהם ,ותהא נבחרת ככל שתהיה .בתקופת
הבית השני הייתה עיקר המחלוקת בין הפרושים לצדוקים על שושלת התורה שבעל פה ועל סמכות
הסנהדרין של תלמידי שושלת זו לפרש את התורה .המחלוקת עם האיסיים הייתה בעיקר על
ההכרה במלכות ישראל מחד גיסא ועל רעיון הקהילות הנפרדות מאידך גיסא.
הארכתי מעט בנקודה אחרונה זו ,אף שהיא אמורה להיות מובנת מאליה לקורא ,משום שאני
" 22אולם לצרכי תחומים אחרים ,קשה לראות מדוע חייבת להימסר ההכרעה לגופים דתיים .המרת הדת כשלעצמה אינה
מנויה בחקיקה בין ענייני המעמד האישי" )נשיא ביהמ"ש העליון בדימוס מאיר שמגר ,עניין גולדשטיין ,שם(.
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חש ,שהעייפות מן המחלוקת המתמשכת עם הגורמים השולטים ברחוב הישראלי והצורך להגן על
שלימות ביתנו האדיאולוגי מבפנים  -עלולים להקנות שביתה לרעיון הקהילות הנפרדות גם בתוך
ביתה של הציונות הדתית החרדה לדבר ה' ,וחלילה לנו מלהשלים עם כך.
מילה נוספת על מאבקנו ברפורמים ובקונסרבטיבים :מאבקנו עימם הוא מר ועקרוני עד מאוד,
ואינני רואה כל מקום לפשרה אידיאולוגית עימם על הדרך לפרש את התורה ואת מצוותיה .אך
מכמה סיבות אינני סבור ,שזירת המאבק הנכונה עימם היא בית המשפט או המגרש הפוליטי.
וכמה סיבות לכך:
 .1לעיל נימקתי מדוע לדעתי במגרשים אלו הסיכוי שלנו לנצח אינו גדול.
 .2זירת המאבק על ליבו של האיש מן הרחוב נראית לי חשובה מכל פסקי הבג"ץ ,לטוב או
לרע .לצערי אינני רואה שבמאבק זה אנו משקיעים את כל מאודנו .בשנים האחרונות מצליחים
הרפורמים לפתוח בערים מניינים לתפילת יום הכיפורים ובהם יש מקום ישיבה לכל דורש ולא רק
לאנ"ש ,מקומות הישיבה ניתנים לאנשים חינם אין כסף ,בלא ניסיון לגבות עבורם סכום מפולפל.
לכל מתפלל החפץ בכך מוצמד חבר המכיר את המחזור ,והמסוגל להסביר למתפלל החדש מה
משמעות כתוב בו .מספר המתפללים במניינים אלו הולך וגדל ,ועלול להיות שלא ירחק היום,
ובמנייני יום הכיפורים שלנו כבר לא יהיה כל כך צפוף .גם בבתי הכנסת שלנו נעשה לא מעט
כדי לקרב רחוקים .אך אילו רק קנאת אמת הייתה מדריכה אותנו במאבקינו עם הרפורמים,
היינו צריכים קודם כול להתגייס למאבק זה ,ורק אחריו לרוץ ולהתגונן כל שני וחמישי בפני
בית המשפט העליון .הדברים נכונים במידה מסוימת ,אם כי קטנה יותר ,לגבי סדרי פסח לעולים
מארצות חבר העמים ולגבי יוזמות נוספות במאבק על ליבו של האיש ברחוב.
 .3יש לי ביקורת על עמדת הציבור שלנו גם בנושא המשפטי הקשור לגיורים הרפורמיים .בפני בית
המשפט העליון נדון ערעור על פסק דינו של נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים ,ורדי זיילר ,שקבע
שיש לרשום כיהודים עשרים ושלושה עותרים שהתגיירו בגיור שאינו על-פי ההלכה .משמעות פסק
זה היא חורבן גמור מבחינתנו של כל הסדרי הרישום במדינה .הנשיא זיילר עצמו אמר בפסק דינו,
שכל עוד היה ניצוץ של תקווה ליישב את המחלוקת בדרך שהציעה ועדת נאמן ,לא היה נכון להכריע
את המחלוקת בדרך הכוחנית של פסיקת בית המשפט .בערעור לבית המשפט העליון נטען שוב ,שאין
להכריע בדרך כוחנית את הוויכוח בשל הסיכוי שעדיין נותנת פשרת נאמן .אבהיר מעט את הסוגיה:
ועדה בראשותו של פרופ' יעקב נאמן הגיעה לפשרה בין שומרי המצוות וההלכה לבין המסורתיים
לבוגריו יהיה על-פי קני המידה שיציב בית דין לגיור הפועל על-פי השולחן ערוך וההלכה .הרפורמים
והקונסרבטיבים התנו את הסכמתם לפשרה בהסכמת הרבנים הראשיים לפשרה זו .פשרה זו ,אילו
התקבלה ,הייתה פותרת את שאלות רישום הגיור בארץ ,והייתה מביאה להחלטה רשמית שהייתה
מכירה בגיור על-פי ההלכה בלבד .גם חומות השנאה המוגבהות בין יהודים סביב שאלה זו היו
מתפוררות .הרבנים הראשיים לא קבלו בגלוי את פשרת נאמן ,מחשש שקבלה כזו תתפרש כהכרה
בזרמים האחרים .אמנם ,הם סייעו לא מעט לכך שהפשרה תקרום עור וגידים למרות שלא קיבלו
אותה באופן רשמי .גם מכלל אנשי התורה ,ובכללם הרבנות הראשית ,לא נתקבלה תמיכה גורפת
בפשרה ,אף שבית הספר לגיור מנוהל בעיקר על ידי אנשים שומרי מצוות .כל זה פתח פתח )שלדעתי
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והמתקדמים ולפיה יוקם בית ספר משותף לשלושת הזרמים לגיור .הפיקוח עליו יהיה משותף ,והגיור
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אינו הגון ואינו ישר( לרפורמים ולקונסרבטיבים לטעון ,שלמרות שהוקם בית הספר המשותף לגיור,
הם אינם מחויבים לפשרת נאמן ,והם המשיכו לתבוע מבית המשפט להכיר בגיוריהם .דבר זה עלול
לגרום הרס וחורבן ונהירת מתגיירים רבים לבתי הדין המקילים יותר של הזרמים האחרים .לבסוף,
הוכרע בדעת רוב של עשרה שופטים – כנגד דעתו החולקת של השופט אנגלרד – כי מי שגויר בידי
רב רפורמי או קונסרבטיבי בישראל יירשם כיהודי בתעודת הזיהוי.

23

 .4סיבה נוספת שבשלה אני מעדיף להאבק בזרמים האחרים בזירת ליבו של האיש ברחוב ולא
בבית המשפט ובמגרש הפוליטי היא ,שמאבק כוחני באמצעות בתי משפט ופוליטיקאים נגרר
פעמים רבות לשנאה אישית ,ושנאה אישית ממעטת את המאבק האידיאולוגי ומורידה אותו
לרמה שאין לי חפץ בה .במסגרת פעילותי הציבורית בסוגיה זו הכרתי אישים הנמנים על התנועה
הקונסרבטיבית ועל התנועה הרפורמית שיש לי מה ללמוד מהם ,ואין לי כל ענין בהתנגחות אישית
עימם .המאבק הרוחני שלי עם מה שהם מייצגים הוא גדול ועצום .אני מעדיף להשאר עימם
במאבק האידיאולוגי במקום להתווכח על כל פסיק קטנוני בחוק ,שאינו מעצים את האידיאולוגיה
שלנו ולא את מה שאנו מאמינים בו.
אני חוזר לשאר השיקולים ,שהביאו אותי להסכים לרישום דת יהודית גם למי שעל-פי אמונתנו
אינו יהודי כלל ,שהרי לא התגייר על-פי ההלכה:
 .1נאמר במסמך במפורש ,שהרישום מעיד על ההצהרה האישית בלבד ולא על המצב האמיתי,
ולכן אינו יכול להיות ראיה מוכחת לאמור בו.
 .2כל רישום על-פי הצהרה יכלול גם את הסבריה .מתגייר יצטרך לנמק את הצהרתו ובמידת
הצורך להוכיח אותה ,ויירשם בית הדין שגייר אותו ומהותו.
 .3הפירצה הגדולה של יכולת של כל בית דין אקראי בכל מקום בעולם לגייר אדם נסגרת
בהצעתנו ,ורק בית דין של הקהילה שהמתגייר חבר בה ,יוכר גיורו.
כפי שכתבתי בהקדמה לאמנה ,מצב זה הוא גרוע מבחינתנו מן הנאמר בפרוש בחוק ,אך הוא
טוב לאין שיעור מן המצב הפרוץ בפועל .דבר זה עדיף בעיניי גם כשלעצמו ,וקל וחומר בשל
העובדה שהוא חלק מהסכמה משותפת מרצון.

23

עניין נעמת ,לעיל.
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פרק שני :מעמד אישי  -נישואין והתרת נישואין
ההצעה
 .1ברמת חוק יסוד ייקבע :לכל אדם זכות להקים משפחה .פרטים ייקבעו בחוק.
 .2רשאים להינשא רק מי שקיבלו רישיון נישואין מן המדינה .רישיון זה יינתן רק לגבר ואישה,
פנויים ,בגיל הקבוע בחוק ,ואשר אין ביניהם קרבה משפחתית אסורה .אדם ייחשב פנוי רק
אם הוא נחשב פנוי הן לפי הדין האזרחי והן לפי דינו הדתי.
יובהר כי יהודי יוכר כפנוי לצורך סעיף זה רק על-ידי בי"ד רבני מוסמך על-ידי הרבנות
הראשית ,או על-ידי בי"ד בחו"ל שהרבנות הראשית מכירה בו.
 .3בצמוד לרישיון הנישואין יקבלו בני הזוג פרטים על הוראות החוק בנוגע לחובות וזכויות
במסגרת הנישואין ,ועל האופציות העומדות בפניהם לעניין טכס הנישואין ודיני הנישואין.
 .4מי שקיבל רישיון להינשא יבחר בעורך נישואין ובטכס לפי בחירתו .המדינה תעניק רישיונות
לעריכת נישואין לפקיד רישום אזרחי מוסמך ,ולמי שמוסמך לערוך נישואין לפי דיני קהילתו.
 .5המדינה תכיר בנישואין שנערכו בחו"ל ,אלא אם כן הם נוגדים את התנאים המנויים בסעיף .2
 .6הכרעות לגבי הנישואין ,למעט החלטות על תוקף הנישואין או חלותם ,תיעשינה בבית משפט
או בבית דין לפי החלטת הצדדים .לא הסכימו הצדדים – יידון העניין בפני טריבונל מיוחד,
שיורכב משופט אזרחי ,דיין ושופט אזרחי הרואה עצמו כפוף לדין הדתי.
 .7התרת נישואין תיערך בבתי משפט אזרחיים ובבתי דין דתיים .בית משפט אזרחי רשאי
להתנות התרת נישואין אזרחית בסיום קודם של הנישואין על-פי הדת )לפי סעיף  .(2כל
תעודת התרת נישואין תפנה באופן בולט להוראת סעיף  ,2ותביא את לשונו.
 .8בתעודת הזהות יירשם המעמד האישי בצירוף הפנייה למרשם .במרשם יצוינו טיב טכס
הנישואין או התרת הנישואין ,זהות מי שערך אותו ,מועדו ומקומו .פרטי הרישום ייקבעו
בתקנות .למשל :מעמד אישי :נשוי .העורך :פקיד הרישום )או :הרב פלוני מטעם הרבנות
הראשית .או :הרב אלמוני מטעם התנועה המסורתית( .פרטי הרישום יותאמו לצורכי הדתות
והזרמים השונים ,לפי בקשת נציגיהם .הותרו הנישואין ביותר מהליך אחד ,יירשמו במרשם
פרטי כל הליכי התרת הנישואין .המרשם יבחין בין מי שנישואיו הותרו )בליווי הפרטים( ובין
מי שהתגרש על-פי סעיף  .2הוראות סעיף  6בפרק "מרשם וגיור" – יחולו כאן.
 .10בעניין החזקת ילדים ידונו כל בתי המשפט ובתי הדין לפי העיקרון של טובת הילד .עיקרון
זה יפורש על-פי השקפותיהם של מפרשיו.
 .11כל בתי המשפט ובתי הדין מחויבים לעיקרון של שוויון ערך המינים .בתי דין דתיים יפעלו
על-פי דיניהם ,ואלה יגברו על הוראות אחרות.
 .12תבוטל ההכרה המשפטית הגורפת ב"ידועים בציבור" ובזכויותיהם .זכויותיהם של מי שחיים
יחדיו שלא במסגרת נישואין תוסדרנה בחוזים ובהסדרים מיוחדים לפי הצורך.
 .13הוראות אלה יחולו על מי שנישא לאחר תחילתן .תיקבענה הוראות מעבר על מנת לקצר
את משך הזמן של תחולת הסדרים משפטיים שונים על זוגות בישראל.
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 .9המדינה תשתתף במימון מוסדות דתיים )עורכי נישואין ,בתי דין( לפי היקף הנזקקים להם.
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דברי הסבר  -רות גביזון
 .Iמבוא

1

 .1כללי
אין מחלוקת על כך שיחסים אנושיים קרובים ,ומשפחה בפרט ,הם מרכיב חיוני ומרכזי של רווחה
אנושית .מוסד המשפחה היה קיים בחברות אנושיות מראשיתן ,והוא ממשיך ומתקיים – בצורה
זו או אחרת – בכל החברות האנושיות המוכרות לנו .למוסד המשפחה השלכות מרחיקות לכת
הן על החברים בתא המשפחתי והן על החברה שהתא המשפחתי הוא אחת מחוליות היסוד שלה.
לכן אין זה מפתיע כי בכל חברה ובכל מסורת היה משקל חשוב ומרכזי להסדרה החברתית של
המשפחה.
ביסוד הסדרה חברתית זו עומד מוסד הנישואין .באמצעות הנישואין ,מבקשים – ומקבלים – בני
הזוג את ההכרה הרשמית של החברה בקשר האקסקלוסיבי שיצרו ביניהם ואת מחויבותם ההדדית.
הזכות לקיים מערכת יחסים חשובה זו של נישואין וכן הזכות להקים משפחה ,מוכרות היום כזכויות
יסוד .כך ,בסעיף  (1)16להכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם משנת  1948נקבע כי:
"כל איש ואישה שהגיעו לפרקם ,רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה ללא כל
הגבלה מטעמי גזע ,אזרחות או דת .הם זכאים לזכויות שוות בכל הנוגע לנישואין ,במשך
הנישואין ובעת הפקעתם".
זכויות דומות נקבעו באמנה האירופית על זכויות האדם ,האמנה הבינלאומית על זכויות אזרחיות
ופוליטיות ובאמנה הבינלאומית בדבר חיסול ההפליה הגזעית לכל צורותיה 2 .כפי שנאמר במפורש
באמנה הבינלאומית בדבר חיסול ההפליה הגזעית לכל צורותיה ,הזכות להינשא כוללת את הזכות
לבחור את בן או בת הזוג .ישראל חתמה על אמנות אלו ואף אשררה אותן.

3

בעוד שהזכות

להיכנס לנישואין ולהקים משפחה כלולה באמנות הבינלאומיות ,לא מוזכרת בהן "זכות" להתרת
קשר הנישואין .הדבר נובע מכך שיש דתות ומסורות הרואות נישואין כקשר ברית נצחי ,ואינן
מכירות בהתרת נישואין ,או לפחות רואות אותה כפסולה .ואכן ,יש מדינות מערביות שבהן הוכרה
האפשרות המשפטית לנתק קשר של נישואין רק בזמן האחרון.
 1אני מודה לשחר ליפשיץ על תרומתו המשמעותית לפרק זה ,שכללה הערות מקיפות על תפיסת ההצעה כולה ,לצד
הערות מפורטות יותר בעניינים נקודתיים .אני מצטערת כי מעורבותו של ליפשיץ החלה בשלב מאוחר יחסית ,שלא
אפשר לי להביא בחשבון את כל הערותיו .האחריות למשגים ,השמטות וחסרונות נשארת כמובן שלי בלבד .בפרק זה
במיוחד ברצוני להדגיש כי ההרחבות וההפניות באות לסבר את העין של המחפשים חומר נוסף ,אך כי אין בחיבור הזה
כל יומרה אקדמית להקיף את החומר או לחדש ולהעמיק בו.
 2סעיף  (2) 23לאמנה הבינלאומית על זכויות אזרחיות ופוליטיות משנת  1966קובע כי" :תוכר זכותם של גברים ונשים
בגיל הנישואין להינשא ולהקים משפחה" .אמנה זו חוזרת על עקרון השוויון החל בין בני הזוג בזכות לנישואין ,במשך
הנישואין ובהפקעתם .כן קובעת אמנה זו איסור הפליה בהענקת זכויות אלו מטעמי גזע ,דת ,מוצא לאום ,לידה וסטטוס
אחר .סעיף  5לאמנה הבינלאומית בדבר חיסול ההפליה הגזעית לכל צורותיה משנת  1966קובע ,בין היתר ,את "הזכות
לנישואין ולבחירת בן או בת הזוג" .אמנה זו אף כוללת הוראה בדבר איסור ההפליה "מטעמי גזע ,צבע ,מוצא לאומי או
אתני" .א .רובינשטיין המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל )מהדורה חמישית ,מאת אמנון רובינשטיין וברק מדינה,
הוצאת שוקן ,ירושלים ותל אביב ,תשנ"ז( ,כרך א' ,בעמ' .198
 3האמנה הבינ"ל על זכויות אזרחיות ופוליטיות אושררה על ידי מדינת ישראל ביום  ;3.10.91האמנה בדבר חיסול ההפליה
הגזעית לכל צורותיה אושררה ביום  .3.1.79יש לציין כי ישראל צירפה לאשרור הסתייגות מיוחדת לגבי סעיף זה.
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המצב המשפטי בישראל איננו תואם הכרזות אלה .יש בו מונופולין דתי ,ולעתים אף דתי מחמיר,
על חלק מענייני המעמד האישי ,ובעיקר על ענייני נישואין והתרתם .מצב זה הוא תוצאה של
היסטוריה משפטית מורכבת ,ושל מחלוקת עמוקה בין יהודים דתיים וחילוניים .הצעתנו היא
מהפכנית ,ומבטלת את המונופולין הדתי על עניינים אלה .כך היא מביאה להתאמה בין המצב
המשפטי בישראל ובין העקרונות הכלליים ,תוך ניסיון לשמור גם על מסגרת שתאפשר חיים
חברתיים משותפים לאזרחי המדינה ,תוך תשומת לב מיוחדת – בשל ההקשר  -ליהודים החיים בה.
לאופי המהפכני של ההצעה יש גם ביטוי לשוני-סמנטי .תחילה דיברנו על נישואין וגירושין .עתה
אנו מדברים על נישואין והתרת נישואין .שמרנו את המלה 'נישואין' לתיאור הקשר המשפחתי
המובהק המוכר על ידי המשפט ,למרות שלפי הצעתנו אין הוא מיוחד לנישואין דתיים .את המונח
'גירושין' אנו מייחדים להתרת קשר נישואין המוכר על ידי הדת )גם בפירוש מחמיר שלה( ,בעוד
צורות אחרות של סיום קשר הנישואין ,המוכרות על ידינו ,מכונות 'התרת נישואין'.

4

ההסדרה המשפטית של המשפחה נוגעת לכל אחד מאתנו .למרות זאת ,רבים מאתנו אינם יודעים
את העובדות ,עד שאנו נאלצים להתוודע אליהן בגלל סכסוך או מצוקה .בנוסף לכך ,הויכוח
על המונופולין הדתי-אורתודוקסי בענייני נישואין וגירושין הוא אחד הלוהטים ביותר ,ויש לגביו
הרבה מאוד ספרות "לוחמת" ,היוצרת לעתים דעות קדומות .לכן בנושא זה חשוב במיוחד להבין
מהן הבעיות הקיימות היום בשיטתנו ומהיכן הן נובעות .מצד שני ,דברי ההסבר אינם מיועדים
לבוא במקום הסברים מפורטים ומדויקים של הסוגיות ,וממילא אי אפשר לנסות לעמוד כאן על
פרטיהן .לכן ,בחרתי כאן במבנה ייחודי בן שני חלקים.
החלק הראשון :בפתח הדברים ,הקדמתי דיון רקע מפורט ,אם כי רחוק מלהיות ממצה ,במצב
הקיים ,והבעיות המתעוררות בו ,דיון היכול לשמש רקע והסבר להסדר המוצע על-ידינו.
החלק השני :בתום דיון הרקע המפורט ,נחלקים אף דברי ההסבר עצמם לשני חלקים :עקרונות
ההסדר המוצע – ולאחר מכן ,פרשנות ראשונית לכל סעיף.
כל החלקים )הראשון ,וגם השני  -על שני חלקיו(  -כתובים בצורה העומדת בפני עצמה ,וכל מי
שמעוניין רק בחלק מסוים  -מוזמן לדלג על האחרים.

5

צריך להדגיש כבר בפתח הדברים כי ההסדרה של נישואין והתרתם בישראל איננה רק עניינם
של יהודים .מטבע הדיון באמנה ,נעסוק כאן בעיקר בהשלכות של המצב הקיים ושל הפתרון
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 4להסבר מפורט יותר של הבחירה הסמנטית הזו ראו בהמשך .מקבילות לבחירה זו קיימות גם בשפות אחרות.
 5המצב המשפטי בנושאי מעמד אישי בכלל ,ודיני נישואין וגירושין בפרט ,נדון בחיבורים מקיפים רבים .נציין כאן
את פ .שיפמן דיני המשפחה בישראל )להלן – שיפמן(; מ .שאווה הדין האישי בישראל )מהדורה רביעית מורחבת ,מודן,
תל-אביב ,התשס"א) (2001-להלן – שאווה( ,א .רוזן צבי דיני משפחה בישראל בין קודש לחול )) (1990להלן – רוזן-צבי(;
פרופ' שיפמן עסק בחיבור מיוחד בבעיה של נישואין וגירושין בישראל :פ' שיפמן מי מפחד מנישואין אזרחיים? )מכון
ירושלים לחקר ישראל ,מהדורה שניה מעודכנת) (2000 ,להלן" :מי מפחד מנישואין אזרחיים"(; ב"צ שרשבסקי דיני
משפחה )מהדורה רביעית( )להלן :שרשבסקי( לאחרונה ,הוגשה גם עבודת הדוקטורט המקיפה של שחר ליפשיץ ,העוסקת
בתחומים שהם במיוחד מעניינו של פרק זה .ראו :שחר ליפשיץ הסדרה חוזית של יחסים זוגיים במשפט האזרחי האזרחי
)חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,מוגש לסינט של אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ב(.
יש לציין כי רוב העוסקים בישראל בתחום דיני המשפחה בפקולטאות למשפטים הם אנשים דתיים .בדרך הטבע,
העניין שלהם במצב המשפטי מעורב בעניינם בבעיות של החברה הישראלית בכלל ,אך גם ביחסים בין ההלכה
ובינה .הדבר מניב חיבורים שיש בהם שילוב חשוב בין עיונים הלכתיים ודיונים על המשפט הרצוי לישראל כחברה
מעורבת .מצד שני ,אין בהם דיון בנושאים אלה על ידי חילוניים .אמנם ,עמדותיהם של אלה מובאות בהוגנות על
ידי המחברים האורתודוקסיים .יחד עם זאת ,ניתן לראות בכך גם סממן להתפרקות של החילוניים מקבלת אחריות
כוללת בתחום דיני המשפחה בישראל.
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על יחסים בין יהודים .אולם יש לקחת בחשבון כי ההצעות האלה תהיינה בעלות השלכות
מרחיקות-לכת גם על קהילות ופרטים לא יהודיים בישראל .אימוץ האמנה כהסדר משפטי מחייב,
ידרוש אפוא קיומו של דיון מקדים מעמיק ,וניסיון להגיע להבנה ולהסכמות ,גם עם נציגי קבוצות
אלה .כמו כן ,איננו עוסקים בענייני המעמד האישי ואף לא בדיני המשפחה באופן מלא .אמנם,
בנקודות מסוימות אנו מרחיבים אל מעבר לדיני הנישואין והתרתם )כגון עקרונות לדיון בהחזקת
ילדים ,או דרך הטיפול בסכסוכים בתוך המשפחה( ,אולם עיקר ענייננו הוא בנושא המרכזי של
ההסדרה המשפטית של התהליכים של כניסה לקשר משפחתי מוכר על ידי המדינה ושל יציאה
ממנו.

 .2המצב המשפטי הקיים
א .רקע היסטורי
מסיבות מורכבות ,קלטה מדינת ישראל ,בענייני מעמד אישי ,את מסגרת ההסדרים שהיו נהוגים
בארץ תחת שלטון המנדט הבריטי .זה ,מצדו ,קלט את עקרונות שיטת המיֶלט שנהגו כאן
בתקופה העותומנית .באימפריה העותומנית ,ה"מילט" היה קהילה דתית אוטונומית ,שבראשה
עמדה מנהיגות דתית.
כאשר החליף המנדט הבריטי את השלטון העותומני ,פנה זה בשאלה אל נציגי הקהילות הגדולות
ושאל לגבי העדפותיהם בדבר המשך שיטת המילט .נציגי הקהילה היהודית העדיפו חוקים
אזרחיים ,אשר יחולו על כלל החברה ,ואילו הערבים העדיפו את המשך שיטת המילט .הממשל
הבריטי קיבל את העמדה הערבית והמשיך להחיל את שיטת המילט על עניני המעמד האישי
בטריטוריה של המנדט.

6

דבר המלך במועצה )שהוא הנורמה המנדטורית העליונה ,אשר המשיכה לחול במדינת ישראל
בסייגים מסוימים( קבע את העיקרון כי בכל ענייני המעמד האישי – הכוללים נישואין וגירושין
כמו גם אימוץ ,אפוטרופסות וכדומה  -יחול דינו האישי של האדם .סעיפי דבר המלך לא הבחינו,
לעניין זה ,בין העדות הדתיות השונות .מצב זה לא שונה מייד עם הקמת המדינה .רק בשנת 1953
נחקק חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( תשי"ג ") 1953 -חוק שיפוט בתי דין רבניים"(,
שכלל פשרה פנים-קהילתית שהייתה חלק מהסכמי הסטטוס קוו .מצד אחד ,בניגוד למצב של
השתייכות רצונית לקהילה של תקופת המנדט ,הורחבה סמכות השיפוט של בית הדין הרבני כך
שהיא תחול על כל היהודים בישראל ,אף אם אינם אזרחי המדינה.

7

מאידך ,לבית הדין הרבני

ניתנה סמכות שיפוט ייחודית רק לגבי עניני נישואין וגירושין .כמו כן ,על-פי סעיף  3לחוק שיפוט
בתי דין רבניים ,לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לגבי אותם עניינים הכרוכים ,כדין ,בתביעת
הגירושין .סמכות שיפוט מקבילה זו של בתי המשפט האזרחיים ובתי הדין הרבניים יוצרת את
 6דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל ,1922 - 1947 ,סימנים  47ו – ") 51דבר המלך במועצה"(.
 7סעיף  1לחוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( ,התשי"ג –  .1953רק אזרחים ותושבים כפופים לשיפוטו
הייחודי של בית הדין הרבני ,אך הדין האישי חל גם על יהודים זרים הנמצאים בישראל .לגבי אלו ,בית הדין
הרבני איננו רשאי ,לדוגמא ,להכריע בתביעת גירושין ,אך הוא יכול למלא תפקיד של פיקוח והוצאה לפועל של
סידור הגט .ראו שיפמן ,כרך א' ,עמ' .41
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בעיית "מרוץ הסמכויות" ,אליה נתייחס בפרק הדן בפגיעות בזכויות יסוד בהסדר הקיים .בענייני
מעמד אישי נוספים ,כגון ענייני ירושה ,אין לבית הדין הרבני סמכות שיפוט מטעם החוק ,והוא
יכול לעסוק בהם רק כמעין "בורר ברשות המדינה" ,הדן בעניין בהסכמת הצדדים בלבד.

8

לגבי

עדות דתיות אחרות ,חל עדיין העיקרון של תחולת הדין האישי ,וסמכותם של בתי דין דתיים ,על
כל ענייני המעמד האישי ,פרט לשינויי חקיקה מיוחדים.
כללית ,יש להבחין לעניין זה בין הפורום ,או המוסד שיש לו סמכות לדון בנושא מסוים ,ובין הדין
שאותו גוף צריך להחיל עליו .בדרך כלל ,מצופה מבתי דין דתיים כי יחילו את דינם הדתי ,בחינת
הולך הדין אחרי הדיין ,אולם לעתים קובע חוק המדינה במפורש כי בעניינים מסוימים )כגון בענייני
יחסי רכוש בין בני זוג( עליהם להחיל את חוק הכנסת .מצד שני ,ברוב ענייני המעמד האישי ,גם בתי
דין אזרחיים צריכים להחיל על העניין את דינם האישי של הצדדים ,וזה פורש בדרך כלל כדינם הדתי
)כך הדבר לגבי מזונות אישה ,למשל( .יחד עם זאת ,גם במקרים בהם הדין החל בשתי הערכאות אמור
להיות אותו דין ,לזהות הגוף המפעיל אותו יכולה להיות השפעה רבה על איכות ההחלטות המתקבלות
בפועל .עובדה זו משפיעה על חומרת התוצאות של "מרוץ הסמכויות" ,שיידון בהמשך.
החוק מקנה ,אפוא ,מונופולין דתי בענייני נישואין והתרתם לגבי כל תושבי המדינה .אולם ,בפועל,
המונופולין הזה איננו רק דתי ,אלא גם אורתודוקסי .זאת מאחר והשליטה על המינויים לבתי הדין
הרבניים ,כמו גם לרבנות הראשית ,היא בידי הממסד האורתודוקסי .ממסד זה שולט גם ברישוי
של רושמי נישואין ,והפרקטיקה של מונופולין אורתודוקסי על עורכי טכסים ורושמי נישואין אף
קיבלה אישורו של בג"צ .נשוב לנקודה זו להלן.

9

ב .כמה נקודות מרכזיות בדיני הנישואין והגירושין של המשפט העברי
לאור מצב זה ,דיני הנישואין והגירושין הרלוונטיים לגבי יהודים בישראל הם דיני המשפט
העברי.
המשפט העברי איננו מכיר כלל בנישואי תערובת .יהודי יכול להינשא רק ליהודי .בנוסף ,ישנן
דרישות כשירות כלליות נוספות ,כגון בגירות.

10

מעבר לכך ,המשפט העברי קובע יחסי קרבה שבהם

אסורים נישואין ,כמו גם איסורים אחרים )כגון איסור נישואין  -על ידי מי שאיננו "ממזר"

11

-

בטלים מעיקרא ,ובאחרים – הם אמנם אינם חוקיים ,אולם משנעשו – הם תופסים.

 8על-פי סעיף )156ב( לחוק הירושה ,התשכ"ה –  1965נמחקו ענייני ירושה מרשימת ענייני המעמד האישי בסעיף
 51לדבר המלך במועצה .סעיף  155לחוק הירושה מאפשר לצדדים להקנות לבית הדין הדתי סמכות לדון בענייני
הירושה כמעין בורר ,בהסכמת הצדדים .יש לציין כי הפשרה של חוק שיפוט בתי דין רבניים איננה חלה על העדות
הדתיות האחרות ,שעליהן ממשיכים לחול עקרונות דבר המלך במועצה .מכאן שהסמכות הייחודית של בתי הדין הדתיים
של העדות האחרות רחבה יותר .ישנה מגמה להרחיב גם לגבי עדות אלה את סמכות השיפוט של בתי המשפט
למשפחה ,אולם לא נעסוק בעניין זה כאן.
 9גם בעדות דתיות אחרות לא תמיד משקף מבנה המוסדות הדתיים את ריבוי הדעות והגישות בקהילה.
 10גיל הבגירות במשפט העברי שונה מזה שנקבע בדין המדינה .המדינה הסדירה במיוחד את גיל הנישואין של נערות,
במטרה למנוע נשואי בוסר ,אולם לא קבעה הסדר מגביל דומה לנערים.
 11להרחבה על מושג ה"ממזר" – ראו מיד להלן.
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לממזרים ,או איסור נישואין בין כהן וגרושה( .בחלק מן המקרים ,נישואין בניגוד לכללי הכשירות

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

טכס הנישואין היהודי המסורתי כולל מספר אלמנטים הכרחיים ,ובהם הקידושין .צורת הקידושין
המקובלת היום היא קידושי כסף ,כאשר הגבר נותן כסף או שווה כסף )הטבעת( לאישה לשם
קידושין .פעולת הקידושין מייעדת לגבר את האישה ואוסרת אותה על כל איש אחר .אין פעולה
דומה בטכס הנישואין ה"מקדשת" את הגבר לאישה .כמו כן ,על-פי המשפט העברי ,זכויות וחובות
בני הזוג במסגרת הנישואין אינן שוות.

12

לזכויות וחובות אלו יש השפעה רבה על עצם הזכות

להיפרד ,על הליך הגירושין ועל חלוקת הרכוש בין בני הזוג בעת הגירושין .במקרים מסוימים,
כאשר הגבר מעונין להתגרש מאשתו אך האישה איננה מסכימה ,או איננה יכולה להסכים ,לקבל
את הגט ,רשאי בית הדין הרבני ,באישור מיוחד ,להתיר לגבר להינשא שנית ,מבלי להתגרש
מאשתו הראשונה .היתר דומה לא יכול להינתן לאישה המעונינת להתגרש מגבר המסרב לתת לה
גט .יש לראות מצב זה על רקע העובדה כי מלכתחילה הכירה ההלכה ביכולתו של גבר לקחת
יותר מאישה אחת ,בעוד אישה הייתה מאז ומעולם מיועדת רק לגבר אחד .לכן ,גם לאחר שנקבע
עקרון המונוגמיה בהלכה ,ניתן לחרוג ממנו במקרים נדירים לטובת הבעל ,אולם אין דרך לעשות
זאת לטובת האישה ,אף אם המשך היותה אשת-איש "עגונה" נגרם על ידי סירובו העיקש של
הבעל לתת לה גט.
המשפט העברי ,בניגוד לדת הקתולית ,הכיר מאז ומתמיד באפשרות של ניתוק קשר הנישואין,
ואף לא דרש "עילת גירושין" לניתוק הקשר בהסכמה .על-פי המשפט העברי ,מעשה הגירושין הנו
אקט פרטי בין בני הזוג; לבית הדין אין סמכות לפרק את הנישואין במעשה שיפוטי .זהו המקור
המרכזי לבעיית העגונות .אקט הגירושין הוא במתן "גט" על ידי הבעל ,מתוך רצון ,וקבלתו על
ידי האישה .כעקרון ,לבית הדין הרבני הסמכות לקבוע שיש לחייב את הבעל לתת גט לאשתו ,או
אפילו לכפות עליו את מתן הגט .אך בית הדין איננו משתמש על-פי רוב בסמכות הכפייה באופן
רגיל והוא מוגבל ,על-פי החוק האזרחי ,בדרכי הכפייה העומדות לרשותו 13 .חשוב לציין כי כפיית
הבעל לתת גט שלא על-פי פסק דין של בית הדין הרבני ,כגון בהפעלת לחץ כלכלי באמצעות
בית המשפט האזרחי ,עלולה להפוך את הגט ל"גט מעושה" ולפסול את הגט ואת הגירושין על-פי
המשפט העברי.

14

ילד )או ילדה( הנולד ל"אשת איש" מגבר שאיננו בעלה נחשב "ממזר" ויהיה רשאי להינשא רק לממזר אחר.
כיוון שאין לגבר נשוי סטטוס הדומה ל"אשת איש" ,ילדיו מאישה פנויה לא יהיו ממזרים .גם כאן ,המשפט
העברי כולל גם גישות מתקדמות :להבדיל משיטות משפט אחרות ,אין בו מעמד "בלתי חוקי" לילד שנולד
מחוץ למסגרת נישואין .עם זאת ,קיימים מצבים בהם הדין הדתי יכול היה לאפשר פתרונות פנימיים לחלק
מן הבעיות המתעוררות בגדרו – אך בחר בעמדה נוקשה .דוגמה טובה לכך היא עילת המורדת.
 12ההלכה מונה עשרה חיובים וארבע זכויות של הבעל כלפי אשתו כתוצאה מהנישואין .חיובי הבעל כלפי אשתו כוללים:
מזונותיה ,כסותה ,עונתה ,עיקר כתובתה ,רפואתה ,פדיונה ,קבורתה ועוד .זכויותיו כוללות :מעשה ידיה ,מציאתה ,פירותיה
וירושתה .ראו :שרשבסקי ,לעיל הערה  ,3עמ'  .96ראו גם הפירוט בפרק י"א בספרו של ד"ר אבי ויינרוט פמיניזם
ויהדות )ידיעות אחרונות) (2001 ,להלן :ויינרוט(.
 13ראו :חוק בתי דין דתיים )כפיית ציות( ,התשט"ז ;1956-חוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין(,
התשנ"ה.1995-
 14לסקירה קצרה ,אך ממצה של דיני הגירושין הדתיים והקשיים האזרחיים שהם מעוררים ,ראו שחר ליפשיץ" ,מפנה
אזרחי בדיני משפחה" צביון ) 3תשס"ב( .ראו גם ליפשיץ ,הערה  4לעיל ,עמ'  .513-503לתיאור הפן הבלתי שוויוני של
הדין הדתי ,באופן כללי ,ראו :א .רוזן צבי "מעמדה של האשה במשפחה בדין העברי" זכויות האדם בישראל ).109 (1988
וכן פ .רדאי "על השיוויון" מעמד האישה בחברה ובמשפט )פ .רדאי ואח' עורכות( תשנ"ה .19

178

פרק שני :מעמד אישי :נישואין והתרת נישואין

ג .הדין האזרחי
כאמור ,המשפט העברי חל על ענייני מעמד אישי של יהודים בישראל מכוח הדין האזרחי .דין זה
קבע כמה חריגים לתחולת המשפט העברי בענייני מעמד אישי .חלק מחריגים אלה נקבעו בדברי
חקיקה ספציפיים ,הקובעים במפורש כי יחולו גם בבתי הדין הרבניים .כך נעשה ,לדוגמא ,בחוק
יחסי ממון בין בני זוג ,תשל"ג  ,1973 -הדן ,בין היתר ,בחלוקת רכוש בין בני זוג בזמן הגירושין.
במקרים כאלה ,ההפעלה של הדין האזרחי נעשית בבית הדין הרבני ,על-ידי הדיינים עצמם.
במקרים אחרים ,השפעת הדין האזרחי נעשית בדרך של הפעלת ביקורת בג"צ על החלטות של בתי
הדין הרבניים .סעיף  15לחוק יסוד :השפיטה קובע מפורשות את סמכות בג"צ במקרים כאלה,
והקפיד להגביל אותה ,יחסית לביקורת השיפוטית של בג"צ על רשויות ממשל אחרות .למרות זאת,
במקרים שבהם יש לבג"צ תחושה חזקה שהחלטת בית הדין הרבני גרמה לתוצאה מקוממת ,הוא
נוהג להתערב .כך היה ,למשל ,בעניין בבלי.

15

שם פסק בית הדין הרבני בסכסוך כספי במסגרת

הליכי גירושין בין בני זוג חופשיים ,עליהם לא חל חוק יחסי ממון בין בני זוג )מפני שנישאו
לפני חקיקתו( .בית הדין הרבני קבע כי כל הרכוש שהיה רשום על שם הבעל שייך לו ,למרות
תרומתה רבת השנים של האישה למשק הבית המשותף .לא ניכנס כאן לשאלה אם בית הדין יכול
היה ,לפי מקורותיו ,לפסוק אחרת.

16

גב' בבלי עתרה לבג"צ ,וזה הורה להחזיר את העניין לבית

הדין הרבני )לצורך מתן החלטה חדשה התואמת את פסיקת בג"צ( .לא הייתה מחלוקת גדולה על
התוצאה ,אלא בעיקר על ההנמקה בה נקט השופט ברק )כתוארו דאז( .זה פסק כי סמכות בית
הדין הרבני חלה רק לגבי ענייני הגירושין עצמם ,אבל לעניין הבעלות ברכוש ודיני הקניין ,בית
הדין הרבני חייב להפעיל את המשפט האזרחי .במלים אחרות ,גם ללא תחולת חוק יחסי ממון
בין בני זוג ,קבע השופט ברק ,השאלה המתעוררת במשפט זה היא למי שייך הרכוש של בני הזוג.
זו איננה שאלה של מעמד אישי ,ולכן על הדיינים לפסוק בה על-פי דיני הקניין האזרחיים.

17

בצורה כזו ,בג"צ יכול להחיל תפיסות אזרחיות של שוויון גם על חלק מן העניינים הנדונים בבתי
הדין הרבניים .השקפות יסוד כאלה תשפענה כאשר עניינים דומים יידונו בבתי המשפט למשפחה,
אף אם גם שם אמור לחול עליהם הדין האישי.
לבסוף ,הדין האזרחי משפיע על ענייני מעמד אישי באמצעות הסדרים העוקפים את המונופולין
נישואין כגון "ידועים בציבור".

18

הממצא הוא כי מספר הנישואין הנערכים ברבנות לא עלה כלל

בעשור האחרון ,למרות גידול ניכר באוכלוסייה .ככל הנראה ,לא הפסיקו אנשים להינשא כלל,
 15בג"צ  1000/92בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול – ירושלים ואח' ,פ"ד מ"ח).221 (2
 16רבים טוענים כי ללא ספק כך יכול היה לעשות .ראו ,למשל ,שו"ת מהרי"ק לרב יוסף קולון ,סימן נ"ז" :זכאית האשה
למחצית מנכסי בני הזוג ,ואף רואים אותה כמחזקת בהם" ,ופרק י"א אצל ויינרוט ,עמ' .154
 17פסיקה זו עוררה זעם גדול ,שכן פורשה כאילו היא מחייבת דיינים לפסוק שלא על-פי דין תורה .את העניין המעשי
פתרו בתי הדין הרבניים – החלת המשפט האזרחי בבתי הדין הרבניים  -קיימת ועומדת הלכת רבנים כי לא יצייתו
לפסיקת בג"צ .מאידך ,בתי הדין הרבניים נזהרים עתה מלפסוק פסיקות הנוגדות כך את עקרון השוויון ,ומגלים את
היצירתיות והמיומנות המאפשרות להם לפסוק ,גם במסגרת ההלכה ,על הסדר שלא יהיה כה מקומם.
 18ראה רשימת חוקים והגדרות טיפוסיות בספרו של עו"ד אמנון בן-דרור ,הידועה בציבור ,נישואים ללא נישואין )קוק –
הוצאה לאור בע"מ ,תל-אביב (1993 ,בעמ' .64 – 55
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הדתי-אורתודוקסי בענייני נישואין וגירושין .מסלול עקיפה שכיח הוא זה של הכרה בתחליפי
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אלא שהם נישאים בחו"ל ,באמצעות הדואר )נישואי פרגוואי( או בטכסים פרטיים הנערכים על
ידי רבנים של הזרמים הלא-אורתודוקסיים .במקביל ,ישנם זוגות לא מעטים החיים יחדיו ללא
נישואין מסוג כלשהו .רבים מאלו מוכרים ,על ידי חוקים שונים ,כ"ידועים בציבור" .בחקיקה,
הכרה זו באה לידי ביטוי בעיקר בתחום הסוציאלי.

19

במקביל ,התפתחה הכרה ,בחוקים ובפסיקה ,בזכויותיהם של זוגות חד-מיניים ,שקשה להבחין
ביניהם ובין "ידועים בציבור" אחרים ,כך שבישראל מואץ מאוד תהליך הקיים בהרבה מדינות
מערביות ,הנותנות הכרה ליחסים הכלכליים בין בני זוג מאותו מין ,בלי להכיר בקשר ביניהם
כקשר של נישואין ממש .לדוגמא ,קיימת פסיקה לגבי חוקים האוסרים על הפלייה מטעמי נטייה
מינית ,המכירה בזוגות הומוסקסואליים כ"בני זוג".

20

כמו כן ,הדין האזרחי מכיר ברישום אנשים כנשואים גם אם לא יכלו להינשא על-פי המשפט
הישראלי .כך לגבי הכרה בנישואי כהן וגרושה שהם נישואין אסורים )מלכתחילה( על-פי המשפט
העברי.

21

וכך לגבי נישואין אזרחיים שנעשו בחו"ל או באמצעות הדואר.

22

בנוסף ,קיימת אפשרות

של נישואין בקונסוליות מקומיות ,ואף לגבי נישואין כאלה נקבע כי יש לרשום אותם במרשם,
בלי לקבוע לגבי תוקפם .חקיקה ופסיקה אלו פותחו ,במידה רבה ,כאמצעים לסגירת הפערים בין
ערכי יסוד "חילוניים" לדין הדתי.

23

ניתן לסכם ולומר כי הדין האזרחי מתמודד בצורה בעייתית וחסרה עם הדין הדתי .יותר מזה,
מרקם דיני המשפחה בישראל ,שיש בו תערובת של יסודות אזרחיים ודתיים ,אינו כולל מענה
מספק לבעיות רבות שכל שיטה עקבית שהייתה מתמודדת עמם לבדה הייתה מספקת .זהו לכן
אחד האתגרים הגדולים של המדינה בתחום דיני המשפחה ,דווקא עבור אלה שהדינים הדתיים
אינם מקובלים עליהם.
 .3הפגיעה בזכויות יסוד בהסדר הקיים
במצב החקיקה בענייני נישואין וגירושין לא חלו כמעט שינויים בשנים האחרונות .אלא שהמציאות
החברתית בתוכה פועלים ההסדרים האלה השתנתה באופן ניכר .יש כיום קבוצות גדולות יותר
של האוכלוסייה שהמצב המשפטי הקיים פוגע בהן באופן מוחשי ומרכזי .נראה כי הגידול בשיעור
הפגיעה אף הביא ליותר מודעות לפגיעות בזכויות יסוד ,ופחות נכונות לקבל אותן.

24

 19כך ,לדוגמא ,הגדרת ה"אלמנה" הזכאית לגמלת שארים מהמוסד לביטוח לאומי כוללת את" :הידועה בציבור כאשתו
והגרה עמו"; לגבי גמלאות לשאריו של חייל שנספה ,כולל חוק משפחות חיילים שנספו במערכה את הידועה בציבור
כאחד ה"שארים" הזכאים לגמלה; וכן חוק שירות המדינה )גימלאות( כולל בהגדרת ה"שארים" הזכאים לקצבאות
את הידועה בציבור .בנוסף ,לידועים בציבור יש זכויות רכושיות כלפי בני זוגם הן במקרה של פירוד על-פי "הלכת
השיתוף" ,והן במקרה של מוות ,על-פי חוק הירושה.
 20ראה בג"צ  721/94אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' דנילוביץ ואח' ,פ"ד מח) ,749 (5לפיו חוייבה חברת אל-על )בדעת
רוב ,כנגד דעתו החולקת של השופט קדמי( להכיר בבן-זוג של הומוסקסואל כבן-זוג או ידוע בציבור של אחד מעובדיו
לצורך הזכות לקבל טובת הנאה שמעניקה החברה לעובדיה.
 21בג"צ  51/69רודניצקי נ' בית הדין הרבני הגדול לערעורים ,פ"ד כד).704 (1
 22בג"צ  143/62פונק שלזינגר נ' שר הפנים ,פ"ד יז).225 (1
 23לסקירה של מנגנוני עקיפה כאלה ראו פ .שיפמן" ,מי מפחד מנישואין אזרחיים?".
 24ראו ,למשל ,הדיון אצל א .רוזן-צבי" ,בתי הדין הרבניים ,ההלכה והציבור :גשר צר מאוד" נדפס מחדש בדת,
ליברליזם ,משפחה וחברה )עורך :א .פורת( ,2001 ,בעמ' ) 143להלן – גשר צר מאוד(.
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בהקדמתי האישית לאמנה זו תיארתי בקווים כלליים את ההיבטים השונים של חירות הדת
והחופש מדת ,כמו גם הזכות לשוויון .בתחילת פרק זה עמדתי על חשיבותה של הזכות להינשא.
ההסדר המשפטי הקיים בעניין נישואין וגירושין פוגע בזכויות אלה בכמה דרכים ,עליהן אעמוד
להלן.
) (1פגיעה בזכויות יסוד הנובעת מתוכנם של ההסדרים הדתיים
עקרונית ,שיטת המשפט הישראלית פוגעת בזכויות יסוד כתוצאה מאימוץ הסדרי הדין האישי של
הדתות השונות ,שהם עצמם פוגעים בזכויות יסוד .הפגיעה החמורה ביותר היא כי שיטת המשפט
הישראלית איננה מאפשרת למי שאיננו יכול להינשא על-פי חוקי העדות הדתיות המוכרות בה להינשא
כחוק .הדבר חל הן על נישואי תערובת ,שרוב הדתות אינן מכירות בהם ,והן על פסולי חיתון
יהודים על-פי ההלכה )כגון כהן וגרושה ,או ממזרים(.

25

לפחות לגבי נישואי התערובת ,היקף הבעיה

בישראל גדל מאוד בשנים האחרונות ,בשל שינויים דמוגרפיים שחלו באוכלוסייה .בעבר ,חיו בארץ
בעיקר שתי קהילות שהעדיפו לא להיטמע זו בזו .תופעת נשואי התערובת הייתה חריגה למדי .ברוב
המקרים ,נישואין כאלה התאפשרו על ידי המרת דת של אחד מבני הזוג .כיום חיים בארץ אנשים
רבים שאינם יהודים או ערבים ,ואשר אינם חפצים להמיר את דתם כדי לאפשר את נישואיהם.
ברוב המקרים ,מי שחפץ בנישואין כאלה מעדיף חיים ללא נישואין ,או נישואי חו"ל.
ההתנייה של כשרות לנישואין בזהות דתית יוצרת גם שלל בעיות נלוות ,הקשורות בצורך לברר
את זהותו הדתית של אדם לפני נישואיו .כאן מתעוררות שוב הבעיות שראינו לעיל בדיון ב"מיהו
יהודי?" וחופש הדת של זרמים לא אורתודוקסיים .בנוסף ,הליכי הבדיקה של יהדותו של אדם הם
לעתים חודרניים ופולשניים ,ולעתים פוגעים גם באלה שבתום לב סברו כי הם יהודיים והבדיקה
מגלה כי אינם כאלה )או ,אף אם היא מסתיימת ב"הצלחה" ,גורמת להם לעגמת נפש ולהשפלה(.
אין ספק כי מבחינה משפטית ,העדר האפשרות להינשא בארץ בנישואין האסורים על-פי הדת
היא הפגיעה הבולטת ביותר מבחינת זכויות האדם .אולם ,כפי שראינו ,המצב המשפטי אמנם
יוצר הכבדה מסוימת ,אך אין בו כדי למנוע מימוש זכותם של אנשים להינשא ,גם אם אינם
יכולים להינשא במסגרות דתיות מוכרות .עובדה זו פועלת לשני כיוונים :מצד אחד ,היא מחזקת
את הטיעון כי אין צורך דחוף לשנות את החוק ,שכן המצב העובדתי הקיים בפועל איננו כה
פוגעני .מצד שני ,היא מחזקת את הטיעון למען שינוי החוק ,שכן ממילא החוק הקיים איננו מונע

איני רוצה לערוך כאן דיון ממצה בקשיים הנובעים מן התכנים של הדינים הדתיים החלים על
ענייני נישואין וגירושין בישראל .כאן אציין רק כי ביהדות )כמו גם באיסלאם ובמידה מסוימת
אף בנצרות( ישנה התייחסות לא שוויונית לנשים ,ביחס לגברים ,לעניין הכניסה לנישואין ,היציאה
מהם והיחסים במהלכם .בחלק מן המקרים ,התייחסות לא שוויוניות כזו פוגעת לא רק בכבוד
הנשים ובתחושת ערכן ,אלא אף בזכויותיהן .חשוב להזכיר כי הבעיה כאן איננה רק של יהודים
 25מובן מאליו כי מערכת זו איננה מאפשרת הכרה בנישואין חד-מיניים ,אולם יש לציין כי זכותם של אלה להינשא
איננה מוכרת גם ברוב המכריע של השיטות שיש בהן נישואין אזרחיים ,ואיננה כלולה גם בהוראות המשפט הבינלאומי
שהזכרנו לעיל .שאלה זו ,אף אם היא קשורה לשאלת יחסי דת ומדינה ,ודאי איננה נובעת רק מהשפעה של השקפות
דתיות על חוקי המדינה .נשוב לסוגיה זו בהמשך.
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תופעות כגון נישואין האסורים על-פי הדת.
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שאינם שומרי מצוות או שאינם אורתודוקסיים .חלק מן הקשיים האלה מכביד גם )ואולי בעיקר,
שכן על-פי אמונתם אינם יכולים לפעול בדרכים עוקפות( על יהודים אורתודוקסים  ,26ובעיות מסוג
זה קיימות הן באיסלאם והן בנצרות .בחלק מן המקרים ,הבעיה של החלת הדין הדתי על דיני
המעמד האישי נובעת מכך שלדינים דתיים אין מנגנון שינוי קל וזמין ,ולכן קשה יתר להתאים
אותם לשינויים בתנאים ובמציאות החברתית .דוגמא בולטת לקושי זה היא דיני הגירושין הדתיים.
כידוע ,יש דתות )כגון הנצרות הקתולית( שיש להן עוינות בסיסית לגירושין .ביהדות ,כפי שראינו,
יש אי שוויון בולט בנושא זה בין הגבר לאישה .כאשר בחר המחוקק הישראלי להעניק מונופולין
דתי ואורתודוקסי לדיני הגירושין ,הוא מנע התאמת דיני הגירושין בישראל למציאות הרווחת
בעולם המערבי היום ,שם ישנה נטייה חזקה להכיר במוסד של "גירושין ללא אשמה" ,דהיינו,
לאפשר לצד אחד להביא לידי מעשה הגירושין כאשר אין סיכוי להחזרת שלום הבית ,אף ללא
הסכמת בן/בת זוגו/ה וללא קשר ליסוד האשמה.
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התרת נישואין על-פי המשפט האזרחי ,בעיקר

כאשר הדין הוא ליברלי יותר ,מאפשרים לאנשים לנתק קשרי נישואין ולהקים משפחות חדשות.
מניעה מכוח מונופולין דתי של אפשרויות כאלה היא הגבלה חמורה הן של חירות והן של החופש
מדת.

28

פתחנו דווקא בנושא תוכן ההסדרים ,מפני שיש בו צירוף של שתי בעיות קשורות :תכני ההסדרים
בנושאי נישואין וגירושין אינם תואמים זכויות יסוד ,בין היתר ,מפני שהנושא נמסר למונופולין
דתי ,המפורש במספר הקשרים על-פי ממסדים אורתודוקסיים בלבד .המונופולין הזה מהווה כפייה
דתית .אולם ,חשוב אולי יותר ,הוא יוצר קושי לקיים דיון ציבורי מסודר לגופו של עניין בדינים
אלו ולא מאפשר את שינויים על ידי החלטה של המחוקק הדמוקרטי .זאת מאחר והמונופולין
הדתי-אורתודוקסי הופך את השאלות האלה ,לפחות כל עוד לא שונתה המסגרת המשפטית,
לשאלות פנים-דתיות ,ולא לשאלות חוקיות-פוליטיות "רגילות".
חשוב לראות כי גם אם נבטל את המונופולין האורתודוקסי ,כפי שאנו מציעים לעשות ,אין הדבר
מסלק לגמרי את הבעיה של התאמת הדינים הדתיים לזכויות היסוד .במקרה כזה ,אמנם ,בעיית
הדין הדתי תהיה בעיקרה של אנשים הבוחרים לקבל על עצמם את הדין הזה .אולם למדינה
יש גם חובות כלפי אנשים דתיים ,ולא ברור עד כמה היא יכולה להתנער ממצוקתם של מי
שבחרו לחיות בקהילה דתית ,אך הטוענים כי קהילה זו פוגעת בזכויותיהם .אשוב לשאלה זו להלן.
מעבר לכך ,במצב החברתי בישראל ,בעתיד הנראה לעין ,צפוי המשכה של השפעה פוליטית רבה
 26כך המצב ,למשל ,לגבי אישה מסורבת גט או אישה שנתאלמנה מבעלה ,שיש לו אח צעיר ,והיא צריכה לחכות עד
שיתבגר ויוכל לעשות לה "חליצה" על מנת שתוכל להינשא לאחר .המאבק ליתר שוויון בין גברים ונשים בדיני הנישואין
והגירושין מנוהל לא רק על ידי גופים חילוניים ,אלא גם בידי ארגונים אורתודוקסיים .ייתכן כי על החילונים לשקול
למקד את מאבקם דווקא בסיוע לגופים האורתודוקסיים – באופן שהשינוי שיתחולל יהיה בעזרת "כוחות פנימיים" –
ולא ייתפס על-ידי האורתודוקסים כניסיון לכפות עליהם את השוויון "הר כגיגית".
 27שיפמן ,בעמ' .422-421
 28חשוב להזכיר כאן את ספרה של לנור וייצמן הטוענת כי דווקא המהפכה הליברלית בדיני הגירושין ,ובעיקר ההקלה
על גירושין ללא אשמה ,משנים לרעה את מצב הנשים ,שכן הדינים שהגנו עליהן כאשר ה"אשמה" הייתה של הגבר,
ודיני החזקת ילדים שהיטיבו עמן ,אינם נראים עוד רלוונטיים באותה מידהLenore Weitzman, The Divorce Revolution :
)) .(The Unexpected Social and Economic Consequences for Women and Children in America 1985להלן – וייצמן( .צריך
גם לציין כי לטענה זו קמו גם מבקרים רבים .ראו ,למשל ,ליפשיץ ,הערה  4לעיל ,בעמ'  – 338-322והאסמכתאות
הרבות שם .נראה כי הליברליזציה בדיני הגירושין אינה גורם חשוב ומרכזי במצבן הנחות של נשים .גורמים רבים
אחרים  -לאו דווקא גירושין ללא אשמה – עומדים לאישה לרועץ .למשל ,הגבר יכול להקים משפחה חלופית –
כידוע בציבור – וילדיו לא ייחשבו ממזרים.
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לתפיסות דתיות ,השפעה המשליכה לא רק על מה שאפשרי מבחינה פוליטית ,אלא גם על מה
שנראה לנו נכון לאמץ מבחינה נורמטיבית .כזכור ,האמנה אותה אנו מציעים היא עבור החברה
בישראל – ולא עבור חברה דמיונית.
) (2הכפפה לסמכות דתית ולדין דתי
אף אם היו דיני הנישואין הדתיים מושלמים ,ומעניקים חירות מלאה ושוויון מלא לכל ,עדיין היה
עצם המונופולין הדתי על נישואין והתרתם מהווה פגיעה בזכויות יסוד .מאחר ולבתי הדין הדתיים
מוקנית סמכות ייחודית בענייני נישואין וגירושין ,אנשים שאינם שומרי מצוות מחויבים לקבל על
עצמם סמכות זו .הפגיעה בחופש מדת בהסדר זה היא ישירה :אחד מן המרכיבים הראשוניים של
חופש מצפון וחופש מדת הוא שאדם שאיננו דתי לא ייכפה על ידי חוק המדינה בה הוא חי לקבל
על עצמו סמכותם של בתי דין דתיים ושל דין דתי .העובדה ש"כפייה" זו נעשית באמצעות חוק
המדינה ,שהוא עצמו איננו חוק דתי ,איננה מבטלת את הפגיעה ,או מקטינה את חומרתה .להפך.
צריך להדגיש כי אין כאן הכפפת אדם להסדר אזרחי ,שהדת אף היא תומכת בו )כמו באיסור
פלילי על הפלה ,למשל( .יש כאן ,במישרין ,חוק מדינה הכופה על אדם ,אף אם איננו רוצה בכך,
לקבל על עצמו מרותם של מוסדות דתיים .לא ניתן גם לתרץ את הקושי בכך שאדם איננו חייב
להינשא ,וכל שהמדינה עושה הוא רק קביעה כי נישואין ,בישראל ,יהיו על-פי דין דתי .הזכות
להקים משפחה ולהינשא היא עצמה זכות יסוד .התניית מימושה בכך שאדם יקבל על עצמו עול
מוסדות והוראות דתיים היא פגיעה חמורה הן בזכות לנישואין והן בזכות לחופש המצפון.
אחד מן המרכיבים של הפגיעה בחופש מדת הוא כפיית טכס דתי .על-פי סעיף  1לחוק שיפוט בתי
דין רבניים" :נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על-פי דין תורה" .מכוח הוראה זו ,חייב
כל יהודי המתחתן בישראל לקיים טכס נישואין דתי .טכס זה הוא טכס דתי מובהק ,לא רק מאחר
והוא הדרך שקובעת הדת היהודית לטכסי נישואין ,אלא מאחר והוא כולל פעילות דתית מובהקת,
כגון אמירת ברכות .נובעת מכך פגיעה כפולה .בחופש מדת :פגיעה במי שאיננו מאמין  -בכך שכופים
עליו לבצע פעילות דתית בניגוד לאמונתו או לרצונו; ובחופש הדת :פגיעה במי שמאמין באמונות
)דתיות או אחרות( המחייבות טכס נישואין מסוג אחר – בכך שנמנע ממנו להינשא בדרך זו.
כאמור ,המצב בישראל פוגע לא רק בחופש מדת ,אלא גם בחופש הדת עצמו ,וזאת לגבי
חברי הזרמים הלא אורתודוקסיים .סעיף  (6)2לחוק הרבנות הראשית בישראל ,התש"ם – ,1980
הראשית בישראל.
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כתוצאה מסמכות זו ,המונח "דין תורה" שבסעיף  1לחוק שיפוט בתי דין

 29בפקודת הנישואין והגירושין )רישום( ) ,(1919חא"י ,פרק ב' ,עמ'  876הוגדר המונח "הרשות הרושמת" לגבי "נישואין לפי
דיני ישראל" במילה היחידה" :הרב" .כבר בשנת  ,1942נקבע בבג"צ  5/42רוקח נ' הממונה על המחוז ואח' )1942 Annotated
 ,Supreme Court Judgmentsעמ'  (161כי ה"רב" הזכאי להיות מוכר על ידי הממונה על המחוז כ"רשות רושמת" הוא הרב
שמונה על ידי הסמכות הדתית הקומפיטנטית של הקהילה הדתית הרשמית ,דהיינו הרבנות הראשית:
" the Rabbi entitled to be recognized by the District Commissioner as registering authority is the Rabbi designated
by the competent religious authority of the Jewish Community; and that persons who are not members of the Jewish
Community, whether organized as a congregation or not, have no statutory right to have their own Rabbis officiating
 ”…as registering authoritiesעמ' (169
בפסיקת בג"צ לאחר קום המדינה ,נקבע כי יש להכיר בסמכותו של משרד הדתות ,כמשרד הממשלתי האחראי לפקח
על המוסדות הדתיים של המדינה ,לקבוע מי רשאי לשמש כ"רשות רושמת" .ההכרה ברבנות הראשית כסמכות הדתית של
הקהילה היהודית התבססה על תקנות כנסת ישראל ,לפיהן "מועצת הרבנות הראשית תהא באת-הכוח הדתית המוכרת
של כנסת ישראל כלפי ממשלת ישראל" .ראה שיפמן ,בעמ'  309ובהערות שוליים שם.
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קובע כי "מתן כשירות לרב לכהן כרב רושם נישואין" הוא אחד מתפקידי מועצת הרבנות

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

רבניים קיבל פירוש צר ,התואם את הגישה האורתודוקסית של הרבנות הראשית באופן שנמנע
מיהודים ,שהגישה הדתית שלהם שונה ,לעצב את טכס הנישואין על-פי אמונתם היהודית .מצב
זה ,המאפשר לרבנות הראשית לתת פירוש צר למונח "דין תורה" ובכך למנוע מרבנים בעלי גישה
הלכתית שונה לכהן כרושמי נישואין ,אף אושר על ידי בית המשפט העליון.

30

צריך לציין כי גם כאן ,המצב בפועל שונה מזה המשתמע מן המצב המשפטי .המציאות מאלצת
פסולי חיתון למצוא דרך אחרת למסד את הקשר ביניהם ,והם אכן עושים זאת .אבל ,לאחרונה יש
גם תופעה רחבה של מי שיכולים להינשא כיהודים על-פי הדין הדתי ,אך מעדיפים – משיקולים
עקרוניים – שלא לעשות כן .מיעוטם מסתפק בנשואי חו"ל .אבל חלק ניכר מקיים בארץ טכסי
נישואין לא אורתודוקסיים ,בידיעה מלאה כי טכסים אלה לא יוכרו על ידי מוסדות המדינה.
תוצאה בעייתית נוספת של ריבוי המוסדות הדנים בדיני משפחה )פרט לנישואין וגירושין עצמם(,
וההבדלים ביניהם ,היא תופעת מרוץ הסמכויות .כמתואר לעיל ,בעיה זו נובעת מן הסמכות
המקבילה של בתי הדין הרבניים ובתי המשפט האזרחיים בעניינים הנלווים לנישואין וגירושין
)"עניינים כרוכים"( כגון מזונות ,חלוקת רכוש ואחזקת ילדים .מרוץ סמכויות גורם לכך כי בני
זוג נחפזים להגיש תביעות לגירושין על מנת להקנות סמכות לערכאה העדיפה להם ,אף לפני
שגמרו בדעתם להתגרש ולפני שמיצו דרכים נוספות ליישוב בעיותיהם.
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הוא עודף התדיינויות בעניין הסמכות .כאמור ,בעיה זו לא נובעת מן הדין הדתי ,כשלעצמו ,אלא
מקיומן של סמכויות מקבילות ,המתחרות זו בזו .הבעיה חמורה ,כשלעצמה ,ללא קשר לפגיעה
שהיא גורמת בזכויות יסוד .יחד עם זאת ,מכיוון שהדינים הדתיים )ויש טוענים – אף הדיינים(
מוטים נגד נשים ,אפשרות הכריכה בבתי דין רבניים עלולה לפגוע בנשים.
) (3פגיעה בשומרי מצוות
בדרך כלל ,הדיון בנושא זה מתרכז בפגיעות באנשים שאינם שומרי מצוות על-פי הפירוש
האורתודוקסי ,או שאף אינם נראים כיהודים על-פיו .אלא שהמצב המשפטי הקיים של מונופולין
אורתודוקסי על ענייני נישואין וגירושין פוגע גם בשומרי מצוות אורתודוקסים .המצב המשפטי
כיום בישראל מאפשר לחופשיים לבחור אם לבוא בקשר נישואין "מלא" ,המוכר על ידי המדינה,
או להסתפק בחיים משותפים ללא קשר כזה .להחלטה להסתפק רק בקשר של "ידועים בציבור"
יכולות להיות משמעויות כספיות )שמירת מעמד של זכאות לקצבת אלמנות( או אחרות .כפי
שראינו ,קשר של "ידועים בציבור" גם מזכה את אלה שבחרו בו בהטבות רבות המקבילות לאלה
של נשואים .לשומרי מצוות ,לעומת זאת ,אין אופציה ממשית לחיות יחדיו ללא קשר נישואין דתי.
 30בג"צ  47/82קרן התנועה ליהדות מתקדמת בישראל ואח' נ' שר הדתות ואח' ,פ"ד מג) .661 (2מעניין לציין כי הממסד
האורתודוקסי הסכים להכיר ברושמי נישואין קראיים ,ואלה עורכים טכסים לפי אמונותיהם .נראה ,לכן ,כי ההתנגדות
האורתודוקסית לפלורליזם איננה עקרונית ,אלא היא התנגדות לזרמים המאיימים ,לדעתה ,על תפיסתה את היהדות.
נראה כי מה שנתפס כאיום איננו עצם השוני והעמידה של הזרם ה"פורש" על זכותו לקבוע בעצמו את משמעות
הדת עבורו ,אלא החשש כי הפירוש הוא חדש ,אטרקטיבי ,מכוון לשלב בצורה מקורית בין הדת ודרישות המודרנה,
ובעיקר אם הוא מקל בשאלת זיהויים של יהודים.
 31א .רוזן צבי" ,דיני המשפחה בישראל" ,עמ' " :50דווקא הלכת ה'כריכה' היא הגוררת את השיטה למירוץ סמכויות.
ממילא משמשת הלכה זו עצמה גורם המאיץ את הליך ההתדרדרות במשפחה .הלכה זו היא המונעת מרווח זמן
של שיקול דעת ומחשבה נוספת".
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לכן אין להם אפשרות לבחור בחיים של זוגיות ,בלי לקבל את אישור המדינה.

32

) (4פגיעה בבתי הדין
המצב הקיים פוגע גם בחירות הדת של דייני בתי הדין הרבניים .דיינים אלו מחויבים – על-פי
החוק ועל-פי אמונתם הדתית  -לפסוק בענייני נישואין וגירושין על-פי דין תורה .עם זאת ,בית
המשפט העליון ,מחייב את הדיינים להחיל גם עקרונות יסוד מסוימים של המשפט האזרחי ,כגון
בפס"ד בבלי שתואר לעיל .כאשר קיימת סתירה בין ההלכה הדתית לבין העיקרון האזרחי ,ניתן
לראות בניסיון לחייב את הדיינים לפסוק לפי העיקרון האזרחי ,או להתאים את הדין הדתי
לעקרון זה ,כפגיעה בחירות הדת .ואכן ,רבנים משמיעים טיעון זה ,כאשר הם מתנגדים לפסיקת
בג"צ האוסרת על בתי דין רבניים להשתמש בכלים הלכתיים כגון חרם.

33

הבעיה נובעת ממעמדם הכפול של בתי הדין האורתודוקסיים – הם ממלאים בעת ובעונה אחת תפקיד
קהילתי-דתי וגם תפקיד ממלכתי על-פי דין .מבחינה זו ,פשוט יותר מצבם של בתי הדין של הזרמים
הלא אורתודוקסיים ,שאינם ממומנים על ידי המדינה אבל גם אינם חייבים בחוקיה ,שכן הם פועלים
מכוח הסכמת הצדדים ,ואינם מפעילים סמכות על-פי דין .מימון על ידי המדינה אמנם איננו חייב
להצדיק גם פיקוח של המדינה על פעולת בתי הדין )מחמת חופש הדת( .יחד עם זאת ,כאשר עצם
הפנייה לבית הדין איננה מבוססת על רצון הצדדים ,אלא על חוק המדינה ,מותר לאחרונה ,והיא אף
חייבת ,לקבל אחריות לטיב ההסדרים שהיא מטילה על אזרחיה שלא מרצונם .הסדרים כאלה יוצרים,
לכן ,מסלולי התנגשות כמעט וודאיים בין הערכאות הדתיות ובין חוקי המדינה.

 .4האם הפגיעות האלה בזכויות יסוד ניתנות להצדקה?
התיאור של הפגיעות בזכויות יסוד במצב הקיים בישראל מעורר שלוש שאלות קשורות:
נורמטיבית ,היסטורית ופוליטית .על פניו ,הפגיעות שציינו בולטות וחמורות .האם ניתן כלל לתת
להן הצדקה נורמטיבית? איך נסביר את העובדה שקובעי ההסדרים בזמן הקמת המדינה אימצו
אותם ,למרות שהיו ודאי ערים לפגיעות אלה? והאם ההסבר הזה אינו מצביע על כך שגם עתה
לא קיימים התנאים הפוליטיים המאפשרים שינוי ,ולכן הצעתנו אולי טובה אך אינה מעשית?
אתחיל בשאלה הראשונה ,הנורמטיבית .נוכל לעשות כאן שימוש במנגנון הבדיקה של חוקי היסוד
והאם הפגיעה שהיא פוגעת איננה עולה על הנדרש?
)א( המטרה :אין ספק כי ההסדר שהתקבל היה מבוסס ,בחלקו ,על שיקולים קואליציוניים ועל
רצון לא לנכר את המפלגות הדתיות .הממשלות הישראליות הסתמכו על הסדר הסטטוס קוו,
וזה כלל ,כחלק משיטת המילט המנדטורית ,את המונופולין הדתי על מעמד אישי .אני פטורה
 32ראה פ .שיפמן" ,הכרת המדינה בנישואין דתיים :הפסדו של האדם הדתי" )בתוך חירות המצפון והדת  -אסופת מאמרים
לזכרו של חמן פ' שלח ,פרופ' רות גביזון )עורכת( ,האגודה לזכויות האזרח בישראל ,תש"ן( בעמ'  .125מצבם של חברי
הזרמים הלא אורתודוקסיים טוב יותר .הם יכולים לקיים טכס דתי המחייב אותם ,ולא לבקש הכרה רשמית בו
כב"נישואין" .הם ייהנו מזכויות ידועים בציבור ,וכך תישמר להם החירות הקיימת היום לחופשיים .אלא שחברי זרמים
אלה אינם ששים על היתרון הזה ,ומצרים על כך שאין להם סמכות מוכרת לרשום נישואין בישראל.
 33בג"צ  3269/95, 4637/95, 7617/95כץ נ' בית-הדין הרבני בירושלים ואח' ,פ"ד נ).590 (4
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החדשים של  :1992מה הייתה המטרה של המונופולין האורתודוקסי? האם הייתה זו מטרה ראויה?
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מן הדיון אם מטרות אלה ,לבדן ,מהוות היום מטרה ראויה ,מפני שאין ספק כי המניע המרכזי
לקבלת המונופולין הדתי בענייני נישואין וגירושין על ידי הרוב הלא אורתודוקסי היה מבוסס על
הרצון למנוע את הצורך ב"ספרי יוחסין" או ,במלים אחרות ,הרצון להנהיג משטר של נישואין
וגירושין שיאפשר ליהודים בישראל להינשא זה לזו ללא חשש.

34

גם על מטרה זו ניתן לשאול אם היא מטרה ראויה לחוק המדינה .ראינו כי יש הטוענים שהמדינה
הליברלית חייבת להיות נייטרלית בין הזהויות הדתיות והלאומיות של אזרחיה ותושביה ,ולכן היא
חייבת להפריט אותן .לפי גישה זו ,השמירה על כשרות הנישואין על מנת לשמור על לכידותה של
קהילה )דתית או לאומית( היא אינטרס לגיטימי של הקבוצה ,אך לא של המדינה .ייתכן כי למדינה יש
אף האינטרס ההפוך  -לטשטש את הזהויות הקהילתיות בתוכה על מנת לחזק לכידות אזרחית .אולם
אף אם נרצה להגביל את זכותה להבטיח לכידות חברתית בכפייה – תפקידה מתמצה באי התערבות
במאמציהן של הקהילות לעשות את העבודה החינוכית והתרבותית שתשמור על לכידותן.

35

אינני מקבלת עמדה זו לגבי תפקידה של מדינה ליברלית בכלל ,ולגבי ישראל בפרט .מדינה
ליברלית יכולה להיות לא רק "מדינת כל אזרחיה" אלא גם "מדינת כל קהילותיה" .ככזו ,היא
יכולה לסייע לקהילותיה לשמור על לכידותן )בכפוף לאילוצים מסוימים( ולא רק להימנע מלאסור
את ניסיונותיהן לעשות זאת .כך ,כפי שראינו בהקדמתי האישית ,לגבי מימון ,או דרכים אחרות
לסייע .כפי שציינו ,בכל הנוגע לדת ומדינה ,ניתן לראות בגישה המסייעת לא רק גישה אפשרית,
אלא אף גישה התואמת יותר את ההגנה על חופש הדת עצמו .ישראל ,כפי שראינו ,מוציאה
עצמה במפורש מגדר המדינות הנייטרליות ,וקושרת עצמה במובהק עם השאיפה של העם היהודי
לזכות במדינה שבה יממש את זכותו להגדרה עצמית .שיקולים דומים לאלה שמצדיקים את
חוק השבות פועלים גם כאן .קידום הלכידות של הקהילה היהודית הוא לכן מטרה ראויה למדינת
ישראל.

36

)ב( המידתיות :האם הפגיעה איננה עולה על הנדרש? לשאלה קריטית זו שני מרכיבים .ראשון,
האם המונופולין האורתודוקסי אכן מסייע ,לפי מבחן אינסטרומנטלי ,לקידום המטרה? רק אם
התשובה לשאלה זו חיובית ,צריך להיכנס לשאלת המידתיות.
יש הטוענים כי היום ,ואולי אף מאז קום המדינה ,המונופולין האורתודוקסי על ענייני נישואין
וגירושין איננו מרים כל תרומה ללכידות הקהילה היהודית .ממילא ,מי שרוצה להינשא בנישואי
תערובת נישא בהם .מי שהעדיף ,מטעמים עקרוניים ,נישואין אזרחיים – מצא את הדרך .לפי
טענה זו ,המונופולין הזה כה מקומם ,שהוא מרחיק יהודים ממורשת עמם ותרבותם .והא ראיה:
הסטטיסטיקה מורה שאין כמעט שינוי במספר הזוגות הנישאים ברבנות בשנים האחרונות ,למרות
הגידול באוכלוסיה .אין ספק כי לא רק "פסולי חיתון" מתרחקים מן הרבנות.

 34ראו ,למשל ,הדיון אצל רוזן-צבי ,גשר צר מאוד ,בעמ' .182-180
 35נראה כי זו הזכות המוגנת באמצעות סעיף  27לאמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות ,האוסרת על מדינה לפגוע בזכויות
מיעוטים אתניים או דתיים לשמור על תרבותם ולקיים את דתם.
 36אדגיש שוב כי באמצה את שיטת המילט מבהירה ישראל כי מטרתה איננה רק לקדם את הלכידות של הקהילה
היהודית בה ,אלא להקים מבנים משפטיים-מוסדיים שיסייעו לכל הקהילות הדתיות בה לשמר את לכידותן .אין פה,
לכן ,גישה מיוחדת כלפי הקהילה היהודית דווקא.
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ההתרחקות מן הרבנות היא אכן תופעה חשובה ומשמעותית ,אולם איני מקבלת את הטענה
כי העובדות מלמדות שהמונופולין האורתודוקסי כבר איננו ממלא תפקיד לחיזוק הלכידות בעם
היהודי בישראל .לעובדה כי גם כיום רוב הנישואין בין יהודים בישראל נעשים בטכס אורתודוקסי
ניכרת חשיבות הן מבחינה תרבותית והן מבחינה זהותית.
חלק גדול מתוצאה זו ניתן היה אולי להשיג גם ללא המונופולין האורתודוקסי ,מתוך הנחה כי
גם במצב זה יבחר חלק לא קטן מן הזוגות היהודיים הלא אורתודוקסיים בנישואין כדת משה
וישראל )גם אם יעשו אותם באמצעות רבנים לא אורתודוקסיים( .אבל אין ספק כי המונופולין
האורתודוקסי הופך את הנישואין האלה לברירת המחדל של הרוב הגדול של יהודים הנישאים
בארץ .הוא גם יוצר הבחנה עקרונית בין נישואין בין יהודים ,היכולים להינשא על-פי חוקי
המדינה ,ובין נישואין בין אלה שאין להם כשירות להינשא על-פי היהדות .בכך משדר המצב
המשפטי הקיים מסר משפטי-תרבותי נגד נישואי תערובת או נישואין של פסולי חיתון צריך
להזכיר כי המסר איננו כי נישואין כאלה הם אסורים .המסר מוגבל לכך כי לא ניתן לערוך
נישואין כאלה בארץ.

37

יש כאלה שדווקא היבטים אלה של המונופולין האורתודוקסי מצדיקים,

בעיניהם ,ביטולו .הם היו מעדיפים מצב שבו לא נלווה כל מסר שלילי לנישואין שלא בהתאם
לתנאי הכשירות הדתיים .אולם זו איננה השאלה בה אנו עוסקים כאן.
המונופולין האורתודוקסי בענייני נישואין וגירושין עונה לכן על המרכיב הראשון )המקדמי( של
המידתיות :הוא תורם באופן רציונלי למטרה אותה הוא מבקש להשיג.
ומה בנוגע למרכיב השני והמהותי? נראה כי היום )ואולי אף עם קום המדינה( הפגיעה בזכויות
"עולה על הנדרש" .זאת בשל כמה שיקולים מצטברים :הפגיעה בזכויות יסוד היא גדולה ,הן
מעשית והן עקרונית .את המטרה הלגיטימית ניתן להשיג במידה רבה בדרכים פחות פוגעות .ואילו
לדרך שנבחרה – המונופולין האורתודוקסי  -יש מחירים כבדים לא רק מבחינת זכויות הפרט של
הנפגעים ממנה ,אלא גם מבחינה מערכתית ,תרבותית ואף דתית .ההצעה שלנו – ביטול מלא של
המונופולין האורתודוקסי על הנישואין ,לצד קביעה כי לא יוכל להינשא בארץ מי שאיננו פנוי גם
על-פי ההלכה על-פי פירושה האורתודוקסי – מהווה לכן איזון טוב יותר בין המטרה הלגיטימית
ובין הפגיעה בזכויות האדם.

הצורך לשנות את המצב המשפטי הקיים בנושאי נישואין וגירושין .אלא שמחלוקות על סוג
השינוי המתבקש ,ובעיקר חשש כללי לגעת בנושאים הטעונים של דת ומדינה ,מעכב גם כאן את
החקיקה .מצב זה גרם לכך שרבים מבין הליברלים החילוניים העדיפו להשאיר את המונופולין
האורתודוקסי בעניין נישואין וגירושין על כנו ,תוך כדי מתן מענה מספק לאלה שאינם יכולים
להינשא על-פי המצב המשפטי הקיים .חלק מהם אף הסביר את הצורך להמשיך את המצב הזה
 37להשוואה ,מדינות בארצות הברית שאסרו על נישואין בין-גזעיים הטילו איסור הן על עריכת הטקס והן על חיים
יחדיו של בני גזעים שונים כנשואים ,אף אם הנישואין נערכו מחוץ למדינה .התנהגות כזו הייתה עבירה פלילית .בית
המשפט העליון פסק כי חוקים כאלה אינם חוקתיים ).Loving v. Virginia 388 U.S. 1 (1967
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זו הסיבה לכך שיש היום תמימות דעים רחבה ,בכל החוגים ,כולל אלה האורתודוקסיים ,על
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ברצון לאזן בין הדמוקרטיות של המדינה – המחייבת הכרה בזכות להינשא ללא הבחנה בין דת
ולאום – ובין היהודיות שלה – המחייבת להמשיך את המונופולין האורתודוקסי על ענייני נישואין
וגירושין.

38

הצעתנו מבוססת על אמונתי כי שני החלקים של הטענה הזו אינם נכונים :הדמוקרטיה איננה
מחייבת משטר נישואין "עיוור" דת ולאום ,והיהודיות של המדינה איננה מחייבת ,ואיננה מצדיקה,
מונופולין דתי ,ובוודאי מונופולין אורתודוקסי ,על הנישואין .אייחד לכך מספר מילים.
הדמוקרטיה

מחייבת

רק

כי

משטר

הנישואין

יהיה

מוסכם.

ואכן,

הבעיה

במונופולין

הדתי-אורתודוקסי על נישואין וגירושין בישראל איננה בכך שאין עליו הסכמה ,אלא בכך שהוא
פוגע ,בצורה שאיננה ניתנת להצדקה ,בזכויות יסוד להינשא ולא להיות כפוי לזיקה לרשויות
וטקסים דתיים .הסכמה רחבה איננה יכולה לרפא פגם זה .למרות זאת ,אם יתברר כי במציאות
הפוליטית של מדינת ישראל לא ניתן ,בינתיים ,לשנות מצב זה – צריך יהיה להתמודד עם
המציאות הזאת בצורה הטובה ביותר .אם אכן זה המצב ,נראה כי עדיף יהיה לומר בפה מלא
שהדמוקרטיה הישראלית מחייבת אותנו להשלים ,בינתיים ,עם מצב משפטי שאיננו תואם בצורה
אופטימלית את ההגנה המלאה על זכויות האדם.
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מן הצד השני – היהודיות של המדינה איננה מחייבת ,ואף איננה מצדיקה ,מונופולין כזה .קשר
כזה היה קיים רק אם היהודיות של המדינה ,משמעה היה כי ישראל היא מדינת הלכה על-פי
פירושה האורתודוקסי .אולם אף אלה שהיו רוצים שישראל תהיה כזו חייבים להודות – בשמחה
או בעצב – כי בינתיים אין היא כזאת כלל ועיקר .היהודיות של המדינה ,ראשית לכל ,חייבת
להיות "כוללת" ,ונותנת מקום לכל זרמי היהדות ולכל התפיסות על יהודיותה של המדינה .במלים
אחרות ,יהודיותה של המדינה היא ברוב היהודי החי בה ,ובאופי היהודי-עברי של תרבותה
הציבורית .מונופולין אורתודוקסי על ענייני נישואין וגירושין שולל ,או לפחות מגביל מאוד ,את
היכולת של יהודים לא אורתודוקסים לתת משמעות ליהודיותם שלא תיראה בעיניהם כופה,
מנכרת ומקוממת.
יותר מזה ,יהודיותה של המדינה מצדיקה עמדה תרבותית מקובלת נגד נשואי תערובת ,מתוך מגמה
של שימור הזהות היהודית .כלל לא נובע ממנה כי חוקי המדינה צריכים לא לאפשר נישואין ,כפי
שאלה מוגדרים במסורת זכויות האדם הבינלאומית .תחושת הערך של הזהות התרבותית המיוחדת,
והדרכים לשימורה ,אינם עניינים שצריך ואפשר לכפות באמצעות חוקי המדינה.
 38ראו ,למשל ,בספרו של פרופ' ברק פרשנות במשפט )כרך שלישי :פרשנות חוקתית ,נבו ,תשנ"ד ,(1994 ,עמ'
" :332מדינה יהודית היא מדינה…שהמשפט העברי ממלא בה תפקיד חשוב ,ושענייני נישואין וגירושין של יהודים
מוכרעים בה על-פי דין תורה".
 39זו ,בעיניי ,המשמעות של ההסתייגות שרשמה ישראל לסעיף הזכות להינשא באמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות
ופוליטיות .ברצוני להזכיר כי ברוב המדינות המוסלמיות יש מונופולין דתי על ענייני הנישואין .ואף במדינות נוצריות
מערביות היו תקופות ארוכות של השפעה ניכרת של הדת על דיני המשפחה .כך ,למשל ,רק לפני שנים מועטות הוכרו
גירושין באיטליה ובאירלנד .לא נראה לי נכון לקבוע כי מדינות נוצריות אלה ,אך בשל כך ,לא היו דמוקרטיות .להפך.
נראה לי כי הגישה של רוב אוכלוסיית המדינה כלפי הדת הפכה זאת לבלתי אפשרי ,משך תקופה ארוכה ,להפריד בין
הסדרי דיני המשפחה ובין ההוראות הדתיות .אני מזכירה שוב כי היו אלה דווקא הערבים – מוסלמים ונוצרים כאחד
 שהמליצו בפני שלטונות המנדט לשמר את שיטת המילט .לו הייתה מתקבלת אז המלצתם של המוסדות היהודיים –קרוב לוודאי שלא היינו היום במצב של מונופולין אורתודוקסי על ענייני הנישואין והגירושין.
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מכיוון שהאופי הדמוקרטי או היהודי של המדינה אינם מכתיבים או מצדיקים המשך המונופולין
האורתודוקסי בענייני נישואין וגירושין ,מתעוררת מחדש השאלה מהו ההסדר המשפטי המוצדק,
לאור רצון המדינה לא לפגוע בזכויות היסוד של תושביה מחד ,ולסייע לקהילות דתיות ולאומיות
הרוצות בכך לשמר את ייחודן מאידך.
בהמשך פרק זה ,אסביר איך עקרונות ההסדר המוצע עונים בצורה הטובה ביותר ,לדעתי ,לשתי
הדרישות האלה.

 .5האם הניסיון הזה מעשי לאור לקחי ההיסטוריה?
הבעיות שציינו לעיל היו קיימות מאז קום המדינה; נכון אמנם כי בשנים האחרונות התעצמו
ההשלכות המעשיות של המצב הקיים ובהתאם גברה המודעות לבעייתיות שהוא מעורר .אולם,
הויכוח על משטר הנישואין והגירושין הנכון לישראל כמוהו כימי המדינה .כאשר נתקפו חוקי
הנישואין והגירושין בבית המשפט בשנות המדינה הראשונות ,הודה בית המשפט כי הפגיעה בחופש
המצפון גדולה – אך ציין כי אין בידו הכוח להרהר אחרי חקיקת הכנסת ולבטלה.

40

ואכן ,בעת

הקמת המדינה ,וכן עד עתה ,פעלו יחד כוחות דתיים שהתנגדו לשינוי וכוחות חילוניים שלא רצו
"לשבור את הכלים".
מצד אחד ,הכוחות הדתיים המתנגדים לשינוי עדיין נשמעים .אלא שכוחם בציבוריות הישראלית
פחות מאשר כוחם בכנסת היוצאת )הכנסת ה ,(15-ולא ברור איך תתפתח המציאות הפוליטית
בנקודה זו בעתיד .כאמור ,גם בקרב הקהילות הדתיות עצמן מתחזקים מאוד הקולות המבינים כי
אסור להילחם בשינוי שיאפשר מימוש הזכות להינשא כחוק בישראל לכל תושבי המדינה ,וכי יש
גם אינטרס דתי לעשות זאת.
הצעתנו מצביעה על כך שניתן להציע שינוי שיצמצם את הפגיעה הממשית בזכויות יסוד
שיש בהסדר הקיים ,אך יהיה קשוב במידה מרבית )ויש שיטענו – יותר מדי( גם לאינטרסים
הלגיטימיים של לכידות זהותית-תרבותית של קהילות דתיות בישראל .כמו בעניינים אחרים ,גם
כיוון של הסדר שמשפר את המצב ,משמעותית ,עבור כל הקהילות בישראל .אנחנו מקווים כי
הציבור בישראל יעדיף הצעות כאלה על שימור עיוור של המצב הקיים ,היוצר תחושה של ניכור
ושל התקוממות אצל חלקים ניכרים בציבור.

40

ע"פ  112/50יוסיפוף נ' היוה"מ לממשלה ,פ"ד ה).481 (1
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בנושא זה הצעתנו אינה מבוססת על סיכויי הגשמתה .כמו בעניינים אחרים ,היא מצביעה על

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

 .IIדברי ההסבר
 .1העקרונות
אנו מציעים לשנות את המצב המשפטי באופן ניכר .מטרתנו היא לתת פתרון הולם לחלק ניכר מן
הבעיות שצויינו בפתיחה ,ואגב כך לחזק את ההבחנה בין שותפות בדרך של נישואין ובין צורות
שותפות אחרות .בחלק זה ,נסביר את ההסדרים הספציפיים המוצעים באמנה ונתייחס ליתרונות
של הסדרים אלו לעומת ההסדרים הקיימים .במקרים מתאימים ,נשווה בין ההסדרים המוצעים
כאן לבין ההסדרים הנהוגים במדינות דמוקרטיות אחרות.
ההסדר שאנו מציעים כאן הוא הסדר מסגרת ,המתייחס לחלק ניכר מן הבעיות המרכזיות
שיוצר המצב המשפטי הקיים .אולם ,אי אפשר יהיה להפעילו בלי לעשות החלטות חיוניות
לגבי תוכן דיני המשפחה שיופעלו בבתי המשפט האזרחיים .עד עתה ,כפי שציינו ,חלים על
אנשים הדינים האישיים שלהם גם בבתי המשפט האזרחיים .דינים אלה הושלמו באמצעות דינים
אזרחיים כלליים ,אולם בעיקרו של דבר הם הקובעים את ההכרעות השיפוטיות גם בבתי המשפט
האזרחיים .לפי הצעתנו ,תהיה לאנשים אופציה לבחור בנישואין לא דתיים ולא אורתודוקסיים.
סביר להניח כי מי שיבחרו בנישואין אזרחיים ירצו שיחול עליהם דין משפחה אזרחי .מדינת
ישראל צריכה להחליט מה יהיה דין המשפחה שהיא תחיל על אלה מתושביה שלא יבחרו להינשא
במסלול הדתי-אורתודוקסי .אלה הן החלטות כבדות משקל ומורכבות .שאלה מרכזית בעיצוב דיני
המשפחה האזרחיים בישראל תהיה היחס ביניהם ובין הדינים הדתיים למיניהם.
עד עתה איפשר לנו המונופולין האורתודוקסי להימנע מהתמודדות ישירה עם נושאים אלה,
אולם הצעתנו )כמו הצעות אחרות בנושאים כאלה( תחייב אותה .וחשוב כי מי שייזום שינויים
כאלה יהיה ער לגודל המלאכה .יהיה בכך שינוי מרענן כאשר המחוקק הישראלי יערוך ,סוף-סוף,
דיונים נוקבים בעקרונות הראויים לדיני משפחה אזרחיים בישראל .הדבר יאפשר דיאלוג אמיתי
בין חילוניים ודתיים ,ובין יהודים ובני דתות אחרות ,על הגישה האזרחית הראויה של המשפט
הישראלי לבעיות של נישואין והתרתם ושל דיני המשפחה.

41

שוב ,יש כאן אתגר חברתי ומשפטי

גדול ,ואני מקווה כי מתווה ההצעה שלנו יעודד אנשים וגופים להקדיש לנושא חשוב זה את
תשומת הלב לה הוא ראוי.

 41נושאי נישואין וגירושין היו היחידים אשר הועברו בשלמותם לסמכות הדין הדתי .בתחומים אחרים ,המחלוקות
התרבותיות בין משפט חילוני ודתי התרכזו בהשפעה התכנית הרצויה של מסורת המשפט העברי וכלליו על תוכן
הדינים ועל-פירושם .השינוי המוצע יפתח דיון מסוג זה גם בתחום דיני המשפחה .בכך תינתן הזדמנות מעניינת
הן למחוקקים חילוניים ,המעונינים בשימור זהות תרבותית ,והן לאנשים דתיים המבינים כי על חוקי המדינה
למצוא פתרונות גם לבעיות שההלכה אולי איננה פותרת בצורה טובה .לעיון מקיף בסוגיות חשובות אלה ראו
עבודותיו של שחר ליפשיץ.
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 .2הסעיפים הספציפיים
סעיף  :1ברמת חוק יסוד ייקבע :לכל אדם זכות להקים משפחה .פרטים ייקבעו בחוק.
סעיף זה הוא סעיף כללי החל על כל תושבי ישראל ואזרחיה ומדגיש את חובתה של המדינה
לאפשר לכל אדם הנמצא בה וחפץ בכך לממש את זכותו היסודית להקים משפחה .אם תהיה
בישראל חוקה נוקשה הכוללת מגילת זכויות ,סעיף זה מתאים להיות כלול בה.
תוספת המילים "פרטים ייקבעו בחוק" באה להכשיר את הסייגים להצהרה הכללית ,סייגים
המנויים בסעיפים הבאים של ההסדר .לולא היינו כוללים אותה ,ניתן היה לטעון כי הכרזה זו
גוברת על הסעיפים הבאים בהסדר המוצע ,הכוללים כמה סייגים עקרוניים על הזכות להינשא -
ומבטלת אותם .נדון בסייגים אלה ,אחד לאחד ,במקומותיהם.
בשלב זה אזכיר רק כי גם במסמכים הבינלאומיים שציינו ,ואשר מכירים בזכות להקים משפחה,
מפורטים סייגים .ההצעה שלנו מקבלת את העיקרון שאין לסייג את הזכות להקים משפחה
מטעמים של דת או השתייכות לאומית או גזעית .אבל ,הצעתנו איננה פוסלת הגבלות אחרות כנגד
מוסד הנישואין )הנובעות מרציונלים כגון מניעת ביגמיה ,או העדר הכרה בנישואין חד-מיניים( .יש
לציין כי קיים פער בין העיקרון של "זכות להקים משפחה" ובין ההסדר המשפטי שאנו מציעים,
העוסק בעיקר בנישואין .מבחינתי ,ההסדר שאנו מציעים אכן מסביר פנים גם ל"משפחות" מסוגים
אחרים ,וניתן לקבוע הסדרים חוקיים שיעסקו במשפחות כאלה ,אם יהיה בכך צורך .יחד עם
זאת ,מן העיקרון לבדו לא נובעת זכות ישירה לתבוע הכרה מלאה במשפחות כאלה ,שכן חוק
היסוד קובע כי "פרטים ייקבעו בחוק".
סעיף  :2רשאים להינשא רק מי שקיבלו רישיון נישואין מן המדינה .רישיון זה יינתן רק
לגבר ואישה ,פנויים ,בגיל הקבוע בחוק ,ואשר אין ביניהם קרבה משפחתית אסורה .אדם
ייחשב פנוי רק אם הוא נחשב פנוי הן לפי הדין האזרחי והן לפי דינו הדתי.
יובהר כי יהודי יוכר כפנוי לצורך סעיף זה רק על-ידי בי"ד רבני מוסמך על-ידי הרבנות
הראשית ,או על-ידי בי"ד בחו"ל שהרבנות הראשית מכירה בו.

 ננתח את רכיביו השונים בהרחבה ,אחד לאחד.הסעיף עוסק בתחום בו נשברו קולמוסים של חוקרים רבים ,ובפרט רוזן-צבי ושיפמן .הצעתנו,
במובנים רבים ,מהלכת על התפר בין הצעותיהם .מצד אחד ,היא יוצרת אחידות אזרחית ,כפי
שמציע שיפמן )ובשונה מרוזן צבי( .מאידך ,אני מאמינה כי היא פותרת חלק מן הבעיות ההלכתיות
והלאומיות המתעוררות בהצעתו של שיפמן.

42

42

לעמדותיהם של שיפמן ורוזן-צבי ,ראו חיבוריהם הנזכרים בהערה  4לעיל.
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סעיף זה הוא מהחשובים והמורכבים בהצעתנו .נוכח חשיבותו ,ומאחר והוא מורכב ממספר חלקים
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"רשאים להינשא רק מי שקיבלו רישיון נישואין מן המדינה"
הרישא של סעיף זה קובע מנגנון של קבלת רישיון המאפשר למדינה לאכוף את התנאים הנקבעים
בהמשכו .המנגנון של קבלת רישיון להינשא הוא מנגנון מוכר במדינות רבות; הוא מאפשר לבדוק
את קיום תנאי הכשירות ולאוכפם באופן שווה על כל האזרחים ,מבלי להתערב בענייני הדת
והתרבות שהם חלק משמעותי וחשוב של טכס הנישואין .כך ,ברוב מדינות ארה"ב נערכים הנישואין
בשני שלבים :מילוי דרישות מקדמיות ,לרבות קבלת רישיון נישואין ,וקיום טכס

43

)"("Solemnization

באנגליה ,למעט זוגות הנישאים ב ,Church of England-חייבים בני זוג לקבל רישיון או תעודת רשם
על מנת להינשא.

44

מן הראוי לציין כי הסעיף מופנה ,למעשה ,רק למי שמבקש להינשא בנישואין שיהיו מוכרים על
ידי המדינה .לא מוצעת חובה כללית להינשא רק לאחר קבלת רישיון ,כך שעל-פי ההצעה רשאים
בני זוג להינשא בטכס דתי פרטי מבלי לבקש רישיון ,והם ייחשבו כ"פנויים" לצורך החוק האזרחי
)נראה כי על מנת להינשא שנית הם יחויבו בגט ,בהתאם לסעיף  7להצעה .בעניין זה ראו הדיון
להלן( .גישה דומה קיימת באיטליה ,שם ניתן להינשא בנישואין דתיים או אזרחיים ,אולם כדי
שלנישואין תהיה נפקות אזרחית ,יש צורך בקיום דרישות אזרחיות פורמליות ,לרבות פרסום ,יידוע
בני הזוג אודות התוצאות האזרחיות של הנישואין וכן רישום הנישואין.

45

"רישיון זה יינתן רק לגבר ואישה ,פנויים ,בגיל הקבוע בחוק,
ואשר אין ביניהם קרבה משפחתית אסורה"
המשכו של סעיף זה קובע מי רשאי להינשא .ישנם ,למעשה ,ארבעה תנאי כשירות בסיסיים(1) :
בן הזוג חייב להיות בן המין השני ,דהיינו העדר הכרה בנישואין בין בני אותו המין; ) (2היות
בני הזוג פנויים ,דהיינו איסור ביגמיה; ) (3גיל ,דהיינו דרישת בגירות; ו (4)-העדר קרבה משפחתית
אסורה.
תנאים אלו משקפים את המצב המשפטי הקיים כיום ברוב המכריע של מדינות העולם .כמו כן,
מלבד שינוי מסוים שיחול בעקבות התנאי השני לעיל ,אין בקביעת תנאים אלו עצמם משום
שינוי כלשהו לעומת המצב הקיים בישראל היום .בדרישה כי אדם יוכל להינשא רק אם הוא
פנוי )התנאי השני( ,מבטלת ההצעה את האפשרות הקיימת היום לגברים יהודיים לשאת אישה
שנייה ,אם ניתן להם היתר מתאים על-פי בית דין רבני )ואושר על ידי נשיא ביה"ד הרבני הגדול(,
46

וקובעת איסור כללי על ביגמיה ,שוויוני בין המינים .אנו רואים בשינוי זה יתרון של הצעתנו

על פני המצב הקיים.
 43בקליפורניה ,בני זוג שגרו ביחד לפני הנישואין אינם זקוקים לרשיון נישואיןC. Hamilton, "Family Law and .
" ,Religionבעמ' ) 38להלן.("Hamilton" :
 44ההבדל בין תעודת רשם ורשיון הוא בקיומה של תקופת המתנה שבני הזוג חייבים בה אם לא קבלו רשיון.
 ,Hamiltonבעמ' .39-38
45

 ,Family Law in Europe, C. Hamilton and others ed., Butterworths, London, 1995.בעמ' .268
 46סעיף  179לחוק העונשין ,תשל"ז – .1977
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השינוי הדרמטי של סעיף  2איננו במה שיש בו ,אלא במה שאין בו :ההסדר המוצע על ידינו
איננו דורש כי תהיה לנישאים בישראל כשרות להינשא על-פי דיני דת כלשהי .כך ,לדוגמא :העדר
הכשרות על-פי הדין הדתי ליהודי להינשא לאישה לא יהודיה איננו פוגע בכשירותו לעשות כן
על-פי הצעה זו.
בעבר היו הצעות לשנות את המצב המשפטי הקיים ,רק עבור אותן קבוצות של אנשים הנחשבים
"פסולי חיתון" ,לרבות יהודים ולא יהודים ,כוהנים וגרושות ,ממזרים וכדומה .על-פי הצעות אלו,
לגבי מרבית האנשים ימשיך הדין הדתי הרלוונטי לקבוע את תנאי הזכאות להינשא ,ורק ל"פסולי
חיתון" ימציא המחוקק הסדרים מיוחדים .הצעתנו אמנם רדיקלית יותר ,ויכולה להיראות פחות
מושכת מבחינת סיכויי קבלתה ,אולם אנו סבורים כי היא נכונה יותר ,שכן היא נותנת פתרון
הניתן ליישום לגבי כל הקבוצות וכל העדות הדתיות ,ומאפשרת מיסוד של הזכות להקים משפחה
ללא הבדלים של דת או מוצא לאומי .היא גם איננה מטילה "סטיגמה" על פסולי החיתון,
ומעניקה חופש מדת לכל אזרחי המדינה.
למרות שגם לפי המצב הקיים לא מוכרים בישראל נישואין חד-מיניים ,נשמעה טענה כי ההסדר
המוצע באמנה פוגע במאבקם של זוגות חד-מיניים להכרה משפטית .זאת מאחר וההסדר המוצע
מכיר באפשרות להינשא של מרבית הזוגות שאינם יכולים להינשא לפי המצב הקיים ,ומשאיר
"בחוץ" רק את הזוגות החד-מיניים .בכך ,ההסדר המוצע יוצר מצב בו קל יותר יהיה להתנגד
להכרה בנישואין חד-מיניים ,שכן הלחץ להרחבת ההכרה בנישואין יהיה פחות חזק .יתירה מזו,
הטענה היא כי אין רבותא גדולה בכך שדינים דתיים אינם מכירים בנישואין חד-מיניים ואף
מתנגדים להם נחרצות ורואים ביחסים כאלה חטא .אולם הסדר חדש ,שאיננו מבוסס על הדין
הדתי ,ואשר עדיין שולל הכרה בנישואיהם של זוגות חד-מיניים ,מהווה נקיטת עמדה חזקה יותר
נגד נישואין כאלה מאשר המצב הקיים.
צריך להודות כי יש ממש בטענות אלה .אחת מן המטרות של ההסדר היא אכן להבהיר כי שיטת
המשפט הישראלית ,על-פי ההסדר המוצע ,איננה מכירה בנישואין של בני אותו מין .ההסדר
המוצע פוגע ,לכן ,באינטרס של זוגות חד מיניים לקבל הכרה חברתית מלאה כצורה לגיטימית
ואף שוות מעמד של זוגיות.

רגשיות חשובות ,וכי יש אינטרס חברתי חשוב בהכרה בתפקיד הזה של קשר אינטימי ,ובמציאת
דרכים לביסוסו ולחיזוקו .יחד עם זאת ,לא השתכנעתי כי לזוגות כאלה יש "זכות" לדרוש כי
שיטות משפט תכרנה בזוגיות שלהם כבנישואין לכל דבר .הוויכוח הציבורי על צורות של זוגיות
הוא ויכוח תרבותי חשוב ,אבל הוא איננו צריך להיחתך כעניין משפטי של גזירה מזכויות יסוד.
יש לציין ,כי רוב מדינות העולם אוסרות על נישואין בין בני אותו מין .ארגוני הומוסקסואלים
טוענים כי יש פה פגיעה בשוויון ,שכן נשללת מהם ,על בסיס לא רלוונטי כמו נטייה מינית,
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כשלעצמי ,אני סבורה כי הזוגיות הקבועה של זוגות חד-מיניים ממלאת עבור בני הזוג פונקציות
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זכות היסוד להקים משפחה .אלא שכאן יש הנחת המבוקש .אין ספק כי שיטות משפט אלה אכן
נוהגות באופן שונה במי שעונה לתנאים שנקבעו בהם לנישואין – זוגות הטרוסקסואלים – ובין
מי שחפץ לקיים חיי זוגיות עם בן אותו מין .ההומוסקסואלים טוענים כי הבדל זה אינו רלוונטי.
מתנגדיהם טוענים ,מטעמים שונים ,כי הוא הבדל מרכזי ומהותי .זה הוא ויכוח נורמטיבי שחשוב
לנהל אותו .אלא שההומוסקסואלים אינם יכולים לנצח בו רק באמצעות האמירה כי ההבדל
אינו רלוונטי .זהו בדיוק הדבר השנוי במחלוקת.
בהקשר זה ,יצוין כי קיים טיעון ,המתבסס על הנמקה ליברלית ,לפיו קיים פן לא ליברלי בהסדרה
הקיימת של היחסים בין ידועים בציבור )כפיית משפט על אנשים שלפחות חלקם בחרו שלא
להתחתן מתוך רצון להשאיר את יחסיהם במתחם הפרטי(.

47

מכיוון שכך ,לא היה לי קשה להעדיף פתרון מקיף של בעיות "פסולי החיתון" ההטרוסקסואלים,
יחד עם שחרור דיני הנישואין והגירושין ,בעיקרם ,מן המונופולין האורתודוקסי ,על פני התניית
ההסכמה בהכרה בנישואין חד-מיניים ,שהייתה מונעת כל הסכמה על שינוי המצב הקיים .כאמור,
איני סבורה כי ההסדר המוצע פוגע בזכויותיהם של זוגות כאלה .אחרי הכל ,זהו המצב ברוב
מדינות העולם.

48

מובן כי איננו ממליצים על איסור יחסים בין בני אותו המין ,או על הגבלה משפטית של דרכים
להסדרת הזכויות ההדדיות של בני הזוג ומעמדם כלפי צדדים שלישיים )ראו בעניין זה גם סעיף
 13להלן( .להפך ,הסדרה כזו נראית לי הוגנת ואף נדרשת .אולם ממנה לא נובע כי המדינה חייבת
להכיר בזכותם של זוגות חד מיניים להינשא.
האם נוכח עמדתה של האמנה כלפי מתן אפשרות לזוגות חד-מיניים להינשא ,מתחייב שעמדתם
כלפי מפעל האמנה צריכה להיות שלילית ועוינת?
לדעתי ,התשובה היא שלילית .מפעל האמנה דומה ,מבחינה זו ,לאימוץ עקרונות דמוקרטיים .גם
בדמוקרטיה ,המחויבות להליך חזקה יותר ממחויבות תוכנית לכל אחת מן ההחלטות שההליך
הזה מניב .הומוסקסואלים בישראל עוסקים ,בדרך הטבע ,בקידום ענייניהם המיוחדים .אבל הם
גם אזרחי המדינה הזו ותושביה .אמת ,האמנה אינה משפרת את מצבם כקבוצה .מבחינה זו,
הם שונים מחופשיים בכלל ,מנשים או מן הזרמים הלא אורתודוקסיים ,שעבורם האמנה כוללת
מכלול שיש בו שיפורים וגם מחירים .אבל החברה הישראלית היהודית היא ,מבחינות רבות ,חברה
סובלנית יותר כלפי הומוסקסואלים מאשר חברות אחרות .האמנה אינה מנסה לעצור את ההכרה
במשמעויות החברתיות והכלכליות של זוגיות שאינה במסגרת נישואין ,כגון זוגיות חד-מינית .היא
בוודאי אינה נותנת לגיטימציה כלשהי להפליה בין אנשים בשל נטייתם המינית בהקשרים כגון
 47ראו :ש .ליפשיץ" ,נשואים בעל כרחם :ניתוח ליברלי של מוסד הידועים בציבור" עיוני משפט כה ).741 (3
 48תחום זה נמצא בתנועה מתמדת בשנים האחרונות ,ונראה כי הכיוון הוא לאשר נישואין גם לבני אותו מין ,אולם
כיוון זה מתמודד עדיין עם התנגדות עזה בחלק ממדינות המערב .בשלב זה נראה כי שיח זכויות האדם ,ככזה ,אינו
נתפס כמכריע בנושא זה ,וכי הוא אינו יכול לחייב מדינה להכיר בנישואין של בני אותו מין ,אך גם לא לאסור עליה
לעשות זאת מכוח החוקה .להתייחסות רחבה לנושא ,ראו לאחרונה כרך ז' של כתב העת המשפט )תשס"ב(.
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עבודה ,דיור או שירות צבאי .היא משקפת את העובדה כי החברה הישראלית אינה בשלה להכרה
סמלית בשוויון המעמד של זוגיות חד מינית וזוגיות בין גבר ואישה .אני חוששת כי דחייה גורפת
של מאמץ האמנה מטעם זה ,תוך הסתמכות על שיח זכויות האדם ,עלולה להיות בבחינת בומרנג.
היא לא תביא את המתנגדים "לראות את האור" .להפך :היא עלולה רק לחזק את תחושתם כי
שיח זכויות האדם הוא כלי לכפות עליהם הכרה סמלית בדבר שהם מתקוממים נגד הכשרתו.

49

אדם ייחשב פנוי רק אם הוא נחשב פנוי הן לפי הדין האזרחי והן לפי דינו הדתי .יובהר כי
יהודי יוכר כפנוי לצורך סעיף זה רק על-ידי בי"ד רבני מוסמך על-ידי הרבנות הראשית ,או
על-ידי בי"ד בחו"ל שהרבנות הראשית מכירה בו.
הסיפא לסעיף  2הוא החלק הקשה ביותר בהסדר המוצע עבור הציבור שאיננו שומר מצוות )ואף
עבור חלק מן הציבור שומר המצוות( .מצד אחד ,נקבע העיקרון כי זוגות יוכלו לבחור לסיים
את נישואיהם על-פי המשפט האזרחי – גם אם נישאו בנישואין דתיים  -ואם יעשו כך ייחשבו
כלא-נשואים מבחינת דין המדינה .מאידך ,אדם לא ייחשב פנוי ,ולכן לא יוכל להינשא בשנית,
אם איננו פנוי הן לפי הדין האזרחי והן לפי הדין הדתי )האורתודוקסי( .היו שאף אמרו כי סעיף
זה מבטל למעשה את כל יתרונותיה של הצעתנו בנושא זה ,וכי הוא גורם לכך שההצעה שלנו
גרועה אף יותר מן המצב הקיים ,על כל דרכי העקיפה שנוצרו בו.
אמירה אחרונה זו היא מעגלית ומטעה .אחרי הכל ,במצב הקיים אין כלל אפשרות להינשא שלא
בטכס אורתודוקסי .גם יהודים שנישאו בנשואי חו"ל אזרחיים ,או בטכסים לא אורתודוקסיים,
עלולים להיות חשופים לדרישת גט ,אם ירצו להינשא מחדש ליהודים בישראל .יחד עם זאת,
ההשלכות של דרישה זו הן אכן קשות ביותר .ראשית ,הן מכניסות לתמונה מחדש את יסוד הכפייה
הדתית ,אם כי רק לגבי הגירושין .שנית ,הן מכניסות את כל הפגיעות בשוויון ,ויש אומרים גם
ההשפלה והקושי המעשי ,שנלווים לצורך להשיג גט ולמבנה המיוחד שלו .למרות כל אלה ,אני
עומדת מאחורי ההסדר אליו הגענו בנקודה זו.
במצב כגון זה שלנו ,שבו לקבוצה אחת של יהודים )דתיים אורתודוקסים ,ואולי גם קונסרבטיביים
ואחרים( יש כללי כשירות מסוימים לנישואין ,ולקבוצה אחרת כללים כאלה אינם קיימים ,יש
המחמירה .השני הוא כי הקבוצות תאבדנה ,עקרונית ,את החירות להינשא ביניהן ,תוך דור אחד
או שניים.

50

הצטמצמנו להכפפת הכלל היהודי רק לדרישת הגירושין על-פי ההלכה לפי פירושה

האורתודוקסי ,שכן סעיף זה הוא קריטי עבור ציבור שומרי המצוות .רק כך אפשר להבטיח שלא
תהיה "אשת-איש" על-פי ההלכה כשירה להינשא שוב על-פי חוקי המדינה .סברנו כי מוצדק
להטיל נטל זה ,על רקע ההסכמות המקלות האחרות בהצעה זו ,על מנת שלא לשבש ללא תקנה
את היכולת של יהודים בישראל לסמוך על כשירותם של יהודים אחרים להינשא ,ועל מנת לצמצם
 49התייחסתי לכך גם בהקדמתי האישית.
 50אלטרנטיבות אלו מניחות כי אף קבוצה לא תשנה את עמדתה במהלך הזמן ותלך לקראת רעותה ,על מנת
לאפשר קיום משותף.
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למעשה שני פתרונות אפשריים .האחד הוא שהציבור כולו ישמור על הכללים של הקבוצה

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

למינימום את חשש הממזרות בציבור היהודי בישראל .בתי הדין הרבניים יצטרכו להמשיך במאמץ
לעשות את הגירושין מכובדים ,ולתת פתרון מעשי נכון למסורבות גט .היציבות של הסכמה זו,
אם תתקבל בציבור החופשי ,תלויה לכן בנכונות וביכולת של בתי הדין הרבניים לעשות את הגט
מכובד ובן-השגה ,ובצורה בה יתמודדו עם הקביעה מי חייב בגט מלכתחילה.
ההסדר המוצע איננו בא לשרת רק את קהילת שומרי המצוות ואת הסיכויים ללכידות חברתית
מסוימת .שיקול מרכזי בו הוא טובת הילדים העשויים להיוולד לבני הזוג .אי קיומם של
גירושין דתיים )מקום שבתי הדין הרבניים סבורים כי יש צורך בהם( עלול לפגוע קשות בילדים
הפוטנציאליים של אישה מנישואין שניים שלא התגרשה על-פי הדין הדתי מבן זוגה הראשון.
כידוע ,ילדים שנולדים לאישה נשואה על-פי הדין הדתי מגבר אחר )אף אם הוא בן זוגה החדש
על-פי הדין האזרחי( ייחשבו ממזרים על-פי הדין הדתי ולא יהיו רשאים להינשא )על-פי הדין
הדתי( ליהודים שאינם ממזרים ואף ללא יהודים .אי-כפיית גט לפני נישואין שניים עלול לפגוע
בזכות היסודית של הילדים הפוטנציאליים להינשא בכלל ,אם הם רוצים לקיים את הלכות דתם.
אף שזו פגיעה פוטנציאלית בלבד ,היא עלולה להיות פגיעה חמורה מאוד בילדים אלו .לא ברור
כי ראוי לאפשר להתנגדות עקרונית של בני הזוג להטיל על ילדיהם תוצאות כה חמורות ומרחיקות
לכת ,שאיש איננו יכול לבטלן.
המציאות בישראל מעלה שיקול נוסף :טובת בני הזוג עצמם .אף אם בני הזוג אינם רואים
חשיבות בקיום טכס גירושין דתי בעת התרת הנישואין האזרחית ,ייתכן וירצו בתקופה מאוחרת
יותר להינשא מחדש למי שדורש ,או דורשת ,שיתגרש )או תתגרש( קודם ,לפי הדין הדתי ,מאשתו
)או בעלה( הקודם .אך אז ייתכן ויהיה קושי לאתר את בן הזוג הקודם ו/או לשכנע אותו ,או
אותה ,לקיים את טכס הגירושין הדתי .מצב דברים זה יכול להתעורר אף על-פי הצעתנו .עם
זאת ,ייתכן וידיעה מראש של בני הזוג ,כי על מנת להינשא מחדש ,הם יחויבו בגירושין דתיים,
תעודד אותם לבצע טכס זה כבר בזמן התרת הנישואין האזרחית ,וכך לא ייקלעו למצב בעייתי
מאוחר יותר.
מעבר לכל השיקולים החשובים שמניתי ,לא אכחד כי שיקול נוסף ,אולי החשוב ביותר בעיניי ,הוא
החשש מפני "פיצול העם" ,חשש שהרב מדן מתאר אותו כיצירת ספרי יוחסין .יש המטילים ספק
בכך שההכרה בהתרת נישואין אזרחית אכן תביא לפיצול העם ,מעבר לפיצול הקיים כיום .לדעתם,
ממילא יש הפרדה כמעט גמורה בין שומרי מצוות ושאינם שומרי מצוות .ממילא ,המקפידים
והמהדרין יבדקו יהדותו של מועמד לנישואין בשבע עיניים .הפיצול אפוא כבר קיים ,ואין טעם
לכפות על אנשים להשיג גט ,כדי למנוע מה שממילא אי אפשר למנוע .שאלה זו היא אמפירית
וקשה לנקוט בה עמדה לכאן או לכאן .להערכתי ,ברוב המקרים עדיין קל יחסית להבחין בין
יהודים ולא יהודים בחברתנו .את ה"פגם" של ספק ביהדות קל לתקן ,אם יש רצון בכך ,באמצעות
גיור .אולם אין תיקון דומה לבעיה העלולה להיווצר בגלל הסתפקות בהתרת נישואין אזרחית –
ריבוי הממזרים .זו גם הסיבה לכך שאנחנו מציעים כי המרשם יהיה "שקוף" לגבי טיבם של טכסי
נישואין והתרתם ,על מנת לאפשר למי שהדבר חשוב בעיניהם להבטיח ,באמצעות המרשם של
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המדינה ,כי הם אכן מתקשרים ונישאים למי שהם יכולים להינשא לו.
יש המטילים ספק ברלוונטיות של שיקול כזה ,כמצדיק הגבלת זכותם של פרטים לחופש מדת
ולזכות להיות בעל זכויות שוות בהפקעת הנישואין .אלא שהדרישה כי אדם חייב להיות פנוי גם
על-פי דיני דתו מוטלת בשווה על שני הצדדים .יתירה מזו ,המצב המשפטי המוצע על ידינו מטיל
את נטל הגירושין הדתיים בשווה על שני בני הזוג .בניגוד למצב הקיים היום ,גם גבר לא יוכל
להינשא בשנית )גם לפי הדין הדתי( כל עוד לא נותק קשר הנישואין הדתי שלו .ועוד ,בני הזוג
יוכלו להסדיר את זכויותיהם בהפקעת הנישואין במסגרת שוויונית של הליך התרה אזרחי ולבצע
רק את מסירת הגט באמצעות בתי הדין הדתיים .מבחינה חברתית ,השיקול שהצדיק בשעתו את
המונופולין האורתודוקסי על נישואין וגירושין חל גם היום .אנו מציעים לצמצם אותו למינימום
ההכרחי להבטחת חופש הנישואין בתוך החברה היהודית .הטעם לדרישת הגירושין הדתיים איננו
טעם דתי כשלעצמו ,אלא הוא טעם תרבותי-לאומי .מטעמים כאלה ,מותר לחברה להגביל את
חירותם של אותם מחבריה הנהנים מכך שהם חיים בחברה המשמשת להם בסיס להגדרה עצמית
לאומית .אם הגבלת חירות כזו נדרשת על מנת שהמדינה תוכל להמשיך את ייעודה – היא עדיפה
על חירות מלאה ,העלולה להביא לקריסת הלכידות החברתית של העם ,שהמדינה היא הכלי
בלעדיו אין למימוש זכותו להגדרה עצמית.
להמתקת הקושי ולצמצומו ,איננו דורשים כי כל התרת נישואין אזרחית בין יהודים תושלם בגט,
אלא רק כי בני הזוג לא יוכלו להינשא מחדש ,אלא אם כן הם פנויים על-פי דינם הדתי.
ניסוח זה פותח פתח לאפשרות שבתי הדין הרבניים ,או לפחות חלקם ,יקבעו כי מי שנישא
בנישואין אזרחיים ממילא איננו זקוק לגט .במקרה כזה ,מי שנישא בנישואין אזרחיים יוכל
להתירם על-פי המשפט האזרחי ולהינשא מחדש וללא חשש ממזרות .כך השארנו את השאלה
הפנים-דתית מי נחשב נשוי ולכן זקוק לגט להכרעתם של הרבנים )בעניין זה תיתכן בעיה בקשר
לנישואין קונסרבטיביים ואולי גם רפורמיים ,שכן נישואין אלה אינם "אזרחיים" ממש .זו שאלה
פנים-דתית מרתקת ,ואנו לא נוכל להיכנס אליה כאן .סידור גטין שיתירו נישואין מחדש ,מכל
מקום ,נשאר בסמכותה הבלעדית של הרבנות האורתודוקסית .קביעה זו נראית הכרחית על מנת
להבטיח את מטרות ההסדר :הגט צריך להיות כזה שיוכר על ידי כל זרמי היהדות( .גירושין לא
אורתודוקסיים יוכרו על ידי המדינה כהתרת נישואין ,אולם הם לא יוכלו לשמש בסיס לנישואין
אינם עומדים בדרישות ההלכה ,על-פי פירושה האורתודוקסי.
צריך להודות כי ההבחנה בין דרישת גט לגירושין בין יהודים ובין הקביעה כי לא יוכל להינשא מי
שאיננו פנוי על-פי דינו הדתי )האורתודוקסי( ,אף אם היא חשובה ,איננה מסייעת הרבה ,כל עוד
לא נתגבשה פסיקה רבנית מחייבת בעניין .פרט לאותם מקרים בודדים בהם ברור בזמן התרת
הנישואין הראשונים כי בני הזוג לא ירצו להינשא מחדש ,או להביא ילדים לעולם ,רוב האנשים
לא ייקחו את הסיכון ,ולא יסתפקו בהתרת נישואין אזרחית .מצד שני ,הבחנה זו אכן מצמצמת
בהרבה את הפגיעה הכלולה בהסדר המוצע .מי שהעיקרון של הימנעות מהשגת גט כה חשוב לו
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מחדש ,אם בתי הדין האורתודוקסיים יקבעו כי גירושין נחוצים ,וכי הגירושין הלא אורתודוקסיים
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יכול להחליט כי אם ירצה בקשר שני ,ויוחלט כי הוא היה חייב בגט על הנישואין הקודמים,
הוא יוכל לחיות בשותפות שאיננה נישואין ,או להינשא בנישואין אזרחיים בחו"ל.

51

אם כי ,בניגוד

למצב היום ,נישואין אלה לא יוכרו בישראל בהתאם לרישא לסעיף זה בהצעתנו .כאמור ,בחירה
כזו לא תפתור את הסכנה כי ילדים של אשת-איש שלא קיבלה גט יהיו ממזרים על-פי ההלכה.
לסיכום נקודה זו ,אני מאמינה כי ניתן לקבל את חיוב הצדדים בגירושין דתיים לצורך נישואין
מחדש ,אף שהוא פוגע במידה מסוימת בחופש מדת )ובחופש הדת של לא אורתודוקסים( :טכס
הגירושין הדתי איננו טכס דתי במובן החזק ,אם כי הוא נדרש על-פי ההלכה הדתית; כמו כן,
קיימים אינטרסים לגיטימיים וחשובים של המדינה ושל הקהילה היהודית ,המצדיקים פגיעה זו.
ולסיום – הערכתי היא כי רק יסוד זה יאפשר הסכמה על השינוי הדרמטי המוצע כאן ,שכן ,כידוע,
מאזן הכוחות הפוליטי בישראל איננו מאפשר שינוי פשוט של הסטטוס קוו בענייני מעמד אישי.
ברור לי כי מחיר הויתור על דרישה זו הוא ,קרוב לוודאי ,אובדן היכולת לשנות את המונופולין
האורתודוקסי הקיים .מכיוון שהמצב הקיים נראה לי בלתי קביל ,אני מוכנה לעשות פשרה כואבת
על מנת להגיע לשינוי מוסכם שלו.
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סעיף  :3בצמוד לרישיון הנישואין יקבלו בני הזוג פרטים על הוראות החוק בנוגע לחובות
וזכויות במסגרת הנישואין ,ועל האופציות העומדות בפניהם לעניין טכס הנישואין ודיני
הנישואין.
סעיפים  5-3דנים בטכס הנישואין וברישום נישואין בישראל .עבור זוגות שומרי מצוות רבים לא
תהיה בחירה אמיתית באשר לסוג טכס הנישואין שיערכו .החשיבות של הצעה זו היא לזוגות
מסורתיים וחופשיים הבוחרים איזה סוג טכס לערוך .על-פי הצעה זו ,יקבלו בני הזוג מידע בשני
נושאים) :א( אופציות לעניין סוג טכס הנישואין; ו)-ב( חובות וזכויות במסגרת הנישואין שהן,
במידה מסוימת ,תוצאה של סוג הטכס שיבחרו בני הזוג.
באשר לבחירת סוג הטכס ,לא מדובר אך ורק בבחירת טכס אזרחי לעומת טכס דתי .בני זוג
יקבלו מידע גם על אודות טכסים קונסרבטיביים ,רפורמיים וכדומה ,המשלבים בין אלמנטים
דתיים-מסורתיים לבין אלמנטים מודרניים-שוויוניים ,לפי בחירת בני הזוג .בדרך זו יוכלו בני זוג
לעצב את טכס הנישואין כרצונם ,מתוך הבנה של ההשלכות המשפטיות שיש לבחירה זו.

 51נראה כי מי שהתגרש בישראל בגירושין אזרחיים ,אך איננו מוכר כגרוש על-פי דינו האישי בארץ ,יוכל להינשא בכל
מקום שבו הגירושין האזרחיים מספקים את דרישות הכשירות של דין הנישואין.
 52בנקודה זו יש רלוונטיות מיוחדת לטענה שעולה גם כלפי מפעל האמנה בכללותו :לפי טענה זו ,אף אם אנשי הציונות
הדתית יסכימו לפשרה מעין זו ,מטעמי לכידות יהודית – אין כל סיכוי שהחרדים יסכימו לכך ,ובלי החרדים ממילא
אין שינוי מוסכם של חוקי מעמד אישי .גם אני מניחה כי החרדים לא יוכלו לתת את ידם מפורשות להסדר מעין זה.
אולם המאבק איננו צריך להיות להגיע להסכמה פעילה ומוצהרת שלהם ,אלא רק לחוסר התנגדות פעילה לשינוי .כל
עוד מובטחת – ואף מתחזקת – האוטונומיה של הקהילות החרדיות והאורתודוקסיות ,על מוסדותיהן ,נראה לי כי חוסר
התנגדות כזאת הוא מטרה ניתנת להשגה ,שאפשר לשאוף אליה .אחרי הכל ,המצב הקיים הוא בעייתי ביותר מבחינת
ההלכה היהודית .סביר בעיניי כי המצב המוצע עדיף ,מבחינה הלכתית ,על המצב הקיים ,כל עוד החרדים אינם נדרשים
לתת ידם מפורשות לביטול המונופולין האורתודוקסי על נישואין וגירושין.
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להצעה זו יכולה להיות גם משמעות חינוכית חשובה ,שכן היא מאתגרת את הגישה הישראלית
הקלאסית לדת של "הכל או לא כלום" ,ומעודדת את הפלורליזם הדתי .לפלורליזם זה יכולה
להיות השפעה חיובית פנים-דתית ,וכן השפעה חיובית על יחסו של הציבור החופשי לדת ,כמקור
להעשרה תרבותית.
השארנו עמומה את השאלה האם סוג טכס הנישואין שנבחר מכתיב את הדינים החלים על
הנישואין .בכמה הצעות אחרות דובר על כך שבפני הנישאים תוצבנה שתי אפשרויות :טכס
אורתודוקסי ,הגורר תחולה של הדינים האורתודוקסיים על הנישואין ,מול טקס "אזרחי" ,שיאפשר
תחולת דינים אזרחיים .בהצעות מסוג זה ,יש יתרון של בהירות ,ושל יכולת להחליט מראש על
מסלול הנישואין .אולם יש בהן גם הגבלת חירות חשובה .אין ספק כי מי שיערוך טקס נישואין
כהלכתו ,כדת משה וישראל ,יהיה חייב בגט אם ירצה להתגרש .אבל ,מבחינת דיני הנישואין
עצמם – לא ברור כי יש לחייב אותו לנהל את חייו על-פי הדין הדתי על-פי פירושו האורתודוקסי.
ייתכן מאוד כי רבים יעדיפו דווקא טכס אורתודוקסי )בעיקר עם הגמישות הניתנת לטקס כזה
על ידי רבני הצוהר( ,גם אם אינם שומרי מצוות וגם אם אינם רוצים להיזקק לדין העברי
בנושאים הקשורים לענייני הנישואין .איני רואה סיבה ,על פני הדברים ,לחייב כל מי שבחר
בטקס אורתודוקסי להמשיך לנהל את כל חיי הנישואין שלו במסגרת המשפט העברי.
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סעיף  :4מי שקיבל רישיון להינשא יבחר בעורך נישואין ובטכס לפי בחירתו .המדינה תעניק
רשיונות לעריכת נישואין לפקיד רישום אזרחי מוסמך ,ולמי שמוסמך לערוך נישואין לפי
דיני קהילתו.
סעיף זה קובע מספר הסדרים מרכזיים .ראשית ,הסעיף מאפשר לפרט לבטא את אמונתו – הדתית
או האחרת – ככל שאמונה זו נוגעת לצורת טכס הנישואין ,באופן חופשי .המדינה מבטיחה רק
כי מי שנישא בה עומד בתנאי הכשירות לנישואין ,אולם איננה מחייבת בחירה בטכס כזה או
אחר .בני הזוג הם שיבחרו את טיב טכס נישואיהם ,והמדינה מתחייבת להכיר בטכסים שנערכו
בידי מי שהוסמך על ידיה לכך.
שנית ,ההצעה מבטלת את המונופול של הרבנות הראשית על קביעת כשרותם של רושמי נישואין.
בלבד( ,אך טכס זה יכול להיערך על ידי פקיד רישום אזרחי או על ידי "מי שמוסמך לערוך
נישואין לפי דיני קהילתו" .ניסוח זה מכיר במפורש בקיומן של קהילות שונות בציבור היהודי
ופותח פתח ברור להכרה בסמכותם של רבנים קונסרבטיביים ורפורמיים לערוך טכסי נישואין
במסגרת קהילותיהם .ייתכן שיהיה צורך להתקין תקנות המפרטות את התנאים להכרה בסמכות

 53כאמור ,ההסדר המוצע מניח קיומם של דיני משפחה אזרחיים ברורים יחסית ,לפחות במעמד של הסדרי ברירת
מחדל ,במקרה שאין בין הצדדים הסכם .הוא גם מניח כי לנישאים יוצגו עיקרי ההבדלים בין מערכות הדינים
השונות .רצוי כי הנישאים גם יקבלו הסבר על דרכים שבהן הם יכולים להקל על ניהול נישואיהם באמצעות
הסכמים מוקדמים .הכנתם של כל אלה תדרוש עבודה רבה ,שחייבת להיעשות לפני שניתן יהיה להפעיל את
ההסדרים המוצעים כאן.
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על-פי הצעתנו ,נשמרת החובה לערוך טכס נישואין )לעומת מצב בו המדינה מסתפקת ברישום

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

"לפי דיני קהילתו" לצורך קבלת רישיון עריכת נישואין – באופן כללי ,או עבור קהילות מסוימות
שאינן מכירות בסמכות של נציגים מיוחדים לצורך עריכת נישואין.
הדרישה של הסמכה "לפי דיני קהילתו" באה להבהיר כי רושמי הנישואין צריכים לבוא מתוך
זרמים דתיים מוכרים ,אשר יהיו אחראים על ההכרה בסמכותם לערוך טכסים .אין כאן כוונה
לדרוש כי הנישאים יהיו חברים בקהילה כלשהי ,לפני הנישואין או אחריהם.
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כמפורט לעיל ,הסדר דומה קיים במדינות ארה"ב .ברוב המדינות מוסמכים כהני דת – בהגדרה זו
או אחרת – לערוך טכס נישואין דתי המקיים את חובת ה solemnization-הקבועה בחוקי הנישואין.
לחלופין ,ניתן לערוך טכס נישואין אזרחי .גם באנגליה ניתן לערוך טכס דתי או אזרחי .אולם,
לגבי רוב הדתות )כל קהילה דתית למעט האנגליקנים ,קווייקרים ויהודים( קיימת הוראה מיוחדת,
לפיה נישואין דתיים חייבים להיערך בבניין הרשום לשם כך על-פי ה.Marriage Act, 1949 -
איננו מקבלים הצעה אחרת ,שהוצעה בארץ על ידי פרופ' פנחס שיפמן,
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ואשר אומצה ,בוריאציות

שונות ,במדינות כגרמניה ותורכיה ,לפיה רק טכס אזרחי יוכר על ידי המדינה ,ומי שחפץ בכך
יוכל לקיים ,בנוסף לכך ,טכס דתי .להצעתו של פרופ' שיפמן יתרונות חשובים ,שהמרכזי שבהם
לטעמנו הוא חיזוק הזיקה האזרחית המלכדת .מצד שני ,סברנו כי ההצעה עלולה להיות מאיימת
על הקשר החשוב בין הטכס המוכר על ידי המדינה והתפיסה הדתית והתרבותית של טכסים
דתיים בעיני אלה החפצים בהם .יתירה מזו ,סברנו כי היא מתעלמת מן המקום החשוב שתופשת
הדת אצל קהילות דתיות שלמות בארץ ,יהודיות ולא יהודיות כאחת .שלילת הסמכות של ממסדים
דתיים להכיר בנישואין ו"הפרטה" של טכסים כאלה ,היא פגיעה לא מוצדקת בתפיסה כי לזהות
הדתית יכול שיהיה מקום חשוב ומוכר גם בזירות הציבוריות במדינה .גם מבחינה מוסדית ,הצעתו
של פרופ' שיפמן עלולה להאיץ תהליך של הפרטת בתי הדין הדתיים ,ושל ההיזקקות להם .המדינה
עצמה תהיה חייבת להחזיק ולממן רק את המוסדות האזרחיים .כפי שיוסבר להלן ,איננו סבורים
כי הסדר כזה מתאים לתנאי הארץ ולדרישה חזקה של הגנה על חופש הדת .הפשרה המוצעת
נראתה לנו ,לכן ,הולמת יותר את תנאי הארץ.
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סעיף  :5המדינה תכיר בנישואין שנערכו בחו"ל ,אלא אם כן הם נוגדים את התנאים
המנויים בסעיף .2
מטרת סעיף  5היא לאפשר למוסדות המדינה לא להכיר בנשואי חו"ל אם ,למשל ,נהוג בחו"ל
להכיר בנישואים ביגמיים או בנישואין בין בני אותו מין .סעיף זה חשוב במיוחד לאור פסק
 54היסוד של "קהילתו" איננו בא לדרוש קשר מיוחד בין הנישאים ובין קהילה דתית ספציפית .הכוונה היא להדגיש את
קיומן של תפישות שונות של יהדות .הרבנות הראשית תמשיך להסמיך רושמי נישואין לצורכי נישאים אורתודוקסיים
מכל הקהילות ,והמוסדות המרכזיים של הזרמים האחרים יטפלו בהסמכת רושמי נישואין מטעמם.
 Hamilton , 55בעמ' .48-47
 56פ .שיפמן" ,מי מפחד מנישואין אזרחיים?" ,בעמ' .55
 57שוב ,ברצוני להזכיר כי צפויה התנגדות חריפה מצד חלק מן הממסדים הדתיים )יהודיים ולא יהודיים( לדרישה
כי רק טקס הנישואין האזרחי יוכר על ידי המדינה .יש להניח גם כי עלולה להיות מגמה מאורגנת של הימנעות
מנישואין "אזרחיים" והסתפקות בנישואין דתיים.
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הדין בעניין רישום צו האימוץ לבת זוג של האם הביולוגית של ילד בארה"ב ,שם הוחלט ,על-פי
רוב דעות )השופטות דורנר ובייניש כנגד דעתו החולקת של השופט זועבי( כי פקיד הרישום
איננו מוסמך לסרב לרשום ,במרשם האוכלוסין ,את האימוץ של ילד על ידי בת הזוג של האם
הביולוגית ,כאשר מוגש לו צו אימוץ שניתן במדינת קליפורניה.
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הנמקת שופטות הרוב הייתה כי

בדרך כלל אין להימנע מרישום של פסק דין זר הנוגע למעמד אישי ,בשל החזקה כי יש לשאוף
שהסטטוס של אדם יהיה דומה בכל מקום.
אמת כי רצוי שהמעמד האישי של אדם לא ישתנה כאשר הוא עובר ממקום למקום .מצד
שני ,בעניינים מסוימים של מעמד אישי ,יש הבדלי גישות ותרבויות חשובים .לא נראה לנו כי
צריך לאפשר עקיפתם של השיפוטים הערכיים המרכזיים של חברה מסוימת ,באמצעות חיובה
האוטומטי להכיר בשיפוטים כאלה של מדינה אחרת .עקרונית ,אנו מציעים כי קליטת מוסד
נישואין מחו"ל תותר רק אם עקרונותיו מוכרים גם בארץ .מי שרוצה לשנות את המצב המשפטי
בארץ ראוי שיתמודד עם המערכות הפוליטיות ,ציבוריות ,חברתיות ודתיות בארץ ויביא לשינוי
העקרוני המבוקש ,בלי לעקוף אותו באמצעות פסקי דין מעין-טכניים של בית המשפט .כמפורט
בדברי ההסבר לסעיף  2להצעה ,הסדר דומה אומץ בארה"ב ב Marriage Defense Act -לצורך
ההכרה הבין-מדינתית בארה"ב בנישואין של זוגות חד-מיניים.
סעיף  :6הכרעות לגבי הנישואין ,למעט החלטות על תוקף הנישואין או חלותם ,תיעשינה
בבית משפט או בבית דין לפי החלטת הצדדים .לא הסכימו הצדדים – יידון העניין בפני
טריבונל מיוחד ,שיורכב משופט אזרחי ,דיין ושופט אזרחי הרואה עצמו כפוף לדין הדתי.
סעיף  6דן בסוגיית הסמכות לדון בענייני נישואין ,לאחר שאלה נוצרו .כאמור ,הוא משאיר פתוחה
את השאלה מה יהיו דיני הנישואין שיוחלו בבתי המשפט האזרחיים ,אך מנסה לתת מענה מספק
לסוגיית "מרוץ הסמכויות" .כזכור ,בעיית "מרוץ הסמכויות" נובעת מן הסמכות המקבילה של
בית הדין ובית המשפט האזרחי בענייני מזונות ,חלוקת רכוש ,החזקת ילדים וכד' על-פי הצעתנו,
סמכות הדיון תוענק לאחת הערכאות בהסכמת הצדדים ויבוטל הכלל של "כל הקודם זוכה" .בכך,
נפתרת בעיית המרוץ .שאלה נוספת שהשארנו פתוחה בהצעה זו היא המועד בו יגיעו הצדדים
להסכם בדבר סמכות השיפוט – אם בעת הנישואין או בשעה שמתעורר סכסוך .יש יתרונות
בני הזוג ולא בחירה התלויה בתוצאות הצפויות בסכסוך ספציפי .כמו כן ,בשעת הנישואין אין
לבני הזוג קושי פסיכולוגי להגיע להסכמה .עם זאת ,ייתכנו שינויים בגישות הדתיות של בני הזוג
בין שעת הנישואין לשעה בה מתעורר סכסוך .מן הראוי כי צד אשר הסכים לשיפוטה של ערכאה
אחת בשעת הנישואין יוכל לחזור בו ולבחור בערכאה האחרת ,זאת במיוחד כאשר אישה הסכימה
לשיפוט בית הדין הרבני בשעת הנישואין ,אך בשעה שמתעורר הסכסוך איננה עוד מעונינת
להכפיף עצמה לדין הדתי הבלתי-שוויוני .מאידך ,בחירה בערכאה בשעה שמתגלע סכסוך יכולה
 58בג"צ  1779/99ברנר קדיש נ' שר הפנים ,פ"ד נד) .368 (2התקבלה בקשה לדיון נוסף בבג"צ בפני הרכב של שבעה
שופטים ,אך טרם ניתנה ההחלטה .הנשיא ברק סירב לקבל בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין ,והרישום בוצע בינתיים
כנדרש .ראו :משה ריינפלד "בת זוג של אם לסבית נרשמה כאם הילד" הארץ .3.8.01
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וחסרונות לכל גישה :בחירה בערכאת שיפוט בעת הנישואין מבטיחה בחירה ערכית עקרונית של
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להיות בעייתית שכן המצב המסוכסך בו נמצאים בני הזוג עלול להקשות מאד על יכולתם להגיע
להסכמה .כמו כן ,יש להניח כי ,באותו שלב ,הבחירה בערכאה תהיה מושפעת מן התוצאות
הצפויות מערכאת השיפוט בסכסוך הספציפי.
הצעה זו אף פותרת את הבעיה שהביאה להלכת בבלי שתוארה לעיל .כזכור ,בפסק דין בבלי
קבע בג"צ כי בתי הדין חייבים להפעיל את הדין האזרחי בסוגיית חלוקת הרכוש .על-פי הצעתנו,
בתי הדין ימשיכו – אם ירצו בכך – לפסוק על-פי דיניהם ועל-פי פרשנותם לדינים אלה ,אך מי
שיידון בפניהם יעשה זאת מתוך בחירה והסכמה .במצב זה נראה לנו כי נכון יהיה שבג"צ יתייחס
לפסיקת בתי הדין הרבניים כמעין בוררות המבוססת על הסכמת הצדדים ,ולא תהיה לו עילה
להתערב בשל כך שעקרונות הפעולה של בתי הדין אינם נראים לו הוגנים.
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הסיפא של הצעתנו בסעיף זה מורכבת יותר .על-פי סיפא זו ,אם לא יסכימו בני הזוג על ערכאת
שיפוט ,יידונו ענייניהם בפני טריבונל מיוחד שיהיה מורכב משלושה שופטים – דיין אחד )כלומר,
דיין המכהן בבית הדין הרבני( ,שופט אזרחי אחד ועוד "שופט אזרחי הרואה עצמו כפוף לדין
הדתי" .השארנו פתוחה את השאלה כיצד ועל-פי אלו קריטריונים ייקבע אלו שופטים "רואים
עצמם כפופים לדין הדתי" – האם על ידי הצהרה בלבד או על ידי "תנאי כשירות" אחידים
שייקבעו מראש .כמו כן ,השארנו שאלה פתוחה נוספת והיא :על-פי איזה דין יהיה השופט הדתי
חייב לפסוק – האם כשופט יהיה עליו לפסוק לפי הדין האזרחי ,כאשר היותו דתי משפיע ,למעשה,
רק על השקפת עולמו המנחה את פסיקתו ,או שמא יהיה רשאי ,על-פי שיקול דעתו ,להפעיל את
הדין הדתי?
הצעתנו להקים בית דין מיוחד נראית במבט ראשון הצעה יצירתית ,אך למעשה היא דומה מאוד
לשני הסדרים שונים הקיימים היום ,מכוח סימן  55לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל .על-פי
הסיפא של סימן זה ,כאשר יש ספק אם משפט מסוים הוא "משפט של מצב אישי" המסור
לסמכותו הייחודית של בית דין דתי ,תידון שאלה זו על ידי בית דין מיוחד .הרכב בית הדין
המיוחד נקבע בסעיף  9לפקודת בתי המשפט ,1940 ,לפיו יהיה בית הדין מורכב משני שופטים של
בית המשפט העליון ומהנשיא )או דיין שהוא מינה( של בית הדין הגבוה ביותר של כל עדה דתית
הנוגעת לעניין .כלומר ,כבר כאן קיים דגם של ערכאה "מעורבת" ,בה יושבים דיינים עם שופטים,
אם כי סמכותו של בית דין מיוחד זה מוגבלת לקביעת ערכאת השיפוט המתאימה .בבית הדין
המיוחד הזה ממלא הדיין את התפקיד של מומחה לדין הדתי.
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כמו כן ,עוסק סימן ) 55רישא( בסמכות השיפוט בענייני נישואין
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של בני עדות דתיות שונות.
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 59הטריבונל המוצע כאן הוא חדשני .ייתכן כי אם תתקבל ההצעה ,יהיה אף מקום לצמצם במפורש את התחולה של
ביקורת בג"צ על החלטות הגוף הזה ,כך שהביקורת תצומצם למקרים של חריגה מסמכות ממש .אלא שמשפטנים יודעים
שקשה מאוד למנוע ביקורת שיפוטית ,שכן קביעת היקפה מסור ,בסופו של חשבון ,לבית המשפט עצמו.
 60מ .שאוה" ,הדין האישי בישראל" ,בעמ'  ,506הערה .35
 61על גירושין של בני עדות דתיות שונות חל חוק שיפוט בענייני התרת נישואין )מקרים מיוחדים( ,התשכ"ט .1969 -
 62על-פי הפסיקה מדובר כאן רק בעדות דתיות מוכרות ,דהיינו ,בבני זוג שכל אחד מהם כפוף לשיפוט הייחודי של בית
דין מוסמך .מ .שאוה" ,הדין האישי בישראל" ,בעמ' .579
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סימן  55מקנה סמכות לנשיא בית המשפט העליון ,על-פי בקשת אחד הצדדים ,להחליט באיזו
ערכאה יידונו ענייני הנישואין של בני זוג מעדות דתיות שונות )דהיינו ,נישואי תערובת( .לנשיא
בית המשפט העליון יש סמכות במקרה זה להפנות את העניין לבית הדין של העדה הדתית של
אחד מבני הזוג או לבית המשפט המחוזי .כמו כן ,לנשיא יש סמכות להיעזר ,לצורך העניין,
ביועצים מן העדות הדתיות הנוגעות בדבר .משמע ,נמסר שיקול דעת מאוד רחב לנשיא בית
המשפט העליון להחליט איזה דין עדיף לצורך הכרעה יעילה וראויה של נושא הסכסוך .הליך זה
מניח נייטרליות ערכית של נשיא בית המשפט העליון ביחס לסוגי הערכאות השונים.
בית הדין המיוחד המוצע על ידינו מהווה אפוא דגם דומה .בהנחה שיהיו מקרים לא מעטים
של חוסר הסכמה ,אנו מציעים טריבונל מעורב .ההנחה היא כי בבית הדין המיוחד יוצע פתרון
הלכתי על ידי הדיין ופתרון על-פי המשפט האזרחי על ידי השופט האזרחי; שיקול הדעת נמסר,
למעשה ,ל"שופט אזרחי הרואה עצמו כפוף לדין הדתי" לקבוע איזה פתרון הוא הראוי יותר
במקרה הספציפי .הסדר זה גמיש יותר מזה הקבוע בסימן  ,55שכן איננו מחייב בחירה חדה
בערכאה דתית או אזרחית ,אלא מאפשר פתרון ביניים שיהיה ,אולי ,צודק יותר בנסיבות העניין.
בעיניי ,הטריבונל המוצע בא לעודד את כל השופטים היושבים בו ,כל אחד מתוך המחויבויות
הנורמטיביות שלו ,לפעול מתוך רצון לתת את המענה הטוב ביותר לזוג המתדיין בפניהם .אני
מניחה כי ברוב הגדול של המקרים ,יסכימו השופטים על פתרון דומה ,כל אחד מתוך המערכת
עליה הוא אמון .כל מסורת משפטית גדולה כוללת את היכולת להתאים את הסדריה לנסיבות.
בייחוד אמורים דברים אלה בדיון בסכסוכים פרטיים ,שתמיד הם ייחודיים .בעניינים כאלה,
חשוב יותר לעשות צדק לצדדים וביניהם מאשר לקבוע עקרונות כלליים .ברוב המקרים ,הכרעות
בעניינים כאלה ממילא אינן ניתנות להכללה קלה .הפתרון המוסדי שאנו מציעים עשוי ,לדעתי,
לעודד פעולה משותפת לפתרון אמיתי ואנושי של סכסוכים בין בני משפחה ,ולא טיפוח של
מחלוקות עקרוניות על סמכות.
אחד החסרונות של הצעה זו הוא חוסר הוודאות שבדין .אם לדיין ,כמו גם ל"שופט אזרחי הרואה
עצמו כפוף לדין הדתי" יהיה שיקול דעת לפסוק על-פי הדין הדתי או האזרחי )או אף על-פי
תרכובת כלשהי של שני הדינים( לא יוכלו הצדדים לצפות את תוצאות השיפוט בפני ערכאה זו.
עורכי הדין לא ידעו כיצד לייעץ ללקוחותיהם בעניין בחירת ערכאת השיפוט .אך מצב זה איננו
על סמכותו של בית המשפט המחוזי ולא לפנות לנשיא בית המשפט העליון לפי סימן  ,55או
להעדיף את חוסר הוודאות הכרוך בהענקת שיקול הדעת לנשיא בית המשפט העליון .ניתן היה
להפחית את חוסר הוודאות אם היינו מציעים כי "שופט אזרחי הרואה עצמו כפוף לדין הדתי"
חייב לפסוק על-פי הדין האזרחי )כאשר פסיקתו תושפע ,מטבע הדברים ,מהשקפת עולמו הדתית(.
אבל ,לטעמנו היה בכך משום כבילת שיקול דעתו – והעדפנו להימנע מכך .יש להזכיר כי ההצעה
בסעיף זה איננה רלבנטית לעניין החלטות לגבי תוקף הנישואין או לגבי התרת נישואין.
הועלתה הטענה כי ההסדר המוצע איננו מעשי ,שכן דיינים לא יהיו מוכנים לשבת בצוותא חדא

203

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

שונה מן המצב הקיים היום לגבי זוגות הנשואים בנישואי תערובת .בני זוג אלו יכולים להסכים
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בבית משפט עם מי שאינם שומרי מצוות .אם אכן זהו המצב ,נצטרך למצוא פתרון אחר לבעיות
אלה ,אולם לא ברור שאכן זה המצב .כמפורט לעיל ,דגם של "בית דין מעורב" ,בו יושבים דיינים
עם שופטים ,קיים כבר עתה בחוק ואף מיושם.
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סעיף  :7התרת נישואין תיערך בבתי משפט אזרחיים ובבתי דין דתיים .בית משפט אזרחי
רשאי להתנות התרת נישואין אזרחית בסיום קודם של הנישואין על-פי הדת )לפי סעיף .(2
כל תעודת התרת נישואין תפנה באופן בולט להוראת סעיף  ,2ותביא את לשונו.
סעיף  7מבהיר כי המהפכה המוצעת איננה נעצרת בדיני הנישואין – והיא חלה גם על דרכי
התרתם )אם כי ראו הסיפא לסעיף  2לעיל( .בארץ תוכר התרת נישואין אזרחית ,ומי שנישואיו
יותרו כך יירשם במרשם ,עם פירוט מתאים של טכס התרת הנישואין ואופן ביצועו )זהו אחד
מן ההקשרים החשובים בהם יש צורך לפתח דיני משפחה אזרחיים ,שכן כיום אין כל טיפול
בסוגיות של עילות התרת נישואין וטיבו של מעשה התרת נישואין על-פי המשפט האזרחי ,בשל
המונופולין הדתי-אורתודוקסי בסוגיות אלה( .במלים אחרות – המדינה תמלא את מחויבותה
להעמיד לרשות אזרחיה מנגנון ממלכתי-אזרחי לצורך נישואין והתרתם ,בנוסף להיתר שיינתן למי
שיבחר בכך להינשא ולהתגרש בטכס דתי .מבחינת המדינה ,גם טכסי גירושין לא אורתודוקסיים
יוכרו כמתירים את קשר הנישואין.
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אלא שכאן מתעוררת בעיה חמורה ,והיא כי בתי הדין הרבניים והרבנות הראשית ,לא יכירו
בהתרת נישואין אזרחית )או לא אורתודוקסית( של מי שהם רואים אותם כנשואים .עובדה
זו איננה חשובה מבחינת המדינה ,אולם היא עשויה להיות חשובה מבחינת יכולתם של מי
שנישואיהם הותרו באופן שאינו מוכר עך ידי הדת על-פי פירושה האורתודוקסי להינשא על-פי
המשפט העברי ,ומבחינת מעמדם של ילדיהם העתידיים ,הפוטנציאליים )בעיקר ילדי האישה,
העלולה להיחשב עדיין כאשת-איש ,ולכן ילדיה עלולים להיחשב בעיני האורתודוקסיה כממזרים(.
מטעם זה ,יש בארצות מערביות רבות ,שיש בהן מערך שלם של נישואין והתרתם במשפט האזרחי,
בעיות של מתן גט ,בנוסף להתרת נישואין אזרחית ,גם למי שבעצמו איננו שומר מצוות )כאשר
בן הזוג השני מעוניין בקיום הליך זה( .זו הסיבה שאנו מציעים )סעיף  2לעיל( כי אדם לא יוכל
להינשא מחדש גם לפי דיני מדינת ישראל אם איננו פנוי .כאמור בסעיף  2לעיל" :אדם ייחשב
פנוי רק אם הוא נחשב פנוי הן לפי הדין האזרחי והן לפי דינו הדתי".
אגיע להצדקת דרישה מיוחדת זו בהמשך .בינתיים אדון רק בחוקים האמורים לסייע למי שמתיר
נישואיו על-פי הדין האזרחי להשיג גם גירושין דתיים .כאמור ,עם בעיה זו מתמודדים גם
משפטנים בארצות המערב .הבעיה היא כי הצורך להשיג גם גירושין דתיים הופך את בן הזוג
 63אני סבורה כי הפתרון המוצע על ידינו נכון באורח עקרוני ,וכי הוא עדיף על המצב הקיים .יחד עם זאת ,אני ערה
לכך שבית דין זה כמעט ואינו מכונס ,והתעוררו קשיים מעשיים בפעולתו .אם אכן קשיים כאלה ימנעו פעולת הגוף
המוצע ,צריך יהיה לחפש פתרון אחר שיתן מענה מספק לקשיים שציינו.
 64מהות התרת הנישואין האזרחית ,ותפקידו של בית המשפט בהם ,ייקבעו בחוק .לגבי גירושין לא אורתודוקסיים,
אלה ייעשו על-פי ההלכות של הפוסקים המוסמכים בזרמים השונים .כאמור ,בתי דין לא אורתודוקסיים יזכו אף
הם למימון המדינה לפי היקף פעילותם.
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העומד על כך לפגיע ו"סחיט" מעבר למצבו במשא ומתן הרגיל להתרת הנישואין .יתירה מזו,
במקרים מסוימים ,הבעל משיג את התרת הנישואין האזרחית ,המספיקה לו – בעוד האישה נותרת
עגונה ,מאחר ואין לה דרך לכפות עליו לתת לה גט.
הפתרון הרגיל לבעיה זו הוא חקיקה דמויית זו שהצענו כאן :ביצוע הליך גירושין דתי יכול להיות
תנאי למתן פסק התרת הנישואין האזרחי .זהו המצב ,לדוגמא ,בקנדה .הן ב Divorce Act-הפדראלי
והן ב Family Law Act-של אונטריו קיימות הוראות המסייעות לבן זוג המצוי בהליכי התרת
נישואין אזרחיים להשיג גם גירושין על-פי דיני דתו .חוקים אלו אף מנסים למנוע לחץ כלכלי,
המופעל על ידי אחד מבני הזוג על ידי התניית הגירושין הדתיים בויתורים רכושיים ואחרים.
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הוראה דומה קיימת בחוקי מדינת ניו-יורק .על-פי סעיף  253ל ,Domestic Relations Act-צד המגיש
תביעת גירושין חייב לאשר בתצהיר בכתב תביעתו כי ,למיטב ידיעתו ,הוא עשה ,או יעשה לפני
מתן פסק דין סופי ,כל מעשה שבכוחו לעשות על מנת להסיר כל מכשול לנישואין מחדש של
הנתבע לאחר התרת הנישואין ,או שהנתבע ויתר על דרישות החוק בסעיף זה .לא ייתן בית המשפט
פסק דין סופי להתרת נישואין עד שהוגש תצהיר כאמור.
יודגש כי חוקים אלו ,המתנים התרת נישואיו של אדם בכך שהוא ביצע מעשה הנדרש על ידי דת
– הליך מתן או קבלת הגט – בעל כורחו ,עומדים בעינם על אף העובדה כי קיים בארה"ב משטר
של הפרדת דת ומדינה ועל אף העובדה כי חופש הדת והחופש מדת מעוגנים בבירור בחוקה של
כל אחת ממדינות אלו.
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סעיף  :8בתעודת הזהות יירשם המעמד האישי בצירוף הפנייה למרשם .במרשם יצוינו טיב
טכס הנישואין או התרת הנישואין ,זהות מי שערך אותו ,מועדו ומקומו.
פרטי הרישום ייקבעו בתקנות .למשל :מעמד אישי :נשוי .העורך :פקיד הרישום )או :הרב
פלוני מטעם הרבנות הראשית .או  :הרב אלמוני מטעם התנועה המסורתית( .פרטי הרישום
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 65על-פי דיני המשפחה בקנדה ,הזכות להתרת נישואין והזכות להינשא מחדש הנן בסמכותה הבלעדית של מערכת
המשפט הפדראלית .לעומת זאת ,עניין חלוקת הרכוש בין בני זוג הוא בסמכותן הבלעדית של הפרובינציות .בענייני
אחזקת ילדים ,ביקורים ומזונות קיימת סמכות מקבילה של שתי מערכות המשפט האמורות .על-פי סעיף  21.1של ה-
 Divorce Actהפדראלי ,במסגרת כל הליך המתקיים על-פי חוק זה ,רשאי בן זוג למסור תצהיר לבן זוגו ולביהמ"ש בו
הוא/היא מציין/ת ,בין היתר) :א( את מהות המכשולים לנישואין מחדש של נותן/ת התצהיר על-פי דתו/ה אשר הסרתם
הם בשליטת בן הזוג )סעיף ) ;((21.1(2)(cב( כי נותן התצהיר הסיר כל מכשול מצדו או הראה נכונות לעשות כן )סעיף
) ;((21.1(2)(dג( כי נותן התצהיר ביקש מבן זוגו ,בכתב ,להסיר כל מכשול לנישואין מחדש של נותן התצהיר על-פי דתו
)סעיף  ;((21.1(2)(eו)-ד( כי על אף בקשת נותן התצהיר ,לא הסיר בן הזוג כל מכשול ,כאמור )סעיף  .((21.1(2)(eהיה ובן
זוג ,אשר נמסר לו תצהיר על-פי הסעיף הנ"ל ,לא הסיר את המכשולים לנישואין מחדש של בן זוגו/ה תוך המועד
הקבוע בחוק ,רשאי בית המשפט למחוק כל בקשה שהוגשה על ידי בן הזוג על-פי ה Divorce Act-ולמחוק כל בקשה
ותצהיר אחרים שהוגשו על ידי בן הזוג הסרבן על-פי החוק הנ"ל )סעיף  .((21.1(3הסדר דומה קיים בFamily Law-
 Actשל אונטריו )סעיפים  .((2.(4) – 2.(8בנוסף ,על-פי סעיף  (56.(5ל ,Family Law Act-אם הסרת מכשול דתי להינשא
מחדש היוותה שיקול בעריכת הסכם התרת הנישואין  ,רשאי בית המשפט ,על-פי בקשה ,לבטל את הסכם התרת
הנישואין ,במלואו או בחלקו .דהיינו ,גבר שנתן גט לאשתו בהתאם להסכם התרת נישואין בו ויתרה האישה על
זכויות רכושיות על מנת לקבל את הגט יהיה חשוף לביטול ההסכם אף לאחר שהגט כבר ניתן .לא ניתן להתנות
בהסכם על הוראות סעיף זה.
 66על רקע הפרדת הדת והמדינה ,יש החשים צורך להצדיק את דרישת החוק האזרחי למילוי תנאי מוקדם של
"שחרור דתי" של בן הזוג .בין ההצדקות שניתנו) :א(הליך הגט ,עבור מי שאיננו מאמין ,איננו "פעילות דתית" ,אלא
פעולה חוזית – חלק מביטול הסכם הנישואין בהסכמה .כזכור ,הגט הדתי איננו פעולה של בית הדין ,אלא פעולה
פרטית של הצדדים ,בפיקוחו) .ב( החקיקה נחוצה על מנת להבטיח אינטרסים מדינתיים חשובים ולגיטימיים של
מתן האפשרות לממש את הזכות להינשא שנית ושל מניעת ניצול מצב בן הזוג הרוצה גירושין דתיים על מנת
לזכות בויתורים רכושיים ואחרים.
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יותאמו לצורכי הדתות והזרמים השונים ,לפי בקשת נציגיהם .הותרו הנישואין ביותר מהליך
אחד ,יירשמו במרשם פרטי כל הליכי התרת הנישואין .המרשם יבחין בין מי שנישואיו הותרו
)בליווי הפרטים( ובין מי שהתגרש על-פי סעיף  .2הוראות סעיף  6בפרק "מרשם וגיור" – יחולו
כאן.
סעיף  8נועד להבטיח כי המרשם יאפשר זיהוי של טיב טכס הנישואין ,או התרת הנישואין.
בתעודת הזהות יהיה רק רישום לאקוני של מצב אישי )למשל" :נשוי"( ,תוך הפניה לרשומה
המתאימה במרשם .הרשומה במרשם תכלול את כל המידע שיאפשר למי שמעוניין בכך לדעת מה
היה טיבו של הטקס ובידי מי בוצע )על מנת להבחין בין נישואין אורתודוקסיים ואחרים(.
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ניתן

להעלות כאן טענה דומה לזו שהועלתה לגבי ההסדר המוצע בעניין רישום דת במרשם :יש כאן
שינוי לרעה במצב הקיים ,שכן כיום כל מי שהמדינה מכירה בנישואיו )למשל ,אם נישא בחו"ל(
נרשם כנשוי ,והמרשם איננו כולל מידע על טיב נישואיו ,בעוד לפי ההצעה שלנו – יהיה מידע
כזה זמין .כמו במצב הקיים ,הרישום בתעודת הזיהוי רק יפרט מי נחשב נשוי; הגישה לפרטים
אישיים במרשם מוגבלת; ושקיפות של מידע חשוב איננה דבר שנכון להלין עליו .הוראות סעיף
 6בפרק "מרשם וגיור" – יחולו כאן.
כפי שצוין לעיל ,הצעתנו מאפשרת לשומרי מצוות את החירות הקיימת כיום לחילוניים :אנשים
יוכלו להינשא בטכס דתי ,אך ללא השגת רישיון נישואין מידי המדינה .מבחינת הדת הם יהיו
נשואים ,אולם הם יוכלו לבחור שלא לבקש הכרת המדינה בנישואיהם באמצעות הרישום.
העדפנו לתת ביטוי לשוני-סמלי להבחנה בין סיום קשר הנישואין המוכר על ידי המדינה אך אינו
מוכר על ידי הדת על-פי פירושה המחמיר ,ובין 'גירושין' ,שיוחד כאן לטכס המסיים את קשר
הנישואין על-פי הדת כאמור .מבחינתי ,החלטה זו הייתה קלה שכן אני שלמה לגמרי עם הצורך
למנוע הטעיה ,העלולה לנבוע משימוש במלה אחת לטקסים והליכים בעלי משמעות שונה .בנוסף,
הביטוי 'גירושין' כתיאור לסיומו של קשר נישואין ,בייחוד על ההבדלים הקיימים בו בהקשר
המשפט העברי בין גברים ובין נשים ,אינו נוח לי ממילא .נישואין הוא קשר חיוני לרווחת אנשים,
שניתן להביאו לסיום אם הקשר אינו ממלא את התקוות והצפיות שתלו בו בני הזוג' .התרת'
נישואין הוא ביטוי נייטרלי יותר ,ונראה לי מתאים יותר ,מאשר הביטוי 'גירושין' ,שבו הגבר
'מגרש' את האישה מעל פניו אף אם ניתוק הקשר הוא תוצאה של רצונו ושל ניאופו.
מבחינת שקיפות המרשם ,לבחירה הלשונית הזו משמעות חשובה .על-פי הצעתנו ,יכולים להינשא
מחדש רק מי שמעולם לא נישא או שהוא גרוש .מי שנישא בעבר ונישואיו הותרו – מי שהדבר
חשוב לו יצטרך לבחון לגביו אם הוא נחשב פנוי גם לפי דינו הדתי.
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 67רישום הנשואים ,ככזה ,לא יכלול התייחסות לזהותם הדתית של הנישאים .בדרך הטבע ,מי שנישא בנישואין דתיים
הוא בן הדת של מי שהשיא אותו .נישואין אזרחיים ,לעומת זאת ,לא יאפשרו זיהוי שיוכם הדתי של הנישאים .יחד עם
זאת ,לגבי תושבי ישראל ,ניתן לעמוד על הפרטים האלה מתוך חלקים אחרים של המרשם.
 68צריך לשוב ולהדגיש .יהיו מקרים רבים בהם גם אדם שנישואיו הותרו ייחשב פנוי על-פי דתו ,למשל אם
נישואיו הראשונים היו נישואי תערובת .בנוסף ,ייתכן כי רבנים אורתודוקסים יפסקו כי יהודים שנישאו בנישואין
אזרחיים אינם חייבים בגט.
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סעיף  :9המדינה תשתתף במימון מוסדות דתיים )עורכי נישואין ,בתי דין( לפי היקף הנזקקים
להם.
סעיף זה עוסק בשאלת ההשלכות המוסדיות של הצעתנו .משמעות המצב הקיים ,כפי שראינו,
היא כי לבתי הדין הדתיים של העדות יש מעמד ממלכתי ,והם זוכים למימון ציבורי בשל היותם
ממלאים תפקידים על-פי דין לרווחת התושבים .ראינו גם כי למעמד הממלכתי של בתי דין דתיים
יש השלכות מורכבות :יש במונופולין שלהם כפייה דתית על מי שאיננו רואה עצמו כפוף לסמכות
דתית ,והדבר עלול לחייב את הדיינים לפסוק בניגוד לפרשנותם את הדין ההלכתי.
המלצתנו מנסה לסלק את הקשיים האלה .אלא שהיא מעלה בעיה חדשה :מה יהיה מעמדם של
המוסדות הדתיים ,שיערכו נישואין או יתנו שירותים בענייני נישואין וגירושין ,על-פי הצעתנו?
עקרונית ,הצעתנו פותחת מרווח של תשובות אפשריות .הקיצונית ביותר היא הפרדה מלאה,
במשמעות של חוסר מיסוד :מוסדות דתיים ,מכיוון שהם פועלים מכוח בחירת הצדדים )למעט
לצורך גירושין דתיים( ,יהיו מוסדות קהילתיים וימומנו מכספי הקהילה .התקציב הציבורי יממן
רק את תהליך הוצאת רישיון הנישואין ,ואת מי שיבחר לקיים טקס נישואין אזרחי על ידי פקיד
רישום ,וכן את המוסדות הנחוצים לעריכת גטין אורתודוקסיים.
אנו סבורים כי הצעה זו איננה מתאימה ל"תנאי הארץ ותושביה" .אנו ממליצים ,אפוא ,כי
המדינה תשתתף במימון המוסדות הדתיים על-פי היקף הנזקקים להם .יש להדגיש כי קנה המידה
הזה הוא נייטרלי ,ויהיה פתוח במידה שווה לכל הזרמים .במלים אחרות ,בהצעה זו אנו מקבלים
את הפירוש החלש של ההפרדה בין המדינה ומוסדות דתיים ,או את הגישה הקידומית-שוויונית
)" ,("Equal Promotionist Approachהמבוססות על ההנחה כי המדינה רשאית ,ואולי אף חייבת,
לסייע לקהילות החיות בה לקיים את השירותים החברתיים והתרבותיים שהן מעניקות לחבריהן,
על בסיס של שוויון וכי הדבר כולל גם קהילות דתיות )ראו בעניין זה ההתייחסות בהקדמתי
האישית לחופש הדת והמצפון( .אנו מאמינים כי היא ראויה יותר למציאות הישראלית ומדגישה
את עקרון הכיבוד ההדדי העמוק העומד ביסוד מפעל האמנה כולו .במונחים של הדיון האמריקני
בהפרדת דת ומדינה על-פי התיקון הראשון לחוקה ,נראית לי יותר הגישה כי יש מתח עמוק בין
חופש הדת ובין סעיף חוסר המיסוד ,וכי גישה המאפשרת מימון שוויוני מגנה טוב יותר על חופש
הדת מאשר גישה המפריטה באופן מלא את שירותי הדת.

עליהם את המעבר ממצב של מונופולין ושל מימון ממלכתי מלא למצב ביניים מורכב יותר .אבל,
מעבר להסדרי המעבר ,הסדר זה נכון גם לגופו של עניין .במציאות הישראלית קיים ציבור ניכר
של שומרי מצוות ,ואף ציבור שאיננו שומר מצוות ,המעונין בנישואין וגירושין דתיים .מצב בו
מממנת המדינה רושמי נישואין אזרחיים ובתי משפט לענייני גירושין אזרחיים ,ללא מימון מקביל
של רושמי נישואין ובתי דין לצורך נישואין וגירושין דתיים ,פוגע בשוויון .יתרה מכך ,ניתן אף
לטעון שמצב זה פוגע בחופש הדת ,שכן הפרטה של המוסדות הדתיים משמעותה הטלת נטל
כלכלי כבד על הציבור שומר המצוות כתנאי למימוש מצוות הדת.
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בישראל יש לגישה זו הצדקה כפולה .ראשית ,בתי דין רבניים הם מוסדות חשובים .ראוי להקל
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בעניין זה ראוי להדגיש כי יחס של כבוד אמיתי לאדם שומר מצוות מחייב את ההכרה בעובדה כי
איננו "בוחר" להינשא ולהתגרש על-פי מצוות הדת ,אלא רואה את עצמו מחויב לעשות כן .במצב
זה ,כאשר אין לציבור שומר המצוות אפשרות אמיתית "לבחור" לקבל את השירותים שהמדינה
מספקת לצורך נישואין והתרתם ,אין זה ראוי לחייב אותו לשאת בעצמו בעלות רכישת השירותים
הדרושים לו .יחד עם זאת ,מימון זה צריך להיעשות על בסיס שוויוני לכל הדתות ולכל הקהילות
הדתיות שבתוכן .כמו כן ,על המדינה לדאוג ליצירת מנגנון מימון אחראי )" ("accountableראוי,
שאין בו שחיתות והונאה.
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סעיף  :10בעניין החזקת ילדים ידונו כל בתי המשפט ובתי הדין לפי העיקרון של טובת הילד.
עקרון זה יפורש על-פי השקפותיהם של מפרשיו.
סעיף  10מדגיש שכל מי שדן בנושא אחזקת ילדים מחויב לעקרון "טובת הילד" .הצעה זו מקיימת
את מחויבותה של מדינת ישראל לסעיף  3לאמנת האו"ם על זכויות הילד
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לפיו:

"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social
welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodiesthe
"best interests of the child shall be a primary consideration.
יכולנו לסיים כאן ,שכן בדרך הטבע מי שמפרש עקרון או נורמה עושה זאת על-פי השקפותיו
על הפירוש הנכון .במצב דברים רגיל ,לא היינו מוצאים לנכון לציין במפורש את המובן מאליו.
אלא שגם בעניין זה מתעוררות בעיות של היררכיה בין ערכאות ובין מסגרות מחשבה .לעתים
נשמעת הטענה כי פרשנות של בית המשפט העליון לגבי טובת הילד אמורה לחייב גם את בתי
הדין .לדעתי ,אין זה כך .עקרון חופש הדת מחייב כי הדיינים יפסקו לפי עקרון טובת הילד ,לפי
מיטב שיפוטם המקצועי.
הבעיה מתעוררת כי טובת הילד היא ,כידוע ,מושג עמום ולא תמיד ברור מה מתחייב ממנה.
במידה רבה ,התשובה לשאלה מה מתחייב מטובת הילד עשויה לנבוע מהשקפות העולם הכלליות
של השופט או הדיין או מן המסגרת התרבותית והמשפטית בתוכה הם פועלים .כך ,השאלה אם
טובת הילד מחייבת כי ילד בגיל חמש יהיה בחזקת אביו או אמו עשויה להיות תלויה בהשקפת
העולם הערכית )דתית או חילונית( או בהנחותיו האמפיריות של המשיב .כמו כן ,לשופטים שונים
בעלי השקפות עולם שונות יהיו גישות שונות לשאלה איזה משקל לתת ,בהחלטה בדבר החזקת
ילדים ,לעובדות כגון :המצב המשפחתי של ההורה הדורש החזקה )לדוגמא ,כאשר הורה אחד נישא
שנית( ,המצב הכלכלי של ההורים ,דרישות העבודה של ההורים ואורח חיים דתי או חופשי של
ההורים.
 69צריך להזכיר ,שוב ,כי פתרון זה נכון יותר גם לאור העובדה כי בישראל קיימות קהילות דתיות שונות ,וכי
לחבריהן יש אינטרס גדול בהמשך קיומן ופעילותן ובהכרת המדינה במעמדן ,לרבות בהשתתפותה במימון פעולותיהן
הנדרשות על-פי דין.
 70ישראל חתמה על אמנה זו בשנת  1990ואשררה אותה בשנת .1991
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אפשר להניח ,למשל ,כי החלטתו של שופט דתי ,או של דיין בבית הדין הרבני ,בעניין החזקת
ילדים מתחת לגיל שש ,תהיה מושפעת מן ההלכה כי מקומם של בנים ושל בנות עד גיל שש
הוא אצל האם.

71

כמו כן ,יש להניח כי החלטה דומה לגבי בנים או בנות מעל גיל שש תושפע

מן ההלכה כי הבנים בדרך כלל אצל האב והבנות אצל האם.
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ניתן אף להניח כי בית הדין

הרבני לא יחליט בעניין החזקת ילדים לטובת הורה שנישא שנית לאדם לא יהודי .ייתכן כי
החלטות כאלה תיראינה מקוממות לאלה שעקרונות דומים אינם מנחים אותם .אולם ,לדעתי ,אין
זה עניינה של מערכת המשפט לקבוע איזו מערכת ערכים עדיפה .מרגע שהצדדים יכולים לבחור
את הטריבונל בפניו הם מתדיינים – מוגבל משמעותית הטעם להתערבות בפרשנות של השופט.
כפי שציינו ,במקרים רבים יכולים להיות חילוקי דעות גם בין שופטים היושבים באותה ערכאה
ובאים מאותה מסגרת ערכית .מצד שני ,אני בטוחה כי במקרים רבים יגיעו דיינים ושופטים
אזרחיים למסקנות זהות באשר למסקנה המתבקשת מטובת הילד.
חופש הדת והיושרה המקצועית של השופט או הדיין מחייבים כי יוּתר להם לפסוק בעניינים
אלה על-פי מיטב קריאתם את החומר המשפטי המחייב אותם .מעבר לכך ,אם לא יוכלו אותם
מוסדות לפרש את מושג טובת הילד על-פי השקפותיהם ,לא תהיה כל משמעות לכך שניתנה
להורים החירות לבחור ,בין היתר לצורך הדיון בהחזקת הילדים ,באותו מוסד שיהלום יותר את
תפיסותיהם . ,כך מקיימות ומדגישות הצעות אלו ,יחד ,את חופש הדת של ההורים ואת זכותם
לקבוע את הערכים עליהם יחונכו ילדיהם ,כמתחייב ,בין השאר ,מסעיף  5להצהרת האו"ם בעניין
Declaration on the Elimination of All forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion
 or Belief 73משנת  ,1981לפיה:
"the parents… of the child have the right to organize the life within the family in accordance
with their religion or belief and bearing in mind the moral education in which they believe
"the child should be brought up.

אלא שבעיות של הכרעה שיפוטית לגבי טובת הילד מתעוררות רק במקרים בהם יש מחלוקת
בין ההורים )או האפוטרופסים( בנושא זה .רק לעתים רחוקות ביותר מתערבת המדינה וקובעת
לשאלת הקשר בין הדין ובין הדיין .ובהקשר שלנו – לאוטונומיה של בתי דין רבניים בסוגיות
אלה ו"חסינות" קביעותיהם מפני ביקורת שיפוטית ,או מפני הקביעה כי הם חייבים לפרש את
העיקרון בצורה בה פורש על ידי בתי המשפט האזרחיים.
חשוב לציין כי מחלוקות לגבי טובת הילד אינן מתעוררות רק בין בתי דין דתיים ובתי משפט
אזרחיים .כך ,למשל ,טענות לגבי קיפוח נשים )או גברים( בהחלטות החזקה ,או נטייה שלא לתת
71
72
73

שרשבסקי ,עמ' .506
שם.
הצהרת האו"םGeneral Assembly Resolution 36/55 ,
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עמדה לגבי טובת הילד ,בהעדר מחלוקת בין ההורים או הטוענים לחזקה .אנו חוזרים ,אפוא,
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החזקה בילדים לאישה המקיימת יחסים גלויים עם אישה אחרת ,הן טענות שכיחות מאוד לגבי
פסיקת בתי משפט אזרחיים בארצות מערביות .לעתים ,בתי משפט לערעורים מתערבים וקובעים
הלכה ,אולם רק לעתים רחוקות נקבעת הלכה מחייבת בעניין זה .מה שקובע את ההחלטה הוא
עקרון הסופיות ,ודווקא בהחלטות של החזקת ילדים ניכרת נטייה שיפוטית לתת משקל לנורמות
מוסריות מקובלות ,בלי להיכנס לשאלה של מידת הצדקתן.
ייתכן ,כמובן ,כי פסיקות שמרניות כאלה הן תוצאה של חינוך או מסורת דתית .אולם גם בתי
משפט אזרחיים יושבים בתוך עמם ,ושמרנות בענייני מעמד אישי היא נחלתן של קהילות רבות
שאין בהן מונופולין דתי כלשהו.
מצד שני ,אי אפשר להכחיש כי בתי דין דתיים ,שבדין אותו הם מפעילים יש העדפות
ברורות לגברים )בתחומים מסוימים וחשובים( והתנגדות חד-משמעית להומוסקסואליות והם,
עלולים להחליט בענייני החזקת ילדים בצורה שתהיה מוטה שיטתית נגד אמהות או הורים
הומוסקסואלים .הקניית אוטונומיה מלאה לבתי דין כאלה ,משמעותה הסכמה של המדינה לכך
שהחלטות אלה לא תיעשינה במסגרת הדין האזרחי הרגיל ,ובמסגרת הרגילה של הפעלתו.
טיעון זה הוא כבד משקל ביותר נגד מתן מונופולין לבתי דין דתיים בעניינים של החזקת ילדים.
ואכן ,בישראל לא קיים מונופולין כזה גם לפי המשפט הקיים .עמדנו כבר על הבעייתיות של
מרוץ הסמכויות וכריכת נושאים הקשורים בגירושין .כאן השאלה פשוטה יותר :בהנחה שאין
סמכות כפויה של בית דין דתי ,ואנשים המתדיינים בפניו בענייני החזקת ילדים עושים זאת מרצון
ובהסכמה ,היש צידוק להתערבות של בתי המשפט האזרחיים בסוג השיקולים בהם עושים דיינים
שימוש כאשר הם מפרשים את עקרון טובת הילד? זו השאלה עליה אנו עונים בשלילה.
תשובה זו איננה מובנת מאליה ,ונשוב אליה בדיון בסעיף הבא .יש הגורסים כי במדינה ליברלית
מתעוררת ,בכל זאת ,שאלה כאשר הערכים של הקהילה הדתית – ובמקרה שלנו ,של בתי הדין
הרבניים – אינם מתיישבים עם עקרונות יסוד של הליברליזם ,אף לגבי מי שעקרונית רואים
את עצמם כפופים למרותה של הקהילה ואף רוצים להמשיך להיות חברים בה .בעיה זו יכולה
להתעורר גם בהחלטות של בתי הדין הרבניים הנוגעות לטובת הילד .לדוגמה ,אם בתי הדין
הרבניים יגלו יחס שונה לבנים ולבנות כאשר הוא דן בטובתם ,או אם יסרבו בתי הדין הרבניים
למסור את החזקת הילדים להורה הומוסקסואל .במקרים אלו ,ייתכן ותיקבע טובת הילד על סמך
ערכים הנוגדים את ערך השוויון ,או את החובה )אם יש כזו( להתעלם מנטייה מינית או מאורחות
חיים בהחלטות על החזקת ילדים .ניתנות תשובות שונות לשאלה זו :יש המעדיפים את הסובלנות
של המדינה כלפי הערכים של קהילה לא-ליברלית החיה בתוכה גם כאשר אלה פוגעים בזכויות
של חבריהן ,ויש הסבורים כי זכותה וחובתה של המדינה להגן על חברי הקהילה מפני פגיעות
בזכויותיהם על ידי הקהילה עצמה.
לי נראה כי התשובה לשאלה זו איננה יכולה להיות עקרונית וכללית .היא תלויה גם בסוג הפגיעה
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ובחומרתה ,וגם בחומרת הפגיעה של ההתערבות באוטונומיה של הקהילה ומוסדותיה .שום מידה
של סובלנות לא תצדיק ,בעיניי ,הימנעות ממניעה של הקרבת קורבנות אדם ,אף אם הקורבנות
מוכנים להשתתף בטקס מתוך רצון לשמר את קהילתם .גם מנהגים שיטתיים של הקרבת קורבנות "סתם"
נראים לי מעבר לסובלנות .מוצדק כי החברה תגן על חברי קהילה גם מפני החובה לבחור בין עזיבת
הקבוצה ובין השתתפות במנהגים כאלה .העובדה כי בתי הדין הקהילתיים מפרשים את עקרון טובת הילד
בצורה הנראית לי מקוממת מצדיקה ,בעיניי ,את החלטתי לעזוב את הקהילה ואת חוקיה ומוסדותיה .היא
איננה מצדיקה בעיניי דרישה כי מוסדות הקהילה עצמם יתאימו את מסורתם להשקפותיי הערכיות מכוח
אכיפה חיצונית .אם רצוני להישאר בקבוצה ,עליי להיאבק לשינוי הנורמות שלה מתוכה.
סעיף  :11כל בתי המשפט ובתי הדין מחויבים לעקרון של שוויון ערך המינים .בתי דין דתיים
יפעלו על-פי דיניהם ,ואלה יגברו על הוראות אחרות.
סעיף זה עוסק בשוויון ערך המינים ובמתח שבין המחויבות לשוויון לבין הלכות הדת היהודית
האורתודוקסית המופעלות בבתי הדין הרבניים .כאמור ,מתח זה קיים תמיד בין המדינה הליברלית
לבין קהילות לא-ליברליות ,כגון קהילות דתיות מסוימות ,החיות בה .השאלה היא :מהם גבולות
הסובלנות של המדינה הליברלית כלפי קהילות אלו? שאלה זו הפכה לשאלה מרכזית במחשבה
הליברלית בימינו.
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קיימת גישה ,לפיה חברה ליברלית איננה יכולה להיות סובלנית כלפי קבוצה שתפיסת הטוב שלה איננה
מתיישבת עם הרעיונות המונחים ביסוד החברה הדמוקרטית .כך ,למשל ,נטען כי החברה הליברלית
איננה יכולה להיות סובלנית כלפי קבוצה הדוחה את הערך המוסרי השווה של בני אדם.
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גישה נוספת ,שפרופ'  Will Kymlickaהוא ממיצגיה הבולטים ,גורסת כי אין לחייב קבוצות מיעוט
לקבל את עקרונות הליברליזם ,כגון אוטונומיית הפרט ושוויון בין המינים .בעניין זה מתייחס
 ,Kymlickaבעיקר ,למיעוטים לאומיים החיים במסגרת אוטונומית בתוך המדינה הליברלית .הוא
משווה בין קבוצות המיעוט לבין מדינות עצמאיות אחרות וטוען שההתייחסות של המדינה
הליברלית איננה צריכה להיות שונה בשני המקרים .בפורום הבין-לאומי ,הרוב מכירים כי אכיפת
עקרונות ליברליים בכוח איננה לגיטימית וכי יש להעדיף שיטות של חינוך ,שיכנוע ועידוד כלכלי.
למיעוט על ידי ניהול משא ומתן בדרכי שלום ולא בדרך של הפעלת כוח.
גישה שלישית ,היא גישתה של פרופ' פרנסס רדאי ,הטוענת כי יחידים ,או תת-קבוצה ,בתוך
קבוצה תרבותית או דתית יכולים להסכים ליחס בלתי-שוויוני .יחד עם זאת ,יחס אי-שוויוני זה
נשאר חשוד וניתן לביטול על ידי המערכת המשפטית הליברלית; על כן ,חייבת המערכת המשפטית
 74אני עוסקת בהרחבה בהקדמתי האישית במשמעויות שונות של ליברליזם ומהנגזר מהן לענייננו .ראו סעיף 3
בחלק השני בהקדמתי האישית.
 75ראו ספרו של קימליקה ,Multicultural citizenship : a liberal theory of minority rights (Oxford : Clarendon Press
 ( 1995בעמ' .25-1
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לדעת  Kymlickaיש להתייחס למיעוטים לאומיים באופן דומה ולקבוע את היחסים בין הרוב
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להבטיח את "זכות היציאה" )“ (”the right to exitלבני הקבוצה ,דהיינו ,את הזכות לחזור בהם
ולהעדיף את היחס השוויוני על פני העמדה התרבותית – דתית.
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הגישה שאנו נוקטים בה בהצעה זו מורכבת משלוש הגישות המוזכרות לעיל .שנינו מעניקים
חשיבות רבה להצהרה המשותפת בדבר המחויבות של בתי המשפט ובתי הדין הרבניים לשוויון
ערך המינים .בכך ,אנו מדגישים כי ערך השוויון הוא עיקרון בסיסי ויסודי לא רק בחברה
הדמוקרטית הישראלית ,אלא גם במסורת היהודית הדתית.

77

המחלוקת איננה בשאלה אם גברים

ונשים הם בעלי ערך שווה ,אלא אם ההסדרים החלים עליהם צריכים להיות שווים עד כדי
"עיוורון מינים" .ברור כי מסורות דתיות עונות לשאלה השנייה בשלילה .יש גם מחלוקת פרשנית
עמוקה בקשר למשמעות ההסדרים השונים החלים על גברים ועל נשים )כמו גם על חובת ההפרדה
בין המינים ,אליה נשוב להלן בפרק על צה"ל( .יש אנשי דת העומדים על כך כי השוני איננו
רמז לנחיתות ,וכי כל מי שמפרש זאת כך מתייחס אל המקורות בצורה פשטנית ומטעה.

78

הטענה

היא כי במקרים רבים ,לנשים יש מעמד חשוב ומכובד בתוך הקהילות והמשפחה .רוב הפרשנים
החילוניים ,וקולות רבים בזרמים הדתיים ,כולל האורתודוקסים ,אינם סבורים כך .הם רואים
את ההוראות ההלכתיות לגבי מעמד הנשים כבלתי מוצדקות ,כשרידים היסטוריים של תקופות
שכבר אינן רלוונטיות לחיים המודרניים .לטענתם ,הוראות אלה מפלות בצורה בלתי מוצדקת את
הנשים.
המחלוקת היא לגבי השאלה איך צריך להתייחס להוראות הקובעות יחס שונה לנשים ולגברים,
על מי מוטלת החובה לשנות אותן ,ומה גבולות חובתה של המדינה להגן על נשים מפני מה
שהן עצמן ,ופרשנים שונים של מסורת זכויות האדם ,רואים כהפליה בלתי מוצדקת נגדן ,הנובעת
מהוראות של המסורת הדתית בקהילה אליה הן משתייכות.
כפי שנאמר כבר פעמים רבות ,המצב הקיים בנקודה זו אכן איננו קביל ,שכן הוא כופה על נשים
את הדין הדתי ואת בתי הדין הרבניים על דייניהם ,גם אם אינן שומרות מצוות ואינן בוחרות
לקיים אורח חיים דתי .את מצב זה אנו מציעים לשנות .לפי הצעתנו ,בתי הדין הדתיים ידונו
רק בענייניהם של מי שבחרו לבוא בפניהם .ניתן להזמין את הדיינים לחדש הלכות ולהרחיב את
שוויון הנשים .ניתן לפעול בדרכי הקהילה על מנת לשכנע את מנהיגיה כי הגיעה עת שינוי ,כפי
שעשו בנות צלופחד .נשים הגיעו להישגים יפים מאוד בשנים האחרונות מבחינת הרחבת היתר
לימוד התורה וכדומה .מי שסבור כי כושר השינוי של היהדות האורתודוקסית בעניין זה איננו
גדול מספיק יכול לעבור לזרם אחר ,או אף לאמץ אורח חיים חילוני .לא שוכנעתי כי המדינה
צריכה ,או רשאית ,לאכוף על בתי הדין הרבניים את תפיסות השוויון של הבג"צ או של הקהילה
החילונית.

F. Raday, “Religion, Multiculturalism and Equality: The Israeli Case”, Israel Yearbook on Human Rights, Volume 25, 193 76
 77ראו ,למשל ,פסק-דינו של המשנה לנשיא בדימוס אלון בעניין שקדיאל .בג"צ  153/87שקדיאל; השר לעניני דתות
ואח' ,פ"ד מב).221 (2
 78כך ,למשל ,נטען כי הברכה היומית "ברוך שלא עשאני אישה" איננה רמז לנחיתותה של האישה ,אלא רק הודייה
של הגבר על ייחודו ועל החובות המוטלות עליו…
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אינני רוצה ,כמובן ,להישמע כמי שאיננה מחשיבה את החומרה של ההגבלות על נשים ,שמטילה
ההלכה על-פי פירושה האורתודוקסי .יחד עם זאת ,ראוי גם לציין כי חלק גדול מן הקשיים
האמיתיים בתחום המעמד האישי ,לרבות אי שוויון בכוח בין גברים ובין נשים ,איננו נובע רק,
או בעיקר ,מתחולת הדין הדתי .ההדרה של נשים מן התחומים הציבוריים ,כמו גם הנצחת תלותן
הכלכלית והרגשית בגברים ,היא עניין תרבותי ,חברתי וכלכלי ,לא פחות משהוא עניין דתי .והא
ראיה :הדרה קיימת כיום בכל החברות המערביות ,לרבות אלה שיש בהן הפרדה חמורה בין דת
ומדינה .צריך אפוא להשקיע חשיבה יצירתית ולהפעיל שינויים תרבותיים ,חברתיים וכלכליים
שיקלו על ההתמודדות עם קשיים אלה .התקווה כי שחרורן של נשים מעולו של הדין הדתי יביא
לבדו את האביב היא מטעה ואף מסוכנת .דומני כי מצבן של נשים במשפחה ,מבחינות רבות,
חמור יותר בחברה החילונית מאשר בזו הדתית או אף החרדית!
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סעיף  :12תבוטל ההכרה המשפטית הגורפת ב"ידועים בציבור" ובזכויותיהם .זכויותיהם של
מי שחיים יחדיו שלא במסגרת נישואין תוסדרנה בחוזים ובהסדרים מיוחדים לפי הצורך.
סעיף זה הוא חלק חשוב מן ההסכמה הכוללת המגובשת כאן .מטרתו לחדד מחדש את ההבחנה בין
צורות של שותפות-חיים המוכרות במשפט באופן מלא כנישואין ,ובין צורות אחרות .צורות שונות
של שותפות  -שאינן נישואין  -הן חשובות מאוד לחברה בכללה ולמי שמשתתף בהן בפרט .עם זאת,
תפיסתנו היא כי מותר לחברה להגדיר את צורות השותפות שהיא תומכת בהן ,אך להבחין אותן
מצורות אחרות .הכרה גורפת ב"ידועים בציבור" התפתחה מאחר שבני זוג רבים לא יכלו להינשא
בארץ באופן חוקי .במצב זה ,אכן היה ראוי לאפשר לזוגות אלו להשיג תוצאות דומות לאלו שהיו
משיגים אילו נישאו כדין .כך ,בין היתר ,השווה החוק בין "ידועים בציבור" לזוגות נשואים לצורך
חוקי גמלאות ,פיצויי פיטורין ,חוק הגנת הדייר ,חוק השמות ועוד.

80

ההצעה שלנו מרחיבה מאוד

את מעגל אלה הזכאים להינשא ולהיחשב כנשואים באופן מלא .אם תתקבל הצעתנו ,יהיה צורך
להעריך מחדש את הזכויות המוקנות היום ל"ידועים בציבור" ולהחליט ,לגבי כל אחת מהן ,אם ראוי
להקנותה לבני זוג הבוחרים – מרצון ולא מכורח המונופולין הדתי – לא להיות נשואים.
במקביל ,החברה תהיה חייבת להשקיע מחשבה בשאלה נוספת :באלו סוגי שותפות אחרים
היא מעונינת להכיר ואלו זכויות היא מעונינת להעניק לבני-זוג אלו .המשפט מאפשר צורות
בעלות משותפת בנכסי מקרקעין והערות אזהרה המקנים זכויות ו/או המגבילים זכויות השותפים
במקרקעין ,עריכת צוואות וכדומה( ,ובינם ובין צדדים שלישיים )כגון מעבידים( .כמו כן ,ניתן לפתח
דרכים נוספות להסדרת יחסי-שותפות בין בני-זוג.

 79אני ערה לכך שמשפט זה עלול לעורר הסתייגות בוטה בחוגים חילוניים .אני חוששת כי הסטטיסטיקה המצמררת של
נשים הנרצחות בידי בני זוגן ,או נאלצות לברוח מהם אל מעונות לנשים מוכות ,מספיקה.
 80ראו עניין דנילוביץ לעיל.
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מגוונות של הסדרה פרטית של יחסי השותפים בינם לבין עצמם )כגון עריכת הסכמים ,רישום

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

מציאת תשובה לשאלה זו תהיה חשובה במיוחד לגבי זוגות חד-מיניים .כאמור ,בני זוג אלה הם
הקבוצה הבולטת ביותר שהצעתנו עלולה לשנות את מצבם המשפטי לרעה ,לפחות בטווח הקצר.
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עם זאת ,לגבי קבוצה זו עדיין קיים הרציונל שהניע את המשפט הישראלי להכיר ,באופן גורף,
בזכויות של "ידועים בציבור" – בני זוג אלו ימשיכו להיות מנועים מלהינשא באופן חוקי .ההצעה
שלנו דנה בנישואין ,אך ,כאמור ,היא בהחלט משאירה פתח להכרה בצורות שותפות אחרות ,כגון
זוגות חד-מיניים ולבניית מסגרת להסדרת יחסים כאלה ,שלא תהיה מותנית בהסכמים פרטניים
בין בני הזוג ,על מנת להקל על שותפויות כאלה במגעיהן עם מעבידים ועם המדינה .מסגרות כאלו
פותחו כבר במספר מדינות והצעות רבות מונחות על סדר היום של המחוקק במדינות נוספות.
המקרה של דנמרק כבר הוזכר לעיל:

82

בשנת  1989דנמרק הייתה המדינה הראשונה שהכירה

ברישום זוגות חד-מיניים .החוק בדנמרק מקנה לזוגות חד-מיניים רשומים את אותן הזכויות
והחובות המוקנות לזוגות נשואים ,למעט האפשרות לאמץ ילדים והזכות להתחתן בנישואין
כנסייתיים .אחד מבני הזוג חייב להיות אזרח ותושב דנמרק.

83

מאוחר יותר תוקן החוק על מנת

להקנות זכויות דומות לאזרחי מדינות אחרות שיש להן חקיקה דומה לגבי זוגות חד-מיניים .מדינות
אלו כוללות את נורווגיה ,שוודיה ואיסלנד.

84

יודגש כי ,לדעתי ,בהרבה הקשרים כלכליים וחברתיים ,אין להבחין בין שותפויות דו-מיניות
וחד-מיניות לעניין הענקת זכויות )כגון פנסיה או הנחות לבני זוג( .ההצעה שלנו מאפשרת לשמר
את ההבדל הסמלי בין צורות השותפות האלה – מבלי שתיגרם אפליה פסולה בזכויות שהן מקנות.
אני מקווה כי אימוץ ברור של ההבחנה אף יסייע להרחיב את ההכרה בזכויות כלכליות וחברתיות
של בני זוג מאותו מין ,דווקא בשל היחלשותו של החשש כי הכרה כזו עלולה להביא להמשך
התהליך ה"זוחל" של הכרה מלאה בנישואין של בני אותו מין.
סעיף  :13הוראות אלה יחולו על מי שנישא לאחר תחילתן .תיקבענה הוראות מעבר על מנת
לקצר את משך הזמן של תחולת הסדרים משפטיים שונים על זוגות בישראל.
הצעתנו יוצרת מהפכה בדיני המשפחה בישראל .אין ספק כי באופן כללי ,עקרונותיה צריכים
לחול ,רק על מי שנישא לאחר שתתקבל .כך ,כמובן ,מחייב עקרון איסור הרטרואקטיביות .אולם,
מכיוון שההצעה אמורה לשפר בצורות אחדות את המצב בתחום דיני הנישואין והתרתם ,לא ברור
מדוע אין להחיל חלקים מהוראותיה גם על זוגות שנישאו לפניה .כך ,למשל ,מדוע לא נסתפק
– לגבי זוגות של יהודים חופשיים שברור כי אינם רוצים להינשא עוד ,או לפחות להביא ילדים
– בהתרת נישואין אזרחית ,אף אם השניים נישאו בנישואין אורתודוקסיים? ראינו כי הסמכות

 81כשלעצמי ,איני צופה שינוי לרעה במצב המשפטי של זוגות הומוסקסואליים .עד עתה ,ההתקדמות שהושגה
לגביהם בעניינים כאלה חלה בעיקר על זכויות והטבות שאין כל טעם טוב לשלול מהם .בחלק מן המקרים,
איסור ההפליה לגביהם מפורש במיוחד בחוק ,הגובר על הוראות ההסדרים הכלליים לעניין ידועים בציבור .ברמת
ההכרה בהם כנשואים ממש ,לא זכו הזוגות ההומוסקסואלים להכרה ולכן השינוי במצב המשפטי איננו צפוי
לשנות את מצבם כלל.
 82ראו הדיון לעיל בסעיף  2להצעתנו בפרק זה.
 83ראה את אתר האינטרנט של /The International Lesbian and Gay Association: http:/www.ilga.org/Information/legal_survey
Europe/denmark.htm
 84שם.
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המקבילה יוצרת בעיות קשות של מרוץ סמכויות וכפיית סמכות .מדוע לא נחיל על זוגות נשואים,
לאלתר )כל עוד לא פתחו בהליכים משפטיים בעניינים אלו( ,את ההוראה הקובעת כי סמכות
שיפוט תוענק לבתי דין רבניים או לבימ"ש אזרחי בהסכמה ,וכי במקרה מחלוקת יופעל הטריבונל
המעורב המוצע על ידינו? כדאי גם לעודד זוגות נשואים ,אף )ואולי בעיקר( אם אין להם בעיות,
להסכים מראש על המוסד שידון בענייני המשפחה שלהם.
כך גם לגבי בחינה מחדש של הוראות "ידועים בציבור" .תהיה אפשרות ,כמובן ,לזוגות החיים
כיום ללא נישואין להינשא לפי ההסדרים החדשים .אולם ,אחרי שתינתן תקופת התרעה ,לא תהיה
מניעה להחיל את ההסדרים החדשים גם על זוגות שכיום נהנים ממעמד של "ידועים בציבור",
כל עוד הם יכולים להינשא בנישואין המוכרים על ידי המדינה.
הוראות מעבר כאלה תחזקנה ,לדעתנו ,את התמיכה בהצעה ,שכן הן מסייעות ליצור אחידות
נורמטיבית בתחום חיוני וחשוב ,אשר ההסדר הקיים בו נראה בלתי רצוי בעיני חלקים גדולים
של הציבור בישראל.

בס"ד

דברי הסבר  -יעקב מדן
הקדמה

1

בשנים הראשונות לקום המדינה היה קונצנזוס נרחב לכך שדיני האישות יידונו רק במסגרת בתי
הדין הרבניים .בעוד שמרבית הציבור לא שמר שבת ולא אכל כשר ,הרי הן לפני קום המדינה
והן בשנים הראשונות לאחר הקמתה ,הרוב המוחלט של הציבור היה מעונין בנישואין ובגירושין
על-פי ההלכה .מסיבה זו היה קל ביותר להעביר בכנסת כבר בשנת תשי"ג את 'חוק שיפוט בתי
דין רבניים' .החוק קיבע את סמכותם הבלעדית של בתי דין אלו בתחום הנישואין והגירושין.

המצב המשפטי
ראוי לציין כי אף בית המשפט העליון הכיר בסמכותם הבלעדית של בתי הדין הרבניים בתחום
פסק הדין הידוע ביותר בתחום זה הינו פסק דין בבלי.

2

בית המשפט קבע כי על אף שבית

הדין הרבני הוא הסמכות היחידה הקובעת ביחס לתחולת הנישואין ,הרי שבכל האמור בחלוקת
הרכוש יש לנהוג על-פי הגישה האזרחית .במילים אחרות ,בית המשפט צמצם את סמכות
בתי הדין רק לענין השאלה האם בני הזוג הללו נשואים או גרושים על-פי ההלכה .אבל,
בכל הקשור לצדדים הממוניים והאחרים של נישואין וגירושין ,הרי שיש להעדיף את המשפט
האזרחי.

1
2

ההקדמה נכתבה על ידי מאיר בן שחר .תודתי נתונה לו על כך.
בג"צ  1000/92בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול – ירושלים ואח' ,פ"ד מח).221 (2
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נישואין וגירושין .אכן ,בית המשפט הלך וצמצם את היקף השיפוט של בתי הדין הרבניים.
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המציאות
לכאורה ,המצב המשפטי כיום הוא לטובת ההלכה ,שכן ישנה קביעה גורפת בחוק ,שכל דיני
נישואין וגירושין יידונו בבתי הדין הרבניים .זהו מצב טוב יותר מאשר בכל תחום אחר ,ואשר
סיבתו היא בקונצנזוס הרחב שהיה סביב הנושא בימי קום המדינה .עם זאת ,המציאות טופחת
על פנינו וגורמת לכך שהחוק מפסיק להיות רלוונטי .כיום ישנם ארגונים רבים ושונים המנסים
בדרכים שונות להביא למצב של אנדרלמוסיה בתחום האישות .ארגונים אלו אינם פועלים רק
בזירה המשפטית אלא גם כלפי הציבור .בין היתר הם מציעים אפשרויות מגוונות שלא להינשא
דרך הרבנות .התוצאה של פעילותם האינטנסיבית היא שכיום כ 20% -מהזוגות נישאים שלא דרך
הרבנות .הדרך המקובלת היא להינשא בחו"ל או על ידי נציגי מדינות זרות בתחומי הקונסוליות
שלהן בארץ.
ככל שעולה מספרם של האנשים שאינם נישאים ברבנות כן הולכת וקטנה היכולת למנוע בעתיד
בעיות של ממזרות ופסולי חיתון .מעבר לבעיה המציאותית שהולכת ונוצרת ישנה גם שאלה חוקית.
הארגונים השונים שכיום מנסים לנצל פרצות בחוק מתכוונים ליצור לחץ ציבורי על מנת לשנות
את החוק בענין נישואין וגירושין .ככל שהתהליך יימשך גדלים הסיכויים שהחוק ישונה ,כך שלא
יוותר אף מינימום של פיקוח על אופן הנישואין והגירושין .ממצב זה קצרה הדרך לכתיבתם של
ספרי יוחסין ולהפרדה של ממש.

מבוא
 .1מאז קום המדינה היה מוסכם ,שקיום הסדרי נישואין וגירושין על-פי כללי ההלכה היהודית
הוא יסוד חשוב ביותר לשמירה מינימלית על אחדותה של החברה היהודית במדינת ישראל.
כאב הלב שנגרם בזמנו לחברה הישראלית מפרשת הממזרים,

3

עשוי להמחיש את הבעיות

העלולות להיגרם מניתוק הנישואין והגירושין בחברה הישראלית מכללי ההלכה .על-פי ההלכה
היהודית עלולים להיות מקרים ,שבהם פגם המשפחה ,שלא תנהג בנושא זה על-פי כלליה,
יהא ,חלילה ,פגם לדורות עולם ,פגם העלול למנוע )לא בכל המקרים!( קשרי חיתון בעתיד
עם יהודים שומרי מצוות .יש בגורם זה כדי לגרום לשסע בחברה ,שאיש לא צריך להיות
מעונין בו .נושא זה חמור מבחינה מסוימת מנושא השבת ,למשל ,משום שלחברה הדתית ,עם
כל הרצון הטוב ,אין שליטה עליו ,עקב היותו עניין הלכתי טהור.
 .2ומן הצד השני  -גם אם נתעלם מגורמים המעונינים לנצל רגישות זו ואת סתירתה
המובהקת לחופש הפרט כדי לפלג את החברה הישראלית וכדי לנתקה בכוח ממסורתה,
ואפילו נתעלם מאלו שאינם מוכנים ,ולו לקורבן הקטן ביותר מצדם כדי לשמר דבק כלשהו
בחברה הישראלית ,עדיין קיימים קשיים ניכרים בשימורה של ההלכה היהודית בחברה כפי
שהיא קיימת היום ,ובעיקר בעייתם של פסולי החיתון על-פי ההלכה.
 3על פרשה זו ,חיבר הרב שלמה גורן את ספרו פסק הדין בעניין האח והאחות )ירושלים ,הרבנות הראשית
לישראל ,תשל"ג(.
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 .3הבעיות הקשורות בגירושין קשות על-פי ההלכה לאין ערוך מן בעיות הקשורות בנישואין
שלא על-פי ההלכה ,ולכן הצעתנו מבוססת על העיקרון ,שבתחום הנישואין ילך הצד
ה'דתי' לקראת רעהו עד לקצה הגבול ,ובתחום הגירושין ילך הצד ה'חילוני' לקראת רעהו
בדרך זו.
לאחר דברי מבוא קצרים אלה ,אסביר להלן את עיקרי הצעתנו.
א .חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( ,תשי''ג קובע ,שכל ענייני נישואין וגרושין של
יהודים במדינת ישראל יהיו על-פי דין תורה ובשיפוטם של בתי הדין הרבניים .כך גם בענייני
מזונות וכפיה במתן גט וחליצה.
ב .מאז שנחקק החוק עבר קרוב ליובל שנים .חלק גדול מן החברה הישראלית היום אינו רואה
עוד את עצמו כנתון למרותם של בתי הדין הדתיים בנושא המשפיע בעוצמה כה רבה על
מרכז חייהם של אנשים כה רבים .הצורך בחופש בבחירת בן זוג וביכולת להיפרד ממנו הפכו
למרכיבים יסודיים בהבנת חופש הפרט בכלל.
ג .הניגוד בין החוק וה'סטטוס -קוו' לבין צרכיהם של אנשים רבים בחברה הישראלית הביאו
להתנגשויות בלתי פוסקות בין בית המשפט העליון ,הנושא את דגל חופש הפרט ,והרואה עצמו,
בצדק או שלא בצדק ,כמוסמך לקבוע מהו 'הצדק הטבעי'  -לבין בתי הדין הרבניים ומה שהם
מייצגים .דומה ,שלעיתים חרגו מאבקים אלו במקצת מתוכנם הענייני ,והפכו למאבקי כוח
לשמו .בין כך ובין כך נוצר מצב ,שמן הראוי לשנותו מן היסוד ,ולהשיב את ההגה אל ידו
של המחוקק הדמוקרטי  -הכנסת.
 .4בנוסף להתנגשויות הישירות הנ''ל נוצרו במשך הזמן דרכים עוקפות רבות לחוק הקיים.
העיקריות שבהן הן :א .נישואין בחו''ל )ובקרוב ממש בע''ה ,כנראה גם' -נישואי אבו דיס'(.
ב .ידוע)ה( בציבור .כלומר ,זוגיות לכל פרטיה ודקדוקיה .זוגיות זו קיבלה בעבר ,ברמה זו או
אחרת ,את ברכתו של בית המשפט העליון ,והיא אינה זקוקה להכשרו של בית הדין הרבני.
 .5שתי הדרכים הנזכרות יכולות לעקוף כל איסור שבעולם ,כולל נישואין קודמים שלא נסתיימו,
הומוסקסואליות וכמעט כל חופש פרט או תועבה ,שיעלו על ליבו של מאן דהו ,בלא שיהא
למחוקק משהו לומר לגביהם .עובדה זו עלולה לפרק את החברה ,או לפחות לפצוע אותה
פצעים אנושים מכדי שנהיה מעונינים בהם.
זוגיות נורמלית שאיננה על-פי ההלכה מתחת לשטיח של רישום בחו''ל או העדר רישום
נישואין .יש לתת פתח לזוגיות אזרחית ממוסדת.
 .7על-פי הצעתנו תאפשר המדינה נישואין אזרחיים לא רק לפסולי חיתון אלא לכל החפץ
בכך .אלו יאפשרו נישואין חילוניים לגמרי או נישואין בטקס רפורמי או קונסרבטיבי ,בנוסף
לנישואין על-פי ההלכה ,וכפי שקיים היום בחוק )עיין סעיף  4להצעה( .ההבדל בין נישואין
על-פי ההלכה לנישואין אזרחיים ולנישואין בטקס דתי רפורמי או קונסרבטיבי יצוין במרשם
התושבים בזהותו של עורך הנישואין כדי למנוע תקלות הלכתיות בעתיד.
 .8לא הגענו לעמק השווה בשאלת הנישואין בין יהודי לגויה ובין גוי ויהודיה ,והותרנו אותה לדיון
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 .6מאידך גיסא ,בחברה שאינה רואה עצמה ככפופה להלכה ,לא ניתן לאורך ימים להחביא
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פתוח .להשקפתי היה מקום להבדילם בהגדרה מנישואין בין שני בני זוג יהודים ,ואפילו אינם
כשרים על-פי ההלכה ,ולו במשהו ,מסיבות הצהרתיות בלבד וללא כל משמעות לדעתי ,החוק
יכול שלא לאסור נישואין אלו ,אך תחת שם אחר .וזאת ,כדי להצהיר בכך ,שמדינת היהודים,
שקמה בעיקר כדי להציל את העם היהודי מכיליון פיזי ומכיליון על ידי התבוללות ,אינה
רואה בנישואין אלו מעשה אזרחי העולה בקנה אחד עם מטרת קיומה .פרופ' גביזון מסכימה
עם העיקרון העולה מדבריי ,אך טוענת ,שאין אפשרות ואין צורך להביאו לידי ביטוי בחוק.
 .9לדעתי מן הראוי להוסיף להגדרת 'נישואין' בחוק את הפיסקה הבאה:
המושג 'נישואין' לצורך חוק זה יתאים לאחת משתי ההגדרות:
* הסכם הדדי לחיים משותפים של בני הזוג ,גבר ואשה ,פנויים ,בגיל הקבוע בחוק ,ושאין
ביניהם קרבה משפחתית אסורה.
* ברית הדדית הבאה לידי ביטוי בקניין ובטכס דתי על-פי ההלכה.
לא הגענו לעמק השווה בצורך הקיים לדעתי ,להבדיל גם בהגדרה הרשומה לשני סוגי נישואין
אלו )כגון 'נישואין אזרחיים' ונישואין הלכתיים'( בלא לזעזע את כל מערכת ההסכמות בינינו
בפרק זה .וכיוון שהמילה 'נישואין' אינה משקפת בהכרח מונח הלכתי )בניגוד למושג 'קידושין'
או 'גירושין'( ,לא עמדתי על דרישת הבחנה זו .לדעתי ,הבחנה מפורשת כזו בחוק הייתה יכולה
לתרום להקלת הפרידה בין בני זוג שנישאו בטקס אזרחי בלא גט .אתייחס לכך להלן.
מכל מקום ,כאמור לעיל ,הרישום יבחין באופן ברור בין סוגי הנישואין השונים על-פי הגדרתו
של עורך הנישואין.
 .10לעומת זאת ,לא יוכרו נישואין של אדם נשוי )גבר או אשה( כל עוד אינו פנוי על-פי שני
המסלולים ,האזרחי וההלכתי .כך לא יוכל גבר להינשא בשניה גם אם יותר לו הדבר עפ"י
הלכה ,אלא אם כן יאשר לו זאת גם הדין האזרחי כחריג .אישה לא תוכל להינשא בשניה
גם על-פי הדין האזרחי כל עוד היא אשת איש על-פי הדין הדתי )עיינו סעיפים .(7 ,2
 .11המסלול עוקף הנישואין של ידוע)ה( בציבור יבוטל .דבר זה אינו מביא בהכרח לכך,
שתקופחנה זכויותיהם של גברים הומוסקסואלים ,החיים עם בני מינם ,או של נשים לסביות,
החיות עם בנות מינן .הללו יוכלו להשוות את זכויותיהם הממוניות לאנשים נשואים,
באמצעות חוזים ממוניים עם מעבידיהם וכד' .כך יוכלו לעשות גם אנשים נשואים המעדיפים
לחיות עם בן זוג זר ,שאינו בן הזוג הנשוי להם )עיינו סעיף .(12
 .12כמו כן יבוטל המסלול עוקף הנישואין של 'נישואי אבו דיס' או 'נישואי קפריסין' ,ואף
שנישואין שנערכו בחו"ל יוכרו במקרה רגיל )עיינו סעיף .(5
 .13בסעיף  7קבענו את מעמדה הרגיש של התרת נישואין שלא לפי ההלכה .הפירוד המתבקש
ממנה יאפשר לבני הזוג חיים נפרדים וחלוקת הרכוש ,אך יאפשר נישואין שניים רק
אם בני הזוג ייחשבו פנויים גם לפי ההלכה .במקרה שהזוג בא בברית הנישואין על-פי ההלכה,
הם ייחשבו פנויים לאחר מתן גט .במקרה שהזוג נישא בנישואין אחרים ,יוכל בית הדין הרבני
לשקול להקל בכך אף ללא גט על-פי דעת פוסקים רבים ,וכמבואר בדברים להלן .לעניות
דעתי ,קבלת הצעתי לעיל בסעיף  9לדבריי ,עשויה לתרום לשיקול ההלכתי להקל בהכרה
באישה הנ"ל כפנויה אף ללא גט .אך המילה האחרונה בהלכה נתונה כמובן ,לפוסקים עצמם,
וכדאי להתייעץ עימם מראש על אפשרות לנוסח מתאים לנישואין אלו .נקטנו עמדה זו בסעיף
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זה

מחשש לזוגות ,שהבנים שיוולדו מהם ייאסרו לעולם בנישואין על-פי ההלכה עם בן

ישראל כשר ,ומחשש להיפרדות שבטי ישראל בנישואיהם לדרך ,שאין ממנה חזרה ,חלילה.
סעיפים אלו גם קובעים ,שטיב התרת הנישואין יצוין באופן ברור במרשם ,ומגבלותיו הנ"ל
יובהרו לבני הזוג.
 .14במסמך זה ניסינו גם להסדיר בנקודות בעייתיות את היחס בין בתי הדין הרבניים לבין בתי
המשפט ,ואת חלוקת הסמכויות ביניהם .סעיף  6נועד למנוע את המצב הקיים היום ,שבמקרה
של חוסר הסכמה בין בני הזוג בדבר השאלה מי ידון בעניינם ,בי"ד רבני או בי"ד אזרחי,
יקבע הכלל המשונה הנהוג היום )עיין 'הלכת בבלי'( ,שכל הקודם מבני הזוג להגיש תביעתו,
זוכה בסוג בית דין כראות עיניו .לצורך זה הצענו בי"ד משותף לעניינים שאינם דיני אישות
טהורים.
 .15סעיפים  11 ,10קובעים שני עקרונות המקובלים על החברה הישראלית )כמעט( לכל גווניה-
עקרון טובת הילד במקרה של פירוד ועקרון השוויון בין המינים .עם זאת בשל החיכוכים
הקיימים היום בנושא זה בין בית המשפט העליון לבין בתי הדין ,הגדרנו במפורש ,שסמכות
ההלכה תגבר בבית הדין על כל עקרון אחר .כמו כן הותרנו חופש בידי כל אחד מסוגי בתי
הדין הנ"ל לפרש עקרונות אלו על-פי דרכו ,ובלבד שלא ינצל חופש זה לרעה.
בשולי דברי ההסבר

4

הקושי של שומר תורה ומצוות לעכל את הצעתנו בנושא זה הוא גדול במיוחד ,ושמעתי זאת
ממספר חברים .הקשיים הגדולים קשורים )כמו שהרחבתי לעיל בעניין הגיור( בהכרת החוק
בנישואין הנערכים על ידי רב רפורמי ,שאינו מכיר בתורה מן השמים ובהתפתחות שושלת ההלכה
מדור לדור ,ובנישואין אזרחיים בכלל .זאת ,כאשר בניין המשפחה ,שעל שמו נקרא יציר כפיו
של הקב"ה אדם ,היה מאז קום המדינה מוסכם בחברה הישראלית כקשור בשורשיה היהודיים
ובמסורת הדורות .יתר על כן :נישואין אזרחיים במדינת ישראל נראים כבאים להיות בעליל שלא
כדת משה וישראל ,וככתיבה על קרן השור ,שאין לנו ,חלילה ,חלק בא-לוהי ישראל.
מעבר ל'דגלים' )ואיני מזלזל בהם כלל!( כרוכה הצעתנו גם בבעיות הלכתיות .בעיקר בשל העובדה
שהיא מאפשרת לחוק להכיר בזוגיות שאין בה קידושין על-פי ההלכה )חיי אישות עם אישה פנויה
או עם פילגש( ,ומאפשרת לו להכיר בזוגיות כזו גם בחלק מן הנסיבות האסורות )גרושה לכהן
וכד' ,למעט נישואי קרובים(.
של הזולת והמחיר הציבורי הכרוך בה.
במשך שלושים ויותר השנים האחרונות ,אף שוודאי עלה מספר הזוגות החדשים בכל שנה ,לא עלה
מספר הזוגות הנישאים ברבנות .משמע ,אנשים מעדיפים לחיות חיי זוג בלא להירשם ברבנות ,וניתן
להניח שהם עושים זאת בלא טקס נישואין דתי .הסיבות האפשריות לכך הן רבות .יש מהם שאינם
חפצים במחויבות כובלת כפי שהנישואין מחייבים .אחרים חשים ,שהטקס הדתי והנוכחות הרבנית
מכבידים עליהם .יש הפוחדים מכבלי העיגון הקשורים בתלות ברצונו הטוב של בן הזוג לפרידה ,אם
 4גם פרק זה ,כקודמו בשם זה בפרק על שבות ,אזרחות ,מרשם וגיור ,הינו בירור פנים-דתי .לכן אין לראותו כחלק
מן האמנה אלא כנספח לה .הוא מיועד לקריאה בעיקר לנמנים עם ציבור שומרי המצוות שבתוכנו ,וסגנונו וסגנון
המובאות שבו עלולים להיות לא לגמרי מובנים לאחרים.
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אך להצעתנו יש גם מעלות מלבד הרצון הכללי להשתחרר מן המועקה של החדירה לתחום זוגיותו

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

חלילה תהיה כזאת .כמעט לכולם משותפת ההבנה ,שהחברה הישראלית )החילונית( אינה מצפה מאדם
לחיות עם בת זוגו דווקא כשהם רשומים ברישום דתי ובכל רישום מדינה הבא מחמתו .החוק ופסקי
הדין של בתי המשפט נותנים לידוע)ה( בצבור מעמד אישי כמעט שווה לבן זוג נשוי ,והרווח מנישואין
גמורים אינו שווה לדידם בנזקים שהזכרנו לעיל .אני מעריך שציבור זה ,אם אכן תבוטל ההכרה בידועים
בציבור על-פי הצעתנו ,ומצד שני יוכרו על-פי החוק נישואין אזרחיים ,יפנה לנישואין אזרחיים.
מצד שני ,גם מי שאינו שומר מצוות ,אם יש לו יחס של כבוד למסורת ולמבנה המשפחה ,ירצה
להעניק לנישואין אופי דתי של ברית מחייבת ונצחית ,ברית שהאפשרות להפר אותה היא בגדר
של תאונה ,ולא של דבר הצפוי מראש .מסתבר שיהיו גם כאלו ,שעד עתה נרתעו מקשר שהיה
בבחינת חוקי למחצה .הם נישאו בנישואין הלכתיים כדי להירשם כחוק ,אף שמצד עצמם לא
היו מעוניינים בנישואין על-פי ההלכה .עתה יוכלו אלו לפנות לאפשרות של נישואין אזרחיים.
אני מעריך שקבוצה זו אינה גדולה מאוד ,ושרוב אלו שהיו מעוניינים עד היום בנישואין על-פי
ההלכה ,גם אם אינם שומרי מצוות ,ומן הנימוקים שאמרנו לעיל או מנימוקים אחרים ,ימשיכו
להינשא על-פי ההלכה .אלו שלא היו מעוניינים בכך עד היום ,בחלקם הגדול בלאו הכי אינם
נישאים וחיים כידועים בציבור או על-פי רישומים זרים .יש לי צער גדול על קבוצת הביניים
שאותה אנו עלולים להפסיד ,אך יש לזכור שגם בה אין מדובר על הידרדרות לגילוי עריות ר"ל,
אלא על איסור לאו מן התורה לכמה מן הדעות ,איסור דרבנן לדעות אחרות ,ואפילו היתר על-פי
שיטות אחרות 5.הפרצה בכל מקרה קטנה מעבירות אחרות בתחום האישות שאין לנו כל שליטה
עליהן ,כמו איסור קירבה לאישה נידה ועוד.
הרווח מהצעתנו

6

הוא רישום מסודר של אופני הזוגיות השונים הקיימים בחברה היהודית

הישראלית והיכולת להמשיך ולשרוד אל הדור הבא ,שאולי יהיה טוב מקודמו ,בלא ספרי יוחסין
קהילתיים ,שעל רעתם כבר עמדתי בפרק על שבות ,אזרחות ,מרשם וגיור.
עוד יש לזכור ,שהאפשרות להירשם כזוג נשוי בכל מקום בעולם ,במקומות קרובים כבתחומי
הרשות הפלשתינית ובמקומות רחוקים באמצעות דואר אלקטרוני או אמצעים אחרים ,פותחות

 5לדעת הרמב"ם בפרק א‘ מהלכות אישות יש בחיי אישות עם אישה שאינה נשואה לו כהלכה איסור לאו .הרמ"ה
בסנהדרין כ"א ע"א רואה בכך איסור דרבנן בלבד .מן הראב“ד על הרמב"ם הנזכר בהלכה ד‘ נראה ,שאם היא מייחדת
עצמה אליו ,ואינה מפקירה עצמה לכל אדם ,אין בכך איסור זנות או קדשות ולא כל לאו אחר .וכן משמע מן הרמב“ן
בהשגותיו לשורש החמישי מספר המצוות של הרמב“ם ומדבריו בבראשית כ"ה,ו .לשיטתם של הראב“ד והרמב“ן ייתכן
שיש יתרון לנישואין אזרחיים על פני מצב של ידועה בציבור ,משום שבנישואין אזרחיים האישה אמורה לייחד עצמה
בפירוש לבן זוגה ,בעוד שידועה בציבור סתם ,פחות ברור אם אכן יצאה מגדר איסור זנות או קדשות .כסברה זו משמע
לי מדבריו של הר"י עמדן בשאילת יעב"ץ חלק ב‘ סי‘ ט“ו .הריעב“ץ טוען בתשובה זו שאף הרמב“ם מודה שאין איסור
זונה במייחדת עצמה לאיש .כך מוכח מדבריו בסוף פרק ב‘ מהלכות נערה בתולה .לדעתו ,קיים הבדל בין מלך ,שופט
)כגדעון( ואף גדולי האמוראים ,שחלק מהם נהגו בפילגש ,לבין שאר העם ,שלדעת הרמב"ם אסורים מן התורה בפילגש.
ההבדל הוא ,שבסתם אדם אין כל ביטחון שהפילגש ,שלא נתקדשה לו בפירוש ,תשמור לו אמונים ולא תזנה עם אחר.
אך מלך או אדם מכובד ,מן הסתם תפחד מלזנות תחתיו ,למרות שלא נתקדשה לו כהלכה .לפי זה ייתכן שניתן לומר
מסברה ,שסתם ידועה בציבור ,שאף שמייחדת לו את עצמה ,אין לסמוך על ייחוד זה ,וממילא נחשבת כזונה ,ובן זוגה
באיסור לבוא עליה .אך אם נישאה לו באופן רשמי בנישואין אזרחיים ,שאינם כהלכה ,ייחודה אליו אינו בהכרח רציני
פחות מאילו הייתה מתקדשת לו כהלכה אם אינה מאמינה בהלכה ואין לה כל יחס של כבוד אליה ,ואם נישאה
לו בנישואין כאלו ,שמא ניצל בכך מאיסור זנות.
אמנם יתרון זה כשלעצמו אינו מצדיק לדעתי ,נישואין אזרחיים ,שמלבד שאר פגמיהם יש בהם חלול השם של
ניסיון להחליף את תורתנו בדבר אחר .עוד אציין ,שפוסקים רבים חלקו על היתרו של הריעב“ץ לקחת פילגש עיין
בעיקר פסקי עוזיאל סי‘ ע“ה .הוא בתשובתו רואה חומרה גדולה בנישואין אזרחיים ,ומסתבר ,שבעיקר בשל מה שכתבנו
על עקירת דין תורה בעליל וחילול השם שבכך.
לגבי גוף ההתייחסות לאיסור זה אציין ,שידוע לי על רבנים שפסלו מלכתחילה ובכוונה תחילה קידושין של בני זוג,
שהיה חשש מבוסס שלא ישמרו אמונים זה לזו ,כדי להצילם בכך מאיסור אשת איש .גם לענייננו יש לכאורה מקום
לשקול לפחות להסכים בדיעבד לפתרון של נישואין אזרחיים במקום שיש חשש בעליל לבעיה דומה.
 6עיין גם בהערה הקודמת.
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אפשרויות נוספות בפני כל מי שרוצה לעקוף את הנישואין הדתיים כאן בארץ .אי ההבדלה
ברישום בין נישואין אלו לנישואין כהלכתם הנערכים בארץ ,או ברישום נישואין דתיים בין
נישואין כהלכתם לבין נישואין על ידי רב רפורמי  -עלולה ליצור אנדרלמוסיה שקלקולה מרובה.
פיתרון זה ,שהוא נפוץ כבר היום ,אם יהפוך להיות פיתרון מקובל לכל דורש בחברה הישראלית
החילונית ,עלול להוות פרצה ,הן מצד עצמה והן בתחום הרישום ,שאחריתה  -מי ישורנה! פתיחת
הפתח לכל אלו בנישואין אזרחיים וקביעה שאף נישואי חו"ל יירשמו בארץ רק על-פי התקנות
שלפיהן נרשמים נישואין בארץ ,עשויה למנוע אנדרלמוסיה זו.
לגבי עצם הנישואין האזרחיים הצעתי ,שאלו יוגדרו מראש בדרך שונה מנישואין כהלכתם .בעוד
שנישואין כהלכתם יוגדרו כברית הדדית כדת משה וישראל ,יוגדרו נישואין אזרחיים כהסכם הדדי
לחיים משותפים בין בני זוג 7 .ושני יתרונות אני רואה להצעה זו :היתרון העיקרי הוא לאלו שבחרו
מראש במסלול הנישואין האזרחיים .אם מראש יוגדרו נישואיהם כהסכם ולא כברית ,המבטאת
את 'והיו לבשר אחד' ,נראה לי ,שבעת צרה ,בחשש עיגון ואולי גם בעת סרבנות בלתי מוצדקת
של בן הזוג לתת גט ,ייקל על בית הדין להקל על הפרידה המוחלטת של האישה ללא גט 8 .יתרון
שני הוא מנקודת מבטם של שומרי המצוות .ייקל עליהם לבלוע גלולה מרה זו של הכרה בנישואין
אזרחיים במדינה היהודית אם יהיה מרחק כלשהו בין הגדרתם להגדרת הנישואין ההלכתיים
בחוק ,וכפי שעולה מהצעתי זו.
אני מקווה ומתפלל בכל לבי ,שהתרת הנישואין האזרחית ,שהסכמתי לה לאחר התלבטות קשה,
לא תהיה מכשלה לפני האישה הפרודה להינשא מחמתם .היא לא תוכל לעשות זאת ,ודבר זה
יובהר היטב לבני הזוג אם אכן יינתן להם להתיר את נישואיהם ,וכמבואר בסעיפים הנ"ל .החשש
מגירושין מהכשלה כזו קיים כמעט רק במקרה ,שהבעל מסרב לתת לאשתו גט ,ובית המשפט או
בית דין שאינו פועל על-פי ההלכה יחליט על התרת הנישואין .למרות זאת ,ואני מקווה ,ששופטים
שעיניהם בראשם לא יקדמו מהלך כזה .בדיעבד ,ישנה מעלה לפרידה זו ,משום שהיא תשחרר
את הלחץ מן האפשרות לגט כפוי ,שינתן באמצעות לחץ עקיף זה או אחר ,וכפי שנעשה היום
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 7בהבחנה בין הביטויים השונים ,מעין אלו שהצענו ,השתמש בעניין אחר מרן הרב ב"צ חי עוזיאל בפסקי
עוזיאל סי נ"ד.
 8תקצר יריעתנו מלמצות בה את הדיון הארוך הקיים בפוסקים בשאלה האם נישואין שלא כדת משה וישראל
מחייבים גט בעת פרידת בני הזוג או לא .הסברה להצריך גט למרות שלא היו קידושין כהלכתם מבוססת על
הכלל 'חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות' ,והואיל וכל העיר שהוחזקו בה כזוג יכולים להעיד שבכוונת
השניים לחיות חיי אישות גמורים כזוג ,הרי חיי האישות ,שהם קניין כשלעצמם בקידושין ,הופכים אותם לזוג
כהלכתו ,שפירודו מצריך גט.
רבים מן האחרונים דנו בהרחבה במחלוקת מקצת הגאונים )שהובאו ברמב"ם דלהלן( והמרדכי )בקידושין תקל"ג בשם ר'
ברוך( עם הרמב"ם )גירושין פ"י הלכה יט( האם ביחסי איש עם אישה פנויה )למעט גרושתו( מתקיים הכלל 'חזקה אין
אדם עושה בעילתו בעילת זנות' ובהשפעתה על הנידון שלפנינו .אך לכאורה נראה ,שאין לשאלה זו קשר חשוב לענייננו.
שם מדובר באדם היודע את חומרתו של איסור זנות ומאמין בתורת משה .השאלה היא ,האם בעל משום שתקפו יצרו,
או שוודאי לא היה אוכל איסור במקום שיש לו היתר ,ומן הסתם התכוון לקדשה.
אך בנידון דידן מדובר באדם ,שאינו מאמין בתורה ובהלכה .מצד שני וודאי התכוון לחיות עם האישה חיי אישות
שאינם זנות ,אך הוא רוצה לעשות זאת שלא על-פי ההלכה .בדבר זה לא שמענו במפורש את דעותיהם של הרמב“ם
ובני מחלוקתו בכך .האחרונים התייחסו לנושא זה בעיקר מסברת עצמם .השאלה העיקרית שדנו בה היא ,האם כוונה
לאישות מליאה בלא כוונה לקניין קידושין מן התורה יוצרת חלות הלכתית לזיווג ,או שהזיווג נוצר כדבר שמחוץ להלכה,
וממילא גם אין צורך בגט .רוב פוסקי הדור הקודם הבינו שאין כל משמעות הלכתית לזיווג שאין בו קידושין כהלכתם.
עיין בעיקר שו“ת היכל יצחק ח"ב סי‘ לא ,פסקי עוזיאל סי‘ ע"ה ואגרות משה אהע"ז ח"ג ,סי' כ .הם דחו את סברתו
של ר‘ יוסף רזין בצפנת פענח )כ"ו -כ"ז( ,שישראל לא גרע מבן נוח ,שיש בו אישות גם בלא קניין קידושין ,ואשתו
נאסרת לעולם מחמת אישותו .גם הגר"ש ישראלי בשו“ת חוות בנימין סי' נ"ה שלל באופן ברור אפשרות של קיומו של
צד אישות בנישואין שלא עפ"י ההלכה )פרט לצורך לכתחילה בגט לחומרא( .אמנם כמה מרבני דורנו נוטים לראות צד
אישות באדם המייחד לו את בת זוגו ,אף שאין לו בה קניין כהלכה מדעת ,וכך הבנתי ממה שרמז לי גם הרב מ' אליהו
שליט"א את דעתו) .וע"ע פסקי דין רבניים כרך ו' עמ‘ שס"ה ועוד (.מכל מקום ,המקרה הוא גבולי ,וייתכן שהגדרה
אחרת של נישואין אזרחיים על-פי דברינו הנ“ל תקל על פרידה כהלכתה בין השניים.
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בבתי הדין החילונים לענייני משפחה ,המכשילים לענ"ד את הצבור לעתים באיסור אשת איש
בלחצם על הבעל לתת גט .ידוע לי ,שבעוונותינו ,רבים מצבור שומרי המצוות ,ואפילו מן החרדים,
מעדיפים היום דיון בבתי הדין החילונים לענייני משפחה מאשר בבתי הדין הרבניים .אין לשער
את הרעות החולות הצומחות מכך ,ואנשי התורה שותקים ומתעלמים מכך.
לטעמי  -ההישג העיקרי של הצעתנו ,שלמענו הסכמתי לקפל דגלים יקרים וחשובים הוא ,שאדם
לא ייחשב כפנוי אם אינו פנוי גם על-פי ההלכה ,ואף אם היה נשוי בנישואין אזרחיים ,ואף
אם הותרו נישואיו בהתרה אזרחית .החשש מהרביית ממזרים ,חלילה ,בחסות החוק ,מדריך את
מנוחתי .לטעמי הוא אסון הן מהסיבה ה'דתית' ,שהרי לפי ההלכה מדובר כאן בחטא שאין שעור
לחומרתו ,והן מהסיבה הלאומית שהרחבתי עליה בדבריי על מרשם וגיור ,על החשש מן הצורך
בספרי יוחסין.
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ההצעה
.1

ברמת חוק יסוד ייקבע :השבת היא יום המנוחה הרשמי של מדינת ישראל.

.2

שרדי ממשלה ,מוסדות חינוך ,מפעלי תעשייה ,בנקים ,שירותים ומוסדות מסחריים יהיו סגורים
בשבת .איסור זה יחול על אזורים עירוניים כמו גם על קיבוצים ,מושבים ,או אם הדרך.
מפעלים חיוניים ,בתי חולים ושירותים חיוניים יקוימו במתכונת שבת ,כנהוג היום.

.3

זכותו של עובד לשבות בשבת .זכותו של עובד שאינו יהודי לשבות ביום המנוחה הדתי שלו.
לא יופלה עובד שומר שבת בקבלה למקום עבודה או בקידום בה .בעל עסק עצמאי לא יעסיק
עובדים בשבת .מקומות עבודה הפועלים בשבת יעסיקו אנשים בשבתות על בסיס של תורנות,
ויאפשרו לשומרי שבת ,במידת האפשר ,תעסוקה ששכרה גבוה יותר במשך השבוע.

.4

לא ייאסר על מסעדות ובתי בילוי לפעול בשבת ,בהקפדה על מסגרות של מיקום ושל רעש
מתאימים .על מספר מוגבל של חנויות מכולת קטנות ,תחנות דלק ובתי מרקחת לא ייאסר
לפעול בשבת .זיכיון לפעולה בשבת יכול שיינתן על בסיס תורנות ,ויותנה באגרה מיוחדת.
מסעדות ,מוזיאונים ומקומות בילוי אחרים הפתוחים בשבת ישבתו יום אחר בשבוע .פרטי
ההסדרים ייקבעו ויוגדרו בידי ועדה מוסמכת מטעם הרשות המקומית.

.5

נתיבי תחבורה יישארו פתוחים כל שעות היום וכל ימות השבוע .ביישובים או שכונות שרוב
מכריע של תושביהם שומרי שבת ,או במקומות אחרים שבהם חשיבות מיוחדת להגבלת תנועה
לזמן מסוים ,יכול שנתיבי תנועה ייסגרו למשך השבת או חלקים ממנה ,לפי החלטה מוסמכת
של הרשות המקומית .רשויות מקומיות וציבוריות רשאיות לנקוט צעדים במטרה לצמצם את
היקף תנועת כלי הרכב בשבתות במקומות מסוימים .נתיבי תנועה עורקיים לא ייסגרו מטעמי
שמירת שבת.

.6

תתאפשר תחבורה ציבורית בשבת בצורה מופחתת ומוגבלת ,על מנת לאפשר תנועה לנזקקים
לה ,ולשמור ככל שניתן על צביונה של השבת בפרהסיה ועל הגבלת הצורך לעבוד בה .תישקל
הפעלת התחבורה הציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים ובאמצעות כלי רכב קטנים )כגון
מיניבוסים(.

.7

מוסדות מסחריים שרצונם בכך יוכלו לפעול במוצאי-שבת ,ולהאריך שעות פעילותם במשך

.8

יינקטו צעדים על מנת להקל על בילוי בשבת כגון ביקור במוזיאונים ,גני חיות או גנים
לאומיים ,או השתתפות באירועים ,בצורה שאין בה חילול שבת )כגון אפשרויות לרכישת
כרטיסים מוקדמת(.

.9

תיבדקנה דרכים להעברת אירועים ספורטיביים ואחרים ,שנהוג לקיימם בימי שבת ,ליום
חול.

 .10ייעשה מאמץ מקיף להעביר את המשק כולו לשבוע עבודה בן חמישה ימים ,כך שתתאפשר
פעילות חברתית ,משפחתית ,ספורטיבית ותרבותית משותפת גם מעבר ליום השבת על אופיו
המיוחד .עובד הנדרש לעבוד בשבת לא יידרש לעבוד גם ביום המנוחה הכללי האחר.
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השבוע.
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 .11שמירת שבת בצה"ל תידון במסגרת דיון כללי במסגרת הצבאית.
 .12ההסדרים לגבי שבת לא יחולו על מועצות מקומיות שרוב תושביהן אינם יהודים.
 .13נציגים ישראליים רשמיים בחו"ל לא יקיימו פעילות דיפלומטית רשמית בשבת ובמועדי ישראל,
ולא יחללו שבת בפרהסיה אגב פעילותם הרשמית.
 .14פרטי ההסדרים ,קביעתם של מוסדות חיוניים ומתכונת שבת ,זיהויים של עורקי תחבורה
ראשיים ,הסדרי תחבורה ציבורית ומגבלות מקום ורעש לפעילות בשבת ייקבעו על ידי ועדות
מיוחדות .להסדרים ברמה הארצית ,תורכב הוועדה בידי ראש הממשלה .להסדרים מקומיים
תיקבע הוועדה על-ידי ראש המועצה המקומית ושר הפנים ,בהתייעצות עם נציגי כל הסיעות
ברשות .הסדרים לעניין יום סגירה חלופי לשבת ושעות פתיחה מוגברות ייקבעו בתקנות או
בחקיקת משנה עירונית.
 .15הסדרים אלו ייאכפו בצורה קפדנית ושיטתית על מנת לשמור אפקטיבית על דמות הפרהסיה
בשבת.
 .16בהצעה זו איננו עוסקים בפירוט בכל הסדרי השבת הקיימים .אנחנו ממליצים כי הסדרים
אלה ייבדקו מחדש לאור העקרונות של הצעותינו.

דברי הסבר  -רות גביזון
רקע
אחד ממוקדי המחלוקת המעשית והסמלית המרכזיים ביותר ,בין שומרי מצוות וחופשיים בשנים
האחרונות הוא נושא שמירת השבת .על העברת המשחן בליל ששי ,פרשה אגודת ישראל מממשלתו
של אהוד ברק.

1

מהצד החילוני ,ליווה את ההעברה קהל נרגש ,שקיבל אותה במחיאות כפיים.

המאבק מנוהל ,משני הצדדים ,ברמת רטוריקה גבוהה מאוד .מן הצד החילוני מדובר על כפייה
דתית ועל הצורך להיאבק בה ,ומן הצד הדתי מדובר על פגיעה בעצם היהודיות של המדינה.
אלא שדווקא כאן יש פערים גדולים בין הצבורים עצמם ובין השיח הציבורי של חלק מן
המנהיגות שלהם .לדעתנו ,הכוחות האמיתיים הפועלים בעניין זה כיום הם האינטרסים של
ממסדים פוליטיים ,כלכליים ודתיים .אין מדובר במחלוקת תרבותית כה עמוקה ,כפי שעשוי
להידמות ממבט ראשון .כאשר מבחינים בין היסודות האלה ,נראה כי חוקי המדינה יכולים לספק
לנו מסגרת נכונה לטיפול הולם בסוגיות אלה.
להבדיל מנושאי השבות והנישואין והתרת הנישואין ,שהיו שנויים במחלוקת חריפה בין קבוצות
יהודיות מראשית הדרך ,לא הייתה מחלוקת דומה בנושא שמירת השבת .הסדרים ראשוניים
בנושא זה נכללו כבר בהוראות הראשונות של השלטון היהודי בשנת  .1948הפשרה הראשונית
הייתה ברורה ויציבה למדי ,והייתה מבוססת על הבחנה חריפה בין פרטי לבין ציבורי .איש לא
 1ש"ס והמפד"ל לא נקטו עמדה דומה .יש להזכיר כי ממשלת יצחק רבין הראשונה נפלה ב 1977-לאחר שהמפד"ל פרשה
ממנה כי מטוסי קרב שרכשה ישראל נחתו לאחר כניסת השבת.

224

פרק שלישי :שבת

נדרש לשנות או אורחות חייו בביתו פנימה ,ולא הייתה הגבלה על תנועה ברכב פרטי ,אולם הייתה
הקפדה רבה על שמירת שבת בפרהסיא ,והייתה השבתה כמעט גמורה של מסחר ובילוי .חנויות
ומסעדות בודדות היו פתוחות בשבת .פרט לחיפה ולאזורים לא-יהודיים ,בהם נתקיימה תחבורה
ציבורית ,לא הייתה כמעט תחבורה כזו .במקומות שונים )לרבות ירושלים( נתקיימו סידורים
"לא רשמיים" בהיקף מוגבל .האפשרות להקשיב לרדיו ,או להשתמש בטלפון ,נתפסה כחלק
מאורח החיים הפרטי ,ושידורי רדיו ,כמו גם שירותי טלפון ,התקיימו בשבתות כסדרם .כאשר
הוכנסה בשנות ה '60-הטלוויזיה הישראלית ,היא לא פעלה בשבתות .אולם ניסיון להנציח מצב זה
באמצעות הפעלת חוקי העבודה לא עלה יפה ,ובית המשפט דחה עתירה לפיה הפעלת הטלוויזיה
בשבתות איננה חוקית.

2

התחום שנותר פתוח לדיון הוא האופי הציבורי של השבת .בנושא זה הגיעו להסכמה מהירה לא
רק בגלל ההבטחה שניתנה על-ידי ראש הסוכנות היהודית דאז ,דוד בן-גוריון ,במכתב הסטטוס
קוו המפורסם ,עוד לפני קום המדינה ,אלא בעיקר מפני שהמנהיגים של הציבור החילוני בישראל
תמכו בשמירת אופי תרבותי ייחודי ושונה לשבת ,משיקולים לאומיים-תרבותיים עצמאיים.
ההסכמה לא הייתה בבחינת ויתור לשומרי המצוות ,או ניסיון להימנע מלפגוע ברגשותיהם ,אלא
אינטרס משותף של חילוניים ודתיים לשמור על השבת כיסוד תרבותי מאחד.
אבל ,בנושא השבת חלו בשנים האחרונות התפתחויות דרמטיות בשני המחנות .המציאות
החברתית-כלכלית השתנתה במהירות ובנוסף התעצמה הסמליות של המחלוקת .רמת הפעילות
הציבורית בשבתות גדולה עתה לאין שעור מזו שהייתה נהוגה בעשורים הראשונים לקיום
המדינה )דווקא ברמת התחבורה הציבורית העירונית ישנה ירידה ,וזאת בשל עליית רמת החיים.
הדבר יוצר בעיה אמיתית ,שכן הגבלות התנועה הופכות נחלתן הכמעט הבלעדית של המעמדות
החלשים(.

3

מדובר הן בבילוי ,הן במקומות הארחה ,הן בנשפים ומסיבות והן בפעילות מסחרית

בהיקף נרחב.
רמת פעילות זו גורמת לפגיעה באופייה הייחודי של השבת כיום שאיננו חול ,וכיום מנוחה שיש
בו פנאי לעיסוקים שונים מאלה של טרדת השבוע .היא גם גורמת להגברת הניכור של שומרי
המצוות .חלק מהם מקיים מאבקים ,לעתים אלימים ,במטרה להגביל את פתיחת בתי העסק
האכיפה נגד הפרתם של איסורי שבת .ניסיונות כאלה הניבו החלטות משפטיות שאיימו ,בעצמן,
לגרום למשבר 4 .בשלב מסוים הוחלט כי מטוסי אל-על לא יטוסו בשבתות ,וכל הניסיונות לשנות
את ההחלטה הזאת ,על מנת לשפר את יכולת התחרות של החברה נכשלו .חלק מן החופשיים,
 2בג"צ  287/69מירון נ' שר העבודה ואח' ,פ"ד כד).337 (1
 3גם המעמדות החזקים נפגעים באופן עקיף :בני-נוער ,שטרם הגיעו לגיל בו ניתן להוציא רשיון נהיגה ,תלויים
בבני-משפחתם – בכל הקשור בניידותם .היעדר התחבורה הציבורית משפיע אפוא בעקיפין גם על המעמדות החזקים.
 4כך ,למשל ,נפסק כי לא ניתן להרשיע חנויות הפועלות בקיבוצים בהפרת חוקי שבת ,שכן האיסור חל רק על יהודים,
ולא ברור כי קיבוץ הוא גוף "יהודי" ...במקרים אחרים ,ניסיון להרשיע מי שעבד בחנות או בקיוסק בשבת נכשל כי
התביעה לא הוכיחה את יהדותו של העובד .ראו ,למשל :עב'  ,800125/97מ"י נ' היפרטוי מרכז הצעצועים בע"מ ואח' ,תק
)עב(  41 (3) 2000וכן ,תב"ע )נצרת( נז /8-78מ"י נ' גוד נייט סנטר בע"מ ,תק )עב( . 312 (3) 1999
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והמסעדות בשבת ,או לסגור בה כבישים .לעתים מתקבלת החלטה פוליטית מפורשת להגביר את
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מצדם ,נוקטים גישה עקרונית נגד מה שהם רואים ככפייה דתית ,כגון החלטות להימנע מפתיחת
קניונים בשבתות ,פעילות נגד עסקים העובדים בשבת ,או החלטות לסגור דרכים מסוימות למשך
השבת .עמותות כגון "עם חופשי" שמות להן למטרה לאפשר פעילות עסקית ומסחרית מלאה ובלתי
מוגבלת בשבתות.
הצעתנו איננה חדשנית .למעשה ,היא דומה למדי להצעות שהתגבשו בנושא זה ברוב הקבוצות
שישבו על מדוכת השבת.

5

היא מאפשרת בילוי חופשי בשבתות ואת פעולתם של העסקים

הנדרשים לשם כך ,כגון בתי קולנוע או מסעדות ,אך מגבילה פעילות ממשלתית ,רשמית ,יצרנית
או מסחרית 6 .המטרה היא עקרונית ומעשית :מצד אחד ,לשמור על ייחודה של השבת כיום מנוחה
משותף ,בעל צביון שונה מימי החול .מצד שני ,לא להכתיב לציבור החילוני והלא אורתודוקסי
את דרכי בילוי השבת שלו ,ולא ליצור מצב שבו הוא כפוי "לשמור" שבת.
אני פטורה מן הבעיה התיאולוגית המרתקת הנובעת מן העובדה שמבחינה דתית-הלכתית ,סוג
אחד של "חילול" שבת איננו שונה מסוג אחר .ראשית ,יש פה שיח פנים-דתי מעניין בין הזרמים.
שנית ,גם בתוך הקהילה האורתודוקסית יש שיח מרתק על ההתייחסות הנכונה של אדם שומר
מצוות ,ושל המנהיגות הדתית ,להסדרים מדינתיים שאינם אוסרים על חילול שבת.

7

אומר רק

שלטעמי ,אין בהסכמה כזו משום לגיטימציה דתית לחילול שבת .חוקי המדינה מלכתחילה אינם
אמורים לשקף את הלכות הדת .הם אמורים לספק מסגרת חיים הולמת לקהילות החיות כאן.
קהילות אלה כוללות רוב ניכר שאיננו שומר שבת באופן מלא .החוקים אמורים לאפשר לשומרי
מצוות לשמור שבת ,אבל הם אמורים גם לאפשר למי שאיננו שומר מצוות לפעול במסגרת חירותו
הבסיסית .שומרי מצוות הרוצים להיות שותפים בניסוח חוקי המדינה – ראוי כי יבחינו בין חוקים
אלה ,החלים על הכלל ,ובין המצוות ,החלות עליהם .בדרך כלל ,רק שותפות כזאת תבטיח את
יכולתם להשפיע על עיצוב התרבות הציבורית המשותפת ,מעבר להגנה על זכותם שלהם לחופש
דת ,הגנה אותה יש לשמור גם אם הם עצמם מתבדלים מן המדינה ומחוקיה .יש גם הבדל גדול
בין חוסר תמיכה בחוקים המאפשרים חילול שבת ובין התנגדות פעילה להם .דבר זה בולט במיוחד
לאור העובדה שהעיקרון המשפטי הוא כי כל דבר הוא מותר ,אלא אם כן נאסר .העדר חוק
יבטיח ,בדרך כלל ,פעילות חופשית בשבתות .חוקים יידרשו ממילא רק להגבלת פעילות .שומרי
המצוות אינם נדרשים לאשר או להכשיר פעילותם של אחרים בשבת .הם אכן נדרשים לקבל כי
מסגרת החוקים המשותפת איננה מיועדת לאכוף את מצוות הדת על מי שאינו חפץ לשומרן.

 5הבחנות דומות היו גם לב ההצעות של גופים כגון "הסכמה לאומית" .הרב יואל בן-נון ואנוכי גיבשנו הצעה דומה
במסגרת פעולתה של ועדה ליחסי חילוניים ודתיים שכונסה על ידי מי שהיה אז שר הדתות ,זבולון המר ,בראשית שנות
השמונים .יש מי שרואים בכך הוכחה ליתרונות של הסכמים .לו הייתה מתקבלת אז החלטה דומה לזו שהצענו ,ייתכן כי
לא היינו מגיעים היום למצב של קניונים פתוחים בשבת.
 6איננו מציעים לשנות את המצב הקיים לגבי תחנות דלק ,למשל :רוב התחנות סגורות בשבתות ,אך בכל עיר או אזור
יש תחנות פתוחות ,המאפשרות לאלה הנוסעים בשבת לתדלק את רכבם )סעיף .(4
 7סוגיה זו באה לידי ביטוי דרמטי בדיוניה של ועדת צמרת על סגירת כבישים בשבת בכלל ,ועל בעיות התחבורה
בירושלים ,וברחוב בר-אילן בה ,בפרט .נציגי הקהילות החרדיות השתתפו בדיונים ,אולם סירבו לחתום על ההמלצות
שכללו גם הסדרה של תחבורה ציבורית מסוימת בשבתות.
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מבחינת הציבור החופשי ,הנטל שלי הוא להצדיק מדוע אני תומכת בהגבלות כלשהן על חירותם
של אנשים ,בעלי עסקים כמו גם צרכנים ,לעשות בשבת כאוות נפשם ,משל היה מדובר ביום חול.
בהקשר בו אנו עוסקים ,אני צריכה להסביר מדוע ההסכמה שלי להגבלות כאלה איננה "כניעה
בלתי מוצדקת" לדרישות דתיות ,ומדוע היא איננה פגיעה חמורה בחופש מדת .תשובתי פשוטה:
ייתכן כי הטעם של דתיים להסכים להסדר כזה הוא רצון לכפות אותי להימנע מחילול שבת
מטעמים דתיים .אבל ,הטעם שלי להסכים איננו הרצון להתחשב בשאיפותיהם בעניין זה .אמרתי
כבר כי הרצון הדתי איננו לגיטימי בעיניי כהצדקה לחוק שיגביל אותי .הטעם שלי להסכים הוא
רצוני העצמאי שלי ,כאישה יהודייה חופשייה ,החיה במדינה שרוצה לשמור את תרבותה הציבורית
יהודית-עברית ,בביטוי בולט ומשמעותי של ייחוד השבת בפרהסיא הישראלית .אני מקבלת ,לכן,
שיש פה הגבלת חירות מטעמים תרבותיים .כאשר פרטים אינם רוצים בשמירת התרבות ,או
חולקים על הדרך בה מוצדק לשמור עליה ,אכן יש בהגבלת החירות שלהם משום כפייה תרבותית
ופטרנליזם מסוימים .אבל ,לדעתי ,כפי שאסביר להלן ,אלה ניתנים להצדקה .מכל מקום ,כפייה
דתית אין כאן .ולכן אין כאן ,מבחינה מושגית ,אף פגיעה לכאורה בחירות של אדם שלא להיות
נדרש למלא מצוות דתיות .הסדרי השבת המוצעים כאן אינם דורשים מאיש לשמור מצווה
כלשהי הכרוכה בשמירת שבת .השיח של "כפייה דתית" בהקשר זה נראה לי ,לכן ,לא הולם
ומטעה .בעיקרון ,לדעתי ,הסדרי השבת במדינת ישראל אינם מהווים פגיעה בלתי מוצדקת בזכויות
בסיסיות )פרט לנושא התחבורה הציבורית( .מטעם זה ,הם צריכים להיות נדונים ברמה פרגמטית
של הסכמה ,ולא ברמה העקרונית של שיח זכויות .מאותו טעם ,הפורומים ההולמים לדיונים כאלה
הם פורומים קהילתיים וציבוריים  -ולא הכרעות שיפוטיות .תמיכה בכל אלה יכולה להימצא
בעובדה כי בכל החברות המערביות יש הבחנה ברורה ,מבחינת דפוסי פעילות ,בין ימי השבוע ויום
מנוחה .יום המנוחה נקבע בכולן על-פי התרבות השולטת – הנוצרית .ביום ראשון יש ,בהתאם,
הגבלות ניכרות על אורחות החיים הנהוגים בימי שבוע אחרים .חלקן נאכף בחוקים ,וחלקן הוא
תוצאה של קונבנציות חברתיות .כך הדבר אף במדינה כארצות הברית ,בה יש הפרדה גמורה,
על-פי מצוות החוקה ,בין דת ובין מדינה.
לפני שאגש להצדקת ההגבלות בשבת המוצעות כאן ,אני צריכה "לנקות את השולחן" מטענה
חוקתית נוספת העשויה להיות מועלה כנגד הצעתנו .תישמע ודאי טענה משפטית כי הגבלת
הפעילות המסחרית בשבת נוגדת את חוק יסוד :חופש העיסוק ,ויש בה אף משום פגיעה בקניינו
האדם וחירותו  -ולכן היא בלתי חוקית או אף בלתי חוקתית .ממילא ,כך משתמע ,אין מקום
להמליץ עליה .אני דוחה טענה זו :חופש העיסוק ,חירות הפעולה וחופש הקניין כזכויות חוקתיות
אין פירושן חופש לקיים פעילות עסקית שבעה ימים בשבוע או  24שעות ביממה 8 .הגבלה מטעמים
של אכיפת יום מנוחה כללי היא למטרה ראויה .להערכתי ,ההגבלות שאנחנו מציעים בהחלט אינן
עולות על הנדרש .ייתכן כי יהיו כאלה שלא יסכימו לרכיב כזה או אחר של ההגבלות המוצעות
על-ידינו ,אולם טיעון מקדמי גורף ברמה החוקתית אין כאן.
 8האם אנו רוצים מערכת רישוי עסקים ,שבה כל העסקים יכולים להיות פתוחים  24שעות ביממה? יש בכך אמנם מן
הנוחיות למי שנזכר בארבע לפנות בבוקר כי הוא זקוק בדחיפות למצרך מסוים .אבל ,לצורך זה אולי נקיים תורנות של
חנויות פתוחות ברציפות .ודאי שלא נוותר על הזכות והחובה להסדיר שעות פתיחה וסגירה של עסקים.
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של בעל העסק ,ובחירותם של בעלי עסקים וצרכנים פוטנציאליים ,המוגנים בחוק יסוד :כבוד
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הצידוק החברתי-תרבותי לייחוד השבת מימי שבוע אחרים מבוסס על ההנחה כי לציבור הישראלי
כולו יש עניין בקיומו של יום אחד בשבוע שיהיה יום מנוחה .יתירה מזו ,לא די כי לכל אדם
תהיה זכות לנוח מעבודתו יום אחד בשבוע ,לפי בחירתו או לפי האינטרס של מעבידו .חיוני
לחברה כי יום זה יהיה משותף לכל חלקי הציבור ,על מנת שתתאפשר בו פעילות משותפת של
קבוצות ,משפחתיות ואחרות .יש הסבורים כי יום מנוחה משותף זה צריך להיות נייטרלי מבחינת
הדת ,בייחוד בחברות רב-תרבותיות ורב-דתיות .לפי טיעון זה ,יום המנוחה המשותף הוא מרכיב
חשוב בבניית האומה האזרחית ,זו המשותפת לכל אזרחי המדינה .לכן ,יהיה בחברה יום מנוחה
משותף ,ומחייב ,לכל מרכיביה ,ובנוסף לכך יהיה לכל אדם בחברה יום שבתון נוסף לפי מצוות
דתו .ייתכן כי באופן עקרוני זהו אכן פתרון נכון לחברות רב-תרבותיות חזקות .אלא שזה איננו
פתרון הנראה הולם למדינה היחידה בעולם ,שיש בה רוב יהודי ,ואשר הוקמה כדי לאפשר
ליהודים לחיות בחברה היחידה בעולם שיש בה תרבות ציבורית יהודית-עברית .גם בכל המדינות
האחרות ,יום המנוחה הכללי נקבע לפי המסורות התרבותיות ,בדרך כלל הדתיות ,של רוב
האוכלוסייה ,ואנשים שיש להם תרבות או דת אחרת מסתגלים למסגרת התרבותית בה הם חיים.
לכן ,אין לנו כל קושי להמליץ ,כפי שהיה מאז ומתמיד ,כי בישראל  -לגבי קהילות יהודיות -
יום המנוחה הרשמי יהיה השבת .זאת מאחר שהתרבות היהודית ,גם זו של מי שאיננו שומר
מצוות ,נותנת לשבת מקום חשוב .אנו שואפים לחזק את מקומה זה של השבת בתרבות היהודית
על כל גווניה ,תוך הדגשה כי השבת חשובה לא רק לשומרי המצוות .בהקשר זה ,לא מדובר
כאן אך בפשרה מפני דרכי שלום ,ובהימנעות מוסכמת מפגיעה ברגשותיהם ובהעדפותיהם של
שומרי המצוות 9 .לטעמי ,הסדר מוסכם בנושא אופייה הציבורי של השבת הוא אינטרס עצמאי של
יהודים שאינם שומרי מצוות .אינטרס זה כולל רצון להגביר אחדות וזיקות משותפות עם שומרי
מצוות ומסורתיים ,אך גם – ולא פחות – אינטרס עצמי חזק בהדגשת יסודות תרבותיים משותפים
של יום מנוחה ושל הזדמנות מובנית לא לעסוק בעניינים בעלי אופי תעסוקתי ,צרכני ומסחרי.
למעשה ,האינטרס של יהודים חילוניים באופי ייחודי של השבת גדול יותר מזה של יהודים שומרי
מצוות או דתיים לפי כל זרם .עבור האחרונים – השבת מסייעת להם לשמר את זהותם היהודית
מעצם ייחודה הדתי .היא מבנה את יומם ואת אופיו המיוחד .דווקא עבור החילוניים ,שאין להם
תמיכה דתית להבחנה בין חולין ובין ימים של טכס ושל חשיבה ,יש חשיבות מיוחדת במסגרות
חיצוניות שתחייבנה מתן תוכן מיוחד ויוצא דופן לשבת .נכון שהאינטרס הזה קיים רק ליהודים
חילוניים הרוצים לשמר מרכיב תרבותי של זהותם כיהודים ,והסבורים כי ייחוד של השבת בספירה
הציבורית הוא מרכיב כזה .אבל בנקודה זו ,מחקרים מוכיחים כי דווקא אני מבטאת יותר את
הציבור החילוני מאשר נושאי דגל המאבק בכפייה דתית.

10

מכל מקום ,אני סבורה כי זה סוג

השיח שצריך לנהל כאן ,במקום מאבק בין סיסמאות.
הצעתנו מגבילה במידה רבה את החירות של פרטים לעסוק בפעילות יצרנית או מסחרית בשבתות.
אני רואה את הגבלת החירות הזאת כמוצדקת ,מפני שהיא הכרחית על מנת לייחד את השבת

 9אם כי רוח האמנה כולה היא רוח של פשרה.
 10ראו ,למשל ,ניתוח עמדות הציבור לגבי השבת אצל ש .לוי ,ח .לוינסון ,א .כ"ץ יהודים ישראלים :דיוקן – אמונות,
שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל ) 2000מרכז גוטמן ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,2002 ,ירושלים(.
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כיום מנוחה כללי .כאמור ,אינני רואה בה "כפייה דתית" כלל ועיקר ,שכן הצידוק לקיומו של
יום מנוחה כללי הוא תרבותי-כללי .למעשה ,הצידוק ליום מנוחה כללי ומשותף איננו רק אינטרס
לאומי-תרבותי של העם היהודי ,אלא אינטרס אוניברסלי .הייחוד של היהודיות הוא רק בקביעה
כי היום שיהיה יום המנוחה הוא השבת דווקא .העובדה כי יום המנוחה השבועי הוא השבת ,שיש
לה גם משמעות דתית ,איננה משנה את האופי הציבורי-כללי של ההגבלות בה .צריך לזכור כי
קיומה של פעילות בשבתות )הן לגבי מוסדות חיוניים והן לגבי מקומות בילוי( מסייעת לשמור על
רמת הרווחה של הנזקקים לשירותים אלה ,אולם מכבידה על ההנאה מיום המנוחה השבועי של
מי שחייב לעבוד ולהפעיל אותם .אם נבטל את האיסור הכללי על פעולות של מסחר ושל ייצור
בשבת ,נגיע מהר מאוד למצב שבו יהיו לחצים גדולים על עובדים לעבוד בשבתות ,הן כלכליים
והן אחרים .הדבר יגרום הן להפליה של שומרי שבת ,והן לסיכול היתרון של יום מנוחה משותף
לרוב הגדול של הציבור בישראל.
המלצותינו מקבלות כי תפיסות הבילוי המתאימות ליום המנוחה השבועי שונות אצל חלקים
שונים באוכלוסייה .הן מאפשרות לאלה שאינם שומרי מצוות לבלות לפי בחירתם ,תוך הגבלות
המתבקשות משמירת האופי הציבורי של יום המנוחה ,ומן הרצון לכבד את שמירת השבת של
ציבור שומרי המצוות .סגירת רחובות המשרתים בעיקר ציבור זה היא לכן מוצדקת כעניין של
כבוד הדדי .אף בית המשפט אישר נוהג זה .בדומה ,המקומות בהם מתקיימים הבילויים צריכים
לא להפריע את מנוחת השכנים בכלל ,תוך התחשבות מיוחדת במנוחתם של אלה השומרים שבת.
יש לטפל בעניין זה במסגרת הכללים הרגילים לרישוי עסקים ולמניעת מטרדי רעש או מטרדים
אחרים .גם בכך אין עניין של כפייה דתית )ואף לא עניין של תרבות ייחודית(.
נטען כלפינו כי ההבחנה שאנו עושים בין פעילות מסחרית ובין בילוי איננה מעשית ואף איננה
מוצדקת .יש כאלה שעריכת קניות היא הבילוי שלהם .גם הגוון ה"נמוך" של פעילות צרכנית עלול
להיות מטעה .קניית ספרים או תקליטים היא עיסוק תרבותי "גבוה" יותר מאשר בילוי במועדוני
לילה צעקניים .לדעת משמיעי הטענה הזו ,ההצעה תהיה יותר קבילה אם היא תוותר על ההבחנה
הזו כליל ,או אם תציע היא הסדרים מגבילים שלא יהיו מבוססים עליה .לפי גישה זו ,עדיף
יהיה לעשות הגבלות לפי אזורים )מרכזי קניות מחוץ לשכונות מגורים יוכלו להיות פתוחים ,כמו
גם מרכזי בילוי במקומות דומים ,בעוד שכונות המגורים "תושבתנה"( ,או לאפשר פעילות עסקית

נכון כי במדינות מערביות רבות נשחק האיסור על פעילות מסחרית ביום המנוחה השבועי
)שהיה קשור למסורת הנוצרית( .שחיקה זו היא תוצאה משולבת של תהליכי חילון רחבים ,ושל
התגברות התרבות הצרכנית-מסחרית בחברות אלה .התוצאה המצטברת היא כי בעיני רבים,
הבילוי המשפחתי המועדף  -זה שעושים אותו ביום המנוחה המשותף  -הוא עיסוק בקניות .נכון
גם כי גם בישראל אנו עדים לשילוב של שני תהליכים אלה ,ואלה מניבים תביעות להסרת
ההגבלות על פעילות מסחרית בשבתות .עלי להודות ,אפוא ,כי הצעתנו בעניין זה היא פטרנליסטית
במובהק :היא אכן מגבילה את חירותם של פרטים לשלול מעצמם )ומפרטים אחרים ,וגם מחברתם
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ומסחרית בשעות מוגבלות יותר ,מאשר בימים רגילים של השבוע.

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל
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בכלל( את ההזדמנות לעשות פסק-זמן מהעיסוקים השגרתיים ,לטובת עיסוקים אחרים השונים מן
העיסוקים של היום-יום.

11

עריכת קניות היא כמובן עיסוק לגיטימי .יחד עם זאת ,בכל הכבוד,

קניות אינן "עיסוק" המוגן בחוקי היסוד ,ולכן חירותם של הצרכנים "שוקלת" פחות מחירות
העיסוק והפרנסה של ספקי הסחורות והשירותים שאכן נפגעת מאיסור הפעילות בשבת .כפי
שראינו למעלה ,גם העיגון החוקתי של חופש העיסוק אינו מספיק על מנת לפסול את ההגבלות
על פעילות מסוימת בשבת .מאידך ,יש כמובן היגיון ברצון שתהיה לאנשים אפשרות לנצל את
השעות החופשיות שלהם ,ובעיקר את אלה המשותפות ,גם לקניות .למטרה זו יש להגמיש את
שעות הפתיחה של עסקים איננו מטפלים כאן בבעיה הנוצרת ביחסים בין בעלי רשתות שיווק
או מפעלים גדולים ובין עסקים משפחתיים קטנים .לראשונים אין בעיה לאייש משמרות ולעבוד
שעות ארוכות ,בעוד הדבר קשה הרבה יותר לעסקים משפחתיים קטנים ,המבוססים על עבודתם
של בני המשפחה עצמם .זוהי בעיה כללית ,שהסדרת שאלת השבת לא תוכל לפתור אותה .ראוי
להתייחס אליה במסגרת רישוי עסקים וקביעת אגרות וארנונות(.
כשלעצמי ,אין לי מחויבות עקרונית להבחנה בין פעילות צרכנית ופעילות של בילוי .תחושתי היא
כי זו הבחנה שניתן לתת לה הצדקה תיאורטית ,אבל עיקר כוחה הוא מעשי .חלק מכוחה הוא
דווקא בכך שאין בה משום נקיטת עמדה ערכית מדרגת כלפי סוגים שונים של בילוי .קולנוע,
הרצאות ,קונצרטים ומועדוני לילה ,כמו גם פיקניקים בדשא או ימי עיון בסוגיות בוערות – כולם
שווים בפני ההיתר.

12

חלק אחר מכוחה של ההבחנה הוא בכך שפתיחת עסקים יוצרת מסגרת

תחרות ותמריצים שונים לחלוטין מאלה של מוסדות בילוי למיניהם .מכל מקום ,בשלב זה ,לא
שוכנעתי כי נכון לוותר על ההבחנה הזאת .אם יתקבל פתרון הכולל פעילות צרכנית מסוימת
במסגרת המותרת ,יהיה כמובן צורך לקבוע הסדרים שיצמצמו את הפגיעה של פעילות זו באופי
הציבורי השונה של יום השבת )כך ,למשל ,בארצות נוצריות בהן נהוגה פתיחת עסקים מסחריים
ביום ראשון ,שעות הפתיחה שלהם מוגבלות ביותר(.
טענה מסוג אחר שהועלתה כלפי ההצעה הזאת היא במישור המעשיות :נטען כי המציאות
כיום היא כזו שלא תהיה כל אפשרות מעשית לאכוף הסדר שיגביל פעילות מסחרית בשבתות,
בעיקר במרכזי הקניות הגדולים .גם המצוקה הכספית של חלק ניכר מן הקיבוצים תיצור מצב
שבו הפסקת הפעילות בשבת ,שהיא היום ה"חזק" של הפעילות העסקית ,תהיה בלתי אפשרית.
חוסר האפשרות המעשית הזאת קשור הן לעוצמת האינטרסים הכלכליים של בעלי העסקים ,והן
להשתרשות נוהגי בילוי וצריכה שקניות בשבת הן חלק מהם .אין ספק שהמאבק סביב קבלת
הצעתנו ואכיפתה יהיה קשה .ייתכן כי חוסר יכולת אכיפה אכן יביא למסקנה שמוטב להגיע
להסדרים מוסכמים שיוכלו להיאכף ושלא יהיו )בפרפראזה( "גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד
בה" .אבל בשלב זה אנו עוסקים בבירור הבסיס הנורמטיבי להסדרי שבת מוסכמים .על בסיס
 11אני מחזיקה בעניין זה בדעתו של השופט זילברג בע"פ  217/68יזראמקס בע"מ נ' מ"י ,פ"ד כב) ,343 (2המציין כי השבת
היא מצווה "שכלית" – שהרי גם "השכל הישר" מורה לכל אדם לנוח מעת לעת; ולא "שמעית"  -שהיא מצווה אותה
מקיימים גם מבלי שברור הרציונל העומד מאחוריה.
 12תשובה זו איננה שלמה .כאמור ,יש לא מעטים שקניות היא צורת בילוי עדיפה שלהם .מעניין כי מבקרי ההגבלות
על מסחר בשבת בדרך כלל אינם מדברים על קניות כעל צורת בילוי .לטעמם ,ההגבלה בלתי מוצדקת גם מאחר והיא
עלולה למנוע מאדם שאיננו מספיק לעסוק בקניות בימי השבוע לעשות כן ביום המנוחה שלו.
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זה ,איסור פעילות מסחרית ויצרנית בשבת נראה לי מוצדק .הטיעון המעשי הוא חשוב ואי אפשר
להתעלם ממנו ,אולם חשוב מאוד לא להציג אותו כשווה משקל לטיעונים הנורמטיביים .לא
שמעתי טיעון נורמטיבי משכנע נגד סוג ההמלצות שאנחנו מביאים כאן .אם הטיעון הנורמטיבי
משכנע והדבר נראה חשוב מספיק ,הדבר עשוי לתת עוצמה חינוכית וערכית חשובה למאבק
המעשי נגד התופעה.
נטען גם כי ישנם אילוצים כלכליים או טכנולוגיים העלולים להביא לכך שאף האיסור על ייצור
לא יוכל לעמוד .כך ,למשל ,נאמר כי מפעל אינטל בקרית גת התנה את פתיחת המפעל בכך שהוא
יפעל  24שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע ,עקב עלויות גבוהות במיוחד של הפסקת העבודה
והתנעת המכונות מחדש .אין זה ענייננו להחליט בסוגיות כאלה .השיקול של ייצור מקומות עבודה
בישראל ושמירתם הוא שיקול כבד משקל עד מאוד .יחד עם זאת ,נראה לנו כי יש לעשות כל
מאמץ לא לשבור את העיקרון כי רק ייצור חיוני בהחלט מופעל בשבתות .אם יימצא כי הצורך
לעשות זאת ,במקרים מסוימים ,מכריע את הכף – יש לחשוב היטב איך לצמצם את הפגיעה
שפעילות יצרנית כזו בשבת תגרום  -הן במי שיצטרכו לעבוד בשבת והן בשומרי המצוות ,שלא
יוכלו לעשות זאת .כך ,למשל ,יש לקבוע כי עבודה בשבת תהיה על בסיס של תורנות ,כך שלא
תהיה קבוצת עובדים ששבתם חול דרך קבע.
המצב הקיים ,בו חירות התנועה בשבתות שמורה רק לבעלי רכב פרטי ,איננו מקובל עלינו .ישראל
צריכה לאפשר לכל תושביה החפצים בכך אפשרות להגיע בשבת ממקום למקום ברכב ,אף אם
אין להם גישה לרכב פרטי .זהו אחד הנושאים היחידים שבהם ה"סטטוס קוו" הקיים פוגע באופן
חמור בזכויות יסוד בסיסיות של אנשים ,וכאן המדובר הן בזכות לחופש תנועה ,והן בזכויות
הנלוות ,כגון הזכות לחופש התקשרות והתרועעות :אדם שאיננו יכול לפגוש את חבריו ביום השבת,
כי ידו איננה משגת לנסוע במונית ואין לו רכב פרטי ,הוא אדם שאנו מגבילים בצורה בלתי
מוצדקת את רווחתו .חומרת ההגבלה נהיית גדולה יותר כאשר היא צמודה למצב חברתי-כלכלי
ואיננה מוטלת כלל על אלה שאין להם מגבלה כזאת .מצד שני ,אוטובוסים הם רכב ציבורי
המיועד לנפח תנועה גדול ,ומידת הרעש ופליטת העשן שלהם קשים וחמורים .את התחבורה
הציבורית בשבתות יש לארגן ,לכן ,בצורה ההולמת את הרצון לשמור על האופי המיוחד של
השבת .ראשית ,יש להגביל את מספר הקווים ואת תדירות הנסיעה .דבר זה קיים בכל החברות
את זיכיון ההפעלה בשבתות לחברות שונות מהחברות הפועלות בקווים אלה בימות השבוע ,על
מנת להדגיש את ייחוד השבת ולצמצם את החשש לפגיעה בשומרי שבת ,מקרב עובדי חברות
התחבורה הרגילות.
– סעיפים  10-9ו 14-להצעה באים לתת מענה לשתי בעיות רציניות .ראשונה היא העובדה כי
שומרי מצוות בישראל מודרים באופן שיטתי מסוגי הפעילות המתקיימת בעיקר בשבתות ,הן
כמשתתפים והן כצופים.
13

13

העברת חלק ממוקדי הפעילות הזאת לימי חול תאפשר לשומרי מצוות,

אם כי תיתכן רכישת הכרטיס מראש והליכה רגלית למשחק – כפי שאכן עושים חלק מהצופים.
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המערביות .בנוסף ,יש לשקול שימוש בכלי רכב קטנים יותר .ייתכן כי יהיה זה גם מתאים להעניק
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למשל ,להשתתף במשחקי כדורגל או כדורסל ,או בתחרויות רכיבת אופניים .שנייה היא העובדה
כי קיומן של פעילויות אלה בשבתות מצריך ,כפי שאמרנו ,פעילות סביבתית של אנשים רבים,
שיכולתם לבלות את יום המנוחה בקרב משפחתם מוגבלת .מצד שני ,ברור כי תנאי לקיומן של
פעילויות כאלה הוא יום מנוחה משותף ,וכי השתתפות בפעילויות מסוג זה היא צורה לגיטימית,
ואף ראויה לעידוד ,של פעילות .דרך טובה לשלב את שתי המגמות היא להעביר חלק מן הפעילות
הזאת ליום ששי בשעות הצהרים ,או למוצאי-שבת.
הרעיון של שבוע עבודה בן חמישה ימים הוא רעיון המקובל כבר בחלק גדול ממדינות העולם,
ויש לו גם היבטים תרבותיים וכלכליים חשובים ,פרט לאופיים של ימי מנוחה .בישראל ישנה
כבר מגמה רצינית של מעבר כזה .הבחירה ביום ששי כיום המנוחה הנוסף נראית טבעית מכמה
טעמים :יום ששי הוא "יום קצר" .הפגיעה במשק ובפעילות הכלכלית ,אם יהפוך ליום מנוחה
שני תהיה קטנה יותר מאשר אם ייבחר ,למשל ,יום ראשון .טיעון נוסף להעדפת יום ששי על
יום ראשון כיום מנוחה נוסף הוא זהותה של הקהילה הדתית השנייה בגדולה בישראל .אמנם,
נימוק שהובא לטובת בחירת יום ראשון כיום המנוחה הנוסף הוא השוואת המצב אצלנו ובעולם
המערבי-נוצרי.
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אלא שאצלנו ,הקהילה השנייה בגודלה בישראל היא מוסלמית ,ונראה כי נכון

יותר לבחור יום מנוחה שני שיהלום גם את הרגישויות הדתיות שלה.
נשמעה ביקורת על הצעה זו של שבוע עבודה בן חמישה ימים ,בטענה כי מוסר העבודה אצלנו
ירוד ממילא ,וכי איננו נמצאים במצב שבו יש הצדקה או אף אפשרות כלכלית להשבית את
המשק כולו ליום נוסף .צריך לציין גם כי בחברות שבהן ישנו קיצור של שבוע העבודה נמצאים
סימנים לחרדה ומתח הנובעים מפער בין הפנאי העומד לרשותם של אנשים לבין יכולתם לעשות
בו שימוש נאות .צריך לבחון את הרעיון מתוך כל נקודות המבט האלה ,אך נראה כי לפחות
בתחומי השירות הציבורי והייצור ,בעיקרם ,ניתן להתגבר על הקשיים האלה ולרכז את שבוע
העבודה בחמישה ימים בשבוע .המודעות לקשיים שסוף שבוע ארוך עלול ליצור מבחינת תרבות
הפנאי היא דווקא הזדמנות מעניינת ,מבחינת טיפוח השבת כמועד תרבותי ייחודי .חשוב אפוא
לעשות מאמץ מאורגן על מנת להגדיל את היצע הפעילויות שיוצעו ביום זה למעונינים בכך.
סעיף  14מסדיר נושא שנוי מאוד במחלוקת ,אשר הגיע כמה פעמים להכרעה בערכאות .אנחנו
מבחינים בין עקרונות ההסדרים ,הצריכים להיקבע במסגרת הבנות משותפות ,ובין הסדרים
ספציפיים .האחרונים צריכים להיקבע בידי רשויות מוסמכות ,בדרך כלל במישור המקומי ,וכדאי
שמידת הביקורת השיפוטית עליהם תהיה מוגבלת ,מפני שבנושאים אלה המאבק איננו בין זכויות
שונות ,אלא בין תפיסות שונות של המתחייב מן הסדר הציבורי .במאבק כזה ,כלל לא ברור
כי להכרעות שיפוטיות יתרון יחסי של שקילה טובה יותר של עקרונות ,מאשר לנציגי הקהילות
בהן מדובר .עקרונות ההסדרה ברורים :כבישים עורקיים יישארו פתוחים ,בגלל שיקולים של סדר
 14השוואה זו לעולם הנוצרי חשובה בעיקר עבור מי שנמצא בקשרי עבודה עם חברות זרות ,שאינן פועלות בימי ראשון.
מצד שני ,הטכנולוגיה המפותחת מספקת שלל כלים המאפשרים להתגבר על עיכובים זמניים בתקשורת הנובעים מחוסר
תיאום של מועדי פעילות .יש לזכור גם כי חוסר תיאום כזה קיים גם כל יום לגבי חלקים מסוימים בעולם המתועש,
שהפרשי השעות ביניהם מצמצמים את זמן העבודה המשותף.
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פרק שלישי :שבת

ציבורי ובטיחות ,כמו גם שיקולים של חופש תנועה .לגבי כבישים אחרים ,סגירה לצורכי שבת
או חלק ממנה תלויה בתנאי המקום ,בהרכב האוכלוסייה ,בציבור שהכביש משרת אותו פרט
לאוכלוסייה הגרה במקום ,ובחלופות הקיימות להגיע למקומות שהכביש הנבחן משרת.

15

לאורך כל ההצעה ברור לגמרי כי מבחן ההסכמות יהיה באכיפה וברגישות לצרכים המיוחדים של
האוכלוסייה במקומות שונים .לכן מסגרת העקרונות הכללית צריכה להיות גמישה .חשיבות עליונה
יש ,לכן ,למנגנונים שיקבעו את פרטי ההסדרים ואת התאמתם לשינויים בהרכב האוכלוסייה או
בתנאים אחרים .בעיקרו של דבר ,מנגנונים אלה צריכים להיות חברתיים-ציבוריים ולא משפטיים
או שיפוטיים )למעט מקרים כגון אלה בהם נפגעת זכות יסוד ברורה ,כגון זכותו של אדם לא
לעבוד בשבת או לא להיות מופלה בעבודה מפני שהוא שומר שבת .ברור כי העמדה לדין פלילי
על הפרת חוקי שבת מחייבת בירור שיפוטי( .לכן ראוי שמנגנונים אלה )כגון הוועדה המצוינת
בסעיף  4או הוועדה הכללית המוזכרת בסעיף  (14יהיו יציגים ,וישקפו בצורה טובה את מגוון
הדעות והגישות בקהילה .בסופו של דבר ,האחריות להתאמות כאלה מופקדת בידי המנהיגים
הפוליטיים .אם המלאכה תיעשה ברגישות ובתבונה ,לא יהיה צורך בהתערבות שיפוטית בנושאים
רגישים כאלה.
סגירת רחובות היא אכן הגבלת חירות התנועה של אלה שהיו רוצים להשתמש בהם .אין היא
מוצדקת בשל האינטרס הכללי של אנשים דתיים כי השבת תישמר ,שכן זוהי סוגיה שהיא מטבעה
מקומית .ההצדקה לה גם איננה רק הרצון להימנע לחלוטין מפגיעה ברגשותיהם של אנשים
דתיים ,החפצים שהשבת תישמר )רגשותיהם נפגעים ,גם אם במידה פחותה ,כאשר אנשים נוסעים
בכבישים עורקיים( .החלטה על סגירת רחובות מסוימים מוצדקת מפני שהיא מבטאת התחשבות
בצרכים וברגישויות של חלק מן האוכלוסייה .כאן מתבלט כוחה של ההסכמה :התחשבות כזו היא
חלק מאמנות החיים יחד .אין לדתיים זכות שלא ייסעו בשבת בכבישים העוברים ליד בתיהם,
ואין לחילוניים זכות לנסוע בכל מקום בכל יום ובכל שעה.
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במהלך הדיון הציבורי בהצעתנו ,בקבוצות הדיון והביקורת ,נשמעו כלפי ההצעה כמה טענות,
שברצוני להתייחס אליהן .טענה חוזרת ונשנית הייתה כי למעשה יש פה התחמקות :המסגרות
כלליות מדי ,פתרונות של ממש אין כאן ,המציאות המעשית והכלכלית ממילא תנצח ,והדבר היחיד
החילוניים לסחטנות הדתית .יש בטענה זו דבר והיפוכו .אם המציאות המעשית והכלכלית תנצח,
האינטרסים הדתיים יהיו אלה שיישחקו .אתם יישחקו גם האינטרסים התרבותיים של אנשים
כמוני .המטרה היא לבסס מסגרת שתאפשר התמודדות לא מתלהמת עם האינטרסים הכלכליים.
העברת ההחלטה אל הקהילות היא חלק מן המסגרת.

 15לדיון שיפוטי ארוך וממצה בסוגיות אלה ,אגב העתירות לסגירה ולפתיחה של רחוב בר אילן בירושלים ראו בג"צ
 ,5016/96חורב ואח' נ' שר התחבורה ואח' ,תק-על ") 645 (2) 97עניין בר אילן"(.
 16לדיון מעמיק ראו ד .סטטמן "פגיעה ברגשות דתיים" )בתוך :רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית – ספר הזיכרון
לאריאל רוזן-צבי ז"ל )מ .מאוטנר ,א .שגיא ,ר .שמיר עורכים ,הוצאת רמות ,תשנ"ח ,תל-אביב( בעמ' .133
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שעליו הוסכם באמנה הוא הוצאת בג"צ מן התמונה ,שמשמעותה הפקרה מוחלטת של האינטרסים
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נכון כי הפתרונות אינם פרטניים ,וכי צריך להתאים אותם לאוכלוסיות בהן מדובר .יחד עם
זאת ,יש כאן כמה עקרונות ברורים ,המגובים בחקיקה פלילית .אינני ששה לעשות שימוש במשפט
הפלילי על מנת לאכוף חוקי שבת .מצד שני ,שלטון החוק הוא ערך שצריך להיות מכובד גם
על ידי חילוניים .אם החוק איננו טוב  -צריך לשנות אותו .כל עוד החוק אוסר פעילות בשבת
– צריך לכבד אותו .אחת ממטרות ההסדר הזה היא לסלק את ההיבטים הבלתי קבילים במצב
הקיים ,מתוך ניסיון להגיע למצב שתהיינה בו אמנם הגבלות ,אבל שלפחות תהיה הסכמה רחבה
על הצדקתן.
ההדגשה כי אופי המחלוקות בעניינים כאלה איננו מתאים להכרעה שיפוטית אין בה משום ניסיון
לפגוע במעמדו או בכוחו של בית המשפט .להפך .כאשר בית משפט מנסה לפתור קשיים שאינם
מתאימים להכרעה שיפוטית – מעמדו נפגע ,והוא איננו מצליח בניסיונו.

17

מלחמות תרבות בין

קהילות אינן נושא טוב להכרעה שיפוטית ,בעיקר מפני שלבתי המשפט "אין חרב ואין ארנק"
והם אינם יכולים לאכוף את החלטותיהם .החלטות כאלה תתממשנה רק אם לצדדים הנצים
יהיה תמריץ לעשות זאת )ולא יהיה להם תמריץ נגדי להתנגד להחלטות ולסכלן( .צריך לזכור כי
מחלוקות רבות בחיים הציבוריים שלנו – רבות מדי – מוכרעות רק אחרי שביתות או הפגנות
ממושכות .הניסיון מלמד כי מאבקי השבת מוכרעים רק אם אפשר לחיות עם ההחלטה המוסדית
שמתקבלת .דווקא מפני שאמינות ההחלטות כאן תלויה במידה כה רבה במאזן הכוחות ,טוב לבית
המשפט – האמון לפסוק על-פי הדין ועל-פי עקרונות – לא להכניס את עצמו למצבים שבהם
הוא צריך לבחור בין החלטה המוכתבת על ידי מאזן הכוח בשטח ,או בין החלטה "עקרונית"
שתעורר התקוממות ולא תוכל להיאכף .ההצעה שלנו מגנה על בית המשפט בכך שהיא מצמצמת
את המקרים בהם יפנו אליו ,ואת הנטייה לחשוב כי עד שלא נתקבלה תגובת בג"צ – "הכל פתוח"
והרשות נתונה.
ספקנים וחשדנים טענו כלפיי כי בנושא זה פעלתי מתוך נאיביות )אולי צורה מנומסת לא לומר
טיפשות ,או אף חוסר נאמנות לציבור אותו אני אמורה לבטא( ,שכן המהלך הטבעי של הדברים
הוא לטובת חופש פעילות בשבת .כל מה שאני עושה כאן ,לפי טיעון זה ,הוא לתת לגיטימציה
להגבלות נוספות וחדשות .בנושאים הקודמים ,אני יכולה להצביע על הישגים ,שאולי מצדיקים
את הסטיות שהסכמתי להן מחירות גמורה של חופשיים .כאן – יש רק שחיקה.
אמנם לא רצוי שנחתומית תעיד על עיסתה ,אבל פטורה בלא כלום אי אפשר .ראשית ,אני חוזרת
ואומרת :בעיניי ההישג המרכזי של המהלך הזה אינו בתוכן ההסדרים ,אלא בעצם ההסכמה,
ובפרט ביצירתה של מסגרת ההסכמה .בהתוויית דרך של יישוב מחלוקות בעניינים של חיים יחד,
מתוך ניסיון להבין צרכים ורגישויות ,ולא מתוך הימנעות מהתחשבות בהם רק בגלל עקרונות.
לטעמי ,החברה הישראלית רק תצא נשכרת אם השיח על דמותה הציבורית של השבת ,הנתפסת

 17ואכן ,בעניין בר אילן ביקש בית המשפט עצמו כי העניין ייפתר באמצעות ועדה ציבורית .בסופו של דבר ,משלא
הצליחה הוועדה להגיע להסכמה ,פסק בית המשפט; אולם פסיקתו שיקפה בעצם את ההמלצות של הוועדה בנושא רחוב
בר-אילן )אם כי לא הצליחה למסד את התחבורה הציבורית בשבת ,שאנו ממליצים עליה(.
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בעיניי מרכיב תרבותי משותף של יהודים ,יתנהל לא במישור של זכויות פרט ,אלא במישור של
ההשלכות של רצון לקיים זהות תרבותית משותפת .שנית ,גם לגופו של עניין יש בהסדר המוצע
הישגים של ממש גם לחילוניים .הישג ראשון הוא ההבהרה כי המחלוקות בענייני שמירת שבת
בישראל אינן עניין הלכתי ,ואינן נוגעות לחופש הדת של שומרי המצוות .מדינת ישראל ,גם בעיני
מי שרוצה שתהיה מדינה יהודית ,איננה מדינת הלכה ,ואיננה נדרשת לשמירת שבת .הישג שני
הוא החזרה המפורשת על ההסכמה כי הסדרי השבת אינם מיועדים לכפות על אנשים לשמור
אותה .הישג שלישי ,וחדשני ,הוא ההסכמה לעיקרון שגם מי שאין לו רכב פרטי זכאי לחופש
תנועה בשבת .הישג רביעי הוא ההכרה המפורשת בכך שפעילות של מסעדות ומוסדות בילוי
בשבת איננה עניין חריג ,אלא שהיא מתבקשת בגלל אופיו המיוחד של יום השבת .ואחרון חביב
– הישג חמישי  -ההעברה של החלטות לעניין דמות השבת ביישוב מסוים או בשכונה מסוימת
אל התושבים ונציגיהם ,כך שלא יהיו מופקדים בידי ממסדים דתיים או פוליטיים ,שעושים את
השבת קרדום לחפור בו.
לדעתי ,אימוץ ההסדר המוצע כאן יאפשר לחילוניים חירות רבה יותר מזו שיש להם היום לבלות
את השבת כדרכם וכרצונם .בנוסף ,ההסדר יביא לכך שמידת המחלוקת הציבורית בסוגיות שבת
תהיה פחותה בהרבה מזו הקיימת כיום .האדם החילוני יצטרך אמנם לארגן קצת אחרת את
הקניות שלו ,אבל נראה לי שהפסדו של הטורח הזה קטן בהרבה משכרו.
בס"ד

דברי הסבר  -יעקב מדן
 .1מבוא

א .ערכי השבת בעיני הציבור הדתי ברורים .בעיני הציבור החילוני עשויים להיות לשבת שלושה
ערכים או חלק מהם:
 (1הערך הטמון בפסוק "למען ינוח עבדך ואמתך כמוך" .הצורך ביום מנוחה לכל עובד -
יום מנוחה מאורגן וקבוע ,שאדם יוכל לעצור בו מן המרוץ אחר הכסף והפרנסה ,ויקדיש זמן
להיות עם משפחתו הקרובה והרחוקה ועם חבריו.
ואף היום לא נס ליחה מכך.
 (3השבת הייתה סלע מחלוקת בין הציבור הדתי לציבור החילוני במדינת ישראל מאז היווסדה,
בשל הרגישויות הטמונות בה לכאן ולכאן .ויתור הדדי והליכת כל ציבור לקראת רעהו בנושא
השבת עשוי להיות פתח לאיחוי מחודש של החברה הישראלית.
ב .מוסכם עלינו ,שערכי קיומה של השבת במישור הציבורי אינם יכולים לבטל ,לפחות מבחינה
מעשית ,את ערכי כיבוד חופש הפרט לנהוג על-פי דרכו ואמונתו בשבת ובכל תחום אחר
השנוי במחלוקת.
ג .הסתירה בין ערכים שונים ,החשובים לכולנו והצורך לקבוע מצד אחד סדרי עדיפויות ביניהם

235

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

 (2השבת הייתה מאז ומעולם ביטוי מרכזי לזהות היהודית בכלל ,ולאו דווקא לזהות דתית,
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ומצד שני לנסות ככל האפשר להביא את כולם לידי ביטוי ,הם הבסיס לקביעת העקרונות
וההצעות להסדרים המעשיים המובאים להלן.
ד .מוסכם עלינו ,שערכי השבת עדיפים על אינטרסים כלכליים של קבוצות אלו או אחרות ושל
פרטים המנסים לנצל את ייחודה של השבת כדי לצבור כסף .כמו כן מוסכם עלינו ,שלא
ניתן לדרוש ,שרווחתו ונוחיותו של הפרט ביום השבת יידחו לחלוטין מפני קיומה הציבורי
של השבת.
ה .רווחתו ונוחיותו של הפרט המקבל שירות כלשהו בשבת עומדים במידה רבה בניגוד ובסתירה
לרווחתו ונוחיותו של הפרט נותן השירות )לעיתים בעל כורחו ,בשל כוחות השוק( .נותן השרות
זקוק לחופש ומנוחה דווקא ביום השבת ,אם בשל אמונתו ואם בשל רצונו להיות עם משפחתו
או בחברה שהוא נמצא בה .עקרונותינו יצטרכו למצוא דרך לחיות גם עם סתירה זו.

 .2פרטי המסמך
א .סעיף  :2לדעתנו ,המגבלות המוצעות בסעיף זה אינן פוגעות פגיעה גדולה במנוחת השבת-
גם של אלו המעונינים לתת למנוחתם אופי שאינו תואם את ההלכה היהודית .אמנם המגבלות
שבסעיף פוגעות באינטרסים כלכליים של יחידים או של קבוצות .אולם כבר קבענו בעקרונות
המנחים אותנו ,שדמות הפרהסיה של השבת ,הרצון שלא לפגוע פגיעה של ממש בשומרי המסורת
שבינינו וזכויותיהם של שכירים ושל עצמאים שומרי שבת ,העלולות להיפגע אם תוסרנה המגבלות
הנ''ל  -עדיפות בעינינו.
להשקפתי ,חובה עלינו להפריט את המפעלים והשירותים העובדים בשבת ,דוגמת רשות השידור
או תחבורה ציבורית אם תהיה כזאת .זאת ,כדי שמימון ממשלתי ,ששותפים לו גם שומרי שבת,
לא יגרום לחילול שבת .דבר זה פוגע בבירור בשמירת השבת על-פי ההלכה ,ואין זה מן הראוי
לכפותו על שומרי תורה ומצוות .זאת ועוד ,אין כל פגיעה בציבור החילוני בכך ,והכבדה בענייני
נוהל ,שאולי כרוכה בכך ,אינה גדולה מכדי לאפשר לשומרי המצוות לשמור את השבת כהלכתה.
לא התרנו מסחר בשבת ,אף שהסרנו בהצעתנו את מגבלות החוק על בידור ובילוי .מצד אחד-
מבטא המסחר את ערכי נוחיותו ורווחתו של העובד וכן את חופש הפרט שלו ,ביכולתו לרכז
את קניותיו בשבת ,ולצאת אליהן עם בני משפחתו .מצד שני  -הוא פוגע בזכויותיהם של נותני
השירות השכירים ,שאינם זוכים ליום מנוחה ,וכן של אנשים שומרי מצוות ,שיתקשו למצוא עבודה.
כמו-כן פוגע המסחר בזכויותיהם של העצמאים המעונינים לשבות אך מוכתבים על-ידי כוחות
השוק החופשי לעבוד בשבת .כמו כן ,הוא פוגע גם בצביונה המסורתי של השבת.
היחס בין הערכים הנוגדים במסחר שונה מאשר בתחום הבידור .כאן תופסים האינטרסים
הכלכליים מקום חשוב ביותר .גורם התחרות והשפעת כוחות השוק יפעלו בדרך הרסנית על מי
שיחפוץ לשמור שבת .כמו כן ,בעוד שתפקידו של הבילוי למלא את הזמן הקיים ,ולכן תפקיד
תחליפיו בימי החול מוגבל ,שהרי עדיין נותרה השבת כחלל פנוי ,הרי הקניות מצד עצמן לא נועדו
בדרך כלל לצורך מילוי חלל הזמן הפנוי אלא לצורך ההצטיידות והרכישה ,וניתן למצוא להן
פתרונות של שעות פנאי משותפות למשפחה ,שאינן בשבת.
לדעתנו ,הכללים הנזכרים נכונים גם לגבי מסחר בקיבוצים ,המקפחים את זכותם של סוחרי
הערים .דבר זה נכון בעיקר לאור קירבתם של קיבוצים לא מעטים כרמת רחל ,שפיים ,גליל-
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ים ,געש ורבים אחרים למרכזי המסחר בערים .קלות התחבורה הפרטית מקרבת רחוקים וגורמת
להבדל בין בעלי אמצעים לחסרי אמצעים .יש להביא בחשבון גם את אי היכולת לשים גבולות
בכך בין קיבוץ לקיבוץ.
הניסוח המתאים לדעתי הוא:
ב .סעיף  :3רבים הם העובדים בישראל המעונינים לשמור שבת ,או לפחות שלא לעשות שבתם חול
ולצאת לעבודה .אין מדובר רק באנשים המזוהים כשומרי מצוות מובהקים ,אלא גם בשומרי
מסורת חלקית ובאנשים הזקוקים ליום המנוחה מסיבות משפחתיות ,חברתיות ואישיות.
האינטרסים הכלכליים של הפרט והמאבק הקשה על כל פיסת פרנסה עלולים לגבור על
כל השיקולים לשמור את השבת הנזכרים בסעיף זה ,ולכפות על האנשים שלא לפעול לפי
אמונתם ודרך חייהם .עלינו להיות ערים לכך ,ולדאוג לחקיקה ,שככל שניתן  -לא תאפשר
את קיפוחם של שומרי השבת .היתרי העבודה הרבים שבמסמך זה )תחבורה ציבורית ,חנויות
מכולת ,מוזיאונים וכד'( מחייבים אותנו בחקיקה חמורה וקפדנית ,שתשמור על זכויותיהם של
שומרי השבת בשוק העבודה ובשוק החופשי.
ג .בסעיף  7השתדלנו לתת פתרון ,לפחות חלקי ,לאינטרסים הכלכליים שנתקפחו לעיל.
ד .סעיפים  :5-4מן הראוי שלא לחסום בפני אנשים שאינם שומרי שבת את הבילוי וההנאה ביום
חופשתם השבועי וכן רכישת צרכים בסיסיים .מניעת צער משומרי השבת ,על שזו מחוללת
לעיניהם בפרהסיה ,שווה בעינינו את המאמץ לרכז את אזורי הבילוי וחילול השבת ,ולהגיע
לכך בהסכמה .גם בסעיף זה עמדנו על שמירת זכויותיהם של סוחרים שומרי שבת ,וקבענו
לעסקים הפתוחים בשבת יום שביתה אחר ,כדי שלא להפלותם לטובה .שהרי בתשלום ארנונה
ודמי שכירות שווים ,ידו של בית מסחר הפתוח ששה ימים בשבוע היא על התחתונה מול זה
הפתוח שבעה ימים.
ה .סעיף  :6דומה שיש מעט נושאים טעוני מחלוקת בנושא השבת כנושא התחבורה בכלל
והתחבורה הציבורית בפרט .מצד אחד  -ההגבלה המוטלת על חסרי אמצעי תחבורה פרטיים
גדולה מאד .מצד שני  -הפרהסיה הבולטת של אוטובוסים בראש חוצות עושה את השבת
ברשות הרבים לחול גמור ,ואין כמוה כדי להדאיב את ליבם ולפגוע ברגשותיהם של שומרי
שבת ושל אלו החפצים בצביון מסורתי כלשהו למדינה היהודית .זאת ועוד :חברות התחבורה
הציבורית ,ובעיקר חברת התחבורה הלאומית ' -אגד' מעסיקות עובדים רבים ,וביניהם שומרי
בשבת או שתקופח פרנסתם ,לפחות חלקית .עובדים חדשים שומרי שבת יתקשו למצוא עבודה
בתנאי השוק החדשים באגד ובחברות הסעה נוספות ,כאשר שכר השבת יהיה מן הסתם ,גבוה
מאשר ביום חול ,ובכך אף יפחית את שכרו היחסי של יום החול.
ו.

מבחן דמותה של השבת אינו רק בחוק עצמו ,אלא בעיקר ביכולת להוציאו אל הפועל ולבטא
את רוח הנאמר בו ברשות הרבים ,ולדעתי עד כדי שלילת רשיון העסק בהתאם לחומרת
העברה .המצב העגום היום בא לידי ביטוי במה שאירע בגן שמואל ,בעת שהגיעו פקחים
דרוזים ממשרד הפנים לרשום שם דוחו"ת לעסקים שחיללו שבת בניגוד לחוק .הפקחים הוכו
נמרצות על ידי מחללי השבת שהיו במקום ,עזבו את המקום וסירבו לבוא לשם בשניה.
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שבת רבים )לאו דווקא חובשי כיפה( .כמעט אין ספק בכך ,שעל עובדים אלו יופעל לחץ לעבוד
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המשטרה ורשויות החוק לא עשו דבר להגנתם של שומרי החוק במקרה זה ,והחוק ושומריו
נותרו מבוזים ,וקיימים על הנייר בלבד.
ז.

שאר הסעיפים פשוטים ,ומדברים בעד עצמם.

 .3בשולי דברי ההסבר לעניין השבת

1

בבואי לנסח את הצעתנו בעניין השבת עמדו לפניי שלושה עקרונות.
 .1לחתור עד כמה שידי מגעת ליעד העיקרי מבחינתי של האמנה  -נטיעת האמונה בלב הצבור,
שיש פתרון שאינו כוחני ודורסני למלחמת העד בין שומרי מצוות לחופשיים במדינה על מקומה
של התורה ושל מורשתה בתשתית חיינו כעם במדינתו .לעשות זאת במטרה להותיר את המדינה
כמדינה יהודית ובפגיעה שעד כמה שניתן לא תהיה אנושה בדמות השבת בפרהסיה שלנו וביכולתו
של הפרט לשמור שבת.
 .2לעשות הכול כדי להינצל באמנה מאיסור ומכשול של נתינת איסור ומכשול לפני אחרים )איסור
'לפני עיוור' ,סיוע לעוברי עבירה וכד'(.
 .3לבחון את פגיעת הצעתנו זו בשבת לא רק על רקע דמותה האידיאלית של שבת בחיים
הציבוריים ,אלא גם על רקע המציאות הקיימת.
לגבי העיקרון הראשון :כתבתי עליו בהקדמתי לאמנה ,ואין טעם להכפיל הדברים.
לגבי העיקרון השני :גם עליו הרחבתי בהקדמתי .אחזור בקצרה ואומר :אין באמנה כל היתר או
כל הבעת סלחנות כלפי חילול שבת! דברים אלו יובהרו בכל הסכם מחייב שייכתב על בסיס
האמנה .האמירה שלה היא ,שהמדינה יכולה לצמצם את מעורבותה בהגבלות ובחוקי העונשין
כלפי מחללי שבת ,משום שאין זה מתפקידה לכפות עליהם את שמירת המצוות .כל זה פרט
למקרים הנזכרים להלן ,שבהם מוצאת המדינה לנכון להתערב בסוגיית שמירת השבת מן הסיבות
המפורטות בהקדמתי .ציינתי שם גם שאיני מכיר מקור הלכתי לצורך הדחוף של ציבור קטן
יחסית ,לכפות את ההלכה באמצעות דיני עונשין על ציבור גדול .כל דיני כפייה על המצוות
המוכרים לי עוסקים ביחידים הפורצים גדר ,ובצורך של כלל הציבור לסגור את הפרצה ולשמור
על שלמות חומות שמירת התורה כדי שלא יירבו עוברי עבירה .המציאות שלנו שונה מכך .גם
מתתיהו החשמונאי שכפה את דרכם של שומרי המצוות על עוברי העבירה הרבים ,עשה זאת
כהוראת שעה כדי להציל את העם מאסון רוחני.
מסיבה זו אין לענ''ד בעיה הלכתית מובהקת בהצעתנו על השבת .הבעיה הציבורית קיימת ועומדת.
ובה עלינו לשקול בכובד ראש שיקולי רווח והפסד הן לגבי השבת לגופה והן בהיותה נדבך חשוב
של כלל האמנה .בכך אדון בהמשך.
לגבי העיקרון השלישי :הנחתנו היא ,שהמציאות הקיימת נמדדת בעיקר בשני מישורים :הרחוב
והפרהסיה בפועל והמצב בבתי המשפט ,שעל-פיהם מוכרעים הסכסוכים ופריצות הגדר בחומת
השבת .המצב היום ברחוב חשוב כדי להבין את ההווה .המצב בבתי המשפט חשוב כדי להבין
את העתיד לבוא בטווח הקצר ,עוד קודם שתמלא הארץ דעה את ה' .לא כל מה שנפסק בבתי
1

פרק זה בדברי ההסבר נכתב בעיקר אל ציבור שומרי השבת ואל הכואבים את חילולה בראש חוצות.
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המשפט בא לידי ביטוי מיד בחיינו .לעתים ממתין הביצוע בפועל להחלטת ערכאה גבוהה יותר.
לעתים עוסק פסק הדין במקרה של פריצת גדר בודדת ובלתי מורגשת ,אך טומנת בחובה את זרעי
הפורענות לעתיד ,כשעל-פי עקרון השוויון עלולה הפרצה הקטנה למוטט מהר מאוד את הגדר
כולה .לכן יש לראות גם מצב זה ולהביאו בחשבון בכל הסכם שבו אנו מעונינים לצמצם את
עלבונה של השבת עד כמה שניתן.
בידי נתונים קשים לגבי מצבה של השבת ברשות הרבים ביישובים הגדולים ברחבי הארץ ,פרט
למקומות ספורים ובהם ירושלים ,ששם המצב טוב יחסית .כך לגבי כמות התחבורה הציבורית
הפועלת בשבתות ,מספרם של בתי המסחר הפתוחים ועוד .אני מעריך שרבני היישובים שומרי
השבת והרבנים הגרים בשכונות שבהן השבת נשמרת במידה זו או אחרת  -מודעים היטב למצב
הקשה השורר מחוץ לתחום שבת של ביתם .לצערי אינני בטוח שכל הרבנים בכל מקום מודעים
לגמרי לגודל הפירצה.
אינני רוצה לפרט את הנתונים מעל דפים אלו ,כדי שלא ליתן פתחון פה למשחית .אך הנתונים
מצויים לכל דורש ולכל מתעניין ,ואין קושי להשיגם.
בחרתי אפוא להתרכז דווקא בכמה מן הנתונים הקשורים למצבה של השבת בבתי המשפט ובעיקר
בבית המשפט העליון ,ולהמחיש בהם את גודל הסכנה .אני יודע שלהצעתנו יש מחיר כבד
מבחינה ציבורית וחסרונותיה רבים .יותר מכך מקנן בלבי החשש ,שהיא לא תחזיק מעמד כפי
שהיא ,ותהפוך לקרש קפיצה להרעת המצב יותר מכפי שהוא היום .אך לאחר ששקלתי את
היתרונות והחסרונות הגעתי למסקנת כתיבת ההצעה .שקלתי גם את החששות מפני העתיד ומולם
העמדתי את החששות מפני עתיד שבו אין אנו עושים דבר כדי להגיע להסכם עם החילונים
ונותנים לדברים להתגלגל מעצמם ,וכפי שהיה עד היום .החששות כבדים מכאן ומכאן .אני סבור,
שהחששות בהשארת המצב  -כבדים יותר ומוחשיים יותר.
ברור לי ,שאין החכמה כולה מצויה דווקא אצלי ,ותשועה ברוב יועץ .כך נהגתי לגבי פרקי האמנה
עד היום ,וכך אנהג גם בעתיד .הצעה זו מובאת לפני הצבור וגדוליו וחכמיו .יראו וישפטו.

שבת – סקירת המצב המשפטי

2

פתיחה

גורף לתוכו אנשים רבים מאד ,והוא בעל תהודה תקשורתית רבה יותר מכל תחום אחר .מרבית
המחלוקות בנושא דת ומדינה נידונות בעיקר מעל במת הכנסת ובאולמות בתי המשפט ,כמו
גם בכנסים שונים שנערכים מטעם האקדמיה או מוסדות דתיים .השבת ,אמנם ,נידונה בכל
הזירות הללו ,אבל חלק ניכר מהמאבקים סביב השבת מתחוללים ברחובה של עיר .לכן ,בד בבד
עם בחינת המצב המשפטי והחוקי בנושא השבת ,עלינו לתת דין וחשבון לעצמנו על המאבקים
הציבוריים הכואבים שהתחוללו בנושא זה.
2

סקירת המצב המשפטי נכתבה על-ידי מאיר בן שחר .תודתי נתונה לו על כך .הדברים מכאן ועד תום פרק זה נכתבו אפוא על-ידו.
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שאלת השבת במדינת ישראל מיוחדת משאלות דת ומדינה אחרות ,בכך שהמאבק בענין השבת

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

בסוגיות אחרות מתחום דת ומדינה ישנו נסיון להחיל את החוק הדתי על כלל האוכלוסיה ולאורו
לבחון ולדון מקרים שונים .למשל :הדרישה לגירושין ונישואין רק על-פי ההלכה; חוק השבות –
חוק שבו היו מעונינים הנציגים הדתיים ,כי המדינה תכיר בהלכה הדתית בנושא זה ,כאמת המידה
היחידה לבדיקת השתיכותו הלאומית של האדם .בשבת המצב שונה .מעולם לא הושמעה תביעה
או דרישה ,כי הפרט יצטרך בדרך כל שהיא או במקום כל שהוא לשמור שבת ,או איזה דין
מדיני השבת .המאבק על השבת נסוב כולו על דמותם של הרחובות ושל הפרהסיה .מבחינה זו,
כפי שניווכח ,היתה נכונות רבה יותר בציבור להכיר בערך השבת ,שכן זו נתפסה כערך סוציאלי
וכנושאת ערך תרבותי-לאומי חשוב .וידועים דבריו של אחד העם על השבת "יותר מששמרו ישראל
על השבת שמרה השבת על ישראל" .למרות ההתנגדות שיש אצל שומרי מצוות לדברים אלו ,מן
הראוי להביא אותם על מנת שנוכל להעריך ,עד כמה היה הציבור החופשי שלפני מאה שנה מוכן
להכיר בחשיבותה ובערכה של השבת ,לא רק כנכס סוציאלי אלא כערך לאומי רב-חשיבות.

ההתחלה
סוגיית השבת מיקדה אליה שימת לב רבה ביותר מתחילת התפתחותו של היישוב החדש בארץ ישראל עוד
לפני מאה שנה .כל המרכיבים המוכרים לנו בתחום זה כיום ,כגון פתיחת עסקי בידור ומסחר ,העסקת
עובדים דתיים בשבת ,תחבורה ציבורית ועוד היו קיימים מקדמת דנא .גם הסוגיא של שמירת שבת על
ידי אנשי ציבור יהודים נידונה עוד בימי הרצל .בתקופה זו אף נקבעו העקרונות המנחים של המדיניות
הציונית ומאוחר יותר של מדינת ישראל .בימי ראשית הציונות נסובה המחלוקת על השאלה האם משרדי
התנועה הציונית יהיו פתוחים בשבת .בתנועה הציונית היו פעילים דתיים רבים ,מרביתם היו בני מזרח
אירופה .לעומת זאת משרדי התנועה היו ממוקמים בגרמניה ,שם היו כמעט כל העסקנים הציונים שייכים
למחנה החופשי .והנה נקבע כבר אז כי התנועה הציונית לא תקיים פעילות משרדית או אחרת בשבת.
ככל שהלך והתפתח היישוב היהודי בארץ ישראל נעשו שאלות שונות הקשורות בסוגיית השבת
מוקד למחלוקת ופולמוס .כבר בראשית המאה הקודמת בעת מסעו של הרב קוק במושבות
החדשות נידונה שאלת שמירת השבת במושבות החדשות .ראוי לציין כי התגובות של המתיישבים
היו חיוביות והם הביעו נכונות לשמור על דמותה של השבת ,לפחות בפרהסיה.
בתקופת המנדט נוצרו יותר מוקדי חיכוך בסוגיית השבת בין דתיים לחילוניים .ככלל ,העיקרון
של השבתת הפעילות המסחרית בשבת היה מקובל על היישוב היהודי .עיריית תל-אביב אף דאגה
לחוקק בשנות הפ"ה

3

חוק עזר עירוני שנועד למנוע את פעילותן של חנויות בשבת .הסכסוך

היותר ידוע בנושא השבת נסב על קיומן של תחרויות ספורט ,במיוחד משחקי כדור-רגל ,בשבתות.
הראי"ה קוק ועמו עוד פעילים דתיים מחו נמרצות באמצעות הפגנות והודעות בעיתונות הכתובה
נגד קיומם של המשחקים בשבת .גם כאן נלוו להם אישים חופשיים מהתנועה הציונית .לסיום
נביא אנקדוטה שתמחיש ,עד כמה היתה מודעות לשמירת השבת בקרב האוכלוסיה היהודית בארץ
ישראל .בחוזי החכירה של הקק"ל היה סעיף שקבע מפורשות כי החכירה נעשית על דעת כך
שהחוכר לא יקיים בדירתו פעילות שנוגדת את היהדות ובכלל זה הוא לא יחלל שבת.
 3אני מעדיף למנות את השנים על-פי המניין העברי .שנות הפ"ה הן שנות הפ"ה של המאה הקודמת – קידומת תר"פ.
מדובר בשנות העשרים במאה העשרים על-פי מניינם .מאורעות תרפ"ט ,למשל ,הם מאורעות  .1929כך גם :שנות הנו"ן
הן השנים בקידומת תש"נ )משמע :שנות התשעים של המאה העשרים על-פי מניינם(.
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העולה מדברינו הוא כי בימים שקדמו להקמת המדינה נוצרו העימותים הציבוריים הראשונים.
עם זאת ,בקרב הציבור החופשי היו אנשים רבים ,שהיו מוכנים להכיר בחשיבותה ובערכה של
השבת ואף לשלם את המחיר הכרוך בהכרה זו .מחיר שמשמעו הצרה מסוימת של צעדיהם ברשות
הרבים ,כפי שבא לידי ביטוי באיסור המסחר בשבת.
מבחינה חוקית יש לעמוד על כך כי דווקא תחום השבת בשל האופי המוניציפלי שבו היה היחיד
שזכה לדיון של ממש בבתי המשפט המנדטוריים ובחקיקה העירונית .לעומת זאת ,תחומים כגון
שאלת מיהו יהודי מטיבם לא יכולים היו להידון באופן משמעותי בתקופה שלפני קום המדינה.

הקמת המדינה
הקמת המדינה אם כך לא שינתה שום דבר משמעותי בסוגיה זו פרט לעובדה כי כעת נמצאו
זירות נוספות להתגוששות בתחום זה ,הכנסת ובתי המשפט של המדינה היהודית.
הרגישות הרבה לנושא השבת באה לידי ביטוי עוד בהסדר הסטטוס-קוו .במכתב שנשלח מטעם
דוד בן-גוריון לאנשי אגודת-ישראל בר"ח תמוז תש"ז הסעיף בנושא השבת מופיע ראשון ,וכה
לשונו" :שבת .ברור שיום המנוחה החוקי במדינה היהודית יהיה יום השבת ,כמובן מתוך מתן
רשות לנוצרים ובעלי דת אחרת לשבות ביום החג השבועי שלהם" סעיף זה מצטיין באמירה
כללית בלבד ,ניתן היה לצפות כי ההסדרה החוקית של סעיף זה תבוא עד מהרה ,מיד עם הקמת
המדינה.
כחודשיים לאחר קום המדינה פירסמה הממשלה בעיתון הרשמי מס'  3הודעה על כך שימי
המנוחה הרשמיים של מדינת ישראל יהיו ימי השבת ומועדי ישראל המוכרים .עם זאת לא נקבעו
שום תקנות של ממש על מנת ליישם חוק זה בכל מגזרי המשק והחיים הציבוריים.
חוק שעות עבודה ומנוחה משנת תשי"א ) (1951עסק רק בהבטחת מנוחתם של העובדים היהודיים
בשבת .חוק זה קבע כי שעות המנוחה השבועית של העובד יחולו בשבת .אולם החוק לא התייחס
כלל לדמותה הציבורית של השבת .החוק חל אך ורק על שכירים .עצמאי ,שהיה מעונין לפתוח את
חנותו בשבת ,היה רשאי לעשות כן על-פי החוק .כמו כן לא נאמר דבר בחוק לגבי הפעלתה של
תחבורה ציבורית בשבת .למעשה דברים רבים נותרו מחוץ למסגרת החוק ונידונו על-פי הסכמי
הסטטוס קוו שמאז הקמת המדינה צורפו לכל הסכם קואליציוני.
מצב ענינים זה הביא להקמת ה'מועצה הציבורית למען השבת' .מועצה זו הוקמה על ידי משרד
האפיק המרכזי שבו פעלה המועצה היה החקיקה העירונית .הפקודות המנדטוריות אפשרו לעיריות
לחוקק חוקי עזר עירוניים שיסדירו את ימי העבודה והמנוחה בגבולות הרשות המקומית .הוועדה
ראתה מחובתה לעודד רשויות מקומיות לחוקק חוקי עזר עירוניים ,שימנעו פתיחת בתי עסק בשבת.
מובן מאליו שחקיקה כזו לא מנעה את כל סוגי חילול השבת ,במיוחד בכל הנוגע לתחבורה
ציבורית ,אך היא סייעה לשמור על דמותה של השבת בפרהסיה.
באמצע העשור השני למדינה ,מציין ראש המועצה י"מ שכטר בסיפוק ,כי בכל היישובים הותיקים ובחלק
ניכר מישובי העולים נחקקו חוקי עזר עירוניים המבטיחים את שמירת השבת .אפיק נוסף שבו התמקדה
בעיית השבת היה פיטורי עובדים דתיים ממפעלים שעבדו בשבת על ידי היתר מטעם שר העבודה.
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עם זאת ,היה ברור שחוקי השבת של הרשויות המקומיות אינם יכולים להוות פתרון של ממש לאורך
זמן .הנציגים הדתיים בכנסת ובממשלה תבעו 'חוק שבת ארצי' .דבר זה ניתן להם במידת מה בשנת
תשכ"ט .בשנה זו תוקן חוק שעות עבודה ומנוחה ונקבע באופן גורף כי אין לפתוח חנויות ומפעלים
בשבת ,וכן ישנה הגנה על עובדים שומרי שבת .חשוב לציין כי המפלגות הדתיות ביקשו לשוות לחוק
השבת אופי דתי-יהודי ,ובמיוחד הן רצו ,שהממונה על ביצוע החוק יהיה שר הדתות .במקום זאת
נתקבל חוק בעל אופי סוציאלי ,שהממונה על ביצועו הוא שר העבודה .ענין נוסף שלא הוסדר בחוק
היה נושא התחבורה הציבורית .בענין זה נשמר הסטטוס-קוו ,לפיו תחבורה ציבורית תופעל בחיפה
בלבד .ניתן היה לצפות כי בשלב זה יחתם ענין השבת ,אולם לא כך התנהלו האירועים.

הכירסום
לכאורה ההסדרה החוקית אמורה היתה להורות ,כי מצב שמירת השבת במדינת ישראל הולך
ומתקדם על-פי משאלות ליבם של שומרי המצוות ,אבל הזמן הוכיח כי פני הדברים היו בדיוק
להיפך .כעת ,נעשו בתי המשפט זירת ההתגוששות המרכזית במאבקי השבת .לאורך השנים נוצר
מצב לפיו בענינים שונים הקשורים בשבת התקבלו טענות הציבור החופשי ,בהתחלה משיקולים
שניתן לכנותם פורמליים והנוגעים לפרשנות מצמצמת של החוק ,אך ברבות הזמן הלכה וגברה
נטייתו של בית המשפט לקבוע עמדה בנושא זה לכשעצמו.
עוד קודם שנתקבל התיקון המוצע לחוק שעות עבודה ומנוחה ,החל הכרסום השיפוטי במעמדה
של השבת .בשנת תשכ"ח החלה לפעול תחנת דלק בשטחה של העיר רמת גן .עירית רמת גן
ביקשה לקנוס את התחנה ואף זכתה בתביעה בערכאה הראשונה .אמנם ,מפעילי התחנה ערערו
על הפסיקה בפני בית המשפט העליון .בית המשפט קיבל את ערעורם .לכאורה ,הסיבה בגינה
קיבל בית המשפט העליון את ערעורם הייתה משום שחוק העזר העירוני אסר על פעילות מסחרית
ב'חנות' בלבד ,ואילו תחנת דלק איננה נופלת תחת המונח 'חנות' .מבין השיטין של פסק הדין עולים
טיעונים נוספים ,אשר משמעם הוא ,כי אין מקום לסגירת עסקים שענינם הוא מתן שירות לציבור
החופשי החפץ להעביר את יום השבת כרצונו .עם זאת ,כל שופטי בית המשפט הסכימו כי היה זה
מסמכותה של עירית רמת גן לקבוע תקנות אשר יורו על סגירתם של עסקים בשבת.

4

באותה שנה ,שבה נתקבל התיקון לחוק 'שעות עבודה ומנוחה' הוגש גם אחד הבג"צים היותר
מפורסמים בנושא שמירת השבת .הטלוויזיה הישראלית החלה לפעול זמן מה לפני כן ,ומליאת
רשות השידור החליטה על קיום שידורים גם בשבת באופן סדיר .החלטה זו היתה טעונה אישור
מצד הממשלה וזו עיכבה את החלטתה .השופט צבי ברנזון נתן צו על תנאי ,לאחר כניסת השבת,
נגד שר הדואר על כך שאינו מאפשר את קיום השידורים בשבת .עוד באותה השבת ,מיד לאחר
מתן הצו ,החלה הטלוויזיה את שידוריה .שלושה מחברי מליאת רשות השידור עתרו לבג"צ על
מנת למנוע את הפעלת הטלוויזיה בשבת.
העותר הראשי ,הרב שמחה מירון ,טען בבג"צ ,כי העבודה בשבת אינה מאפשרת לו להתקבל
כעובד בטלוויזיה הישראלית .הרב מירון העלה גם טיעון עקרוני יותר והוא ,כי הפעלת הטלוויזיה
בשבת הינה פגיעה בדמות השבת במדינת ישראל.
4

ראו ע"פ  217/68יזראמקס בע"מ נגד מ"י ,פ"ד כב).343 (2
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שופטי הבג"צ )אגרנט ,זוסמן ,לנדוי ,ברנזון נגד קיסטר( דחו את העתירה בנימוק כי העותר הינו
'חסר מעמד' בענין זה .במילים אחרות העותר לא הוכיח כי הוא אמנם נפגע ישירות מקיומה
של טלויזיה בשבת .חשוב להדגיש ,כי גם כאן השופטים נמנעו מנקיטת עמדה בשאלה העקרונית
על דמותה של השבת ,ובמקום זאת דחו את העתירה מטעמים 'פורמליים' .אמנם ,השופט אגרנט
התייחס גם לענין העקרוני בדבר דמותה של השבת .טענתו היתה כי בענין זה בית המשפט אינו
יכול להתערב .הסיבה היא ,שבנושאים ערכיים אין משנה משפטית סדורה וחותכת ולכן ,במקום
הנורמות המשפטיות הוא יזקק למערכת ערכים מסוימת ,שאיננה מקובלת בהכרח על כל שכבות
החברה .לכן ,כל עוד לא קיימת פגיעה מוכחת של ממש באדם מסוים או בציבור מסוים אין
מקום לעתירה.

5

כמו כן נכשלה עתירה נוספת לבג"צ בענין מירוץ מכוניות שאמור היה להתקיים

באשקלון .עם ראשית שנות הלמ"ד ,הסתבר כי על אף פעולת החקיקה המאומצת של השנים
האחרונות ,דמותה הציבורית של השבת הולכת ומתכרסמת.
כעת כבר מתחיל להסתמן הכיוון שישלוט בבג"צ בשנים הבאות .בית המשפט איננו מוכן להכריע
בדבר דמותה של השבת והוא דן בנושאים השונים רק על-פי ההיבטים המשפטיים .בפועל
התוצאה היא ,שדמותה של השבת נקבעת רבות על ידי 'חוסר הכרעה' זה .מוסדות הבידור השונים,
ובראשם התיאטראות ,ולאחר מכן בתי הקולנוע מופעלים בשבת ,בתחילה בערים בעלות צביון
חילוני מובהק ,כגון תל-אביב ,אך בהמשך תתפשט התופעה לערים נוספות שבהן ישנה אוכלוסיה
דתית רבה יותר.
המשבר החמור ביותר בשנות הלמ"ד סביב נושא השבת ,היה הבאת מטוסי ה F-15 -ארצה.
המטוסים נחתו בארץ לאחר כניסת השבת .המפד"ל פרשה על רקע זה מהממשלה ותוך זמן קצר
נפלה הממשלה ונקבעו בחירות חדשות לכנסת .הקמתה של ממשלת ימין-דתיים אפשרה להמשיך
בחקיקה דתית ביתר שאת .נחקקו חוקים המגינים על עובדים שומרי שבת ובראשית שנות המ"ם
הופסקו טיסות אל-על בשבת .בשלב זה החלה התעוררות משמעותית בציבור החילוני ,שתבע
לממש את זכותו לבלות בשבת כפי הבנתו ורצונו.
בשנת תשל"ט ביקש ראש עירית ת"א דאז שלמה להט לפתוח תיאטרונים בשבת .עד לתקופה
זו כמעט שלא פעלו כלל מקומות בילוי ובידור בשבתות .הניסיון של שנת תשל"ט נכשל ,אך
תוך מספר שנים עתידים היו להיפתח מקומות בילוי רבים בת"א .המפנה המשמעותי במאבק על
דמותה של השבת חל באמצע שנות המ"ם.

שנות הלמ"ד

6

התאפינו בשקט יחסי סביב נושא השבת .אולם ,שנות המ"ם עמדו בניגוד חריף.

בעשור זה גברה מאד מודעות הציבור החילוני והדתי כאחד לנושא השבת .המאבקים סביב
השבת עברו בתקופה זו לרחוב .כעת ,בתי המשפט נדרשו להכריע לא בסוגיות הנידונות מעל
במות ציבוריות שונות ,אלא בפרשיות המצויות ברחוב ,כאשר שני הצדדים משתמשים בכל הכלים
האפשריים על מנת להביע את מחאתם כנגד הצד השני.
5
6

ראו בג"צ  287/69מירון נגד שר העבודה ואח' ,פ"ד כד).337 (1
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בשנת תשמ"ג נבחר דב תבורי לכהן כראש העיר פתח-תקוה .על אף שבעיר אוכלוסיה דתית
רבה )כ (40% -הצליח תבורי להקים קואליציה שאין בה נציגים דתיים .תבורי החליט למלא אחר
הבטחת בחירות שנתן לבוחריו החילוניים ועודד את מפעילי קולנוע 'היכל' לפתוח את שעריו
בשבת .ניתן האות לפתוח במלחמות שבת שהסעירו את כל הציבור במדינה.

7

במשך חודשים ארוכים התקימו הפגנות המוניות מדי ליל שבת על המדרכה הסמוכה לקולנוע
'היכל' .כל אחד מהצבורים ראה במאבק זה ענין עקרוני בקביעת דמותה של המדינה .במהלך
ההפגנות היו לא מעט רגעים קשים ביותר ובכללם מעצרו של הרב הראשי לפתח-תקוה במהלך
הפגנה .ככל שנתארכה התקופה כך נעשו ההפגנות אלימות יותר .המפגינים הדתיים מצד אחד
והמשטרה מהצד האחר לא מילאו הסכמים והתחיבויות .כחודשיים לאחר שהחלו ההפגנות של
הדתיים ,החלו במקביל להתקיים מופעי אורח והפגנות של הציבור החילוני .מכל רחבי הארץ נהרו
אישים חילוניים ,אמנים ,אנשי רוח ופוליטיקאים ,שבאו לחזק את הציבור החילוני בפתח-תקוה.
משטרת פתח תקוה עסקה בלילות שבת כמעט אך ורק בשמירת הסדר הציבורי במהלך ההפגנות.
אחד מהרגעים הקשים ביותר בימים ההם היה מעצרו של הרב הראשי לפתח-תקוה ,הרב סולומון,
במהלך אחת ההפגנות .מעצר זה הביא להתפטרותו של מפקד משטרת פתח-תקוה רפ"ק רפי ברדה.
למותר לציין כי תוך זמן קצר מיקדו הפגנות השבת בפתח-תקוה את כל שימת הלב של הציבור
בארץ ובמיוחד של התקשורת המקומית .קולנוע היכל נעשה למשל ולסמל במאבק על דמותה של
השבת .במהלך האירועים אף הוגשו עתירות שונות לבג"ץ .התוצאה של כל העתירות לא השפיעה
באופן ממשי על האירועים ,שכן שופטי בג"צ לא קיבלו עמדת אף אחד מהצדדים.
על אף ההפגנות הממושכות ,נראה היה שהן לא משיגות את יעדן .בתל-אביב הסמוכה נפתחו
באותה עת עשרות מוקדי בילוי ,בלא פוצה פה ומצפצף ,ואילו בפתח-תקוה המשיכו בהפעלת
הקולנוע בשבת .לאחר הפוגה של שנה וחצי לצורך שיפוצים חודשה הפעילות בקולנוע 'היכל'.
כעת ,עוצמת ההתנגדות מצד הציבור הדתי היתה נמוכה יותר והיא גוועה תוך זמן קצר .תוצאות
המאבק לימדו כי על אף שהתנהל מאבק ציבורי רב עוצמה ,שרתם אליו את מרביתה המכרעת
של היהדות הדתית ,נכשל המאבק כישלון חרוץ.
לאחר כישלון המאבק על קולנוע היכל נפרצה שמירת השבת בכל רחבי הארץ בכל מה שקשור
למקומות בילוי מסוגים שונים .גם האיום של הרבנות הראשית כי לא תעניק תעודת כשרות
למקומות המחללים שבת לא הרתיע אנשי עסקים מלפתוח מסעדות ובתי-קפה בשבת.
התוצאות של המאבק סביב קולנוע 'היכל' לימדו את הציבור הדתי ,כמו גם את הציבור החילוני,
פרק חשוב ביותר בנושא השבת .לעניננו מה שחשוב הוא ,שהסתבר כי הציבור הדתי ,על אף קיומה
של ממשלה ימנית שנשענה על קולות דתיים או לחילופין ממשלת אחדות ,לא יכול להסתמך
על חקיקת הכנסת .הסתבר ,שהמאבק הציבורי ,אף הוא ,אינו מניב תוצאות של ממש .במילים
אחרות ,המאמץ הרב שהושקע בפעילות פרלמנטרית לא הוכח ככדאי וכמסוגל לעמוד במבחן
הרחוב .כאשר ישנו ציבור די גדול ,המתעקש על רצונו לחלל שבת כהבנתו ,לא יעזרו מולו לחצים
פוליטיים ,מאבקי הרחוב ואף בתי המשפט.

 7סיכום של פרשת קולנוע היכל על היבטיה הציבוריים ,הפוליטיים והתקשורתיים ראו במאמרה של נ' גוטקינד-
גולן"פרשת קולנוע 'היכל' כסימפטום ליחסי דתיים-חילוניים בישראל של שנות ה) "80-בתוך :לחיות ביחד – יחסי
דתיים-חילוניים בחברה הישראלית )עורך :צ"י ליבמן( ,אביחי ,תשנ"א ,ירושלים בעמ' .(70
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מעתה ואילך התנהלו מאבקי השבת סביב שני מוקדים .בזירה המשפטית הוגשו עתירות מצד בעלי
עסקים ,שביקשו לפתוח את עסקיהם בשבת .המוקד השני היה מאבק ציבורי שהתנהל ברחוב
בעיקר על סגירת צירי תנועה בשבת בירושלים.

המאבק המשפטי
מסוף שנות המ"ם

8

ואילך ישנה החרפה במצב .מוסדות בידור ובילוי שמתקימת בהם גם פעילות

מסחרית נפתחים בכל רחבי הארץ.
לכאורה ההסדרה החוקית של מניעת עבודה בשבת שגובשה בחוקי העזר העירוניים ועל ידי
התיקונים השונים שהוכנסו ב'חוק שעות עבודה ומנוחה' היו אמורים למנוע את פתיחתם .אולם
החל מסוף שנות ה 80 -ישנו כירסום הולך וגובר בחוקים אלו .בשנת תשמ"ז ניתן פסק דין על ידי
השופטת ד"ר אילה פרוקצ'יה ,שהתיר לפתוח בית עסק בשבת .הנמקת השופטת הייתה כי סגירת
בתי עסק מכוח חוק העזר העירוני כפי שהיה מקובל עד עתה איננה עומדת במבחן החוק שכן
חוק העזר העירוני בענין זה איננו נשען על חקיקה של הכנסת.

9

בכך ירדה לטמיון עבודתה של

'המועצה הציבורית למען השבת' ,שפעלה בשנות הכ"ף לקבלת חוקי עזר עירוניים ,שימנעו מסחר
ועסקים בשבת .בשלב זה ,בית המשפט עדיין נמנע מלהכניס את ראשו בויכוח הציבורי אך בפועל
נקבעו תקדימים בנושא השבת המכרסמים בסטטוס-קוו כמו גם בכל החקיקה בתחום זה.
חברי הכנסת הדתיים פעלו על מנת לסתום פירצה זו .בשנת תשנ"א נתקבל חוק ההסמכה שעיקרו
מתן בסיס חוקי לחוקי העזר העירוניים בנושאי דת .בדרך זו ניסו לעקוף את פסק הדין של
השופטת פרוקצ'יה ,אשר קבע כי עניינים שבדת צריכים להיות מוסדרים על ידי הכנסת ולא על
ידי העיריות.
אמנם ,בשנות הנו"ן

10

הסתבר כי גם המהלכים החוקיים הללו אינם יכולים להוות סכר בפני

הסחף שחל בתוך המערכת המשפטית ,כנגד כל חקיקה שענינה שמירת השבת .בשלב זה של
הפולמוס הציבורי בנושא החלו גם בתי המשפט לחוות דיעה ערכית מסביב לשאלת דמותה
ומקומה של השבת ,כמו גם של הדת בכלל ,במדינה דמוקרטית.
בשנת תשנ"ג החלו שני בתי קולנוע לפעול בעיר נתניה .הסכם קואליציוני שנחתם בין הסיעות
הדתיות בעיר לבין ראש העיר אמור היה להבטיח כי רק בית קולנוע אחד יופעל בתחומה של העיר
ולא שניים ,במיוחד לאור העובדה כי הקולנוע שאמור היה להיסגר ,היה מצוי בקרבה לשכונה
את הקולנוע שפעל ב'קניון השרון' .בעלי הקולנוע ועימם כל גופי השמאל המנוסים בעתירות מעין
אלו פנו לבג"צ.
לכאורה ,הבסיס החוקי של עיריית נתניה היה איתן במיוחד לאחר שחוקקו כל חוקי העזר
העירוניים כנדרש וחוק ההסמכה נכנס לתוקפו .אלא שהפעם מצא בית המשפט ענין אחר
להיתלות בו וזהו ענין עקרוני שמלמד על הפיחות המשמעותי במעמדה של השבת.

 8שנות השמונים.
 9ראו ת"פ  3471/87מ"י נ' קפלן ואח' ,פ"מ תשמ"ח )ב'( .265
 10שנות התשעים.
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נשיא בית המשפט העליון ,מאיר שמגר ,קבע באופן עקרוני ,שכל אימת שישנה התנגשות בין חוק
לבין זכויות הפרט ,אפילו שאין כאן פגיעה של ממש בזכויות הפרט ,אלא רק הצרה מסוימת של
זכויות אלו ,יש לפרש את החוק באופן המצמצם ביותר .במילים אחרות זכויות הפרט יש להן
עדיפות בפרשנות של חוקים .לעניננו המשמעות היתה שהואיל ובית הקולנוע ניתן להגדירו כמקום
שמתבצעת בו 'פעילות תרבותית' על כן אין מקום למנוע את הפעלתו .וזאת על אף שלציבור
הנתניתי ישנו בית קולנוע אחר במרחק קטן יחסית .אליבא דשמגר הבעיה היא עצם הפגיעה
בזכויות הפרט ,ולכן ניתן להפעיל את בית הקולנוע.
נקודה נוספת שעולה מתוך פרשה זו היא ,כי על אף שהיו הסכמים קואליציוניים שאיפשרו קיום
של בידור ובילוי לציבור החילוני ,בכל זאת העדיף במקרה זה בית המשפט את ההכרעה בענין.
בשולי הדברים ראוי להעיר על פרשה שנסתיימה אך לאחרונה .במהלך תקופת כהונתה של
ממשלת נתניהו הופקד משרד העבודה והרווחה בידי ש"ס .פעולתו של המשרד זכתה לתהודה
רבה כאשר שר העבודה דאז הפעיל את פקחי השבת הדרוזיים כלפי בתי עסק שהעסיקו עובדים
יהודיים בשבת .פעילותם עוררה תגובות נזעמות מצד הציבור החילוני ,ולעיתים אף הופעלה
אלימות פיזית כנגד הפקחים .אחד המקומות שבהם לא הופעלה אלימות פיזית כלפי פקחי השבת
וניתנה להם האפשרות לרשום דוחו"ת היה 'גוד נייט סנטר בע"מ' .חנות זו פועלת בנצרת עילית גם
בשבתות .הפקח שהגיע לחנות חקר את אחד העובדים הן ביחס למעשיו והן ביחס לזהותו .העובד
הצהיר על כך ,שהוא עובד בחנות ,ויום המנוחה שלו חל לעיתים ביום שישי ולעיתים בשבת .על
סמך עדות זו כי העובד הינו יהודי וכי הוא עובד בשבת ,רשם הפקח דו"ח ,ובעקבותיו הוגשה
תביעה לבית הדין האזורי לעבודה נגד החברה המעסיקה .לאחר שהענין נידון פעמיים בפני בית
הדין המחוזי לעבודה הכריע בית הדין שאין בסיס להאשמה.

11

בית הדין אכן לא מצא פסול בחוק עצמו .הוא קבע מפורשות כי אילו התביעה היתה עומדת
בנטל ההוכחה אכן היה מקום לחייב את הנאשמים .אולם ,לדבריו התביעה לא הצליחה להוכיח
את עובדות היסוד .עובדת היסוד המרכזית שלא הוכחה היתה כי העובד הוא יהודי .על-פי דברי
בית המשפט החוק קובע כי השבת מהווה יום מנוחה רק עבור יהודים .אולם ,איננו יודעים כי
אותו עובד ,שנחקר בידי מפקח העבודה ,הוא אכן יהודי .הכרעת בית המשפט טענה שלמעשה לא
ניתן להיסמך על דבריו של העובד שהוא אכן יהודי ,ואף הרישום בתעודת הזיהוי איננו מהווה
ראיה .אין ספק כי בית המשפט נסמך על הוראות החוק בענין זה .אולם ,על-פי הוראות אלו
לא ברור כלל כיצד ניתן להוכיח משפטית כי פלוני הוא אכן יהודי .יתירה מזו ,נטייתו של בית
המשפט לאפיק צדדי ואיזוטרי רק מחדדת את דברינו לעיל.
מקרה זה מהווה ביטוי קיצוני למגמת בתי המשפט ,שלא להפעיל את החוקים הנוגעים לענין
שמירת השבת ,על ידי היתלות בגורמים הנראים שוליים .הוא גם מלמד עד כמה חלש הוא תוקפו
של החוק כאשר הוא נתון בידי פרשנים אשר אינם מעונינים בשמירתו כרוחו.

 11תב"ע )נצרת( נז 8-78/מ"י נ' גוד נייט סנטר בע"מ ,תק )עב(  ;312 (3) 1999דב"ע  8-14/97מ"י נ' גודנייט סנטר
בע"מ ואח' ,תק )אר( .104 (2) 1998
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כביש בר-אילן
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באמצע שנות הנו"ן עלה לכותרות כביש בר-אילן .פרשה זו ,יש בה כדי להדגים באופן המיטבי עד
כמה הידרדר מעמדה של השבת בציבוריות הישראלית עד שהדבר מביא לפגיעה לא רק בדמותה
הציבורית של השבת אלא פוגע אף בציבור שומר המצוות עצמו.
כביש בר-אילן עובר כיום בליבן של שכונות חרדיות .בעבר היה זה כביש מרכזי המחבר את
חלקיה הצפון מזרחיים של ירושלים עם מרכז העיר והכניסה המערבית .כיום ,לאחר שנסללו
שדרות גולדה מאיר ירדה חשיבותו של הכביש ,עם זאת מרכזיותו בעינה עומדת .בצד השינוי
במעמדו של הכביש חל שינוי מפליג במצבן של השכונות הסובבות אותו .בעבר היה זה כביש
שציין את גבולה הצפוני של ירושלים כיום הכביש עובר בעיבורן של השכונות החרדיות.
מאז סוף שנות המ"ם מבקשים התושבים שומרי המצוות לסגור את הכביש למעבר כלי רכב
בשבתות ובמועדים .עד להקמתה של ממשלת נתניהו לא זכתה קריאתם לאוזן קשבת .הנימוק
העיקרי לדחיית בקשתם היה ,כי מדובר בכביש מרכזי ביותר שאין לו חלופה של ממש .עם כינונה
של ממשלת נתניהו בשנת תשנ"ו והתמנותו של הרב יצחק לוי לשר התחבורה נענתה פניתם .הוחלט
על פרק זמן בן ארבעה חודשים ,שבו יסגר הכביש בעת התפילות ,על מנת לבחון את המשמעויות
של סגירת הכביש .גורמים שונים מהשמאל החילוני התיצבו חיש מהר בפני בג"צ על מנת למנוע
את סגירת הכביש .מאבק זה נתפס בעיניהם כמאבק על דמותה החילונית של ירושלים .בג"צ
החל לדון בנושא והציע בשלב מוקדם למדי להורות על הקמתה של ועדה ציבורית שתבחן את
הסוגיא הספציפית ואף תמליץ על מדיניות בנושא סגירת כבישים בפרט ויחסי דתיים-חילוניים
בכלל .בראש הועדה עמד ד"ר צבי צמרת ולימים נודעה הוועדה בכינוי 'ועדת צמרת'.
מסקנות הוועדה אינן ברורות עד היום בשל הוויכוח שפרץ בין חברי הוועדה על פרשנות ההמלצות.
למרות זאת שר התחבורה אימץ מסקנות אלו ומסקנות של ועדה נוספת וביקש לסגור את הכביש
במשך זמני התפילה .בנקודה זו בא בג"צ והתערב.
השורה הסופית היתה שבית המשפט איננו מקבל את החלטת השר בנושא ,ועל כן הכביש ישאר
פתוח .משמעות ההחלטה הינה ברורה .בית המשפט החליט להתערב בענין שהיה שנוי במחלוקת
ציבורית ואף נידון בבמות ציבוריות שהוא עצמו הורה על הקמתן .בית המשפט היה אמנם מודע
לבעיתיות שבעצם נכונותו להיכנס לתוך הויכוח הציבורי ואף על-פי כן הוא עשה זאת .חשוב לציין
כי אין מדובר כאן רק בענין שבעיקרון ,אלא מדובר כאן בפגיעה של ממש בתושבי השכונות
שדווקא איפשרה את סגירתם של רחובות שונים בשל קדושת השבת.
לעניננו חשוב ביותר לעיין בנימוקי הפסיקה על מנת שנבין עד כמה הורע כוחו של הציבור שומר
המצוות בפני בית המשפט .הטענה המרכזית של נשיא בית המשפט העליון ,אהרן ברק ,היתה כי
מדובר כאן בהתנגשות בין שני ערכים ,שהם שונים מבחינת המשקל הסגולי שלהם.
בעוד שעבור הציבור הדתי ישנה כאן פגיעה ברגשות 'בלבד' ,הרי שעבור הציבור החילוני מדובר
בפגיעה בזכות היסוד של 'חופש התנועה' .במילים אחרות ,הדת היהודית ,כערך הזכאי להגנה בפני
עצמו ,אינה קיימת כאן .ממילא אין לבית המשפט ענין להגן על אורח החיים הדתי ועל קדושת
12
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מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

השבת עבור ציבור מסוים כמטרה בפני עצמה .בית המשפט מעונין להגן על ציבור זה רק מפני
שמדובר בציבור שהינו פגוע ואין זה משנה לו מה תוכנה של הפגיעה.
בעוד שבעשורים הקודמים יכלו שופטי בית המשפט העליון לנמק את החלטתם בגין מעמדה של
השבת בציבוריות הישראלית ,כעת אין למעמד זה ולא כלום ,בעת שבאים לדון בענינים שנוגעים
לאופיה של השבת .דברים אלו נכונים גם כשמדובר באנשים שענין זה נוגע להם באופן אישי.
בית המשפט אינו רואה בחילול השבת המתבצע ברשות הרבים פגיעה באורח החיים הדתי ,אלא
פגיעה ברגשות בלבד .חשוב לציין ,למען הדיוק ,כי מרבית השופטים ובכללם הנשיא ,סברו כי
אמנם ישנה חלופה לכביש בר-אילן ,אלא שהואיל וחלופה זו איננה מסייעת לתושבים החילוניים,
של השכונות הסובבות את כביש בר-אילן ,אין לה מקום.
מבחינת הציבור שומר המצוות ,מלמדת פרשה זו על כך שחלה נסיגה משמעותית במעמדה של
השבת ונסיגה זו משפיעה ישירות על הציבור שומר המצוות ועל יכולתו לחוש את אוירת השבת
כהבנתו.
במהלך כתיבת שורות אלו הגיעה לקיצה עתירה נוספת בבג"צ .בשל פריצת הגדר המהותית שישנה
בעתירה זו ,מצאנו לנכון להרחיב מעט את הדיבור על העתירה והשלכותיה .הערוץ השני ביקש
לשדר סרט תיעודי על הישוב 'מצפה כרמים' .בסרט רואיינו אנשים שומרי תורה ומצוות .ראיונות
אלו עומדים במוקד הסרט .עם תום הצילומים התברר למרואיינים ,כי הסרט ישודר ביום שבת.
במהלך הצילומים לא נידון ענין זה בין המרואיינים לבין מפיקי הסרט .כעת ,משהוברר להם,
שהסרט עתיד להיות מוקרן בשבת ,הם פנו לרב אבינר כדי שיכריע עבורם ,האם מותר להם
לאפשר את הקרנת הסרט ,או שמא הם נעשים בכך שותפים בפועל לחילול שבת .יתירה מזו,
הרב אבינר אף קבע כי ליווי של כתובית 'צולם ביום חול' אינו פותר את הענין עבור העותרים,
אלא רק מחריף את הבעיה לכלל בעיה מוסרית.
העותרים טענו אפוא שתי טענות .הראשונה  -שהקרנת הסרט בשבת פוגעת ברגשותיהם .והשניה -
בדבר פגיעה בחופש הדת שלהם .טענה זו הינה פועל יוצא מפסיקתו של הרב אבינר ,שהשתתפותם
בסרט הינה בגדר השתתפות בחילול שבת.
בפסק הדין

13

הכריעו השופטים ברק ולוין נגד העותרים ,ואיפשרו את הקרנת הסרט בשבת.

לעומתם ,השופטת דורנר קיבלה את טענת העותרים בדבר הפגיעה בחופש הדת ,ולכן פסקה
נגד הקרנת הסרט בשבת .אמנם השופטים הכירו בכך שקיימת כאן פגיעה ברגשות ,אולם פגיעה
זו איננה מצדיקה לדבריהם ,במקרה הזה ,את הפגיעה בחופש הביטוי .עם זאת ,אותנו מענינת
השאלה ,כיצד התמודד בית המשפט עם הטענה בדבר חופש הדת .ואכן בית המשפט התייחס
אף לענין זה.
נביא תחילה את גישתה של השופטת דורנר .לדבריה ,הדת הינה מסגרת ,שבית המשפט אינו יכול
או רשאי לקבוע מה ייקרא עבירה על מצוות הדת .דבר זה יכול להיקבע רק על-פי הקריטריונים
של הדת עצמה .השופטת מכירה בכך שפסיקת הרב עבור העותרים הינה הדבר שמחייב אותם
מבחינה דתית .לכן ,כאשר הרב אבינר קבע כי זהו 'חילול שבת' ,אזי אין ספק שהמשתתפים
בסרט הינם בעל כורחם שותפים לעבירה דתית.

13
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כנגד גישה זו ,טוען השופט ברק כי גם שאלת חופש הדת נתונה למבחנו של בית המשפט העליון.
הוא אומר מפורשות" :מקום בו אדם נפגע ממעשיו של אחר שהם בניגוד לדת ,הטענה אינה של
פגיעה בחופש הדת אלא ברגשותיו ובתודעתו" .במילים אחרות השאלה מה ייקרא עבירה דתית
עומדת אף היא לבחינה של החוק החילוני .הואיל והחוק החילוני סבור שכפיה דתית היא רק
כאשר מכריחים אדם לפעול באופן אקטיבי נגד מצוות דתו ,אזי השתתפות פסיבית בחילול שבת
איננה בגדר עבירה דתית שפוגעת בחופש הדת.
התקדים החמור שנוצר כאן ,כמעט מבלי שדעת הקהל בארץ נתנה על כך את דעתה ,הינו חמור
ביותר בהשלכותיו .בית המשפט מוכן להתיר לאדם הדתי לשמור על אורחות חייו כל עוד הם לא
פוגעים בזכויות אחרות .אך מעבר לכך ,בית המשפט אגב אורחא ,מתערב אף בקביעת הנורמות
הדתיות ,או לפחות בקביעה מה הן המצוות הדתיות הזכאיות להגנה ,על-פי העיקרון של 'חופש
הדת' .בפסק דין זה ,ישנה פריצת גדר מהותית .עד עתה נוכחנו כיצד הולכים ומצרים את החוקים
השונים ,הנוגעים לענין השבת ,על ידי נימוקים שונים .עם זאת הדברים היו אמורים רק בדמותה
הציבורית של השבת .כאן לא הועלתה כלל הטענה בדבר דמותה של השבת .הטענה היחידה
שהיתה כאן נגעה לעצם הפגיעה ,לא ברגשות בלבד ,אלא אף באורח חייהם של אנשים שומרי
מצוות .השופטת דורנר אכן עמדה על הבדל מהותי שבין עתירות בנושאים הקשורים לדמות השבת
כגון העתירה בענין הפעלת טלויזיה בשבת לבין העתירה הזו.
לסיכום ניתן לומר כי מפסק הדין בעניין "מצפה כרמים" נפגעת לא רק דמותה הציבורית של
השבת ,אלא הולכת ונפגעת יכולתם של אנשים שומרי תורה ומצוות לשמור את השבת על-פי
פסקי ההלכות עליהם הם אמונים.

המהפכה האזרחית
לא ניתן לחתום פרק זה בלא להתייחס למהפכה האזרחית שרבצה לפתחנו עד תום ממשלת ברק.
תרועת הפתיחה התקשורתית של המהפכה היתה בהכרזתו של ראש הממשלה דאז ,אהוד ברק ,כי
תוך זמן קצר תחל חברת אל-על להפעיל טיסות סדירות בשבת .גם כאן שימשה השבת כאמצעי
ניגוח כלפי הציבור הדתי וכלפי מעמדה של הדת בכלל במדינת ישראל.
מסתבר שהשבת ,שיותר מכל תחום אחר יכולה היתה להיות בתוך הקונצנזוס של מדינת ישראל,
בשל אופיה הסוציאלי המובהק ,כמו גם בשל ערכה התרבותי-לאומי שאינו מוטל בספק ,נעשתה
עם הקמתה של המדינה ,הייתה השבת בגדר של נכס צאן ברזל של החברה הישראלית כולה.
תעיד על כך העובדה שמשרד הדתות הצליח בעבודת שכנוע מאומצת להביא את מרבית הרשויות
המקומיות לחוקק חוק שבת בתחומן .מטרת החוק היתה למנוע חילול שבת בפרהסיא על ידי
פתיחת בתי עסק שונים .ככל שחלף הזמן ,הלך וכורסם הסטטוס-קוו .בשנות הלמ"ד עוד נזקקו
השופטים לענייני פרוצדורה ונימוקים פורמליים על מנת לדחות עתירות שעניינן השבת .אדרבא
השופטים המשיכו לצדד בשמירת אופיה הייחודי של השבת ,וככל שהדבר נגע לשמירת דמות
השבת בריכוזי אוכלוסיה דתית ,הם אף אישרו זאת ונתנו יד לסגירת רחובות.
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לשק החבטות של החברה הישראלית בכל האמור ביחסי דתיים-חילוניים.
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נראה שקו פרשת המים של החברה הישראלית עובר דווקא באם המושבות .בפתח-תקוה הוכח
בפעם הראשונה באופן מוחץ וברור ,כי על אף הכוח האלקטורלי של הציבור הדתי ,הוא איננו
יכול להשיג את מבוקשו ,כאשר למולו ניצב ציבור חילוני נחוש .הפרשיות שבאו לאחר מכן ,ובהן
הקולנוע ברחוב אגרון ,פתיחת הקניונים של הקיבוצים בשבתות ומעל כולן פרשת כביש בר-אילן,
הוכיחו כי גם כאשר מכהנת ממשלה ימנית הנשענת על קולות המפלגות הדתיות ,הרי שהציבור
הדתי איננו יכול להשיג את מבוקשו אפילו בביתו וברחובותיו שלו.
אם ניטול לעצמנו מעט דמיון על מנת לנסות ולתאר את דמותה של השבת בעוד מספר עשורים,
הרי שנקבל את התמונה הבאה .פתיחת עסקים בשבת תיעשה לדבר שבשגרה במרבית ערי ישראל.
הקניונים העירוניים לא יוכלו להישאר אדישים לאורך זמן ,לנוכח הרווחים הרבים של קניוני
הקיבוצים .חילול השבת ההמוני ,שקיים היום בעיקר מחוץ לערים או במקומות בילוי מוכרים
ומוגדרים ,יתפשט להמונה של עיר .תהליכי הגלובליזציה רק יגבירו את הצורך בעבודה בשבת
בהתאם לנהוג בשאר העולם .במקביל ,קיומם של עובדים זרים רבים בגוש דן וסביבתו ,יאפשרו
להפעיל עסקים רבים ומגוונים ובהם אף מפעלים ובתי מלאכה בשבת ,בלא לעבור על האיסור
להעסיק עובדים יהודיים בשבת .יש להניח כי דמותה של השבת תישמר רק באזורים שבהם ישנו
רוב דתי מובהק .באזורים שבהם לא יהיה קיים רוב כזה ,נוכל רק לשמוע את נהמתו של הנביא
על חילול השבת.
ההצעה המונחת כאן אכן משנה לרעה את המצב החוקי .אולם ,היא נועדה למנוע את רמיסתה
של השבת בראש כל חוצות .בד בבד היא מנסה ליצור מצב שגם עבור הציבור החילוני יישמר
אופי מסוים של שבת .אמת ,הציבור החופשי חילל שבת וימשיך אף לעשות זאת ,אבל המודעות
לערכה ומעמדה של השבת ,כיום מנוחה לעובדים ולעמלים תוכר ותחוזק .המצב הנוכחי הינו
הגדלת פירצה שהולכת ומתרחבת משבת לשבת .ההצעה נועדה אפוא למנוע את המשך הכרסום
המהיר במעמדה ובדמותה של השבת.
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א .מועצות דתיות
ההצעה
 .1תוקם רשות ארצית לסיפוק שירותי דת ליהודים .תקציבה ייקבע בחוק ,ויועבר על-ידי משרדי
הפנים והדתות .הפיקוח עליה יהיה משותף לשני המשרדים.
 .2היקף השירותים שיינתנו על ידי רשות זו ייקבע בחוק .השירותים יינתנו בהתייעצות עם הרבנות
הראשית ועם הרבנות המקומית .שירותים לזרמים הלא-אורתודוקסיים ולחילוניים יינתנו על-פי
כללים מיוחדים שייקבעו .שירותים אלה לא יהיו כפופים לרבנות .הם יתוקצבו על ידי הרשות,
על-פי היקף שירותי הדת הנדרשים על ידי הקבוצות השונות .כל השירותים יהיו בפיקוח של
מבקר המדינה.
 .3עובדי הרשות הארצית ייבחרו במכרז לתקופת כהונה של שש שנים .קריטריונים לקבלתם יהיו
מקצועיים-ניהוליים בלבד .המועמדים לאיוש התפקידים יקבלו אישור מוקדם מן הועדה לפיקוח
על המינויים בשרות הציבורי .הרשות תעסיק עובדים כנדרש לצורך הספקת השירותים .על
עבודתם ועל בחירתם יחולו הוראות שירות המדינה.

רקע  -רות גביזון ויעקב מדן
המחלוקת אודות הרכב המועצות הדתיות
נושא המועצות הדתיות מוסדר היום בחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ תשל"א1971-
)בפרק זה" ,החוק"( .לפי החוק ,השר לענייני דתות קובע את מספר חברי המועצה ,ובלבד שלא
יעלה על מספר חברי הרשות המקומית )סעיף  2לחוק( .על-פי מנגנון המינוי 45% ,מחברי המועצה
ממונים על ידי השר לענייני דתות 45% ,ממונים על ידי הרשות המקומית ו 10%-על ידי הרבנות
הראשית.

מכך ,המועצות הדתיות גדולות ,בזבזניות ולא יעילות .הן גם הפכו לקרקע פורה לסכסוכים
מפלגתיים ודתיים ,שגרמו לוויכוחים מתמשכים סביב הרכבי המועצות הדתיות כבר מימי המדינה
הראשונים .חיכוכים אלה גברו כאשר מספר הגורמים המעורבים בעניין גדל ,וכלל לא רק את
מפא"י ואת המפד"ל ,אלא גם את החרדים מצד אחד ואת הזרמים הלא–אורתודוקסיים מצד שני.
בניסיון לעקוף את פסיקת בג"צ שקבע ,שאין לפסול נציגי זרמים לא אורתודוקסיים מחברות
במועצות דתיות אישרה הכנסת בתשנ"ט תיקון לחוק הקובע" :המועצה הדתית וחבריה יפעלו לפי
פסיקת הרבנות המקומית והרבנות הראשית לישראל בכל עניין שבתחום תפקידיה וסמכויותיה
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ברוב המקרים ,מספר חברי המועצה הדתית אכן מגיע למספר חברי הרשות המקומית .כתוצאה
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של המועצה הדתית" )סעיף 6א לחוק ,כפי שתוקן בתשנ"ט( .בנוסף לכך ,צמצם השר לענייני דתות
את מספר חברי המועצות הדתיות בכמה מקומות ,כדי להימנע מהרכבים אלו .למרות זאת ,ישנן
מספר מועצות דתיות המשותקות בשל מחלוקות אלו.
ועדה ציבורית בראשותו של חיים צדוק ישבה על מדוכת הנושא והציעה מספר הצעות ,לצמצום
מספר המועצות הדתיות וצמצום מספר החברים בהן .דו"ח הוועדה נגנז ,בין השאר בשל העובדה,
שגם הוא קבע שאין לפסול רפורמים וקונסרבטיבים מחברות במועצות הדתיות.
בעקבות המחלוקות המתמשכות בין הממסד הרבני ובין בג"צ ,בעניין הרכב המועצות הדתיות,
הועלתה גם ההצעה להעביר את הפונקציה של אספקת שירותי דת למחלקה מיוחדת ברשויות
המקומיות.

תקציבן של המועצות הדתיות ותפקודן השוטף
לפי החוק ,מועצה דתית קובעת בעצמה את תקציבה ,בהסכמת הרשות המקומית או שר הפנים
)סעיפים  8ו 9-לחוק( 40% .מתקציב זה מכוסים על-ידי הממשלה ו 60%-על ידי הרשות המקומית,
אלא אם כן נקבע אחרת )סעיף  11לחוק( .בניסיון להגביר את הפיקוח על המועצות הדתיות ועל
ניהול ענייניהן הכספיים ,תוקן החוק בתשנ"ח והורה על מנגנוני פיקוח ובקרה הדוקים יותר.
תקציבן זה של המועצות הדתיות סובל מכרסום ניכר בשל קשיים תקציביים וגירעונות שכמעט
כל הרשויות המקומיות סובלות מהם .הרשויות אינן ממהרות למלא את חובתן כלפי המועצות
הדתיות ,אינן מעבירות להן את חלקן בתקציב ואף מעכבות אצלן כספים ממשלתיים המוזרמים
למועצות .גם פסיקות בתי המשפט ,אין בידן להושיע .נמצא ,שתשלום משכורות הרבנים והעובדים
המקומיים לוקה פעמים רבות בפיגור ובחסר  -וגם העבודה השוטפת איננה מתנהלת כהלכה
)בבחינת" :אם אין קמח – אין תורה"( .מצד שני ,כאמור ,ישנה טענה כי המועצות הדתיות בזבזניות
שלא לצורך ,וכי החלק המופרש בהן לתשלום משכורות אינו סביר ביחס לחלק המופרש בהן
לשירותים לציבור.

מסקנותנו
להבנתנו ,עיקר תפקידן של המועצות הוא סיפוק שירותים לאזרח ,בין דתי ובין חילוני וללא
כל קשר לזרם שהוא משתייך אליו .להערכתנו ,המאבקים העקרוניים על סמכותה של ההלכה
והמאבקים האחרים עם כל חשיבותם ,אין להם עניין ישיר עם תפקידן המוגדר של המועצות
הדתיות  -וככל שנרחיק בין השניים ,כן ייטב .לכן ,לדעתנו ,על העובדים באספקת שירותי
הדת להיות כפופים לתקנות המתאימות ולקבל הנחיות מן הרבנים האחראים .יש לנו עניין רב
בכישוריהם וביושרם ופחות בהשתייכותם הקהילתית ובהשקפת עולמם הדתית או החילונית.
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כמו כן ,יש לנו עניין להרחיק את הסמכויות והפיקוח על התקציבים של שירותי הדת מן הרשות
המקומית ,ולמנוע בכך מוקד חיכוך אפשרי אידיאולוגי וכספי ,שעל-פי ניסיון העבר  -נזקו בצדו.
מסיבות מובנות ,עיקרנו את הזיקה בין התקציב שנועד לסיפוק צורכיהם הדתיים של אלו שאינם
רואים עצמם כפופים לרבנות הראשית לישראל – לבין הנחיותיהם של רבנים המשתייכים אליה.

דברי הסבר  -רות גביזון

1

הבהרתי כבר לעיל )בהקדמתי האישית ובדיון בעניין נישואין והתרת נישואין( כי אינני רואה פגם
בכך שהמדינה תממן הספקת שירותי דת לציבור על-פי הצורך .מבחינה זו ,לא צריך לחול בארץ
עקרון "חוסר המיסוד" האמריקני .אלא שבמצב הקיים ,המועצות הדתיות סובלות הן מבזבוז
גדול ,הן מפוליטיזציה ניכרת ,והן ממאבקים בלתי פוסקים של הממסדים האורתודוקסיים לשימור
המונופולין שלהם על הספקת שירותי הדת היהודיים בישראל .מאבקים אלה יצרו גם התנגשות
חזיתית ומתמשכת בין הממסדים האורתודוקסיים ובין בג"צ .לאחרונה אנו עדים גם למאבקים
פוליטיים בין הסיעות הדתיות והחרדיות לבין עצמן על חלוקת ה"צימוקים" הקשורים בעבודה
במועצות דתיות .לאלה מתווספים ויכוחים ציבוריים על מספר הרבנים הנדרשים לכל יישוב ,ועל
תפיסת התפקיד שלהם .הגיעו הדברים עד כדי כך שחלק ניכר מרבני הערים והשכונות כלל אינם
מתגוררים בתוך קהילותיהם! כל מי שמנהל תקין יקר ללבו ,יחפוץ בשינוי מן השורש של המציאות
הזו .העניין כלל לא צריך להיות נושא למחלוקת בין שומרי מצוות וחופשיים ,שכן בדק בית רציני
נדרש גם לפי גישתו של מי שטובת צורכי הדת – להבדיל מזו של הממסדים הפוליטיים של
מפלגות דתיות – לנגד עיניו.
איננו משלים את עצמנו שגורל המלצותינו יהיה טוב יותר ,בעניין זה ,מגורל המלצותיה של ועדת
צדוק .אבל ,חרף החשש כי המלצותינו בנושא זה תלכנה בדרכן של ההמלצות הקודמות  -הנושא
בולט וחשוב דיו כדי שנכלול אותו במסגרת האמנה המוצעת .בסוגיות רבות ,מתן מענה לבעיות
המתעוררות דורש כניסה לפרטים .למרות זאת ,העדפנו להסתפק כאן בקווים כלליים.

המלצותינו.
ראשית ,המדינה חייבת לספק צורכי דת לכל מי שצורך אותם ,בלי לכפות צורכי דת על
האוכלוסייה ,ובלי לכפות על הנזקקים בהם תפיסה זו או אחרת של דת 2.באספקת שירותי דת
יש היבטים דתיים והיבטים מנהליים .עובדי הרשות לסיפוק צורכי דת יהיו אנשי מקצוע או
 1דברי הרקע לעיל חוברו במשותף על-ידי הרב מדן ופרופ' גביזון .דברי ההסבר להלן חוברו על-ידי פרופ'
גביזון בלבד.
 2אנו מטפלים כאן רק בבעיות המועצות הדתיות המספקות שירותי דת ליהודים ,אולם בנושא המועצות הדתיות יש
בעיות לא פשוטות גם בציבורים אחרים .ראו ,למשל ,דנג"צ  1913/97מואסי ואח' נ' שר הפנים ,תק )על( ,227 (1) 98
לעניין הארכת מועד כהונתה של מועצה דרוזית.
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הייחוד בהצעתנו הוא בעקרונותיה הבסיסיים ,שהם אותם עקרונות העוברים כחוט השני בכל
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עובדי מדינה ,שייבחרו אך ורק על סמך כישוריהם המקצועיים .הם ידאגו להיבטים המנהליים של
אספקת שירותי דת ,אשר יסופקו על ידי מי שכשיר לספקם ,לפי קביעת המוסדות המוסמכים של
הזרמים השונים .בכך יבואו על סיפוקם ההיבטים הדתיים בנושא .הרוב הגדול של המשתמשים
בצורכי דת בישראל הם אורתודוקסים .צורכי הדת שלהם יסופקו על-פי הוראות הרבנות הראשית
והרבנים המקומיים.

3

צורכי הדת של חברי הזרמים הלא אורתודוקסיים יסופקו על-פי הנחיות

המוסדות הרבניים של זרמים אלה .מפעם לפעם תיעשה הערכה של הגודל היחסי של הזרמים
והחלק היחסי של צורכי הדת שהם צורכים .מכל מקום ,המונופולין האורתודוקסי הקיים כיום
בנושא הפיקוח על אספקת שירותי הדת ייפסק.

4

העיקרון הזה מניח כי רוב שירותי הדת יינתנו בקהילות ,וכי מסגרות הקהילות האלה הן מספיק
גדולות ,על מנת להצדיק אוטונומיה מסוימת לעניין שירותי דת .לא ברור כי זהו תמיד המצב.
גם קהילה קטנה יחסית יכולה להקים בית כנסת נפרד ,לנהוג בו כדרכה ,ולהגדיר בתוכו מהם
צורכי הדת וכיצד יסופקו .אולם במסגרות כגון בתי קברות או מקוואות ,צריך יהיה לחשוב על
פתרונות אחרים ,פרט להפרדה מלאה בין הקהילות ומוקדי השירות שלהן .הפתרונות שיימצאו
צריכים להיות מונחים על ידי העקרונות שהצבנו.

5

מרכיבים אחרים של המלצותינו מצמצמים מאוד את חובתם של אנשים להיזקק לצורכי דת
בניגוד למצפונם .כך עשינו בעניין נישואין והתרת נישואין ,כשרות וקבורה .שינויים אלה מחייבים
התאמות ברשימת צורכי הדת ובהקצאות להם .מצד שני ,חופשיים הרוצים לעסוק בנושאים
המכוסים ,עבור אנשים דתיים ,במסגרת של צורכי דת ,כגון שעורי תנ"ך או חוגי תלמוד ,יוכלו
להיות זכאים להקצבות מתאימות ,שלא תישלטנה על ידי מוסדות רבניים.
ניתן היה לכתוב כאן מסה ארוכה בעניין הלקחים שניתן להפיק מן הניסיון של התערבות בג"צ
בהרכב המועצות הדתיות לפי החוק הקיים .איננו מוצאים טעם לעשות זאת .מכל מקום ,אחד מן
היתרונות של הצעתנו הוא בכך שהיא מנטרלת לחלוטין את הויכוחים האלה ,באופן שהן שירותי
הדת והן בג"צ ייצאו נשכרים.
לא עסקנו במסגרת האמנה במבנה המוסדי של הרבנות הדתית בישראל .הזכרנו אמנם בקצרה
היבטים מוסדיים של הנושא ,אגב הדיון בנושאים שונים )כגון נישואין והתרת נישואין ,כשרות או
צה"ל( .זהו נושא הראוי לבדק בית רציני הן בנוגע לסוג השירותים הניתנים היום לציבור הדתי
 3איננו נכנסים כאן למבנה הרבנות הראשית והיחסים ההירארכיים בין הרבנים הראשיים ובין רבני הערים .אבל סביר
להניח כי גם בעניין שירותי דת ,יכולים להיות הבדלים חשובים בין קהילות שונות ,הן מבחינת מנהגיהן וצורכי הדת
שלהן ,והן מבחינת תפיסתן את ההלכות הרלוונטיות .בעניינים כאלה ,חשוב כי רבני הערים והשכונות יהיו קשובים
לצרכים ולהעדפות של קהילותיהם ,וגיוון יהיה עדיף על פני אחידות כפוייה .בוודאי כך הדבר לגבי קהילות המבוססות
על ארצות מוצא שונות ,שיש בהן מנהגים דתיים שונים.
 4הנוסח המוצע מקצר כאן ,ועלול לתת הרגשה לא טובה לזרמים הלא אורתודוקסיים .ברירת המחדל היא של הכוונת
המועצות הדתיות על ידי הרבנות הראשית האורתודוקסית ,והפלורליזם הדתי משתקף בהוצאת תקציב מיוחד ,על-פי
הגודל ,החורג מברירת המחדל הזו .מבנה זה נובע בעיקרו מן המצב הקיים ,הן במשפט והן במציאות .הוא איננו צריך
להסתיר את המהפכניות של ההצעה .הרעיון הוא למנוע ויכוחים מתמידים בתוך המועצות על התפיסה הדתית הנכונה,
ולאפשר למוסדות המוסמכים של כל זרם לקבוע הלכות עבור אלה המשתייכים אליהם.
 5ראו גם בהמשך ההצעות לגבי קבורה וכשרות.
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בישראל והן בנוגע ליחסים המורכבים בין הממסד הדתי הרבני ובין המדינה .חשיבה מחדש על
יחסי דת ומדינה בישראל ועל יחסים בין שומרי מצוות לבין חופשיים ,חייבת לכלול בחינה שלמה
של היבט זה של ממסד ,שהוא דתי וממלכתי כאחד .הסוגיות המתעוררות כאן מורכבות ומרתקות.
צריך לציין כי סוג השאלות המתעוררות כאן נמנע על ידי משטרים של חוסר מיסוד של דת ,הן
במובן החזק שלו והן במובנים החלשים יותר שלו .מבחינה זו ,ישראל העדיפה במפורש פתרון
שאין בו הפרדה ,וחשוב לבחון מחדש את ההיגיון הפנימי של בחירה זו .למרות זאת ,העדפנו שלא
לבחון סוגיות אלה בדיון שלנו ,מפני שבחינתן מערבת שיקולים נוספים על אלה שראינו עצמנו
כשירים לטפל בהם ולשקללם .אחרים מוזמנים להשלים את שהחסרנו.

6

ב .כשרות
ההצעה
 .1מדינת ישראל תדאג לשקיפות מרבית ומלאה בנושא כשרות של העוסקים במוצרי מזון והכנתו.
הונאה בכשרות תוגדר כעבירה חמורה .ייעשה מאמץ מיוחד להגברת האכיפה היעילה של
האיסור.
 .2מטבחים ציבוריים בישראל המשרתים גם את המגזר היהודי )כגון בצה"ל ,בבתי ספר ,במשרדי
ממשלה ובבתי חולים( יהיו כשרים.
 .3תוקם רשות ארצית לרישוי בענייני כשרות .חבריה ימונו על-פי שיקולים מקצועיים-ניהוליים,
באישור הרבנות הראשית ובפיקוח נציב שירות המדינה .מקורות מימונה יהיו עצמאיים -
אגרות שתשולמנה על-ידי יצרני המזון ומשווקיו .האגרות תהיינה תחת פיקוח" .כשרות" בפעולת
הרשות הארצית תגדיר מזון ומרכיביו המותרים באכילה על-פי ההלכה היהודית הנגזרת מן
ה"שולחן ערוך".
 .4לא תינתן למפעל או למוסד תעודת כשרות שלא על ידי הרשות או על ידי גוף שהוסמך לכך
על ידה .משגיחי הכשרות ומפקחי הכשרות יועסקו על ידי הרשות או על ידי הגופים שיאושרו
על ידה.
 .5הרשות תהיה מוסמכת לפרט רמות שונות של כשרות ,ולהנפיק אישורים ותעודות כשרות
בהתאם.
שיפרט בכתב את רשימת דרישותיו לכשרות ,יציג מערך פיקוח עליהן ,וינפיק תווי כשרות
או תעודות המזהות במפורש ובבירור את זהות הגוף מעניק ההכשר .על מנת למנוע הטעיה,
תעודות הכשרות תעוצבנה כך שיקל להבחין ביניהן .בין הגופים שיוסמכו להוציא תעודות
כשרות משלהם יהיו גופים רפורמים וקונסרבטיבים .הרשות תעמיד לגופים האחרים שיאושרו
תקציב למימון פעולותיהם מתוך תקציבה היא.

 6לדיון התחלתי ראו איל ינון ויוסי דוד הרבנות הממלכתית :בחירה ,הפרדה וחופש ביטוי )נייר עמדה מס'  ,19המכון
הישראלי לדמוקרטיה ,פברואר .(2000
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 .6הרשות תאשר לגופים אחרים להוציא תעודות כשרות על-פי מנהגיהם .אישור כזה יינתן למי

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

 .7על רשות הכשרות ייאסר לערב שיקולים זרים במתן ההכשר או בהשגחה על כל גוף המספק
מזון ללקוחותיו .כגון :למנוע אישור כשרות בשל קיום טקס נישואין רפורמי באותו אולם וכד'.
חילול שבת במטבח באולם חתונות עשוי להיות עילה אמיתית להימנעות ממתן הכשר.
 .8נציגיה הרשמיים של מדינת ישראל יהיו חייבים להימנע מאכילת אוכל שבעליל אינו כשר
בסעודות רשמיות בתפקיד.
 .9אין אנו רואים צורך לשנות את הסדרי יבוא בשר הטריפות הקיים.

דברי הסבר  -רות גביזון
נושא שמירת הכשרות בחברה המורכבת משומרי מצוות ,על הזרמים השונים שלהם ,וממי שאינם
כאלה מעורר מספר שאלות.
השאלה הראשונה היא מדוע ענייני כשרות צריכים להיות עניין ציבורי של המדינה? ברור כי
למי ששומר כשרות יש זכות לדעת איזה מזון הוא כשר ,ואלו מסעדות הן כשרות .אולם ,בחו"ל,
פונקציה זו מוסדרת באופן פרטי או קהילתי .גם אצלנו ,חלק מן האנשים אינם מסתפקים
באישורי כשרות של הרבנות ,ומהדרין בדרישה לאישור בד"צ זה או אחר .כזכור ,נושא הכשרות
בצה"ל ובמוסדות ציבוריים היה אחד מן הנושאים שהועלו עוד לפני קום המדינה במכתב
ה"סטטוס קוו" המפורסם של ראש-הסוכנות היהודית דאז ,דוד בן-גוריון.
למרות זאת ,במסגרת בחינה מחדש של הסדרים ,ניתן בהחלט להעלות טיעון כי גם בישראל
עניינים של כשרות אינם צריכים להיחתך ברמה הפוליטית-ציבורית ,וכי נכון הוא כי יוסדרו
במישור הפרטי ,על ידי מי שמעוניין בהם ,ובמימונו .ניתן אף לטעון כי בתנאי הארץ ,שבה יש
בארץ רוב יהודי גדול ,אינטרסים כלכליים יחייבו את רוב המסעדות לשמור כשרות ,על מנת לא
לאבד את ציבור שומרי הכשרות הניכר .בתנאים אלה נראה לכאורה כי אין צורך להוסיף את
הרשמיות והציבוריות של הסדרים פוליטיים.
לשאלה ראשונה זו ,ברצוני להציג שלוש תשובות.
ראשית ,בהקשרים "פרטיים"  -כגון מסעדות וכד' )קל וחומר לעניין צריכה ביתית(  -באמת אין
צורך במעורבות משפטית-פוליטית .יש לאפשר אך יכולת לבחון את טיבו של המקום ,בחינה
שתהיה אמינה ,ניתנת לאכיפה ושקופה לבאי המקום .אולם יש הקשרים לא מעטים בהם יש,
מטבע הדברים ,פעילות משותפת של שומרי מצוות וחופשיים .במצבי פעילות משותפת )מטבחים
בבתי חולים ,בבתי ספר ,בצה"ל או בבתי סוהר(" ,הפרטה" של הסדרי הכשרות – דהיינו ,הימנעות
המדינה מקביעת הסדרים מחייבים – עלולה לפגוע בציבור שומרי המצוות )אם לא יהיו המטבחים
במקומות אלו כשרים( או להביא למצב של שתי מערכות של מטבחים וחדרי אוכל .הפרדה כזו
עלולה לגרום הן לבזבוז והן למידור בין חלקי האוכלוסייה .בכל ההקשרים האלה ,ראוי לקיים
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מערכת אחת .מערכת זאת ,בדרך הטבע ,חייבת להיות כשרה .יתירה מזו ,ריבוי הזרמים ביהדות
מחייב כי הכשרות של המערכת צריכה להיות כזאת שאינה מדירה את האורתודוקסים ,הקבוצה
"הרשמית" המחמירה ביותר.

1

שנית ,ישנם גם בחו"ל הקשרים סמליים ,בהם הכשרות חשובה .למשל :אירועים רשמיים של
מדינת ישראל ,בהם אנו רוצים להבטיח יכולת השתתפות של שומרי כשרות .ודאי שהאוכל צריך
להיות כשר באירועים רשמיים הנערכים מטעם המדינה או נציגויותיה .מעבר לכך ,אנו רוצים כי
נציגים רשמיים של ישראל יבטאו בהתנהגותם הרשמית כבוד למנהגים יהודיים .כפי שאנו מצפים
מנציגינו הרשמיים לא להפעיל את הנציגות בשבת ולא לנסוע בתפקיד בשבת ,כך סביר לצפות
מהם גם לא לאכול אוכל לא כשר ,באירועים בהשתתפותם ,במסגרת תפקידם הייצוגי.
שלישית ,מוסכם על הכל כי הונאה בכשרות היא מרמה .אין סיבה לגייס את כוחו של המשפט
ללחום נגד הונאה בפרסום ולא לכלול בה הונאה לגבי כשרות .ברגע שקיבלנו זאת ,צריך להיות
מנגנון היכול לקבוע מהי הונאה בכשרות.
תשובות אלה מסבירות גם כמה ממרכיבי הסדר הכשרות שאנו ממליצים עליו כאן.
אנחנו מגדירים "כשרות" על-פי ה"שולחן ערוך",

2

משמע על-פי קנה המידה האורתודוקסי .אין

הכוונה לומר כי כשרות על-פי בד"צ או על-פי מוסדות קונסרבטיביים או רפורמיים  -אינה
כשרות .הא ראיה שאנו מסמיכים את כל אלה להוציא תעודות כשרות ,כל עוד הן ברורות
וכל עוד יש הקפדה על כך שלא תהיה בהן הטעיית הציבור .מטרת ההגדרה הזו היא להדגיש
את מה שנאמר לעיל :המערכות המשותפות לכל חייבות להיות כאלה שאינן מוציאות את אלה
שתפיסת הכשרות שלהם היא התפיסה "הרשמית" המחמירה ביותר ,משמע האורתודוקסית .קנה
המידה הכללי ,המחייב ,למערכות אלה ,הוא לכן הכשרות על-פי המבחן האורתודוקסי .בכל שאר
ההקשרים ,ההסדרים שאנו מציעים נועדים רק לאפשר לכל אדם לקבל פרטים מלאים ,שיאפשרו
לו לדעת את טיבו של מוצר או מקום ולהחליט על התנהגותו בהתאם.
לכן ,בלי שום קשר לעמדות מורכבות לגבי פלורליזם דתי ,יש לאפשר לאנשים לדעת באיזה
הלכתיות מלאות על-פי הפירוש האורתודוקסי .כל הנדרש הוא עמידה ברורה בדרישת היידוע
וההכרזה הפומבית על מנת למנוע הטעייה .להסדר המוצע על ידינו בעניין זה יתרון ברור ,במובן
זה שהמונופולין על ההסדרה מוצא מידי הרבנות הראשית ,כך שמלחמות סמליות ולא ענייניות
בין הרבנות ובין זרמים לא אורתודוקסיים מחד ,או בין זרמים חרדיים מחמירים מאידך ,לא
תעורבנה בפעילות שיש בה אינטרס ציבורי משותף וברור.
 1מבחינת המדינה ,הגוף המוסמך לקבוע את הסטנדרט המחמיר הוא הרבנות הראשית .מי שמחמיר יותר )כגון
מי שאוכל רק באישור בד"צ זה או אחר( רשאי לדרוש התחשבות באורח חייו ,אולם לא כי המטבח כולו יעמוד
בדרישותיו ,אחרת אין לדבר גבול.
" 2שולחן ערוך" הוא ספר הלכה "קנוני" שחובר על ידי רבי יוסף קארו במאה ה .16-בדומה ל"משנה תורה" של הרמב"ם
)המאה ה" – (12-שולחן ערוך" מציג נורמות התנהגות ברורות וחד משמעיות – ללא ההנמקה שהביאה לקידודן.
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מוסדות יוכלו למצוא אוכל העומד בדרישות הכשרות "שלהם" ,גם אם אלה שונות מדרישות

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

בדומה ,אין לתת למופקדים על הוצאת תעודות כשרות את הכוח להתנות אישורי כשרות במזון
בציות להוראות שאינן קשורות לכשרות המזון )כגון הימנעות ממסיבות ראש השנה הנוצרית,
הימנעות מקיום תפילות לא אורתודוקסיות ,או הימנעות ממתן אפשרות לקיים ריקודי בטן
במקום( .כך קובע גם החוק הקיים ,כך פסק גם בג"צ 3 ,אך למרות זאת ,עדיין נוהגת הרבנות לכרוך
בסוגיית הכשרות שיקולים שאינם קשורים.

4

אנו מקווים כי הפתרון המבני אותו אנו מציעים

עשוי להקל על ניתוק בין הסוגיות.
בנושא הפלורליזם הדתי ,הפתרון המוצע על ידינו נותן מעמד מפורש ,שווה ועצמאי למוסדות
הקובעים הלכות כשרות בזרמים הלא-אורתודוקסיים .מכיוון שיש בארץ בורות לא מעטה לגבי
מהות דרישות הכשרות האלה ,לפתרון שלנו יתרון נוסף :הוא יחייב הצגה מסודרת של משמעות
אישורי הכשרות הלא-אורתודוקסיים .ייתכן כי יתברר שיש שומרי מצוות לא מעטים שפירושם
את דרישות הכשרות מסתפק בפירוש קונסרבטיבי או אף רפורמי .כדי למנוע הטעייה ,אנחנו
ממליצים כי תעודות הכשרות השונות תהיינה בעיצוב או צבע שונה ,כך שייקל על המתבונן לזהות
את זהות הזרם שהוציא את התעודה בלי שיצטרך לקרוא ,בכל מקרה ,את האותיות הקטנות של
האישור.
המבנה הקיים יוצר תמריצים מסוכנים .משגיחי הכשרות נוהגים ,לעתים ,להנפיק תעודות כשרות
ללא בדיקה של כשרות המוצרים ,והתחום כולו נשלט על ידי אינטרסנטים ולא על ידי שיקולי
כשרות לשמם .במלים אחרות ,המבנה הקיים יוצר חשש של ממש הן להטעיה והן להשחתת
המידות .הקשר הישיר ,מבחינת מימון ופיקוח ,בין משגיחי הכשרות ובין הצרכנים של התעודות
הנדרשות ,עשוי אף הוא להקל על המצב.
סוגיה קשה וחשובה היא זו של הקשר בין כשרות המזון ושמירת השבת .לקשר זה היבטים
הלכתיים )על-פי פירושים אורתודוקסיים ולא-אורתודוקסיים כאחד( אך גם מעשיים :ישנו בארץ
ציבור ניכר השומר כשרות ,אך אינו שומר שבת .בהתאם ,קיימות מסעדות השומרות על כשרות
המזון אך פתוחות בשבת .בדרך כלל ,אין למסעדות כאלה אישור כשרות )בין השאר ,כי המשגיח
אינו יכול לפקח על הנעשה בהן בשבתות( .בנוסף ,אי שמירת שבת אכן עלולה לאצול על הכשרות
עצמה )בין השאר בשל הפסילה האפשרית של הכלים שנעשה בהם בישול בשבת( .באזורים שבהם
רוב המסעדות פתוחות בשבת ,קשה מאוד ליהודי שומר כשרות למצוא מסעדה שיש לה היתר
כשרות ,וזאת אף אם המסעדה מקפידה על כשרות המזון באופן מלא .ההצעה שלנו נועדה לתת
מענה מעשי לקושי זה ,בין בדרך של דירוג היתרי הכשרות ההלכתיים על-פי הפירוש האורתודוקסי,
ובין בדרך של הכרה באישורי כשרות קונסרבטיביים ורפורמיים.

5

 3בג"צ  465/89רסקין נ' המועצה הדתית ירושלים ואח' ,פ"ד מד).673 (2
 4ראו ,למשל ,דיווח על צו שהוציא בג"צ המחייב את המועצה הדתית של תל אביב להימנע מלשלול ממלון את
היתר הכשרות שלו ,על שפיטר את רב המלון :אסף ברגרפרוינד "בג"צ אסר על המועצה הדתית לשלול את תעודת
הכשרות ממלון שרתון בתל-אביב" הארץ .5.8.01
 5ההתייחסות לנקודה זו כאן איננה מרמזת כי חובת המדינה לדאוג שאדם שומר כשרות יוכל למצוא מסעדה
שיש לה היתר כשרות .אין למדינה חובה כזו .מצד שני ,מטרתנו איננה רק להסדיר את המצב המשפטי מבחינת
זכויות החופשיים ,אלא לתת גם פתרונות מעשיים לבעיות שהתעוררו לשומרי מצוות בשל נוקשות מיותרת של
המצב הקיים.
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דומה כי אין מחלוקת לגבי שאלת ההטעיה .יש ויש מחלוקות לגבי נושאים כגון משק הבשר
הכללי ,או סוגיות כגון יבוא בשר טריפות ומחירו .בנקודה זו יש בארץ הסדר פוליטי ,שיש עליו
מחלוקות משני הצדדים )אם כי ההסדר שהושג תואם יותר את עמדותיהם של שומרי המצוות(.
הסדר זה עמד בביקורת בג"צ ,ונפסק )למרות ביקורות חריפות( כי הוא אינו עומד בסתירה לזכויות
היסוד.

6

איננו ממליצים לשנות את ההסדר הקיים כחלק מהמלצותינו ,אולם לטעמי הסדר זה

איננו אופטימלי .החוק אמנם משמר את הסטטוס קוו שהיה קיים קודם לו )מונופולין של המדינה
על יבוא הבשר ,ועיקרון לפיו מייבאים כמעט רק בשר כשר( ,אבל מוסכם היום כי מונופולין
זה כשלעצמו איננו מוצדק .החוק בא להבטיח את עקרון יבוא בשר כשר בלבד דווקא מאחר
והמונופולין עצמו בוטל .עדיף בעיניי כי עקרון זה לא יובטח בחוק ,וכי תהיה אפשרות רחבה יותר
של יבוא בשר לא כשר לישראל.
את האינטרסים הלגיטימיים של שומרי הכשרות ניתן להבטיח באמצעים פחות גורפים ,כגון
הבטחה כי תונהג מדיניות תמחיר כזו שתבטיח זמינות של בשר כשר במחיר סביר )כדי לא לגרום
למצב שבו צריכת בשר כשר יקרה במידה כה גדולה יותר מצריכת בשר לא כשר עד שיהיה
תמריץ כלכלי לצריכת בשר לא כשר( .יצוין כי ברוב מדינות העולם ,בשר כשר הוא זה היקר
יותר )בין השאר מפני שלפי דיני הכשרות מותר לעשות שימוש רק בחלק מבשר הבהמה ,ובגלל
ההוצאות הנוספות של השחיטה ושל ההשגחה(.
שני נושאים נוספים בתחום דת ומדינה ,שאינם שייכים במישרין לנושא הכשרות ,ולכן אינם
כלולים בהצעותינו ,ראויים לציון :שאלות שכל כולן סמליות קשורות בגידול חזירים ועיבוד מוצרי
חזיר בארץ .ישנו איסור כללי על גידול ועיבוד מוצרי חזיר באזורים יהודיים בארץ ,אך ,בפועל,
ישנה מידה מסוימת של עיסוק כזה גם ביישובים ובמפעלים יהודיים .האיסור המשפטי נומק לא
מנימוקים דתיים אלא מנימוקים תרבותיים-לאומיים .לטעמי ,אין לאדם או למפעל זכות יסוד
)או זכות מוקנית כלשהי( לייצר או לגדל כל מה שהוא חפץ בו ,ויכולה להיות הצדקה עקרונית
להגביל פעילויות כאלה גם מטעמים תרבותיים .אלא שאני אינני מאמינה בתרבות כפויה ,מקום
שזו אינה חלק מן הטוב הציבורי )כגון יצירת יום שבתון משותף בשבת( .לכן לא הייתי נוטה
לעשות שימוש בכלי המשפטי והאסורי-מדיני על מנת לאסור גידול חזירים ועיבוד מוצרי חזיר
בישראל .גם זה צריך ,לדעתי ,להיעשות במישור הפעילות החינוכית-תרבותית.

החקיקה הדתית כבר עברה מן העולם ,הביא חבר הכנסת פרופ' אבנר שאקי לחקיקתו של חוק
המצות )איסור חמץ( ,תשמ"ו  .1986 -לפי חוק זה ,אסור על בעל עסק להציג בחג הפסח בפומבי
מוצר חמץ למכירה או לצריכה .החוק כמעט ולא נאכף באזורים רבים בארץ שיש בהם רוב יהודי
בולט ,כגון בתל-אביב .באזורים אחרים ,כגון ירושלים ,הוא נאכף במידה סבירה .שוב ,איני רואה
חוק זה כפגיעה חמורה בזכויות יסוד של מי שאינו שומר מצוות .גם כאן מדובר בניסיון להשפיע
על דמות הפרהסיא המשותפת ,ולא להתערב בנעשה בתחום הפרט של יחידים ושל משפחות.
6

בג"צ  4676/94מיטראל בע"מ ואח' נ' כנסת ישראל ואח' ,פ"ד נ).15 (5
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מצד שני ,יש פה הגבלת חירות ניכרת ,וצריך לחשוב היטב אם מדובר בתחום שראוי לפעול
בו באמצעות הטלת איסורים בחוק .זאת ,במיוחד ,אם אין כוונה ,או יכולת סבירה ,לאכוף את
החוק .קביעת איסורים בחוק שהציבור אינו מוכן לעמוד בהם ,משמעה יצירת פער בין המוסר
הנוהג לבין החוק ,והפיכת אזרחים טובים לעוברים על החוק .לדעתי ,מצב זה איננו רצוי .לעומת
החשיבות הכללית של ייחודו של יום מנוחה משותף ,אין אינטרס משותף ברור בייחוד ימי הפסח,
באמצעות איסור של הצגת חמץ בפומבי .נראה כי זהו סוג ההתנהגות שכדאי שתישמר באמצעות
פעולה חינוכית ובאמצעות עצם העובדה שרבים שומרים על איסור אכילת חמץ בפסח ,ולא
באמצעות הטלת איסור כללי גם על אלה שאינם מרגישים רצון או צורך לשמור מצווה זו.
בשנה האחרונה הצטרף לויכוחים אלה גם הדיון בעניין השמיטה .עניין זה מדגים שוב את
ההבחנה בין עניינים שבהלכה ועניינים של ממסדים דתיים-פוליטיים .שנים נקטה הרבנות הראשית
עמדה שאפשרה שמירת דיני שמיטה ,עם היתר צריכה של תוצרת חקלאית שגודלה בארץ בצורות
מתאימות .כיום הביאו לחצים ניכרים לעמימות בנקודה זו .זהו בדיוק סוג התקלות הגורם לתחושה
כי אין ברירה אלא לאכוף פתרון משפטי לא מוסכם .מצד שני ,זהו בדיוק סוג התקלות שבו ישנה
סבירות מסוימת לטענה כי פירושם המוסמך של דיני השמיטה הוא עניין פנים-דתי שאל למדינה
להתערב בו .אלא שהפירוש המוסמך הזה צריך לחול על מי שמקבל אותו .אין שום טעם המצדיק
כי חקלאים וצרכנים לא יוכלו ליהנות מירקות ופירות שגודלו בארץ ישראל בשנת שמיטה .אם
קביעות כאלה הן חלק מדיני הכשרות – חובה להסתפק בשקיפות בלבד ,ולתת לחקלאים ולצרכנים,
כמו גם לחנויות ,לעשות שימוש גם במוצרים חקלאיים שאינם עומדים בדיני השמיטה המחמירים.
המצב הקיים ודאי איננו רצוי .הסמכות להתיר ירקות ופירות מצויה בידי הממסדים הרבניים .אלה
פועלים בצורה לא אחידה 7 .גם מערכת התגובות על הצגת ירקות ופירות "אסורים" איננה אחידה.
באופן אידיאלי ,יש לאפשר לחנויות לבחור אם להקפיד על איסורי שמיטה ,ולהציג לקנייה רק
מוצרים מותרים על-פי הגישה המחמירה ,או אולי להציע – זה לצד זה – מוצרים מותרים לפי
הגישה המחמירה וכאלה המותרים רק לפי הגישה המקלה .מי שבוחר להחמיר עם עצמו בעניין
השמיטה ,צריך להיות מוכן גם לשלם את ההוצאה הנוספת הנדרשת בשל כך )למשל ,לכיסוי
הוצאות ההובלה של המוצרים ממקומות שהם מחוץ לאזור האיסור(.

8

 7בהופעה נוגעת ללב הסביר הרב הראשי אליהו בקשי דורון כי הוא עצמו מקפיד שלא לאכול ירקות ופירות שאינם
עומדים בדרישות המחמירות ,אך נטה להמשיך ,באופן כללי ,את מדיניות האישור הקודמת ,המקלה יותר .בנושא זה
הופעל עליו לחץ כבד על ידי רבנים מחמירים.
 8הדיון בכשרות ובשמיטה מדגים כי גם הקהילה האורתודוקסית אינה הומוגנית .סוגיות של חופש דת יכולות ,לכן ,להתעורר
לא רק בין זרמים שונים ביהדות אלא גם בתוכם .כך הדבר גם בנוגע למעמד האישה .העתירה הראשונה לגבי הזכות של
אישה לשבת במועצה דתית נגעה לאישה אורתודוקסית ,ומי שפסק כי ההלכה איננה אוסרת את הדבר היה השופט הדתי
בבית המשפט העליון דאז ,השופט מנחם אלון .ראו :בג"צ  153/87שקדיאל נ' השר לענייני דתות ואח' ,פ"ד מב).221 (2

260

פרק רביעי :סוגיות נוספות

בס"ד

דברי הסבר  -יעקב מדן
מבוא

נושא הכשרות כולל בתוכו עניינים רבים ומגוונים ,זכויות פרט וזכויות אזרח מכל צד ,וכן תעודת
זהות לאומית חשובה ויעידו על כך הסקרים )דוגמת זה של 'מכון גוטמן'(,

1

שמהם עולה ,שאף

בקרב אלו ,שאינם מגדירים עצמם כשומרי מצוות ,רב מאד מספרם של אלו המקפידים לאכול
אוכל כשר בלבד.
מאידך גיסא ,מדובר כאן על תחום אישי לחלוטין .אין כל צורך שהחוק במדינה דמוקרטית ייכנס
לצלחתו של אדם ,ויורה לו ממה עליו להימנע מלאכול.
עם זאת ,בתחום זה של האוכל  -חברו יחדיו מניעים אישיים הקשורים כאמור בחופש הפרט,
ושיש לנו עניין להגן עליהם ,עם אינטרסים כלכליים עתירי ממון של בעלי עניין אלו או
אחרים ,שטובתם נדחית לעיתים ,לדעתנו ,מפני טובתו של האינטרס היהודי הלאומי או האינטרס
הציבורי.
נקודה שלא התקבלה באמנה ,עקב חילוקי דעות בין מחבריה :גידול חזירים בארץ ישראל אינו
אסור מן התורה ,אלא מגזירה מאוחרת המלווה בחרם וקללה .מבחינה דתית טהורה אין מקום
לריב דווקא עליו .אך גידול החזירים כאן מסמל בזיכרון הלאומי יותר מכל את תרבותם של
המתייוונים ,ששיתפו פעולה עם הכובש הזר ברדיפת אחיהם ,שביקשו לשמור על עצמאותם
הרוחנית .מאידך גיסא ,אין מדובר כאן על גידול חיית מחמד בכל בית פרטי ,שיש להיאבק על
זכותו של הפרט עליה .שוב מדובר כאן על אינטרס כלכלי טהור של יחידים ,שספק אם יש
להקריב למענו ערך לאומי-היסטורי מקודש .אנו מעדיפים להותיר שאלה זו פתוחה לדיון ציבורי.

הבהרות
סעיפים  3 ,1ו :4-ההונאה בכשרות :דומה ,שזכותו של כל יהודי להכניס אל פיו אוכל כשר בלבד
 אינה מוטלת בספק .זכות זו תתממש לא רק בכך ,שלא יפתחו את פיו בכוח ,וידחפו אל תוכומאכלות אסורים ,אלא גם בכך ,שהחוק ירתיע אנשים ומפעלים מלרמותו בעליל ,על ידי הנפקת
במציאות  -המצב היום שונה .מוצרי בשר ורכיבים אחרים מיובאים ממפעלים בשכם ,ברמאללה,
בטייוואן ובכל מקום אחר בעולם ,ועליהם 'אישור' ,כביכול ,של הרבנות הראשית לישראל .אם
לא יתגלה ,שההונאה היא גם בתחום הפיקוח על התברואה ,יצא הזייפן בדרך כלל ללא תלונה,
ובמקרה הגרוע יישפט לקנס סמלי ,שאין בו כל הרתעה.
נשווה ,למשל ,מצב זה למצב בארה''ב .שם העונשים מרתיעים ביותר :קנסות לזייפני כשרות ואף
שלילת הרישיון לעסוק במזון .לכן ,באופן פרדוכסלי ,ההכשרים הניתנים על-ידי הגוף המוסמך
 1ש .לוי ,ח .לוינסון ,א .כ"ץ יהודים ישראלים :דיוקן – אמונות ,שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל ) 2000מרכז
גוטמן ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,ירושלים .(2002
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בארה''ב ,אמינים יותר מאלו של הרבנות הראשית לישראל .במציאות כאן בארץ ,יהודים רבים
נמנעים מלהכניס אל פיהם אוכל בהכשר גמור ,מחשש לזיופים ,ואף הרבנות הראשית עצמה
מתריעה על כך השכם והערב.
לדעתנו יש להפריד את הגוף העוסק בכשרות מן הרבנות הראשית בשל מספר סיבות:
א .קיים לדעתנו ,ניגוד אינטרסים בין הרבנות כגוף האחראי על הרבנים המקומיים לבין מערכת
הכשרות המקומית ,האמורה להיות גוף מקצועי המחזיק את עצמו מבחינה כלכלית .לרבנים
המקומיים אין בהכרח ידע מקצועי הנדרש לפיקוח על מערכת כשרות ,ומשכורותיהם משולמות
ממקור אחר.
ב .לגוף יהיה קל יותר להתנתק משיקולים חיצוניים לכשרות בעת מתן תעודת ההכשר.
ג .החוק הקיים היום מסמיך רק את הרבנות הראשית לתת הכשרים .חוק זה אינו מעשי היום
כלל בשל קיומן של מערכות כשרות חזקות מן הרבנות הראשית ,כמו הבד"ץ.
סעיפים  7, 5ו :8-העובדה העולה מסעיף  2היא ,שהכשרות אינה אינטרס של יחידים או של
קבוצות ,אלא הרבה מעבר לכך .מכך מתחייבת חלוקה בין רמת הכשרות הבסיסית והמחייבת
לבין רמת כשרות גבוהה יותר ,שחלק מן הציבור מעוניין להקפיד עליה ,כשרות 'למהדרין' .זו
תוכל לכלול חומרות שונות בענייני כשרות על-פי דעתו התורנית של הרב המכשיר )ובלבד שתהיה
סבירה בעיני אנשי ההלכה( ,וללא התערבות של גורם משפטי חיצוני .הממלכתיות בענייני כשרות,
העולה מסעיף  2ומסעיף  8מחייבת לדעתנו גם את סעיף  ,7לפחות בכל הנוגע לכשרות הבסיסית.
בשל הזהות העמוקה בתודעה היהודית בין יהדות לבין הימנעות מאכילת בשר אסור ,יש לדעתנו
לדרוש מנציגיה הרשמיים של ישראל להימנע מאכילת אוכל שבעליל אינו כשר בעת סעודות
רשמיות בתפקיד )כגון :ביקוריהם בקהילות יהודיות ,או כל סעודה רשמית אחרת(.
סעיף  :6הותרנו אפשרות גם לקהילות הלא-אורתודוקסיות לפתח מערכות כשרות להולכים בדרכן,
ובלבד שלא תהיה בכך הונאה כלפי הציבור המקפיד על ההלכה .אין ספק שציבור זה ייאלץ מעתה
לברור היטב את מאכליו ,ולא להסתמך באופן עיוור על כל תווית כשרות המודפסת עליהם.
מילה נוספת על סעיף  ,9אף שלא שינינו בו דבר מהמצב הקיים :הצפת הארץ בבשר טריפה זול
עלולה לגרום לכך ,שהבשר הכשר ייחשב כמאכל יקר מכדי שמשפחה במעמד הבינוני תוכל לקנותו
לעתים מזומנות .תעשיית הבשר בארץ תצטמצם ותלך ,ובשר כשר יהפוך להיות יקר מציאות.
כמעט אין ספק בכך ,שמשפחות רבות ,השומרות היום על כשרות ,תאלצנה לעבור לבשר טריפות.
גם רמת ההונאה בכשרות תעלה מאד .צמצום תופעה זו עד למינימום האפשרי ,לא תפגע לדעתנו,
פגיעה קשה בחופש הפרט ,אלא בכיסם של יזמים בודדים .מאידך גיסא היא תסייע לערכים,
שהחברה הישראלית מחשיבה אותם.
בהתחשב ב'חופש הצלחת' ,יש לדעתי לא לאסור יבוא מצומצם של בשר טריפות ,ובתוך זה גם
חזיר ,ולהטיל עליו מסים שלא יאפשרו את שבירת שוק הבשר הישראלי .לדעתי ניתן לאשר גם
יבוא של מזון אחר שאינו כשר ,ובלבד שיתאפשר מבחינה מעשית פיקוח על סימונו הברור במדור
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נבדל במרכולים וכד' .הסדרי יבוא הבשר הקיימים עונים במידה מינימלית לדעתי על חששות
אלו ,ואני רואה בהם מרכיב בהצלחת האמנה.
שאר הסעיפים מדברים בעד עצמם.

ג .פתולוגיה והשתלת אברים
ההצעה
בנושא זה מתקיים דיון רצוף בין מרכיבים שונים בחברה הישראלית ,והוא אף בא לידי ביטוי
בחקיקה הקיימת .חוק האנטומיה והפתולוגיה ,תשי"ג ,1953-על שינוייו ,וכן חוזר מנכ"ל משרד
הבריאות בעניין קביעת רגע המוות ,משקפים בדרך כלל הסכמה סבירה ,ולא ראינו לנכון
לשנותה.
עם זאת ,ולמרות שאיננו ממליצים לשנות את ההסדר הקיים ,נביא בקצרה את עיקרי עמדתנו
ביחס לסוגיה – נוכח חשיבותה ,ולקחים שניתן ללמוד מאופן ההסדרה הקיים בה.

דברי הסבר  -רות גביזון ויעקב מדן
ההלכה היהודית ,וכן גם כל גישה מדעית והומניסטית ,רואה בהתקדמות המדע בנושא פתולוגיה
והשתלת איברים ערך חיובי חשוב ,בשל תרומתו לרפואת חולים ,להצלת חיים ולחקירת מקרי
מוות .מובן שפתולוגיה מחייבת נתיחת מתים .בישראל ,כמו בכל מדינה מתוקנת ,נושא זה מוסדר
בחוק מתוך התחשבות ברגישות האוכלוסייה מחד גיסא ובצרכי המדע מאידך גיסא .גם ההלכה
היהודית ערה לצורך הזה ועוסקת בו בפסיקות רבות .ההלכה תומכת עקרונית בהשתלת איברים,
ובלבד שלא יקרבו את מיתתו של התורם לצורך זה ,והיא מתמודדת לעיתים בדרך השונה מן
המקובל בעולם הרפואה עם קביעת רגע המוות.
ההלכה היהודית ,וכמוה גם דתות וגישות הומניסטיות חילוניות מעניקה משקל חשוב לכבוד המת,
וכן למשאלותיו של המת באשר לשלמות גופו ואופן הבאתו לקבורה .ערכים אלו מחייבים את
במקרים שהנתיחה מוצדקת.
התחום של "אתיקה רפואית" ,הכולל נתיחות והשתלות ,מעורר סוגיות מגוונות ומרתקות .שאלת
ערכם של 'חיי שעה' )רגעי החיים האחרונים של חולה או פצוע סופני( ,קביעת רגע המוות ,סמכותו
של איש רפואה ליטול את חייו של אדם המעוניין בכך בשל סבלו ושאלת כבודה של גופת המת
וחשיבות הבאתה בשלמותה לקבורה עשויות לקבל תשובות שונות מאוד אצל שומרי מצוות ואצל
מי שאינם כאלה .לכאורה קיימת מחלוקת גם לגבי תרומת איברים להשתלה .אומנם עיקרה של
המחלוקת אינה לגופה של השאלה ,אלא בשל החשד שאם יימסר העומד למות בידי הרופאים
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צמצום מקרי הנתיחה בניגוד לרצון הנפטר או משפחתו ,ושמירה חמורה על כבוד הנפטרים גם
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לצורך תרומת איברים ,ינהגו בו הללו שלא כהלכה בחייו או אחרי מותו .כבר ניתנו פתרונות
משביעי רצון לכאורה ,לשאלות אלו ,אך הללו לא חדרו לתודעת הציבור בשל החשד הנזכר.
ישראל נמצאת במקום נמוך מאוד בעולם ,מבחינת נכונות של תושביה לתרום איברים להשתלה,
והדבר מקשה עליה לקבל איברים כאלה בעת הצורך .ההלכה התמודדה היטב עם בעיית מסירת
איברים מיהודי ליהודי .ההתמודדות עם שאלת מסירת איברים לגוי בשל החשבון הכולל של
היכולת בעתיד לקבל תרומת איברים מגוי לצורך הצלת חיי יהודי  -התמודדות הלכתית זו היא
עדיין בראשיתה .הסיבה לכך קשורה גם בגורם הדתי ,גם אם לא תמיד הוא רציונאלי .צריך
יהיה לעשות עבודה נוספת ,הן בתחום ההלכה והן בגישת רופאים ומוסדות רפואיים ,בנקודות
אלו .אנחנו מסכימים עם העיקרון שתרומת איברים על תנאי שלא יימסרו לאדם בשל מוצאו
אינה צריכה להתקבל .מצד שני ,כבוד האדם מחייב כי אף אם התנגדותו לתרומת אברים אינה
נראית בעיני אחדים כרציונאלית או מוצדקת  -רצונו בעניין זה הוא כבודו ,ויש להתחשב בו בלי
להתחקות אחרי טעמיו.
ההליך הפוליטי הניב בנושא זה פתרונות מתקבלים על הדעת ,והם כוללים כבר פשרות ולקיחה
בחשבון של רגישויות שונות .לא מצאנו לנכון ,לכן ,להיכנס לעומקו של נושא סבוך זה .רוח
האמנה היא הרי רוח של כבוד ככל האפשר לעמדתו של הצד השני – ומאחר שבתחום זה ,ההסדר
הקיים משקף פשרה סבירה  -הסתפקנו בכך.
למרות שכאמור איננו מציעים כל שינוי ,החלטנו לכלול בכל זאת את הנושא באמנה מכמה
טעמים.
ראשית ,לא רצינו ליצור את הרושם כאילו נושא זה אינו מעורר סוגיות עקרוניות וכבדות משקל,
ביחסים בין שומרי מצוות ובין חופשיים.
שנית ,דווקא הקשר טעון זה ,שהייתה לו היסטוריה ארוכה של סכסוכים ,נפתר בצורה הולמת על
ידי ההליך הפוליטי .הן לגבי חוק האנטומיה והפתולוגיה ,והן לגבי הצעה מוסכמת המוגשת עתה
בעניין הטיפול בחולה הנוטה למות והשתלות אברים .כדאי ללמוד מן הלקח הזה גם לתחומים
אחרים.
שלישית ,כמו במספר הסדרים אחרים ,ההסדר בתחום הפתולוגיה איננו בעייתי ברמת החוק ,אלא
דווקא ברמת האכיפה וחוסר האמון .מועלות טענות ,מפעם לפעם ,על עשיית מעשים החורגים
בבירור מהוראות החוק ואף מעקרונות מוסכמים .הבעיה אפוא אינה של יחסים בין שומרי מצוות
וחופשיים ,אלא בעיה כללית יותר של שלטון החוק וכיבודו .גם ההסדר הנכון והמאוזן ביותר
איננו יכול לעמוד  -אם לא אוכפים אותו .תנאי ראשון לאכיפה יעילה הוא ההפנמה ,אצל כל
חלקי הציבור ,כי ההסדר הזה הוא הסדר שראוי שהחברה תעמוד מאחוריו ,גם אם פרטיו אינם
נראים לאדם או לקבוצה אלה או אחרים .התוצאות הרעות של חוסר ההפנמה הזה ,וזלזול מצד
קבוצות מסוימות בצורך להקפיד על הוראות החוק ,באות לידי ביטוי בחשש של משפחות של
שומרי מצוות ,בעיקר חרדיים ,מפני מה שעלול להיעשות לגופות יקיריהם בבתי החולים או במרכזי
הפתולוגיה .חשש זה מביא לעתים להימנעות מלהביא אדם לבית החולים ,או לשמירה על הגופה
במשך שעות ארוכות כדי להבטיח שלא ייעשו בה מעשים שהמשפחה מתנגדת להם .לאחרונה
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ראינו כי לחשש זה עלולות להיות תוצאות קשות ,כגון במקרה של הפיגוע בירושלים בקיץ תשס"א
) (2001במסעדת "סבארו" .אי הבהירות לגבי מספר הנפגעים והמתים נבעה ,בחלקה ,מסירוב של
משפחות של חלק מן ההרוגים להעביר את הגופות למרכז לרפואה משפטית ,כנדרש במקרים
כאלה ,מחששן מניצול הגופות לרעה.
אין לנו ספק כי החשדנות הזו לא תיעלם במחי יד ,גם אם מסמך או הסדר דמוי האמנה המוצעת
יתקבל .מצד שני ,אין ספק כי מדובר במרכיבים חשובים של המחלוקת העמוקה בין הקבוצות.
כל ניסיון להחליש את הניכור ואת החשדנות ,ולחזק את התחושה כי – בסופו של דבר – כולנו
מנסים יחדיו לקיים חיים שלוקחים בחשבון את הרגישויות והצרכים של כל חלקי הציבור – הוא
מרכיב חיוני בהגיון המפעל שלנו .ואולי דווקא בתחום כגון פתולוגיה והשתלות איברים ,שבו
האינטרסים הפוליטיים והכלכליים אינם בולטים ,ושבו יש הסכמה עקרונית על ערכי המסגרת,
בעוד הרגישויות העקרוניות חזקות – ניתן להתחיל את המסע החשוב הזה.
לסיום ,למרות שאיננו מציעים כל שינוי ,עלינו להעיר כי לטעמנו ההסדרים הקיימים מפורטים
ולעתים מסובכים שלא לצורך .החוק הזה )וההוראות המנהליות המשלימות אותו ,כגון חוזרי מנכ"ל
העוסקים בנוהלי השתלות( אינו בהיר דיו לאדם מן היישוב ,ללא השכלה משפטית .אנו סבורים
כי ראוי ,בעתיד ,אם יוחלט לטפל בהסדר על קרביו ופרטיו ,להופכו לבהיר יותר.

ד .קבורה
ההצעה
 .1בישראל יתקיימו בתי קברות דתיים ואזרחיים.
 .2בתי הקברות הדתיים הקיימים במגזר היהודי יישארו בחזקת הקבורה היהודית על-פי ההלכה.
 .3הקצאת שטחים לבתי קברות בעתיד תיעשה על-פי הביקוש היחסי ,תוך כדי יצירת אפשרות
לקבורה אזרחית בכל חלקי הארץ.
 .4תתאפשר הקמת חברות קבורה אזרחיות ואחרות ,שתוכלנה לנהל טקס קבורה לפי בחירת הנפטר או
בני משפחתו .המדינה תשתתף במימון שירותים אלה במקביל למימון שירותי חברה קדישא הקיימות.
בג"צ בהוראות הקבורה בבתי הקבורה הדתיים.
 .6החוק הקיים יתוקן בצורה שתאפשר קבורה חלופית גם במקרה של העדר בחירה מצד הנפטר,
אם אין מחלוקת בין קרוביו מדרגה ראשונה ,ובהעדר טעמים של אינטרס ציבורי להעדיף את
הקבורה ההלכתית.
 .7ייקבע במפורש כי בבית קברות אזרחי ייקברו מי שאינם זכאים להיקבר בבית קברות אחר,
גם ללא כל הבעת רצון מצדם.
 .8המצב המשפטי הקיים יוסבר לציבור וכן יובהר לו כי תנאי יעיל למימוש הזכות לקבורה
חלופית )לא דתית בבתי הקברות הקיימים( היא הבעת רצון מצד הנפטר )או קרוביו(.
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 .5ככל שתגדל האפשרות של בחירה ממשית בין סגנונות קבורה ,כך תפחת ההצדקה להתערבות
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רקע ודברי הסבר  -רות גביזון
רקע
בסוגיית הקבורה באים לידי ביטוי אינטרסים של קבוצות ופרטים שונים :האדם הנפטר וקרוביו;
הנפטרים האחרים הקבורים בבתי הקברות וקרוביהם; הקהילות הדתיות והחברתיות אליהן
משתייכים הנפטר ובני משפחתו; החברות קדישא; והמדינה.
זכות היסוד של האדם לכבוד פורשה על ידי בית המשפט העליון ככוללת בתוכה את כבוד המת,
דהיינו את הזכות לכבוד גם לאחר המוות ,לרבות בהליכי הקבורה .כך ,בדברי כבוד השופט
)כתוארו דאז( ברק בפרשת קסטנבאום:
"כבוד האדם אינו רק כבודו של אדם בחייו .זהו גם כבודו של אדם לאחר מותו ,וזהו גם
כבודם של יקיריו ,השומרים את זכרו בלבם .כבוד זה מתבטא ,בין השאר ,בעצם הצבתה
של המצבה ,בביקורים בבית הקברות בימי זיכרון ובטקסי ציבור ובטיפוח הקבר .זהו אותו
קשר – לעתים רציונאלי ולעתים בלתי רציונאלי – בין החיים לבין המתים ,אשר מגבש את
האדם שבתוכנו ואשר הנותן ביטוי למאוויי הנפש הנוספים .זוהי ה'יד' שהחיים מושיטים
למתים .זהו הביטוי החיצוני המשקף את הקשרים הפנימיים בין הדורות".

1

זכות זו עומדת לכל אדם הנפטר והנקבר בבית קברות במדינת ישראל .ברם ,פרטים אינם נקברים
לבד ,בבית קברות שלהם בלבד ,אלא בבתי קברות עירוניים או אזוריים בהם קבורים אנשים
רבים המשתייכים לקהילות שונות .בנסיבות אלו ,צפויות התנגשויות בין מה שדורש כבודו של
נפטר אחד לבין הנדרש לשמירה על כבודו של נפטר אחר .עם זאת ,הסכסוכים הנוגעים לקבורה
אשר הגיעו לבתי המשפט בישראל היו ,בדרך כלל ,בין קרוביהם של נפטר מסוים לבין החברה
קדישא המנהלת את בית הקברות ,ולא בין קרוביהם של פרטים אחרים הקבורים במקום .במידה
מסוימת ,רואה עצמה החברה קדישא )לפחות ,על-פי הטיעונים המועלים בבית המשפט( כמגנה גם
על האינטרסים של הקבורים האחרים וקרוביהם .החברה קדישא פועלת על-פי רישיון הקובע את
התנאים על-פיהם היא חייבת לפעול .לדוגמא ,במקרה של החברה קדישא גחש"א ראשל"צ ,שהיה
צד לדיון בפרשת פרדריקה שביט ,ציין כב' השופט אנגלרד כי מחויבותה של החברה קדישא לפסק
ההלכה של המרא דאתרא מופיעה במפורש ברישיון החברה 2 .על-פי חוק שירותי הדת היהודיים
]נוסח משולב[ ,תשל"א –  ,1971סעיף )15א() ,(3השר לענייני דתות הוא האחראי להתקין תקנות
בדבר רישוי חברות לענייני קבורה עבור יהודים ,כאשר רשויות מקומיות נחשבות כמתאימות
לקבלת רישיון כאמור באופן אוטומטי.
ברשויות מקומיות קטנות והומוגניות )כגון יישובים ערביים ,מושבים וקיבוצים( לא מתעוררת בעיה,
ואנשים נקברים לפי מנהג המקום .בערים גדולות יש מונופולין לממסדים דתיים ,ובמגזר היהודי –
לחברות קדישא אורתודוקסיות .מונופולין זה יצר בעיות בשני מישורים עיקריים .ראשית ,הוא
1
2

ע"א  294/91חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום ,פ"ד מו ) 464 (2בעמ' ") 523קסטנבאום"(.
ע"א  ,6024/97שביט נ' חברה קדישא גחש"א ראשל"צ ,פ"ד נג ) 600 (3בעמ' ") 644שביט"(..
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יצר בעיה מבחינת היחס של החברה קדישא לקבורה של תושבים לא-יהודיים .בהלכה עצמה ישנה
מחלוקת לגבי היקף האיסור לקבור יהודים ולא יהודים באותו בית קברות 3 .שנית ,הוא יצר מה
שנחשב בעבר בעיקר קושי סמלי עבור יהודים שלא חפצו שהם או יקיריהם ייקברו בטקס דתי.
בעיות כאלה נפתרו על בסיס אישי )כגון ,בקבורה בקיבוצים( .בעיות אישיות של לא-יהודים שחיו
בקהילות יהודיות ,או של מתאבדים )אשר על-פי ההלכה יש לקוברם "מחוץ לגדר"( – נפתרו
אד-הוק .בצבא נתקבלו החלטות בעניינים אלה על ידי המוסדות הצבאיים המוסמכים ,והיה הבדל
לעניין זה בין גישות של רבנים צבאיים שונים.
בשנים האחרונות נוצרו בעיות מעשיות ,והתחדדו בעיות סמליות נוספות .יש כיום בארץ מספר
גדול של לא-יהודים החיים בקרב האוכלוסייה היהודית ואינם חברים בקהילות שיש להן סידורי
קבורה .חלק מלא-יהודים אלה משרתים בצבא ואף נופלים בשורותיו .בפיגוע בדולפינריום בתל
אביב בקיץ  2001התחדדה הבעיה ,מאחר שחלק גדול מן ההרוגים היו עולים ממדינות חבר העמים
לשעבר ,וחלק ניכר מביניהם לא היו יהודים על-פי ההלכה .מצד שני ,בקרב הקהילות הדתיות
התחזקה הנטייה לפרש את ההלכה כאוסרת קבורת לא-יהודי בין יהודים .בנוסף ,יהודים החלו
מערערים על המונופולין האורתודוקסי של הרבנות או החברה הקדישא לקבוע כללי הקבורה בבתי
קברות יהודיים .לדוגמא ,בעניין קסטנבאום התעוררה שאלת הכיתוב בלועזית ורישום תאריכים
גריגוריאניים .בפרשה זו ,פסק בית המשפט העליון )ברוב דעות של הנשיא שמגר והשופט ברק,
נגד דעתו החולקת של המשנה לנשיא אלון( כי זכותו של אדם לכיתוב תאריכים גריגוריאניים על
מצבת יקירו גוברת על ההתניה החוזית האוסרת כיתוב כזה .מחלוקות לגבי כללים אלה יכולות
להיראות חצי-טכניות .במקביל ,בדומה למה שמתרחש ,להבדיל ,בתחום הנישואין ,גוברת גם
ההתנגדות העקרונית למונופולין הדתי-אורתודוקסי על טכסי הקבורה ,ומושמעת תביעה לקיומם
של הסדרי קבורה ציבוריים-ממלכתיים ,שיאפשרו קבורה ללא בדיקת זהות יהודית ומתוך חופש
של בני המשפחה לקבוע את טיבו של טקס הקבורה .הנימוק העקרוני לעמדה זו הוא הזכות
הכללית של אדם לבחור שלא לחיות בתוך מסגרת דתית .טקס הקבורה הוא הטקס הסופי במחזור
החיים; טקס רגשי מאוד בו נפרדים אנשים מיקיריהם וחולקים כבוד לחייהם .יש הרואים בחובה
לערוך טקס קבורה דתי עבור נפטר שחי את חייו כאדם חילוני מובהק ,דבר הנוגד את רצון המת
ואף מזלזל בכבודו.

החוק קובע כי מי שבחר בכך ,בצוואה או בדרך אחרת ,זכאי להיקבר קבורה חילונית .עולה
מן האמור כי מי שלא בחר – ייקבר בבית קברות "רגיל" ,גם אם קרוביו היו רוצים בקבורה
אזרחית ) 4בכפוף לאפשרות הקיימת כבר כיום להסדרים חלופיים פרטיים(.
 3בשנת  1996ניתנה תשובה בעניין זה על ידי הרב דוד גולינקין ,חבר ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל של
התנועה המסורתית )קונסרבטיבית( ,בקשר לקבורה בבית הקברות בבאר שבע של עמותת "מנוחה נכונה" .שם תוכננו
חלקות נפרדות עבור התנועה המסורתית )קונסרבטיבית( ועבור קבוצה חילונית ,שם ייקברו גם נוכרים .נפסק כי יש
להבדיל בין החלקות באמצעות קיר או גדר חיה )שיחים( בגובה מסוים ,או באמצעות מדרכה ,שביל או כביש ברוחב
ד' אמות) .תשובות ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל ,כרך ו' תשנ"ה – תשנ"ח ,עמ' " ,287תשובה בעניין קבורת
נכרים בבית קברות יהודי ]יו"ד שס"ז :א'[.
 4בעניין שביט ,לעיל הערה  ,2בעמ'  ,614מביע כבוד השופט חשין ,באמרת אגב ,עמדה גמישה יותר ,לפיה" :יש להניח כי
אם בני משפחתו הקרובים של אדם יאמרו כי זה היה אמנם רצונו של הנפטר ,יכובד רצונו של האדם כך".

267

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

הלחץ העקרוני והבעיות המעשיות הניבו את חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית ,תשנ"ו.1996-

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

למרות קיומו של החוק ,לא הוקצו עדיין שטחים לבתי קברות חלופיים )פרט לאחד
באזור באר-שבע( ,ולכן מימושה של הזכות עדיין קשה .לאחר החוק חזרה שאלת הכיתוב
הלועזי לבית המשפט העליון בעניין פרדריקה שביט .נטען כי לאור קיומו של החוק ואבדן
המונופולין הדתי ,שוב לא יכול אדם לתבוע כיתוב בניגוד להוראות החברה קדישא .למרות
השינוי בחוק חזר בג"צ וקבע )הנשיא ברק והשופט חשין נגד דעתו החולקת של השופט
אנגלרד( כי הזכות לכיתוב לפי בחירת קרובי הנקבר גוברת על הוראות החברה קדישא ועל
הוראת רב העיר.

דברי הסבר
הסעיף הראשון להצעה איננו חידוש; הוא בא להדגיש את חובת השר לענייני דתות ,על-פי סעיף
 4לחוק ,להקים את בתי הקברות האזרחיים .בפרשת שביט הודגשה העובדה כי על אף קיומה של
זכות חוקית להיקבר בקבורה אזרחית ,אין לה ערך אם אין אפשרות לממשה .וכך נאמר" :קיומו
של 'סעד חלופי' מחייב שני אלה :אחד ,כי יהיה סעד ,ושניים ,כי יהיה זה סעד זמין ,סעד יעיל,
סעד שניתן להידרש לו".

5

הסעיף השני להצעה מותיר את הקבורה היהודית ההלכתית כברירת מחדל .אין מנוס מקביעת
ברירת מחדל כאשר אין הבעת רצון כלשהי בעניין הקבורה ,של הנפטר עצמו או של קרוביו.
הבחירה בקבורה היהודית-הלכתית מכירה במסורת היהודית-תרבותית כמסורת המשותפת לציבור
היהודי במדינה .אין בהצעה זו סטייה מחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית הקיים ,אלא לעניין
זכותם של בני משפחת הנפטר ,כפי שיפורט להלן .דבר זה נחוץ בינתיים גם מבחינה מעשית,
שכן הרוב הגדול של בתי הקברות בערים היהודיות בישראל מנוהלים על ידי חברות קדישא
הלכתיות.
הסעיף השלישי מדגיש את ההיבט הקרקעי של נושא הקבורה .כשאנו מדברים על הקמת בתי
קברות ,אנו מדברים על הקצאת קרקעות במדינה .קרקעות המדינה הן משאב יקר; בהחזקה
ובשליטה בקרקעות טמון כוח רב .היה אולי אידיאלי לעשות חלוקה מחדש )" ("redistributionשל
כל הקרקע הפנויה העומדת לרשות בתי הקברות הקיימים באופן שוויוני בין קבוצות בחברה
המעונינות בסגנונות קבורה שונים )על-פי חלקן היחסי באוכלוסייה( ,כך שכל אדם יוכל לממש את
זכותו להיקבר בקרבת ביתו ומשפחתו על-פי השקפת עולמו .גישה זו אינה נראית לנו מציאותית.
ראשית ,קשה יותר להשיג ויתור על קרקעות בבתי קברות קיימים ,מאשר הסדר הוגן יותר מכאן
ואילך .שנית ,לגבי בתי קברות קטנים יותר ,ייתכן שלא יהיה סביר לאפשר בכל בית קברות כזה
את כל סגנונות הקבורה .לאור השקפה זו ,הצעתנו מתרכזת בהקצאה העתידית של קרקע לטובת
בתי קברות .עם זאת ,אם הדרישה לקבורה חלופית תתגבר עד שהתכנון העתידי לגבי קבורה
יצטרך לקחת בחשבון שחלק ניכר מן הקבורה תהיה חלופית – ייתכן שיהיה צורך בדיון מחודש על

5

שביט ,לעיל הערה  ,2בעמ' .617
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ברירת המחדל שקבענו .אם חכמי ההלכה יתירו הקצאת חלקות נפרדות בבתי הקברות הקיימים
לקבורה אזרחית שלא על-פי ההלכה ,על ידי הבדלתן מן החלקות שבהם הקבורה היא על-פי
ההלכה ,ייתכן שלא יהיה צורך להקים בתי קברות נפרדים.
הסעיף הרביעי להצעה מטפל בהיבט הניהולי וגם בהיבט הטקסי של הקבורה ובשאלת החופש
מדת .הקמת חברות קבורה אזרחיות נחוצה לניהול הקבורה האזרחית .כך נובע גם מסעיפים 5
ו 6-לחוק .כמו כן ,קיימת הכרה בצורך האנושי לקיים טקס קבורה ובצורך ליצור מנגנון לניהול
ולעריכה של טקסים אלו עבור תושבים שאינם מעונינים בטקס דתי .היכולת לבחור בסוג הטקס
הרצוי היא נקודה מרכזית בהצעה ,אם כי היא אינה מחדשת דבר .הליכי הקבורה מתקיימים
בתקופה קשה מאד לבני המשפחה ולקרובי הנפטר ,ויש להיות רגישים במיוחד לאופן בו הם
רוצים – או לא רוצים  -להיפרד מיקירם .כך ,מוגדר המונח "בית עלמין אזרחי חלופי" בחוק
כבית עלמין בו ייקבר אדם "על-פי השקפתו" .זו הייתה גם אחת ממטרות החקיקה ,כפי שמצויין
בדברי ההסבר להצעת החוק" :כל אדם שנפטר בישראל זכאי להיקבר בדרך מכובדת … באופן
התואם את השקפת עולמו .ולכן ,מוצע שלא לכפות על הליכי הקבורה מנהגים דתיים כלשהם,
אשר לעתים זרים להשקפת עולמו של הנפטר".

6

הסעיף החמישי להצעה מביע עמדה עקרונית לפיה אין הצדקה להתערבות של בג"צ בבתי הקברות
הנוהגים על-פי ההלכה – הגם שהם "ציבוריים" – כפי שהייתה בפרשות קסטנבאום ושביט ,אם
תהיינה אופציות אמיתיות לקבורה אזרחית ,לפי השקפת עולמו של הנפטר או בני משפחתו .לא
ברור עד כמה גישה זו תואמת את הגישה של בג"צ ,כפי שהוצגה בפרשת שביט .שם דוחה הרוב
את גישת "ההסדר השלילי" וקובע כי חוק הקבורה החלופית בא להוסיף חלופה על דרכי הקבורה
המקובלות ,ולא לגרוע מן הקיים .לפי עמדה זו ,הפסיקה בפרשת קסטנבאום התבססה על המשפט
הציבורי – בין היתר ,פגיעה בכבוד האדם ובתקנת הציבור – ועל הפרת חוק החוזים האחידים.
פסיקה זו עומדת ,לדעת הרוב ,אף לאחר חקיקת חוק הקבורה האזרחית ,גם אם זו תהיה אופציה
ממשית.
אנו חולקים על עמדה זו .ברגע שבתי הקברות מובחנים לדתיים ואזרחיים – אין לדעתנו הצדקה
שמי שאינו רואה עצמו כפוף להלכה יבחר להיקבר בבית קברות דתי ויכפה את רצונותיו – אף אם
אלה מנוגדים להלכה – על מי שמנהל את בית הקברות הדתי .לאדם כזה קיימת אז ברירה בין
תלויה בקיומה של בחירה ממשית של כל אדם בין סגנונות קבורה שונים .על מנת להשיג מטרה
זו ,יש להשקיע מחשבה באופן בו ינוהלו בתי הקברות האזרחיים .כך ,למשל ,ייתכן שיהיה ראוי
לחלק את בתי הקברות האזרחיים ,בחלוקה פנימית ,בין העדות הדתיות השונות ,כפי שהוצע בסעיף
)5ג( להצעת החוק,

7

בנוסף לאזורים מעורבים עבור משפחות מעורבות מבחינה דתית; להרשות

לקהילות מאורגנות לרכוש חלקות במשותף לצורך קבורת חבריהן ולעודד אותן בכך וכד'

 6הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית ,תשנ"ו ,1996-ה"ח .600
" 7בבית עלמין אזרחי חלופי ייוחדו חלקות נפרדות לבני דתות שונות" )סעיף )5ג( להצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית
חלופית ,התשנ"ו ,1996-ה"ח .(600
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הסעיף השישי הוא הסעיף העיקרי המהווה חידוש לעומת החוק הקיים .הוא מהווה חיזוק לעקרון
של הבחירה בקבורה הולמת על פני ברירת המחדל הדתית הקיימת .אנו מציעים כי קרוביו מדרגה
ראשונה של הנפטר יוכלו לבחור בקבורה האזרחית ,אף אם הנפטר לא הביע רצונו בה באופן
פעיל .אין היום מודעות ציבורית בדבר הזכות לבחור ,בצוואה למשל ,בקבורה החלופית .יש להניח
כי ברוב המקרים ,אם אין מחלוקת פנים-משפחתית לגבי סוג הקבורה שהנפטר היה רוצה בו ,רצון
המשפחה ישקף את רצון המת ,ויש לכבדו .כאשר יש מחלוקת ,ראוי לקבור את המת על-פי ברירת
המחדל ,היא הקבורה היהודית המסורתית .כאשר יש "טעמים של אינטרס ציבורי להעדיף את
הקבורה ההלכתית" אף אז אנו מציעים להישאר עם ברירת המחדל ,הקבורה היהודית המסורתית.
עם זאת ,יהיו מעט מקרים בהם ניתן לחשוב על אינטרס ציבורי חזק מספיק אשר יצדיק קבורה
בניגוד לרצון המשפחה ,ויהיה צורך לדון בכל מקרה לגופו.
נדמה כי הסעיף השביעי להצעה הוא הוראה מתבקשת אף בהתאם לחוק הקיים .זוהי ככל הנראה
הקונספציה גם של החוק הקיים ,אם כי יש הסתמכות לא כל כך מובנת על כך שרוב הציבור
– ובמיוחד האנשים שלא יהיו זכאים להיקבר בבית קבורות "רגיל" – אכן "יבחרו" באופציית
הקבורה האזרחית.

8

חיוני לעשות להקצאת קרקעות מתאימה על מנת לאפשר מימוש הזכות למי שחפץ בכך .חיוני גם
כי הקרקעות שיוקצו למטרה זו יהיו בכל חלקי הארץ ,כך שמשפחות נפטרים יוכלו למצוא קבורה
אזרחית הולמת ,אם רצונם בכך ,במקום הסמוך בצורה סבירה למקום מגוריהם .ברור גם כי ככל
שיגבר הביקוש לצורה כזו של קבורה – יתרחבו בתי הקברות המיועדים לקבורה כזו ,וכך ניתן
יהיה לשפר את היכולת של משפחות לקבורה אזרחית סמוך למקום מגוריהם.
לאור המצב המשפטי הקיים ,נכון להסביר לציבור את הצורך בהבעת רצון על ידי אדם על מנת
שיוכל לממש את הזכות לקבורה אזרחית חלופית .לכן ,הסעיף השמיני עוסק בצורך בהסברת
המצב המשפטי לציבור ,על מנת שיוכל לעמוד על זכויותיו.

ה .תפילה ברחבת הכותל
ההצעה
 .1רחבת הכותל המערבי והאזור הסמוך לה הם אתרים בעלי משמעות דתית ולאומית ליהודים.
 .2יש לאפשר נגישות כללית לרחבת הכותל למעוניינים בכך ,בד בבד עם שמירה על הסדר
הציבורי ועל כללי התנהגות התואמים את אופיו של המקום.
 .3סמכות להכריע לגבי התנהגות התואמת את אופיו של המקום תופקד בידי אדם או רשות
)להלן" :הגוף המוסמך"( שיוסמכו על ידי השר לענייני דתות והשר לביטחון פנים .במקרה של
מחלוקת ,יכריע לגבי הפקדת הסמכות ראש הממשלה.
 8כך ,בדברי ההסבר להצעת החוק" :יהודים אשר על-פי ההלכה היהודית יש לקברם מחוץ לגדר ,בשל נסיבות מותם או
בשל סיבות הלכתיות אחרות ,יוכלו לבחור בדרך של קבורה אזרחית חלופית זו".
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 .4הגוף המוסמך יפעל מתוך רגישות לשלום הציבור ולחופש הפולחן והדת של הכל .אין בהחלטות
הגוף המוסמך משום נקיטת עמדה לגבי הלגיטימיות של סגנון תפילה או צורת התנהגות אלה
או אחרים .החלטות הגוף המוסמך לעניין זה לא תהיינה נתונות לביקורת שיפוטית.
למען הסר ספקות מודגש כי החלטה של הגוף המוסמך כי רחבת התפילה הנוכחית של הכותל
תיחשב כבית כנסת הנוהג לפי מנהגים אורתודוקסיים אינה פוגעת באופן בלתי סביר בחופש
הפולחן של מי שחפץ להתפלל בדרך אחרת.
הצעה אפשרית ,לדעתנו ,היא הבחנה בין החלק הקדמי של רחבת הכותל ,המשמש כבית כנסת,
שבו ניתן לדרוש תפילה כמנהג המקום )האורתודוקסי( ובין החלק המרוחק יותר שלה ,שבו
מתקיימים טכסי ההשבעה של צה"ל ,ואשר בו ניתן גם לקיים תפילות בנוסחים אחרים .אולם
להצעה זו שלנו אין ייחוד ,שכן עיקרה של ההכרעה הוא בכך שתתקבל במנגנון נכון של קבלת
החלטות ,שייקח בחשבון את השיקולים כולם.

דברי הסבר  -רות גביזון

1

א .הסבר ראשוני :הסדרה באמצעות הסמכה לעומת הסדרה מהותית
תגובתם של רבים להסדר המוצע ,בעיקר מבין אלה שאינם מצדדים בהמשכו של הסטטוס קוו,
הייתה אכזבה גדולה.

2

במובן חשוב ,המחלוקת סביב תפילת נשות הכותל מדגימה היטב את

הקושי בנושא בו אנו עוסקים .לכל אחד מן הצדדים המקרה נראה קל וברור .מכיוון שכך ,כל צד
מתקשה להבין את עמדתו של הצד השני ,ונוטה – במהירות – לראותה כביטוי לחוסר סובלנות
או לקנטרנות והתנצחות לשמן .מכיוון שכך ,חסרה לחלוטין הסימפטיה והאמפטיה לצד השני .כל
צד מרגיש כי מוצדק לחלוטין לעשות שימוש בכוח – פוליטי או עקרוני-משפטי  -על מנת להביא
לתוצאה האחת והנכונה.
לי אין הנוחות הזו של הידיעה הברורה מי בעניין הזה הם ה"טובים" ומי הם ה"רעים" .בעיניי זהו
מקרה מובהק של קונפליקט בין תפיסות מנוגדות ,שאי אפשר להכריע ביניהן "מבחוץ" .הפתרון
המדיני איננו צריך להכריע בין העמדות לגופן ,אלא למצוא כלל פעולה שיאפשר למחזיקים
נייטרלי בין העמדות .אלא שעמדה כזו היא ,כשלעצמה ,מקוממת בעיני כל מי שלא רואה כל
סימטריה בין המצבים ,ורואה כל ניסיון ליצור כאן סימטריה ,מלכתחילה ,כחוסר הבנה יסודי של
המצב .אני מניחה כי כל הסבר לא יסייע לשנות תפיסות כה יסודיות – ובכל זאת אנסה.
ההסדר המוצע איננו נוקט עמדה מפורשת ,לגופו של עניין ,לגבי השאלה הספציפית אם מותר
לנשות הכותל )או לכל קבוצה אחרת( להתפלל בכותל כדרכן .הוא קובע רק כי יש חובה לאפשר
 1גרסה מורחבת של דברי הסבר אלה פורסמה כמאמר" :על זכויות אדם וסדרי תפילה בכותל" ,מסכת א' )תשס"ב
 ,2002הוצאת מתן – מכון תורני לנשים ,ירושלים( .161
 2ראו ,למשל ,אוריה שביט "שלום חבר" מוסף הארץ .13.4.01
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בעמדות השונות להמשיך להתקיים זה לצד זה .לכן אני מחפשת פתרון שיהיה ,במידת האפשר,

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

נגישות כללית למקום ,וכי ניתן להגביל את מה שניתן לעשות בו משיקולי סדר ציבורי ,או
משיקולים הקשורים לאופיו של המקום .אנו מציעים כי מקבלי ההחלטות ייקבעו בהסכמה על ידי
השר לענייני דתות )בגלל החשיבות הדתית של הכותל הן לאורתודוקסים ,הן ללא-אורתודוקסים
והן לנשות הכותל( ועל ידי השר לביטחון פנים )בשל הרגישות של המקום ,והחובה להתחשב
בשיקולי סדר ציבורי( .אם אלה לא יוכלו להסכים – תוטל האחריות להסמיך את הגוף המחליט
על ראש הממשלה ,שבידו הראייה הכוללת של המצב .בעינינו ,עדיפה החלטה כזו על חקיקה.
אולם ,אם לא יהיה מנוס ,יש לעגן את ההסדר בחקיקה .אנו סבורים כי בג"צ בכל מקרה איננו
המוסד המתאים להכריע בסוגיה זו

3

– וברוח זו המלצנו כי החלטות הגוף המוסמך לא תהיינה

נתונות לביקורת שיפוטית.
המשמעות של ההסדר המוצע ,מבחינתי ,היא כי פרט לזכות לנגישות לכותל ,אין כאן נושא
המוכתב ומוגדר על ידי שקלול ידוע מראש של זכויות אדם .יש לנשות הכותל זכות להתפלל כדרכן
במקומות שבהם הדבר מתאפשר .השאלה אם יש להן זכות כזו להתפלל כדרכן בכותל היא נושא
המחלוקת .מצד שני ,אין לאנשים אורתודוקסיים זכות לקבוע מה ייעשה בכותל .הכותל איננו
"שייך" לממסד דתי זה או אחר .חופש הדת של האורתודוקסים איננו כולל את הזכות לקבוע
איך ינהגו אחרים .יחד עם זאת ,מותר להם לנסות לשכנע את המוסדות המוסמכים כי מטעמים
שונים ,ראוי לקבוע חלק מרחבת הכותל כבית כנסת אורתודוקסי ,המקובל כמקום תפילה על כל
זרמי היהדות ,אף אם מאמיני חלק מן הזרמים מעדיפים להתפלל בבתי כנסת משלהם .מכיוון
שברור כי ישנן תפיסות שונות לגבי מה ראוי לעשות בכותל ,כל החלטה מהותית עלולה להיראות
מקוממת לחלק מן האוכלוסייה .במצב כזה ,הדרך הנכונה לחיים משותפים היא להסכים על זהות
מקבל ההחלטות .להסדר כזה יש שני יתרונות בולטים .ראשית ,הוא מאפשר סיום אפקטיבי של
המחלוקות .שנית ,להחלטה שתתקבל אין משמעות נורמטיבית עצמאית ,הנגזרת מתוכנה .זו איננה
ההחלטה הנכונה או הראויה )כפי שנתפסת החלטת בית-המשפט( ,והיא איננה נותנת לגיטימיות
לצורה זו או אחרת של התנהגות .זו ההחלטה המוסמכת ,הא ותו לא ,והצורך בקבלת החלטה
מוסמכת מקובל על הכול .הויכוח על ההחלטה הראויה יוכל להימשך כויכוח ציבורי ,תוך כדי
ניסיון להשפיע על מקבלי ההחלטות לקבל את ההחלטה הנראית לצדדים כראויה.

4

 3אפשר היה להמליץ כי החלטות בנושאים אלה תתקבלנה על ידי גופים מעורבים ,דמויי ועדת נאמן ,שיכללו
נציגים של הקבוצות הרלוונטיות .לוועדות ציבוריות כאלה יש ,כמובן ,יתרונות חשובים .אלא שבהקשר זה יש
להן שני חסרונות מכריעים וקשורים .ראשית ,אין לוועדה כזו הכוח לאכוף את החלטתה .שנית ,אין בידה לקבל
אחריות להיבטי הסדר הציבורי הקשורים בהסדר המוצע .ואכן ,ועדת נאמן הסכימה לקבל על עצמה לחפש פשרה
בנושא זה ,והעלתה חרס בידה.
 4זו ,כמובן ,נקודת המוצא הבעייתית .יש הסבורים כי העובדה שהיתר תפילה לנשות הכותל כדרכן מקוממת חלק מן
האורתודוקסים איננה רלוונטית ,שכן ההתנגדות הזו היא תוצר של חוסר סובלנות בלתי ראוי ,שאיננו רוצים לתת לו
גיבוי או הכשר .גישה זו מצמצמת את האינטרס הלגיטימי של האורתודוקסים לכך שיהיה ביכולתם למלא את מצוות
דתם כדרכם .מצד שני ,חסידי המונופולין האורתודוקסי על הרחבה הקרובה לכותל ,והמשמשת אזור תפילה קבוע ,כלל
אינם מבינים מדוע יש להתקומם על כך שבמקום התפילה ההיסטורי של העם היהודי ,מיוחד מקום לתפילה באופן
המקובל על כל הקהילות היהודיות ,בעוד הריבוי שלהן יכול למצוא ביטוי במקומות אחרים ,לרבות מקומות הסמוכים
לכותל .השאלה היא אם אחת מן העמדות האלה "צודקת" ,והאחרת "מוטעית" ,או שמא שתיהן לגיטימיות ,ודרך
ההכרעה ביניהן צריכה להיות דרך של דיון והסכמה .לכן בכל הדיון בהמשך יש סכנה של מעגליות :מי שסבור כי יש
לנשים זכות להתפלל בכותל כדרכן ,ימחה על הקביעה כי ההכרעה צריכה להתקבל בדיון ציבורי .מי שסבור כי אין להן
זכות כזאת ,יתקומם על ההכרעה של נושא מסוג זה בבית המשפט.

272

פרק רביעי :סוגיות נוספות

אנו מציינים קוים מנחים לפתרון הראוי ,ואף מציעים הצעה אחת הנראית לנו אפשרית,
והמבוססת על הסטטוס קוו הקיים :הבחנה בין רחבת התפילה הסמוכה ממש לכותל ,שתוכר כבית
כנסת אורתודוקסי ,והיתר לפעילות דתית אחרת )כמו גם לפעילות לאומית וטקסית אחרת( בחלקים
המרוחקים יותר של רחבת הכותל .אבל איננו רוצים להציע פתרון אחד ,ולרמוז כי בעינינו הוא
עדיף על פתרונות אחרים )כגון מתן אפשרות לנשות הכותל להתפלל ליד הכותל ממש כדרכן
בזמנים מסוימים( .עיקר המלצתנו הוא העברת הסוגיה כולה למנגנון הכרעה פוליטי מוסמך.
צריך להודות כי בהקשר הישראלי יש בהחלטה זו קושי ,שכן השר לענייני דתות הוא בדרך כלל
אדם אורתודוקסי ,ובשנים האחרונות אף נציגה של מפלגה חרדית .בנוסף ,שיקולי סדר ציבורי
תמיד יביאו להעדפה להימנע מאירועים המעוררים תסיסה ודורשים אבטחה .ראש הממשלה
בדרך כלל פועל מתוך שיקולים קואליציוניים ,והוא תמיד צריך לזכור כי גורלו עשוי להיות תלוי
בעמדות הגוש האורתודוקסי .לכאורה ,הצענו מנגנון החלטה פוליטי ,בלי לנקוט עמדה מראש לגבי
תוכן ההחלטה שמנגנון זה יקבל .למעשה ,ניתן לטעון ,אנו מעגנים בהמלצה את הסטטוס קוו
האורתודוקסי.
אפשר להשיב שתי תשובות לטענה זו ,שתיהן אינן מספקות באופן מלא .התשובה הראשונה היא
כי המציאות הפוליטית אמנם כוללת כוח פוליטי רב לאורתודוקסים ,אבל היא כוללת גם רוב
לא-אורתודוקסי .כאשר רוב זה עומד על זכויותיו  -אי אפשר להתעלם ממנו .נכון שנושא תפילת
נשות הכותל איננו נהנה ,בהכרח ,מתמיכה פוליטית גדולה .אבל המעמד של הכותל איננו רק
עניין לנשות הכותל .יש רוב גדול בציבור היהודי בישראל ,כולל בציונות הדתית ,המתנגד באופן
נחרץ למונופולין אורתודוקסי על כל רחבת הכותל .הוא חפץ בשימור העובדה כי הכותל הוא
אמנם אתר דתי ייחודי ,אבל הוא גם אתר לאומי בעל חשיבות ראשונה במעלה .רוב זה חפץ בכך
שרחבת הכותל במובן הרחב תהיה מקום שניתן יהיה לערוך בו טקסים ממלכתיים ,לאומיים או
צבאיים מגוונים .במלים אחרות ,יהיה רוב פוליטי ניכר שיבקש לשמר את הסטטוס קוו הקיים
לפיו רחבת הכותל ,במובנה הרחב ,איננה בית כנסת אורתודוקסי .עמדה זו משותפת ,כאמור,
לציונות הדתית ולציבור הלא-אורתודוקסי כולו .עובדה זו פותחת פתח לפשרה בנושא הריבוי של
דרכי פולחן יהודיות ,המתבססת אף היא על חלוקה מרחבית של רחבת הכותל ,במובן הרחב,
לרחבת תפילה ולרחבה כללית יותר ,שבה יש חירות להתפלל ולקיים טקסים שאינם הולמים בית
עלולה להביא ,כתגובת נגד ,לשחיקה בסטטוס קוו הזה לטובת ראיית כל הרחבה כבית כנסת
אורתודוקסי 5 .פשרה בדמות חלוקת רחבת הכותל ,מבחינה מרחבית ,לבית-כנסת אורתודוקסי )שלא
צריך בהכרח למצות את כל החלק הנגיש של הכותל עצמו( ולרחבה יהודית-לאומית פתוחה ,שבה
תתאפשרנה כל צורות הפולחן היהודיות ,עשויה להיות נכונה יותר ,מאשר ניסיון לקיים ריבוי
צורות פולחן ברחבת התפילה עצמה .נכון אמנם כי גם בפשרה זו לא תהיה חירות מלאה לקיים
את כל צורות הפולחן היהודיות ליד הכותל ממש ,וברחבה המיועדת לתפילה לידו .אין ספק גם כי
 5ואכן יש סימנים לכך ששחיקה כזו החלה .היא מתבטאת בהרחבה מתמדת של שטח התפילה ,ודרישה גוברת להפרדה
בין המינים גם בחלקים האחוריים יותר של רחבת הכותל.
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בכך ישנה פגיעה מסוימת בחופש הדת של אלה הרוצים לקיים צורות פולחן שאינן מקובלות על
הממסד האורתודוקסי .אבל ,שוב ,אי אפשר להניח מראש כי רק מימוש הזכות לריבוי פולחני ליד
הכותל ממש הוא-הוא המצב הקביל היחידי .שנית ,גם אם הוצאתו של בג"צ מן התמונה איננה
אופטימלית ,השארתו בתמונה כחרב מתהפכת טובה עוד פחות.

ב .תפילה ליד הכותל :ייחוד עקרוני ורקע משפטי-ציבורי
בתנאים רגילים ,לא היינו רואים צורך מיוחד להתייחס לנושא מנהגי התפילה ליד הכותל .הגישה
למקום מסוים ,מיוחד וקדוש ככל שיהיה ,היא עניין פוליטי רגיל ,וצריך להותירו בידי הרשויות
המוסמכות .אלא שבישראל נהיה נושא הגישה לכותל וצורות התפילה בו טעון ושנוי במחלוקת
עמוקה דווקא בשל ייחודו של הכותל במסורת הדתית והלאומית .בשל ייחוד זה ,הוא הפך הזדמנות
לחידוד סוגיות כלליות ביחסים בין יהודים ,הן לגבי מעמדן של נשים ביהדות ,והן לגבי היחס
בין צורות פולחן אורתודוקסיות ואחרות .כידוע ,יש נקודות מפגש בין שתי הסוגיות :אחד מן
ההבדלים בין הזרמים ביהדות נוגע למעמד הנשים בה .הן הקונסרבטיבים והן הרפורמים מקיימים
תפילות מעורבות ,ובשני הזרמים מותר לנשים למלא תפקידים דתיים .אלא שהתעוררות לגבי
מעמד הנשים ,ורצון לשנות כמה מן הכללים האורתודוקסיים בנושא זה ,קיימים גם בתוך היהדות
האורתודוקסית .והא ראיה ,כי בין נשות הכותל נמצאות גם נשים אורתודוקסיות .ומכיוון שכך ,כל
הנשים האלה ,גם הלא אורתודוקסיות שבהן ,מקבלות על עצמן ,בהקשר זה ,את עקרון התפילה
הנפרדת .בנוסף ,יש הרואים במאבקן של נשות הכותל פרק חשוב במאמץ הרחב יותר כנגד
המונופולין הדתי-אורתודוקסי על מקום האמור להיות משותף ליהדות על כל צורותיה.

6

ייחוד זה של הכותל מצדיק בעיני נשות הכותל את מאבקן לכך שתורשינה להתפלל כדרכן דווקא
בו )ולא ,למשל ,בבתי כנסת אורתודוקסיים חשובים ,כגון היכל שלמה( .ראשית ,הכותל המערבי,
להבדיל מבתי כנסת או מוסדות אחרים ,הוא מקום ציבורי .מונופולין אורתודוקסי למקום ציבורי
פירושו הדרה או הכשרה של הדרה של אחרים ,בעוד הסכמה כי במקומות פרטיים מסוימים
תהיה שליטה אורתודוקסית היא חלק מחופש הדת וחופש ההתאגדות של קהילות אורתודוקסיות.
שנית ,הכותל הוא מקום מרכזי במורשת היהודית על כל צורותיה ,לאו דווקא הדתיות .לכן הדרה
של צורות פולחן יהודיות מסוימות מן הכותל ,משמעה חמור יותר מהדרה כזו בהקשרים מרכזיים
וייחודיים פחות .מה שלא ניתן לעשות בבית כנסת אורתודוקסי ,לפי טענה זו ,הוא רק בניגוד
ליהדות על-פי פירושה האורתודוקסי הנוכחי .זרמים לא אורתודוקסיים ,או קולות אורתודוקסיים
חריגים ,יכולים לחיות עם קביעה זו בשלום .מה שאי אפשר לעשות בכותל המערבי ,ייטען ,מוצג
כלא שייך ליהדות על כל צורותיה וזרמיה.

 6אני מתארת את הניסיון של נשות הכותל לקבל הכרה בזכותן להתפלל כדרכן ליד הכותל "מאבק" .זאת מאחר והן
נלחמות ,באופן ציבורי ומשפטי ,על מנת לזכות בהכרה שהן מבקשות .אין לי ספק כי נשות הכותל רואות בנושא
הזה עניין עקרוני בעל חשיבות סמלית ומעשית עצומה ,וכי הוא חלק מרצונן שיתאפשר להן לתת ביטוי מלא לזהותן
היהודית-הדתית .אינני משתמשת ב"מאבק" כביטוי המרמז כי הן עוסקות בעניין הזה מתוך התנצחות ופרובוקציה לשמה,
או אף כדי לציין כי יש כאן עניין פוליטי שאין לו ,בעיני נשות הכותל ,משמעות דתית עמוקה.
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שתי שאלות מתעוררות כאן .ראשית ,האמנם יש לנשות הכותל זכות להתפלל כדרכן דווקא
ליד הכותל? שנית ,האם נכון כי קביעה מסוג זה תיעשה על ידי בית המשפט? שתי השאלות
קשורות .אם יש לנשים זכות ,בפועל ,להתפלל ליד הכותל ממש ,המוסד המתאים להכרזה על
הזכות ,ולאכיפת הרשויות לדאוג למימושה ,הוא אכן בית המשפט .אם זה המצב – הצעתנו איננה
במקומה ,שכן היא איננה נותנת הגנה נכונה לזכות קיימת .ההגנה על זכויות האדם מפני רשויות
השלטון ומפני התאנותם של פרטים או קבוצות היא אחד מתפקידיו הייחודיים של בית המשפט
דווקא .לעומת זאת ,אם שאלת ההסדר הנאות של התנהגות ליד הכותל איננה מוכתבת בבירור
על ידי שיח הזכויות – מן הראוי שההסדרה של הנושא לא תיכפה על ידי בית המשפט לבדו.

ג .האם יש לנשות הכותל זכות להתפלל כדרכן ליד הכותל?
הטענה לקיומה של זכות כזו מתבססת על צירוף של כמה זכויות :זכות לגישה למקומות קדושים,
זכות לחופש הפולחן ולחופש הביטוי ,וזכות לשוויון בין גברים ובין נשים .התשובה לשאלה תהיה
תלויה בניתוח ההיקף של זכויות אלה ,ובניתוח של הטעמים המקובלים המצדיקים הגבלות על
זכויות.
ג 1 .הזכות לגישה למקומות הקדושים
בהמלצתנו אנו מבחינים בין הזכות לחופש פולחן ליד הכותל ובין זכות הגישה לכותל )ולמקומות
קדושים אחרים( .זכות הגישה של הכל למקומות הקדושים היא זכות שצריכה להיות מובטחת מעצם
אופיים של המקומות האלה כקדושים .היא קיימת בעוצמה גדולה יותר כלפי אלה שעבורם המקומות
האלה קדושים ,אבל היא קיימת גם כלפי אחרים .היסטורית ,היא נועדה להצהיר על חוסר הלגיטימיות
של נטיית שלטונות שלא לאפשר לקבוצות דתיות או לאומיות שנראו להם מאיימות ,או בלתי רצויות,
להיכנס למקומות קדושים להן ,הנמצאים בריבונותם .אין מחלוקת גדולה לגבי מהותה של הזכות.
חופש גישה למקומות קדושים ,כשמו כן הוא – הזכות שלא יהיו הסדרים שימנעו מאדם את היכולת
הפיזית או המשפטית לגשת למקומות שהם קדושים עבורו .אלא שבמציאות הפוליטית שלנו ,קביעה זו
רחוקה מלהיות מובנת מאליה .למרות התחייבות ברורה לאפשר גישה למקומות קדושים ,שהייתה כלולה
בהחלטת החלוקה של  ,1947לא התאפשרה גישה לכותל המערבי מאז מלחמת  1948ועד למלחמת
 .1967חוק השמירה על המקומות הקדושים נחקק במפורש על מנת להרגיע את החששות של מוסלמים
ונוצרים כי גם ישראל תגביל את הגישה למקומות הקדושים לנצרות ולאיסלאם.

7

איננה כורכת בהכרח גם הכרה בחופש הפולחן באותם מקומות .הבחנה זו נעשתה בבית המשפט
העליון בישראל ,כאשר התבקש להכריז על זכותם של יהודים להתפלל על הר הבית .בית המשפט
קבע כי עומדת ליהודים הרוצים בכך הזכות לגשת להר הבית ,אולם מזכות זו לא נובעת גם
הזכות להתפלל שם .מכיוון שהממשלה החליטה לא לאפשר תפילה כזו ,מטעמי סדר ציבורי ,לא
התערב בכך בית המשפט 8 .נשוב לשאלה זו בדיון בחופש הפולחן ,להלן.
 7לדיון מפורט בהסדרים השונים ראו ש .ברקוביץ מלחמות המקומות הקדושים :המאבק על ירושלים והמקומות הקדושים
בישראל ,יהודה ,שומרון וחבל עזה )אור יהודה ,הד ארצי.(2000 ,
 8בג"צ  ,222/68המר'  15/69חוגים לאומיים ואח' נ' שר המשטרה ,פ"ד כד ) .141 (2סעיף  1לחוק השמירה על המקומות
הקדושים תשכ"ז 1967-קובע במפורש רק כי מקומות קדושים יישמרו ותובטח אליהם גישה.
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זכות הגישה למקום קדוש היא תנאי מוקדם לקיום פולחן במקום כזה ,אולם ההכרה בזכות הגישה
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חשוב להדגיש כי אף הזכות לגישה למקומות קדושים איננה מוחלטת .ראשית ,אף כשמדובר
במקומות קדושים ,הרי שהם אינם חייבים להיות נגישים כל שעות היום וכל ימות השנה .שנית,
לעתים מוצדקות אף הגבלות הרבה יותר רדיקליות .כך ,למשל ,מאז ראש השנה  ,2000לא ניתנת
ליהודים זכות הגישה לרחבות המסגדים ,מכוח החלטת הווקף .כן מוגבלת לתקופות מסוימות
זכות הכניסה של מתפללים מוסלמים על ידי כוחות הביטחון הישראליים .יש הבדל בין השניים.
ליהודים כלל לא ניתנת גישה לרחבת המסגדים ,בלי קשר להגבלות של מספר ,גיל או הקשר.
ההגבלה על זכות הגישה של מוסלמים נוגעת להגבלות של מספר ,גיל או הקשר ,מחשש להפרעות
סדר .הפגיעה בזכות הגישה של יהודים ,שהיא כללית ומתמשכת ,חמורה יותר .אולם אף לגביה
לא ברור כי הסוגיה היא עניין שיכול וצריך להיחתך בבג"צ .ואכן ,ביולי  2001הגיע הנושא לדיון
בבג"צ ,וזה נאלץ להודות כי מקום שמשטרת ישראל מוסרת ששינוי המצב הקיים ,לפיו מותרת
הכניסה להר הבית למוסלמים בלבד ,עלול בהסתברות גבוהה להביא להפרת הסדר הציבורי
ולסכנה חמורה של התדרדרות – לא יחייב בג"צ את הממשלה לאפשר אף גישה למקומות
הקדושים ,למרות שאין כל ספק כי זכות זו קיימת ,וכי חלק מרכזי ממהותה הוא כי כל המעונין
בכך ,ובוודאי יהודים להם המקום הזה קדוש ,יוכלו לגשת אליו.

9

ג 2.הזכות לחופש הדת והפולחן
לעומת הבהירות היחסית של הזכות לגישה למקומות קדושים ,היקפה של הזכות לחופש פולחן
ברור פחות.
להבדיל מהזכות לגשת למקומות קדושים ,שהיא אמנם זכות נגזרת ,אך בכל-זאת זכות ברורה
וחזקה ,הזכות לחופש הפולחן היא זכות יסוד ,המהווה חלק מרכזי מן הזכות החשובה והמרכזית
לחופש דת ,אך גבולותיה ברורים פחות .אין ספק כי הזכות של חופש הפולחן היא ,בעת ובעונה
אחת ,זכות של פרטים ושל קבוצות דתיות .פולחן ,בעיקרו של דבר ,הוא דרך ביטוי של קבוצה
דתית .אבל הזכות שלא יגבילו את חופש הדת כוללת גם את זכותם של פרטים ,ושל קבוצות של
פרטים בעלי השקפות דומות ,כי לא יוגבל חופש הפולחן שלהם .הרקע ההיסטורי לקביעות אלה
הוא מלחמות הדת ורדיפות הדת ,הן ברמה הבין-דתית והן ברמה שבין זרמים דתיים במסגרת
אותה דת .הזכות לחופש הדת והפולחן היא בעת ובעונה אחת חלק מן הזכות הכללית יותר לחופש
מצפון ודעה – ומיוחדת בגלל הקשר המיוחד שלה לחוויות דתיות .פולחן הוא יותר מאשר מצפון
ודעה ,כי יש עמו מעשה .והוא אף יותר מאשר "דיבור" ,אם כי חלק מפולחן יכול להיות דיבור
)כגון ,במעשים של תפילה ,הוראת דת ,הטפה דתית ,או אף של פעילות מיסיונרית(.
איסור פלילי גורף על אדם או על קבוצה לקיים פולחן כרצונם הוא שלילה מובהקת של חופש
הפולחן .כאשר האיסור הוא גורף ,ומטרתו למנוע את הפולחן ובדרך זו את המשך קיומה של הדת
שאלה הם פולחניה – אין כל קושי בקביעה כי זה בדיוק סוג האיסור שנחזה על ידי המסמכים
 9בג"צ  5841/01תנועת נאמני הר הבית נ' ראש ממשלת ישראל – אריאל שרון ואח' ,תק )על(  – 867 (2) 2001החלטה
מיום  .25.7.01יצוין כי העובדה שבג"צ לא אישר כניסה למתחם הר הבית למטרת טקס הנחת אבן הפינה המסורתי
של ט' באב לא הועילה לגמרי למנוע התפרעויות.
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המכירים בחופש הדת והפולחן .אולם גם זכות זו איננה מוחלטת.
במקרים מסוימים ,חוקי המדינה אוסרים התנהגויות אף כאשר הן חלק מובהק מחופש הפולחן
של בני דת מסוימת ,כגון איסורים על הקרבת קורבנות .דוגמאות אלה עוסקות ב"פטור מטעמי
דת" להתנהגות שחוקי המדינה סבורים כי היא פסולה ואוסרים עליה .חשוב להדגיש כי זה איננו
המצב בענייננו .תפילה מעורבת ,או תפילת נשות הכותל כדרכן ,אינן התנהגויות אסורות ,ואין
למדינה שום יחס בלתי אוהד לגביהן .הקושי כאן נובע מן העובדה שאלה הן צורות פולחן דתיות
שאינן מקובלות על המנהיגות הממוסדת של אחד מן הזרמים ביהדות .אין ספק כי מחלוקת
כזו איננה מצדיקה איסור גורף על צורת הפולחן הנתפסת כ"חריגה" .איסור כזה הוא פגיעה
חמורה בחופש הדת והפולחן של אלה החפצים להתפלל בדרך זו .איש מעולם לא הציע לאסור
דרכי פולחן כאלה ,ואם הייתה ההצעה מועלית – סביר להניח כי הייתה מוסרת מעל סדר היום
במהירות ובנחרצות .השאלה המתעוררת היא אם מותר להסדיר פולחן ,שאיננו מעורר כל בעיה
חוקית לכשעצמו ,מבחינות של זמן ומקום .שאלה זו קיימת ,כמובן ,גם לגבי צורות לא דתיות של
התבטאות .הכלל הוא כי הסדרה במונחים של זמן ושל מקום ,של התבטאות העשויה להשפיע על
הציבור ,להבדיל מהסדרה על בסיס של תוכן ,יכולה להיות מותרת .לעניין נשות הכותל ,איש לא
יעלה על הדעת לאסור על נשות הכותל להתפלל כמנהגן .ואכן ,נשים מתפללות בצורה זו באופן
סדיר ,במקומות שבהם נוהגי תפילה כאלה מקובלים .מצד שני ,נשים אינן תובעות ,בדרך כלל,
זכות להתפלל כדרכן בבית כנסת שדרך זו איננה מקובלת על הקהילה המשתמשת בו ועל רבניה
של אותה קהילה .בכך הן מסכימות ,ולו מכללא ,כי אין להן זכות להתפלל כמנהגן בבית כנסת
אורתודוקסי ,בזמן ובמקום שבו האחראים עליו יתנגדו לכך ,או בבית פרטי של מי שיתנגד לכך.
כאשר מדובר במקומות פרטיים ,ההתנגשות היא בין חופש הפולחן וזכות הקניין של המתנגד
לפולחן ,כאשר האחרונה גוברת .אולם ,גם במקומות ציבוריים כגון בתי כנסת אורתודוקסיים,
יכולה להיות התנגשות בין זכויות ,כפי שאמרנו ,בין חופש הפולחן של קבוצה אחת ,ובין הזכות
לחופש הדת של קבוצה שנייה.
צריך לומר כי כללים אלה של הגבלה הדדית לעניין זמן ומקום ,מטעמים של התנגשות זכויות,
מקובלים לא רק לגבי תפילת נשים .ציינתי כבר לעיל את ההסדרים שהגבילו תפילת יהודים בהר
לרצון שלא להפר את הסטטוס קוו במקום .יתירה מזו :אני מניחה כי יהיו כאלה שיסברו כי גם
ביחסי יהודים-מוסלמים או יהודים-נוצרים ,חופש פולחן של אדם בן דת מסוימת במקום הקדוש
לאותה דת – גם אם הוא קדוש גם לדת אחרת – הוא עניין הנחתך סופית בשיח זכויות האדם.
אין חלקי עימהם .גם ללא עניין שיקול הסדר הציבורי ,הלוא מול זכותו של היהודי להתפלל
במקומות הקדושים עומדת תחושתו של המוסלמי כי תפילה כזו היא איום עליו וחילול קודשיו.
דתות ,כידוע ,מבוססות ,לפחות במידה מסוימת ,על הדרת האחר .אי אפשר לבצע הכללות במקרים
כאלה ,אבל תביעתה של מנהיגות דתית כי מקום המקודש לה לא ישמש גם לשימושים אחרים
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הבית .שם ,ההגבלה לא נבעה משיח זכויות אדם ,אלא מהכפפת זכות חופש הפולחן של היהודים
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יכולה בהחלט להיראות כחלק מחופש הדת.

10

במחלוקת כזו איננו רואים דרך להכריע מלבד דרך

פוליטית ,שתיקח בחשבון שיקולים כלליים ורגישויות הדדיות ,שדבר אין להם עם מימוש ההגנה
על זכויות .ואכן ,במערת המכפלה ,שיקולים של כוח ושל חופש דת הניבו הסדרי חלוקה בזמן
ובמקום שיאפשרו למתפללים משתי הדתות ,יהודים ומוסלמים ,להתפלל במקום .הפתרון המדיני
שנמצא אפשר מימוש מסוים של זכויות תפילה במקום הקדוש לבני שתי הדתות .בכל מקום –
הסידורים צריכים להיות רגישים למציאות המורכבת של המקום .זכויות אדם ,מטיבן ,אינן כוללות
רגישויות כאלה.
ההבדלים בין ההסדרים של מערת המכפלה )חלוקה של זמן ומקום בין מוסלמים ובין יהודים,
שלשניהם יש זכויות לחופש פולחן במקום ,בחסות הכוח( ובין ההסדר בהר הבית עד אוקטובר
) 2000הכפפת זכותם של יהודים להתפלל בהר לסטטוס קוו המופעל על ידי הווקף ,כך שלא
התאפשר להם להתפלל במקום בשום זמן( מרמז כי גם לעניין חופש הפולחן יש הבחנה בין הגבלת
זכות בשל התנגשות בין זכויות ,שאז עדיף לאפשר מימוש חלקי לשתי הזכויות על פני שלילה
גורפת של אחת מהן ,ובין הגבלת זכויות משיקולי סדר ציבורי ,העשויים להצדיק גם הגבלה גורפת
מבחינת הזמן במקומות רגישים מסוימים.
עדיף אמנם כי שיקולי סדר ציבורי לא יכתיבו פתרונות שיש בהם פגיעה חמורה בזכויות.
מצד שני ,לא כל הגנה על כל זכות מצדיקה הוצאות ניכרות במונחים של אבטחה סדירה.
לפעמים עדיף לחפש דרכים חלופיות לממש את הזכות ,ולהגיע למצב של הפחתת ההתנגדות
בדרך של משא ומתן והסכמים .כל מקרה צריך להיחתך על-פי עובדותיו המיוחדות .את
השקלול הזה ,בחלקיו שאינם מוכתבים על ידי שיח הזכויות ,צריכה לעשות המערכת
הפוליטית.

11

השאלה הבסיסית המתעוררת כאן נוגעת להיקף חופש הפולחן של פרטים )או תת קבוצות( ,כאשר
זה מתנגש עם תפיסות הפולחן הנוהגות בקבוצות אחרות ,וכאשר שתי הקבוצות תובעות זכות
לבטא את פולחנן באותו מקום ובאותו זמן .הפתרונות האפשריים הם לכפות ריבוי כל הזמן,
לכפות ריבוי בחלק מן המקום או בחלק מן הזמן ,לבודד את הקבוצות בחלק מן המקום או בחלק
מן הזמן ,או לתת מונופולין על המקום ,לכל הזמן ,לקבוצה אחת .ולגבי הכותל ,מתווספת שאלה
רלוונטית אחרת :מהו המקום – האם רק רחבת התפילה הנוכחית ,או רחבת הכותל כולה.

 10כאשר אני מציינת כי חופש הדת של המוסלמים או של האורתודוקסים כולל תביעה )דתית( כי במקום המקודש להם
לא תותר פעילות הנוגדת – לדעתם – את דתם ,אינני אומרת כי תביעה זו צריכה בהכרח לגבור על תביעות נוגדות .זו
אינה הכרה בזכותם להדיר אחרים ,אלא רק בכך שהם רואים את התביעה הזו לא רק כהעדפה או כמשאלה ,אלא גם
כדבר המתחייב מאמונתם הדתית .תפקידה של המדינה הוא להכריע בין התביעות המנוגדות ,אולם חשוב כי היא לא
תעשה זאת בדרך של ביטול אמינותן כתביעות המבוססות על חופש דת ועל מחויבות דתית עמוקה – משני הצדדים.
 11שוב אנו חוזרים לנקודת המחלוקת העמוקה והאינטואיטיבית :החלוקה בין בית המשפט ובין המערכת הפוליטית היא
לגבי עניינים "שאינם מוכתבים על ידי שיח הזכויות" .אבל הלוא זהו עצמו שורש המחלוקת! מתי הופך השקלול בין
זכויות ובין אינטרסים פגיעה בלתי מוצדקת בזכויות ,שתפקידו של בית המשפט להוקיע ולמנוע ,ומתי הוא פעולה במסגרת
סמכויות הממשל? עקרונות המשפט החוקתי והמשפט הבינלאומי המגנים על זכויות האדם מלאים תשובות מורכבות
לשאלות אלה .לצורך טיעוני כאן ,די לי לומר כי עצם הקביעה כי יש פה זכות ,לבדה ,איננה נותנת מענה לשאלה.

278

פרק רביעי :סוגיות נוספות

ג 3 .הזכות לשוויון בין גברים ובין נשים
טענה נוספת ,בה אדון בסעיף זה ,גורסת כי בנוסף לזכות לחופש הפולחן ,תביעת נשות הכותל
מתחזקת כי פולחנן הוא למעשה הבעת המשאלה שיותר להן להתפלל בצורה בה מתפללים
הגברים .לפי טענה זו ,קביעת דרכי תפילה שונות לגברים ולנשים ,ובעיקר האיסור על קריאה
בספרי תורה ,ועל תפילה ושירה בקול רם לנשים ,היא הפליה פסולה ובלתי מוצדקת .נשים רשאיות
לבקש לבטא את רגשותיהן כלפי בוראן וקהילתן באותה צורה בה עושים זאת גברים .טענתן זו
של נשים מתחזקת בעיקר מפני שעל-פי פרשנויות רבות של ההלכה ,האיסור על תפילת נשים
בצורה זו איננו מן התורה.
הטענה כי הדת מפלה נשים לרעה איננה מיוחדת לסידורי התפילה .היא הופיעה בצורה בולטת
בדיון לעיל בענייני נישואין והתרת נישואין בפרק השני .אלא שדווקא במקרה בו אנו עוסקים
כאן ,מעלות נשות הכותל טענה חזקה :סוגיית הכותל כלל איננה מעוררת בעיה פנים דתית של
נשים בקהילותיהן ,אלא היא בעיה של זכויות נשים כלפי המדינה .הכותל איננו מקום פרטי ,אלא
הוא מקום ציבורי .כאמור ,אין בו קהילה כזו או אחרת .תפקידה של המדינה הוא להגן בו על
כל צורות הפולחן ,בלי לנקוט עמדה לגביהן .אורתודוקסים זכאים לשמור את דרכי פולחנם בבתי
הכנסת שלהם .במקום הציבורי המשותף  -יש לשקף דווקא את הריבוי .טיעון זה נתמך בעובדה
כי נשות הכותל באות מכל הזרמים .הנשים האורתודוקסיות שבהן היו אולי רוצות לשנות גם את
דרכי התפילה בקהילתן .אבל כאן הן אינן טוענות לשינוי כזה ,אלא רק לזכותן להתפלל כדרכן
בכותל המערבי.
טיעון זה נראה לי מאוד .הייתי שמחה אם הוא היה מתקבל .אבל לא זו השאלה הניצבת בפנינו,
אלא השאלה האם יש לנשים זכות לתבוע כי יוכר הריבוי הזה בכותל מטעמים של שוויון ביניהן
ובין גברים? אני חוששת כי התשובה לשאלה זו חייבת להיות שלילית .חלק מרחבת הכותל מתפקד
כבית כנסת .תביעת הנשים היא כי בית הכנסת של הכותל ,להבדיל מכל בית כנסת אחר ,יהיה,
לפחות חלק מן הזמן ,בית כנסת "על קהילתי" .ככזה ,הוא צריך לקבל בברכה את כל צורות
הפולחן .כאמור ,אפשר לאמץ את הכלל הזה .יש לו היתרון כי הוא איננו מדיר אף זרם .אבל יש
לו גם החיסרון כי הוא איננו יכול להוות בית תפילה מלא עבור האורתודוקסים.

12

לעקוף את הבעיה המרכזית הזו באמצעות הכנסת הסוגיה של שוויון בין המינים.

לכן ,אי אפשר

13
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 12זו אחת הנקודות המקוממות ביותר את אלה התובעים כי יותר לנשים להתפלל בכותל כדרכן .איך מפריעה תפילת
הנשים כדרכן ליכולתם או חירותם של אורתודוקסים להתפלל בכותל כמנהגם הם? ומדוע יש לתת תוקף לדרישתם
כי כל באי המקום ינהגו בו לפי הנוהגים האורתודוקסיים? היעלה על הדעת ,למשל ,כי בית כנסת בבסיס צבאי לא
יוכל לשמש ,בזמנים שונים ,לתפילות של אורתודוקסים ושל קונסרבטיבים או רפורמים שירצו להתפלל במניין מעורב,
כמנהגם? התשובה לשאלה האחרונה היא אכן שלילית .אלא שהיא איננה חותכת את נושא הכותל )לכאן או לכאן( .מצד
אחד ,מה שנכון לגבי בית הכנסת בבסיס הצבאי יכול להיות נכון לגבי הכותל .מצד שני ,הכותל הוא סמל התפילה
היהודית בכל הדורות .הרצון כי שם ינהגו רק במנהגי התפילה המקובלים על הכל חזק יותר מאשר בבית הכנסת
הבסיסי .יתירה מזו ,לא אורתודוקסים או נשות הכותל יכולים להתפלל כדרכם בירושלים )לא בכותל( .אם לא נאפשר
ללא אורתודוקסים מקום תפילה בבסיס – תימנע מהם היכולת המלאה לקיים את פולחניהם.
 13יתירה מזו ,מבחינת שוויון בין המינים ,תפילה מעורבת חשובה לא פחות מחירות הפולחן המיוחדת של נשות
הכותל .ובנוסף ,אם נכיר בזכות כזו מטעמי שוויון ,לא ברור מה יהיה המעמד של הנכונות של נשות הכותל
להגביל את מועדי תפילתן כדרכן לראשי חודש .בית כנסת על-קהילתי כזה צריך יהיה ,עקרונית ,להיות פתוח
לריבוי של דרכי פולחן כל הזמן.
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נראה ,אפוא ,כי עיקר התביעה כאן הוא בעניין הסמלי של הדרה של סגנון התפילה המסוים הזה
דווקא מן הכותל .נחזור ,לכן ,לטיעון הזה.
ג 4.זכות לנשות הכותל להתפלל כדרכן בכותל?
אנו בשלים עתה לענות על השאלות הראשונה והשנייה .ראינו כי יש לנשות הכותל )כמו לכל
אדם( זכות לגשת לכותל וכי יש להן גם זכות )כמו לכל אדם( להתפלל במקום המיועד לכך,
כמנהג המקום .האם יש להן גם זכות להתפלל בכותל כדרכן ,הכוללת יסודות פומביים הסוטים
באופן ברור ממנהג המקום? זו נקודת המחלוקת העיקרית .דומה כי רוב נשות הכותל תסכמנה כי
אף בכותל ,יש דברים שהם חלק ממנהג המקום שהן מקבלות )כגון ,איסור תפילת נשים בעזרת
הגברים(.
עולה מן האמור כי את טענתן כי יש להן זכות להתפלל כדרכן ב'עזרת הנשים' של הכותל הן
מבססות על ייחודיותו של הכותל המערבי מבחינת מעמדו בתודעה של העם היהודי ,ועל חובת
המדינה לאפשר פלורליזם בתוך היהדות לגבי צורות הפולחן ,בעיקר כאשר הדבר נוגע למעמדן
של נשים ,במקום ציבורי שיש לו מעמד כה ייחודי ביהדות.
אלא שמייחודו של הכותל לא נובעת ,לדעתי ,המסקנה שמבקשות נשות הכותל להסיק .הניתוח
הכללי של הזכות לחופש פולחן איננו תומך ,כשהוא לבדו ,בטענתן .ראינו כי לא לכל פרט או
קבוצה יש זכות לקבוע את דרכי הפולחן המקובלים במקומות פולחן של קהילות דתיות מסוימות.
זכותה של הקבוצה לקבוע את הפולחן המגדיר אותה יכולה להטיל מגבלות על צורות פולחן
הנראות נכונות בעיני פרטים או קבוצה.
המחלוקת חוזרת ,לכן ,לשאלה איך נראה את הכותל ,או את רחבת התפילה שלו .האם נראה
אותו כמקום שאמור לשקף מנהגי תפילה המקובלים על כל היהודים ,ואז צריך להתיישר "למטה"
אל הנוהגים האורתודוקסיים ,או שמא יש לראותו כמקום שמכיר בריבוי דרכי פולחן .בעיניי זו
שאלה פתוחה .לי יש עניין גדול בתשובה השנייה .היא משתלבת טוב יותר בתפיסתי כי טוב יהיה
ליהדות הדתית שתכיר בריבוי שלה כבנכס ולא כמקור לאיום .אבל השאלה כולה איננה נראית
לי עניין של זכויות אדם ,לכאן או לכאן .זו שאלה תרבותית ממדרגה ראשונה .אמת כי במצב
הפוליטי והחברתי בישראל ,נראה כי החברה תגיע לפתרון שיראה ברחבת התפילה מקום שצריך
לנהוג לפי המנהג האורתודוקסי .המאבק לריבוי יתחיל ברחבת הכותל המרוחקת או מעבר לרחבת
התפילה המוכרת כיום .ייתכן כי תהליך זה יביא להתפתחויות שתאפשרנה ,בעתיד ,חלוקות אחרות
של המרחב ושל הזמן ליד הכותל ממש.
נובע מכך ששיח הזכויות בכלל ,ואף חופש הדת וחופש הפולחן בפרט ,איננו יכול לקבוע תשובה
אחת לשאלה .כל תשובה תפגע בחופש הדת והפולחן של חלק מן המתפללים .האם אפשר לחלק
את החלל או את הזמן כך שכולם יצאו מרוצים ,ויוכלו לממש את תפיסתם בחלק מן הזמן? זו
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הצעתן של הנשים ,המוכנות להתפלל כדרכן רק בראש חודש ,בשעה מסוימת בבוקר .זו גמישות
ראויה לשבח ,אלא שהיא איננה פותרת בהכרח את הבעיה .אם היה הסידור הזה מוסכם על
האחראים האורתודוקסים על הכותל ,היה זה יכול להיות פתרון מצוין .אלא שאלה מתנגדים
בחריפות .ולהתנגדותם ,מבחינתם ,יש טעם :לתפיסתם ,אין הבדל בין חירות להתפלל כך כל הזמן,
ובין חירות להתפלל כך חלק מן הזמן .התפילה שלא לפי מנהג המקום פוגעת ,לתפיסתם ,בקדושתו
של המקום.
שוב :אינני נוקטת עמדה לגופה .כל שאני אומרת הוא כי הדרך הטובה למדינה היא לקבוע מי
הרשות המוסמכת להחליט .את החלטתה צריך לכפוף לביקורת תוכנית ועניינית מוגבלת מאוד.
התעלמות מוחלטת מאחד האינטרסים היא פסולה .אבל כל שקלול שייקח ברצינות ובתום לב
את התביעות המתנגשות צריך להיות קביל.
למותר לציין כי אינני שותפה לתפיסת הקדושה של המקום בכלל ,או להשלכותיה לעניין תפילת
הנשים בפרט .יחד עם זאת ,אין זה מתפקידה של המדינה )או בית המשפט( לקבוע עבור מאמינים
הלכות קדושה .מותר למדינה לקבוע כי היא רוצה בחופש מלא לתפילה בכל צורה .במקרה כזה,
חובת המשטרה תהיה לאבטח את המתפללות .אבל מותר לה גם לקבוע כי היא מפקידה את
ההחלטה בידי שרים ,מתוך ידיעה כי בעתיד הנראה לעין ,יטיל הדבר את נטל השכנוע על נשות
הכותל .אם תגענה להסדר עם האחראים על הכותל – תתפללנה בו כדרכן .לא תצלחנה בכך –
תוכלנה להתפלל בכותל עצמו כדרך המקום ,ובמקומות אחרים – כדרכן.
כאמור ,לטעמי ,אפשר היה בהחלט להחליט כי בשל החשיבות הלאומית הכללית של הכותל ,יראו
אותו כמקום מיוחד של העם היהודי לדורותיו ,ולא יקבעו לגביו כללים מייחדים לגבי צורות
תפילה או צורות הזדהות עם העם היהודי .לו הייתה מתקבלת החלטה כזאת ,היא הייתה בעיניי
רצויה ומבורכת .היא הייתה מעודדת מקום אחד ,בעל חשיבות היסטורית וסמלית עצומה ,שבו יש
כר ניסוי פתוח לדרכים שונות ומגוונות לביטויי זהות יהודית .הוא היה מחזק גם מגמות רצויות
של חופש לנשים להחליט בעצמן על דרכי התפילה הנראות להן.
אולם ,אף אם לא היה חשש ממשי להפרות סדר רציניות בשל הריבוי הזה ,נראה לי שמותר
בבית הכנסת יש לכבד את מנהגי הדורות ולנהוג בצורה הקבילה על כל בית הכנסת – משמע
בצורה "המתיישרת" כלפי המנהגים האורתודוקסיים .ומכל מקום ,כי ההחלטה על ראיית הכותל
כבית כנסת ,וההפקדה של החלטות לגביו בידי רבנים אורתודוקסיים ,איננה אמירה של המדינה
ה"נותנת ציונים" לצורות תפילה או פולחן .מבחינת המדינה ,משמעותה של החלטה כזו איננה
הפליה לרעה של הנשים הרוצות להתפלל דווקא בכותל כדרכן ,אלא החלטה כי המדינה עצמה לא
תנקוט עמדה לגופה במחלוקת לגבי דרכי התפילה ,וכי היא תאמץ הסדר שיאפשר לכל המתפללים
לממש את זכותם לחופש פולחן .מבחינה זו ,הסטטוס קוו דומה להחלטה כי מטבחים ציבוריים
יהיו כולם כשרים על-פי ההלכה האורתודוקסית ,על מנת לאפשר לשומרי מצוות על-פי הפירוש
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גם לקבוע כי מקום שיש בו מרכיב דתי כה מרכזי ייראה ,לפחות בחלקו ,כבית כנסת .וכי

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

האורתודוקסי לאכול בהם .כך גם כאן – דווקא מפני שהכותל הוא אחד – אי אפשר לפרוט אותו
לפרוטות של סוגי בתי כנסת .ואם הוא מוכרח להיות מקום היכול לשמש לתפילתם של הכל –
הוא חייב להיות בית כנסת אורתודוקסי.
הפתרון שלי מניח כי אין חובה דתית על נשות הכותל )או על כל אדם אחר( להתפלל דווקא
בכותל ,וכי אין על נשים הנוהגות להתפלל כדרך נשות הכותל חובה דתית להתפלל כך תמיד ובכל
מקום .גם אם הנחה זו איננה נכונה ,הפתרון שלי – בדרך של הענקת סמכות לרשות פוליטית
להחליט  -יכול לעמוד .אבל אז הוא נהיה מוגבל הרבה יותר ,שכן שלילת זכותן של נשות הכותל
להתפלל כדרכן בכותל כמוה כשלילת זכותן להתפלל בכלל ,או לפחות כשלילת זכותן להתפלל
בכותל .שתי המסקנות האלה קשות מאוד ,ופתרון שהיה מחייב אותן לא יכול היה להיות קביל.
מועלית כאן טענה נוספת :תפילת הנשים בכותל ,כמו כל תפילה של פרט או של קבוצה בו ,איננה
במסגרת קהילה .יש פה פעולה "פרטית" ,ולכן גם הזכות בה מדובר היא הזכות האישית של כל
פרט לחופש דת ולחופש פולחן .בפעילות פרטית כזו ,כך על-פי הטענה ,אין הצדקה להתערב.
אינני יכולה לקבל טענה זו .ודאי לא לגבי נשות הכותל .כוחה של עמדתן הוא בכך שהן באות,
במוצהר ,על מנת להתפלל בכותל כדרכן ,בקבוצה ,עם מניין ,כולל קריאה בספר תורה .זו איננה
פעולה פרטית של אדם המתייחד עם אלוהיו .זו פעולה שיש בה מרכיב חשוב )ולגיטימי( של
הדגשת היסוד הציבורי והקבוצתי של התפילה.

14

לא טוב יהיה אם נשות הכותל תמשכנה לקדם

את המאבק הציבורי על הכרה בזכותן השווה יחד עם הצנעה ,העלולה להיראות טקטית ,של
הפוטנציאל האמיתי של פעולתן .חוסר האמון נוטל חלק חשוב בהחרפה של המחלוקת בעניין
זה .כאשר נשות הכותל מגיעות לתפילה מלוות בצלמי טלוויזיה ,קשה לחשוב כי הדבר שמניע
אותן הוא רק רצונן להתפלל בשקט כדרכן .יש כאן הבדל חשוב בין חופש דת ובין חופש המצפון
והאמונה .גם לגבי האחרונים ,נדיר מאוד כי המקור הבלעדי של מצפונו או אמונותיו של אדם
הוא מחשבתו הביקורתית .בדרך כלל ,אנשים מסתמכים על עמדות מקובלות ,והעובדה כי הן
מקובלות היא חלק מביסוסן עבורם .אבל ודאי כך הדבר לגבי דתות .גם בדתות "פרוטסטנטיות"
יותר מן היהדות ,המדגישות את הקשר הבלתי אמצעי של הפרט עם אלוהיו ,דרכי הפולחן
המשותפות הן חלק מן הממד הקבוצתי-קהילתי-מוסדי של הדת .קל וחומר שזהו המצב לגבי
היהדות .נשות הכותל תובעות את זכותן לבטא את אמונתן הדתית באמצעות פולחנן הדתי .אלה
אינם יכולים להיות ,בעיקרון ,רק אמונתן ופולחנן שלהן .העובדה כי בכותל ,שלא כמו בבית כנסת,
אין שעות תפילה מסודרות ואחידות ,איננה משנה .השאלה המרכזית היא מה ייחשב כ"מנהג
המקום" ,וזה יחייב כל פרט וכל קבוצה.

 14לדיון כללי בהיבטים פרטיים וציבוריים של דת וחברות בקהילות דתיות ראו ר .גביזון" ,דת ומדינה :הפרדה
והפרטה" ,משפט וממשל ב' )תשנ"ד( .55
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בדומה לאיזון זה שנעשה בעבר בפסיקה ,ניתן לומר שזכות הגישה ל'עזרת הנשים' שברחבת
התפילה קיימת )לרבות האפשרות להתפלל שם לפי מנהג המקום המקובל( בעוד זכות הפולחן
כדרכן יכולה להתממש בחלק אחר של הכותל )קשת רובינסון(.

15

לכן ,אני סבורה כי בג"צ טעה כאשר פסק שהחלטה המציעה לנשות הכותל אתר תפילה חלופי
איננה מאפשרת להן לממש את זכותן .זכותן היא להתפלל .הן יכולות להתפלל בכל בית כנסת
– כדרכו .הן יכולות להתפלל במקומות בהן הדבר מתאפשר – כדרכן .אין להן זכות יסוד
להתפלל כדרכן גם במקומות שבהם נהוגים מנהגים אחרים .ושאלת מנהגי המקום היא זו השנויה
במחלוקת .נשות הכותל אינן צריכות לקבל זכות לקבוע מכוח החלטת בג"צ את אופיו של הכותל.
הכרעה זו איננה משפטית אלא דתית-ערכית-פוליטית ,ועל כן סביר יותר יהיה כי ההחלטה תיקבע
במנגנון של פשרה פוליטית .אם יהיה צורך – מוטב כי מנגנון הפשרה או אף ההסדר לגופו ייקבעו
על ידי המערכת הפוליטית באמצעות חוק הכנסת.
בדרך הטבע ,הכותל המערבי הוא נקודה חשובה ליהודים לא-אורתודוקסים הבאים לבקר בארץ.
כך בדרך כלל ,וכך במיוחד כאשר הם באים לחגים ,או לטקסים שיש להם גם משמעות דתית כגון
בר מצווה או – בעיקר ,לצרכינו כאן – בת מצווה .הכותל כיום ,עם רחבת התפילה האורתודוקסית
שלו ,עלול ליצור אצלם תחושת הדרה .תחושה זו צריכה למלא תפקיד בהחלטה של המערכת
הפוליטית בישראל על הצורה הנכונה לנהל את הכותל .היא בוודאי טיעון לטובת ראייתו של
הכותל ,בחלקו ,כבית כנסת "על קהילתי" הפתוח לכל דרכי הפולחן היהודיות.
אלא שזו איננה השאלה העומדת בפנינו .צריך וחשוב ששיקול זה יעמוד בפני מי שיהיה מוסמך
להחליט את ההחלטה .שוב ,מטעם זה חשוב כי המוסמך להחליט לא יהיה אדם הסבור כי זו
החלטה פנים-אורתודוקסית .אבל השיקול הזה ,כשלעצמו ,איננו מעמיד למישהו זכות לכך שיותר
לו להתפלל בכותל כדרכו .לצד היתרון שיש בכך שבלתי אורתודוקסים הבאים לכותל יוכלו
להשתלב בקלות בטכסים ופולחנים המוכרים להם – עומדת האפשרות כי הם יכירו בכך שיש
מקומות וקהילות בהם נוהגים יהודים מנהגים אחרים ,וכי הכותל הוא אחד מהם .מצד אחד,
החוויה השונה של הכותל עלולה לתת להם תחושה של הדרה .מצד שני ,היא עשויה לתת להם
גם תחושה של שייכות למשהו מורכב יותר ,שחלקים ממנו מוכרים להם וחלקים ממנו שונים
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 15צריך להדגיש כי אם תצלח תביעתן של נשות הכותל ,לא תוכלנה הפשרות האחרות שהתקבלו להחזיק מעמד .נשות
הכותל מקבלות )לפחות בינתיים( את כלל ההפרדה בין עזרת נשים ועזרת גברים .אבל מי שאיננו מקבל את ההפרדה
הזו )כגון קונסרבטיבים ורפורמים( יתקשה להסכים להיות מודר מן הכותל אם נשות הכותל תהיינה רשאיות להתפלל
שם כדרכן .אמת כי בין שתי התביעות ישנם הבדלים מעשיים חשובים :קיום תפילה מעורבת בתוך אחת העזרות
הקיימות פוגע באופן ממשי ביכולת של גברים או נשים אורתודוקסיים להתפלל שם באותו זמן .אין הדבר כך לגבי
קבוצת נשים בעזרת הנשים .פתרון אחד הוא הקמת "עזרה" נוספת ,שלישית ,שתיוחד לצורות פולחן לא אורתודוקסיות.
ניתן אז לבקש מנשות הכותל להתפלל בה .אני צופה כי לפתרון זה תהיה התנגדות ניכרת של כל המעורבים :העזרה
השלישית תצמצם את העזרות הקיימות ,ותיתן לגיטימיות מסוימת לדרכי פולחן לא אורתודוקסיות .מצד שני ,היא תדגיש
את ההתייחסות השונה לתפילות אורתודוקסיות וכאלה שאינן מוכרות על ידי הממסד האורתודוקסי .היא תדגיש גם את
העובדה כי העזרות האורתודוקסיות פעילות רוב הזמן ורוב שעות היום ,בעוד העזרה הנוספת תהיה פעילה רק לאירועים
מיוחדים .פתרון אחר ,קשה יותר מעשית ועקרונית ,הוא הפרדה בזמן.
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ממה שהורגלו לו .את הרגשת הבית השלמה יוכלו לקבל בתפילה באחד מבתי הכנסת המשתייכים
לזרם שבו הם חברים.

16

ד .שלילת הביקורת השיפוטית
ההמלצה שלנו להוציא את בית המשפט ,באופן מפורש ומכובד ,מן ההסדרים בענייני דת ומדינה
בכלל ,ומן ההחלטה בעניין שקלול הזכות לחופש הפולחן בכותל בפרט ,קנתה לנו מבקרים רבים.
הם רואים בכך חלק ממסע לצמצום כוחו של בית המשפט .אכן ,יש בהצעה צמצום תחום
העניינים שיגיעו להכרעה בבית המשפט .אבל ,לטעמנו ,הצמצום נחוץ על מנת לחזק את בית
המשפט ,ולא להחליש אותו )מעבר לכך שהדבר טוב גם לטיב ההסדרים עצמם( .כבר בדבר המלך
במועצתו באה לידי ביטוי ההבנה כי עניינים בין-דתיים אינם מתאימים להכרעה שיפוטית -
וענייני המקומות הקדושים הוצאו במפורש מתחום ההכרעה השיפוטית .בחשבון הארוך ,היכולת
של חלקים במערכת הפוליטית לגייס את בג"צ למאבקיהם בתחום דת ומדינה מחזקים את בג"צ
בעיני אותם חלקים במערכת הפוליטית – אבל מחלישים אותו בעיני האחרים .בעיניי ,בטווח
הארוך הניסיונות האלה משבשים את ההסדרים הנאותים בתחומי דת ומדינה ,ומחלישים את
מעמדו של בג"צ כפוסק מוסמך אחרון בעיני כל חלקי האוכלוסייה.

17

אני מסכימה ,בצער ,כי לעתים אין לממסדים דתיים ופוליטיים תמריץ עצמאי מספיק לעשות מה
שנחוץ לעשות ,על מנת לכבד זכויות יסוד של אחרים .גם הם מבינים רק כוח .בג"צ עושה לנו
שירות חשוב בכך שהוא מספק חלק מן הכוח הזה .אבל ,למרות זאת ,חסרונות מעורבותו גוברים
על יתרונותיה.
בג"צ יכול להועיל ,בטווח הארוך ,מקום שבמערכת הפוליטית יש די כוח כדי למנוע שינוי החוק
כך שהחלטת בג"צ בעניין מסוים תסוכל .לא נראה כי זהו המקרה בעניין נשות הכותל .כבר
כאשר החלה הבעיה ,ועם האיום הראשון בעתירה ,שונה החוק כך שיוגדר כי יש לנהוג בכותל
כמנהג המקום .הרוב של ההרכב הראשון לא ראה בכך מניעה לקביעה כי יש לנשות הכותל זכות
עקרונית להתפלל בכותל כדרכן .פסיקה זו לא קוממה את הממסד האורתודוקסי ולא הביאה
לתגובת חקיקה ,אבל די ברור כי ההחלטה השנייה ,אם תישאר על כנה ,תיעקף בחוק .אז יטענו
כי החוק עצמו איננו תקף ,בשל התנגשות עם חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ותהיה לנו הזדמנות
נוספת להתנגשות חזיתית בין הכנסת ובין בית המשפט .עד עתה ,עסק בג"צ בפירוש של הוראות
החוק החלות על המקרה .המשנה לנשיא אלון ,סבר מלכתחילה כי החוק הקיים ,המסמיך את
הרשויות לפעול על-פי מנהג המקום ,מצדיק את איסור התפילה של נשות הכותל .השופט שלמה
 16נטען לעתים כי מפגש כזה עלול להיות טראומטי למי שלא ידע כלל כי יש צורות יהדות שאין בהן תפילה מעורבת,
או שבהן נשים אינן עוטות טלית וקוראות בתורה .קשה לי לראות למה העובדה שצעירים בזרמים לא אורתודוקסיים
אינם ערים לקיומם של זרמים אחרים ביהדות צריכה להביא להכרה בכל צורות הפולחן בכותל המערבי .נכון שחינוך
איננו חייב לכלול ,מגיל צעיר ,התמודדות מודעת עם אופציות אחרות .אבל לא נראה לי קשה במיוחד להסביר –
אם כך יוחלט – שרחבת התפילה של הכותל המערבי מתפקדת על-פי המנהג האורתודוקסי על מנת שהכל יוכלו
להתפלל בה ,וכי יש בישראל בתי כנסת הדומים לאלה בהם גדלו הצעירים .אני הייתי רואה בכך דווקא הזדמנות
להסביר לצעירים את עובדת ריבוי הזרמים ,ואף לשכנע אותם ביתרונות של הדרך בה גודלו ,כאשר זו מושווית
למנהגים של הקהילות האורתודוקסיות…
 17הסברתי את עמדתי בעניין זה בחלקי בספר ר .גביזון ,מ .קרמניצר ,י .דותן אקטיביזם שיפוטי :בעד ונגד – מקומו
של בג"ץ בחברה הישראלית )מגנס ,תש"ס ,ירושלים(.
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לוין דחה עמדה זו ,ואילו הנשיא שמגר שלח את הצדדים להתדיין .עד כאן פעל בג"צ במסגרת
מוסכמת של סמכותו .ניתן לחלוק על צדקת הפסיקה ,אבל בוודאי לא על תפיסת התפקיד
שהיא מבטאת.

18

לעומת זאת ,אם אכן ייחקק חוק בעקבות פסיקת בג"צ השנייה,

19

טיב השאלות

שתתעוררנה יהיה שונה לגמרי .כאן כבר יהיה שיפוט של הכנסת לגבי איך ראוי לנהוג בכותל.
השיפוט יהיה ברור יותר וחד משמעי יותר מזה שהספיק למשנה לנשיא אלון לקבוע כי מותר
לאסור את תפילת נשות הכותל כדרכן .אם ירצה בג"צ להגן על זכותן של נשות הכותל גם נגד
חוק כזה – הוא יוזמן לבטל את החוק מכוח סמכותו החוקתית .תרחיש כזה עלול להכניס את בג"צ
למלכוד קשה .אם אכן יכריז על החוק כבטל ,סביר כי הדבר יעורר מהומה רבתי .בסיס הסמכות
החוקתית לבטל חוקים איננו ברור והוא שנוי במחלוקת.
כאן – חופש דת ושוויון  -כלולות בחוקי היסוד.

21

20

כלל לא ברור כי הזכויות הרלוונטיות

מודעות להיבטים אלה עלולה להביא את בג"צ

להכשיר את החוק .אבל אז הוא ייתקף ,ובצדק ,על כך שיש סתירה בין עמדתו לגבי החוק ובין
עמדתו לגבי החלטת הרשות המוסמכת.

22

במלים אחרות ,נוכחותו של בג"צ טובה כאיום ,אבל כוחו של האיום מותנה בכך שהוא שולח
קריאות כיוון ,אך לא מחייב פעולה .לוּ היה בג"צ משכיל לפעול בצורה זו ,הייתי שמחה לא
להגביל את סמכותו .אבל ,מרגע שבג"צ פועל ,וחוזר ופועל ,בדרך של הנחיות מחייבות – אין
מנוס מכך.
את הפתרון למלכוד אני רואה בסעיף  4להצעה המשותפת .הגוף המוסמך איננו מקבל שיקול
דעת בלתי מוגבל .נאמר במפורש כי הוא רשאי )וחייב( לקחת בחשבון שיקולים של שלום הציבור,
אבל גם שיקולים של חופש הפולחן והדת של הכול .אנו מבהירים גם כי החלטה שרחבת התפילה
הנוכחית תיחשב כבית-כנסת אורתודוקסי איננה פגיעה בלתי מוצדקת בחופש הפולחן .כל עוד
תהיה החלטת הגוף המוסמך במסגרת אילוצים אלה של סמכותו – לא תהיה עליו ביקורת
שיפוטית .בג"צ לא יוכל להעמיד את שיקול דעתו על סבירות ההחלטה מול שיקול דעתו של הגוף
המוסמך .מצד שני ,אם הגוף יפעל מתוך התעלמות מכך שיש פה בעיה רצינית של חופש דת )של
נשות הכותל ושל לא אורתודוקסים( ושל חופש פולחן – ייתכן כי ייקבע שהגוף חרג מסמכותו,
ובג"צ יוכל לחייב אותו לשקול מחדש את החלטתו על מנת שתהיה במסגרת הסמכות.
למעשה ,ההמלצה שלנו איננה חורגת מכללי המשפט המנהלי הרגיל .אלא שבחלק מן המקרים,

 18בג"צ  257/89, 2410/90הופמן ואח' נ' הממונה על הכותל המערבי ואח' ,פ"ד מח).265 (2
 19בג"צ  3358/95הופמן ואח' נ' מנכ"ל משרד ראש הממשלה ואח' ,תק-על ) 846 (2) 2000מיום .(22.5.00
 20אינני רוצה להרחיב בעניין זה כאן .ראו ,למשל ,ר .גביזון "המהפכה החוקתית :תיאור מציאות או נבואה
המגשימה את עצמה? )המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשנ"ח ,ירושלים( .הספר הופיע קודם כמאמר בכתב העת
משפטים כ"ח )תשנ"ז(.
 21ראו ה .סומר "הזכויות הבלתי-מנויות – על היקפה של המהפכה החוקתית" משפטים כח )תשנ"ז( .257
 22בעניין זה יקשה יותר על בג"צ לנמק את החלטתו מאשר בבג"צ  4676/94מיטראל בע"מ ואח' נ' כנסת ישראל ואח',
פ"ד נ) .15 (5זה היה חוק שהתקבל ברוב מיוחד ,במסגרת פסקת ההתגברות .התקיפה על-פי חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו הייתה משנית .בג"צ לא קבע מסמרות ,אבל ציין כי הפגיעה בחירות הכללית בהסדר שהגביל יבוא בשר לא
כשר לא הייתה מרכזית .כאן יקשה עליו מאוד לקבוע קביעה כזו בלי לבטל ,למעשה ,את החלטת בג"צ הקודמת .ייתכן
כי שיקולים אלה יביאו לפסיקה זהירה יותר בדיון הנוסף.
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יש מחלוקת על תפיסתו השיפוטית של בג"צ בחלק מהרכביו .ההבהרות שלנו באו להדגיש ,על
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רקע המחלוקת הזאת ופסיקות שכבר נעשו לגביה ,איך אנו רואים את מגבלות התפקיד השיפוטי
במקרים כאלה.

23

מבנה זה נותן תמריץ מספיק לניסיון רציני של השלטון לא לשלול לחלוטין את זכותם של זרמים
לא-אורתודוקסיים ושל נשות הכותל לתת ביטוי לצורות הפולחן שלהם גם בכותל במובנו הרחב.
הוא לא מבטיח כי יימצא פתרון הולם .צריך לזכור כי איום אמין יותר של בג"צ ,וקל וחומר
פסיקה כמו שניתנה ,אינם נותנים תמריץ למשא ומתן .להפך – הם מהווים תמריץ להתעקשות
על מימוש הזכות בצורה הדווקנית ביותר.

24

בג"צ הוא מנגנון הכרעה .במקרים רבים יש לו כוח

להיות מנגנון הקובע את המצב המשפטי באופן סופי .נכון כי גם המערכת הפוליטית היא מערכת
כוחנית .אבל זו המערכת הכוחנית שבידיה מופקדות ,במשטר הדמוקרטי ,ההכרעות הערכיות בדבר
סדרי העדיפויות של חיינו.
שוב ,השאלה חוזרת ליושנה .אם נקבל שהשאלה כאן איננה נחתכת בשיח זכויות האדם לבדו –
לא טוב כי בג"צ יוסמך להכריע בה .להפך .הפקדת סמכות ההכרעה בידיו עלולה רק להפוך אותו
לפגיע יותר הן אם יתערב ,והן אם יחליט לא להתערב .מוטב לו – ולחברה בישראל – לדעת שיש
חוליים שתיקונם מופקד בידי המערכת הפוליטית על כל מגבלותיה .רק במקרים חמורים וברורים
– צריך לחייב את בית המשפט להציל את החברה מנטיותיה לסטות מערכים ראויים.
על הנושא של תפילת נשים בכותל מוטב לנהל את הדיון ,בראש ובראשונה ,בתוך המנהיגות של
הקהילות הדתיות .אם הקול התומך ייצא בבירור מכולן  -גם המציאות הפוליטית תיראה אחרת.

25

צריך

גם לזכור כי בצד המאבק בין זרמים דתיים וצורות פולחן ישנו גם דיון ציבורי נוקב לגבי המשמעות
הלאומית ,שאיננה דתית ,של הכותל ,וגם דיון ציבורי לגבי המידה בה ראוי שנקשור משמעות סמלית
כה רבה למקומות מסוימים ,קדושים וייחודיים ככל שיהיו .זהו דיון חשוב הן בתוך הדת ,על כל זרמיה,
והן בתוך התרבות היהודית .מרוב עיסוק במאבקים על סגנונות תפילה בכותל ,וביחסי הגומלין בין
המערכת הפוליטית וממסדיה הדתיים ובין בג"צ ,איננו עוסקים די בהיבטים רחבים יותר אלה .שוב ,אם
תשובותינו לשאלות אלה תהיינה ברורות יותר  -נוכל לתת הדרכה טובה יותר לפוליטיקאים ולמשפטנים
שלנו איך נכון יהיה להחליט במחלוקות שתתעוררנה.

 23ראו גם הדיון בפרק החמישי ,להלן ,בדבר עקרונות להסדרה משפטית בנושאי דת ומדינה .דווקא מפני שבג"צ
קובע בעצמו את תפיסת תפקידו באמצעות הפרשנות שהוא נותן לה ,ודווקא משום שהפרדת רשויות ועצמאות השפיטה
מחייבות כי תוכר סופיות החלטותיו ואלה תכובדנה על ידי כל רשויות השלטון – חשוב להצביע על המקרים בהם
פרשנות מסוג מסוים עלולה ליצור מתחים .בג"צ כמובן יחליט על-פי מיטב שיפוטו .אבל המערכת הציבורית-פוליטית
רשאית ,ואף חייבת ,להבהיר איך היא רואה את חלוקת העבודה הנכונה בינה ובין בג"צ.
 24אמרתי כבר כי דווקא אם תישאר פסיקת בג"צ על כנה יביא הדבר לערעור היציבות של ההסכמה שהושגה בין
הממשלה ובין הלא אורתודוקסים לעניין התפילה המעורבת .פסיקת בג"צ תראה כי מי שמסכים לפשרה הוא "פראייר",
שכן בסופו של דבר ,עמידה על הזכות הדווקנית זוכה לאישוש של בית המשפט.
 25הדבר נכון למרות שקבוצת נשות הכותל ,עצמה ,איננה קהילה ואיננה מתיימרת להיות קהילה .המשמעות של
הבקשה של נשות הכותל ,כמו גם האיום הצפון בדרך תפילתן ,נוגע להגדרות של מהות הזהות היהודית הדתית.
זו איננה נקבעת על ידי פרטים אלא מתוך דיון פנימי במוסדות הדת ובקהילותיה .חשוב לחזור ולהדגיש כי אין
זהות הכרחית בעניין זה בין העמדות שתינקטנה כאן ובין עמדות לגבי פלורליזם דתי בכלל .אני מאמינה שישנם
קולות באורתודוקסיה לטובת מקום פעיל לנשים בפולחן הדתי ,בעוד שיהיו בין הקונסרבטיבים והרפורמים מי
שיתנגדו לפנייה לבג"צ בעניין כזה.
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בס"ד

דברי הסבר  -יעקב מדן

יש לי מה לומר בנושא הכאוב של נשות הכותל והפיכת העמידה לפני ה' לדגל של מאבק ציבורי
על שוויון זכויות האישה .אך לא אכתוב דבר בנושא זה.
בשתיקתי זו אביע את מחאתי על מה שאני רואה כחוסר צדק משווע בכך שמצד אחד מוכנים
גופים דתיים להרים קול מחאה וזעקה על העוול הנעשה לדעתם ברחבת הכותל על ידי נשות
הכותל או נציגי היהדות המתקדמת ,ומצד שני הם שותקים בענווה מול גזירות הממשלה ,המשטרה
ובתי המשפט המשתיקים בכוח כל מחאה על העוול הנעשה בהר הקודש עצמו בהרס שרידי
המקדש ,בקבורת מתים על ההר ,במניעת יהודים מלהיכנס אליו וביצירת חזקה מוסלמית עליו.

ו .צה''ל
ההצעה
 .1עקרונות פעולתו של צבא ההגנה לישראל צריכים לבטא את הקשר העמוק בין קיומו של
הצבא ובין דמותה של המדינה .אנחנו מברכים על השינוי בקוד האתי של צה"ל ,המבהיר כי
צה"ל הוא צבאה של מדינת העם היהודי.
 .2בצה"ל משרתים בכפיפה אחת חיילים יהודים ולא יהודים ,חיילים בעלי זיקות שונות למצוות
דתם .על צה"ל להבטיח כי חיילים שומרי מצוות )מכל הדתות ומכל הזרמים( יוכלו לשרת
בדרך שתאפשר להם את שמירת מצוות דתם.
 .3לא יחויב חייל בפעילות דתית שאינו מעוניין בה .כלל זה לא יחול על פעילות חינוכית כללית
המדגישה ערכים לאומיים .הצבא צריך לגבש עמדה לגבי פעילות "פרטית" במסגרתו.
 .4כשרות :חובה על צה"ל להקפיד ,שהמזון המוגש על ידיו לחיילים יהיה כשר ,ושלא יהיה שימוש
הפוסל את כלי הבישול ואת כלי האוכל המשותפים לשימושם של שומרי כשרות .יש להקדיש
מאמץ להסברת חשיבותו של העניין ולאכיפתו הטובה .יש לחשוב גם על פתרון לצורכי כשרות
מיוחדים למהדרין.
 .5שבת :נושא זה מחולק לסעיפי משנה רבים:
ב .נסיעת כלי רכב :העיקרון המוסכם הוא כי פעילות המתחייבת מצרכי הביטחון מותרת ,בעוד
פעילות מחללת שבת שאינה כזו אסורה .יש להקפיד על אכיפתו.
ג .ביקורי הורים :מומלץ להתיר ביקורים אלו על-פי שיקול דעתו של המפקד.
ד .התנהגות הפרט :אין כל גורם מעשי המחייב את הפרט לשמור שבת ,גם ברשות הרבים
הצבאית .יש להשאיר את המצב כפי שהוא.
ה .פעולות מבצעיות שאינן חיוניות בשבת לא ייעשו בשבת.
 .6מפעלי הועד למען החייל )בריכות ,בידור וכד'( ומפעלי יחידת השיקום )בתי הלוחם ומתקניהם,
פעולות למען נכי צה''ל וכד'( :יישמרו שעות ,פעולות וזכויות עבור שומרי המצוות בהתאם
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א .בישול ומטבח :הבעיות כאן דומות בעיקרן לבעיות הכשרות ,שהוזכרו לעיל.
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למספרם )כגון :שעות נפרדות בבריכה ובחדרי הכושר ,פעילויות אחרות המוגבלות בהלכות
צניעות ,שבת וכד'(.
 .7פתיחת תפקידים נוספים לבנות :אנו ממליצים למצוא פתרונות שיגשימו שוויון לנשים ובלבד
שלא יפגעו ביכולתם של חיילים שומרי מצוות לשמור את הלכותיהם ,ובלי להכניס אותם
לקונפליקטים קשים ומיותרים ובלא לפגוע ביכולתם לשרת בכל מקצוע צבאי ובכל סוג יחידה.
 .8שירות לאומי לבנות :יורחב כאפשרות גם לבנות חילוניות במקום השרות הצבאי ולתקופת זמן
המקבילה לשירות הצבאי .זכויות הבנות בשירות הלאומי או האזרחי תושווינה לאלה שבשירות
הצבאי .לבנות חרדיות יוצע הסדר נפרד ובהסכמה.
 .9שוויון בשרות צבאי לבנים :המצב השורר היום בצה"ל ,בשירות הסדיר ובשירות המילואים,
משקף אי שוויון בולט במילוי חובת הגיוס למדינה בין איש לאיש ולעתים בין מגזר למגזר.
הפתרון הראוי צריך להימצא בדרך של משא ומתן ופשרה ,ושל הסדרים הדרגתיים .המטרה
בסופה של הדרך צריכה להיות הסדר שוויוני מבחינת ההתגייסות של קבוצות באוכלוסייה
להשתתפות בנטל הביטחוני ובנטל החברתי.
 .10הרבנות הצבאית :המוסד בצבא האמור לטפל בסוגיות אלה הוא הרבנות הצבאית .אנו
ממליצים כי מינוי הרב הצבאי לצה"ל יהיה ענייני ועצמאי על מנת לאפשר לו למלא את
תפקידו היטב.
 .11אנו מברכים על המגמה לעגן בחוק ,ולהגדיל ,את זכויותיהם של המשרתים בצה"ל והמתגייסים
לשרות מילואים פעיל.

דברי הסבר  -רות גביזון
א .הקדמה
בהצעתנו זו לא נעסוק במכלול הבעיות והמחלוקות העשויות לעלות סביב צה''ל והשירות בו,

1

אלא רק במתבקש ישירות מכך שצה''ל הוא צבא שמשרתים בו בכפיפה אחת חיילים חילונים,
מסורתיים ,שומרי מצוות ,וחיילים שאינם יהודים .המסגרת המשותפת חייבת לתת מענה לצורכיהן
ולהעדפותיהן של כל הקבוצות .בתוך כך ,צה"ל חייב להבטיח כי חיילים שומרי מצוות )מכל הדתות
ומכל הזרמים( יוכלו לשרת ללא פגיעה באורחות חייהם וביכולתם לשמור את המצוות .בתחילה
רצינו להתייחס גם למטרותיו של צה"ל במסגרת ישראל כמדינת העם היהודי ,אולם שוכנענו כי
נושא זה אינו שייך ישירות למכלול הסוגיות בהן אנו עוסקים כאן .את העיסוק בסוגיות נכבדות
אלה אנו מניחים ,לכן ,להזדמנות אחרת .שנינו מסכימים ,מכל מקום ,כי צה"ל אינו סתם צבא,
אלא צבא ההגנה לישראל ,וכי עקרונות פעולתו צריכים לבטא את הקשר העמוק בין קיומו של
הצבא ובין דמותה של המדינה .אנחנו מברכים על השינוי בקוד האתי של צה"ל ,המבהיר כי
צה"ל הוא צבאה של מדינת העם היהודי.

 1להתייחסות מקיפה לכבוד האדם בצבא ולערכי יסוד אחרים בצבא – ראו :כבוד האדם בצה"ל )המכון הישראלי
לדמוקרטיה ,תשס"א ,ירושלים(.
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כרגיל ,ההסדר שאנו מציעים הוא תערובת של עקרונות פעולה ושל עקרונות מוסדיים .עקרונות
הפעולה שלנו פשוטים :המסגרת הצבאית צריכה לאפשר לחיילים שומרי מצוות לשמור על אורח
חייהם הדתי .היא צריכה לאפשר למי שאינו שומר מצוות לחיות על-פי אמונתו וללא כפייה דתית.
כדי לשמור על עקרונות אלה צריכים להיות מבנים מוסדיים ומערכתיים שיקלו על מימושם.
בהמשך נתייחס לכמה סוגיות בצורה יותר ספציפית ,המבהירה את עקרונות המסגרת שצויינו
לעיל .אנחנו מתייחסים בפירוט לסוגיות הפנים-יהודיות ,אולם המסגרת יפה גם לגבי לא-יהודים.
חשוב שתישמר זכותם לשמור על אורחות חייהם ועל מצוות דתם ,וכי יימצאו מסלולים מובנים
שבהם ייוצגו האינטרסים והצרכים שלהם בפני שלטונות הצבא ,ויקבלו מענה הולם.
הגוף האמור לעסוק בנושאים שאנו מעלים כאן ,מול מקבלי ההחלטות בצה''ל ,הוא הרבנות
הצבאית .בשנים האחרונות חלה שחיקה במעמדו של גוף זה וביכולתו למלא את תפקידו ,ואנו
סבורים שחשוב מאד לחזקו ולתת בידיו את הכלים המתאימים להתמודד עם האתגרים.
במסגרת זו ,יש למצוא דרך להבטיח את עצמאות שיקולי הבחירה המקצועית של הרב הצבאי
הראשי בידי הממונים על כך במטכ''ל ,בלא לאפשר לדרג הפוליטי לערב בכך שיקולים שאינם
ממין העניין .יובהר כי אנו עוסקים כאן בפעילותה של הרבנות הצבאית כעוסקת בתנאים
הנדרשים על מנת שחיילים שומרי מצוות יוכלו לשמור על אורח חייהם ,ולא בפעילויות אחרות
שלה.

ב .לגופן של ההצעות
לטעמי ,ההצעה מדברת בעד עצמה.
לפנינו תחום שיש בו הסכמה על העקרונות ,וסטיות מהם ברמת המציאות בשטח .יש גם חולשה
של המבנים המוסדיים האמורים לעשות מה שנדרש על מנת שהעקרונות המוסכמים יתקיימו.
בשל כך ,חלק גדול מן ההמלצות המפורטות יותר שאנו ממליצים עליהן ,הן תוצאה של מציאות
המעוררת קושי .כך ,למשל ,סעיף  3הנוגע לחירות חיילים מפעילות דתית שאינם מעונינים בה,
נוצר על רקע מציאות שבה מחייבים חיילים להשתתף במסעות התעוררות בצבא .נראה לנו כי
פעילות כפויה כזו אינה מוצדקת ,והיא אף מגבירה את העוינות של חילוניים כלפי הדת ,בשל
התחושה כי זו אינה רק מערכת אמונות של אלה החיים לפיהן ,אלא מסגרת המנסה לחייב את
הכלל .ברור כי פעילות כזו מקוממת לגבי מי שאינם יהודים ,אולם נראה כי היא מזיקה במיוחד
שיש בה כפייה ,על מנת לחייב אותו בפעילות העומדת בניגוד למצפונו ולאמונתו.
חיוני הוא כי במסגרת הצבאית יהיה מנגנון מוסכם של קבלת החלטות בעניינים כאלה ,על מנת
שיימנעו חיכוכים מיותרים .חיוני גם כי מי שישתתפו בקבלת ההחלטות יהיו אנשים שעקרונות
הדו-קיום מקובלים עליהם ומופנמים אצלם באופן מלא .חשוב לעודד את החיילים ,חילוניים
ושומרי מצוות מכל הדתות והזרמים כאחד ,להביא סטיות מן העקרונות האלה לתשומת ליבן של
הרשויות .חשוב גם להבטיח כי יהיה מנגנון שיטפל ברצינות בתלונות אלה ,וידאג לכך שהפתרונות
שיתקבלו ייאכפו בשטח.
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דווקא כלפי מי שחש עצמו יהודי בלאומיותו ,ומתקומם כנגד ניסיונות להשתמש במסגרת הצבאית,
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הצבא ,כמערכת גדולה ומבוזרת ,אינו פועל תמיד לפי עקרונותיו הוא .כך ,למשל ,לא תמיד
מקפידים בענייני כשרות "רגילים" .מעבר לבעייתיות שבמצב רגיל זה ,ישנם מקרים רבים שבהם
חיילים המבקשים אוכל כשר באישור בד"צ אינם מקבלים אותו ,ונאלצים להסתפק באכילה
ממקורות פרטיים ובלתי מספקים .מקרה מסוג זה אף הביא לפנייה של האגודה לזכויות האזרח
לרשויות הצבא .הפנייה לא הניבה פרי ,והאגודה עתרה לבג"צ בשם החייל ,אך עתירתה נדחתה.

2

לדעתנו ,אין מחלוקת כי המטבח בצבא צריך להיות כשר על-פי הפירוש האורתודוקסי .אבל גם
בצבא מתעוררות בעיות של הכרה בזרמים לא אורתודוקסיים .ההיקף המספרי של החיילים הלא
אורתודוקסיים ,ויותר מזה ,העובדה כי רוב צורכיהם הדתיים במסגרת הצבאית יכולים להיות
מסופקים על ידי מוסד אורתודוקסי )ולא ההפך( ,אינם מצדיקים דרישה כי מוסד הרבנות הצבאית
יהיה נייטרלי בין הזרמים .יחד עם זאת ,צריך להיות ברור כי המתקנים הצבאיים המיועדים
לתפילה צריכים להיות פתוחים ,בתיאום מתאים ,גם לחיילים )ולחיילות( לא אורתודוקסיים .נראה
כי במציאות המצב תלוי יותר ברגישות של מפקדים מקומיים מאשר בהנחיות מגבוה .שיקול הדעת
המקומי הזה צריך להיות מונחה מלמעלה על מנת למנוע חיכוכים מיותרים.
שתיים מן הסוגיות שאנו מתייחסים אליהן טעונות במיוחד ,ורציתי להרחיב מעט בהסבר לקווים
המוצעים על ידינו :המתח בין שוויון לנשים ובין איסורי ההלכה בתחום היחסים בין המינים,
והמציאות הקיימת בנוגע ל)אי( גיוס בחורי הישיבות.
 .1שוויון ושילוב של נשים בצה"ל
חשוב להבהיר כי הויכוח בנושא נשים בצבא מעורר את שאלת היחס בין ערך השוויון של נשים,
ובין דרך שכיחה להשגתו של השוויון – שילוב הנשים וביטול המסגרות הנפרדות לגברים ולנשים
בשירות הצבאי על כל צורותיו .עמדתנו בעניין זה מבוססת על תמיכה בלתי מסויגת בערך של
שוויון לנשים בכל מקום ,כולל במסגרת השירות בצבא ,תוך כדי הדגשה כי שיקולים שונים ,כולל
שיקולים של זכותם של שומרי מצוות לשמור על אורח חייהם ,עשויים להצביע על כך שלא תמיד
נכון הפתרון של שילוב נשים ביחידות ובמסגרות צבאיות מעורבות .לצד עמדה משותפת זו ,יש
בינינו בנקודה זו ,בדרך הטבע ,הבדלים גדולים מאוד של גישה ושל נקודת מוצא .חשוב לי לחדד
אותם ,כדי להבהיר את המורכבות של הדרך שהובילה אותי אל המסקנה המשותפת.
ראשית ,אני רוצה להבהיר כי ,לדעתי ,השאיפה של נשים לשילוב בצבא איננה עניין של
פרובוקציה ,התנגחות או ניסיון של קבוצה קטנה של נשים לרדוף אחרי יוקרה וייחוד של מקצועות
צבאיים מיוחדים .זו איננה שאיפה לטשטש את הייחוד הנשי ,או "לנצח" את הגברים במשחק
שלהם .במיוחד ,המאבק של נשים לשילוב בצבא איננו מאבק של נשים נגד הדת .הוא מאבק
נגד דפוסים מורכבים ושיטתיים של הדרת נשים ממקומות של קבלת החלטות ושל הפעלת כוח,
שהביאו להנצחת המצב שבו "כבוד בת המלך פנימה"  -ומצב בו אין להן היכולת האפקטיבית
 2האגודה עתרה לבג"צ בשם החייל )בג"צ  6478/01אנדר ואח' נגד צה"ל )טרם פורסם ,פסק-דין מיום  .(29.4.02נוכח
התחייבות הצבא כי תוך חודשיים אמורות להתעדכן הפקודות בנושא – באופן האמור לייתר את העתירה  -לא
נכנס בג"צ לגופה של העתירה.
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להשתתף בקביעת גורלן .כך ,במשך שנים ,לא ניתן לנשים ללמוד ,או לעסוק במקצועות מסוימים,
כגון רפואה או משפטים .משך שנים ארוכות ננקטה עמדה של הדרת נשים אף מן הזכות
הפוליטית הבסיסית ביותר בדמוקרטיה – השתתפות בבחירות .הדרה זו נעשתה בתמיכת הממסדים
הדתיים ,אבל לא רק ,ואף לא בעיקר ,בשל שיקולים דתיים .והא ראיה כי היום כבר אין איש
מעלה את הטענה כי יש איסור מן התורה על השתתפות נשים בבחירות.
מאבק הנשים נגד הדרתן הוא ,לכן ,חלק חשוב ממאבקן להכרה בכך שאין הן נופלות מן הגברים
בכישוריהן ,ובוודאי שאין הן נופלות מגברים בזכותן להשתתף באופן פעיל בהחלטות ובפעולות
הנוגעות לקביעת גורלן – האישי או הלאומי .את הבעיות האמיתיות המתעוררות כאשר הדרך
למאבק בהדרה היא תביעה של שילוב – יש לפתור מתוך רגישות ומתוך הבנה ,אבל לא באמצעות
הנצחת המצב שבו יש תחומי פעילות ולמידה שנשים מודרות מהם ,עם כל ההשלכות שיש להדרה
הזו על דימויין העצמי ,ועל יכולתן להשתלב בחיי החברה והמשק ,ולרכוש עצמאות כלכלית
וחברתית.
אדגיש גם ,מן הצד השני ,כי גם ממסדים דתיים רבים מכירים בכך שהדרת נשים בעבר ,למשל
מלמידה ,לא הייתה מוצדקת .היום ,הגישה איננה של הצדקה גורפת לכל הפרדה או הדרה ,אלא
בחינה מושכלת יותר של הקשרים שונים .איני רוצה ואיני יכולה להיכנס כאן לשאלה המרתקת
של היחס בין שוויון ובין שילוב של נשים וגברים בתוך הקהילה הדתית .אנו עוסקים כאן רק
ביחס לשילוב במערכת מדינית משותפת – הצבא – שיש בה מאפיינים מיוחדים בשל האופי של
פעילותה ,בעיקר זו הקרבית.
התבוננות בלקחי הויכוח על שילוב נשים בצבאות אחרים מלמדת כמה תובנות חשובות :ראשית,
ההתנגדות של גברים לשילוב אינה מונעת רק ,או בעיקר ,משיקולים דתיים .היא נובעת יותר
משיקולים כגון נוחות מבצעית ,הרגל ,נוחות וחיסכון כאשר לא צריכים להתחשב במבנה ,העדפות
וציפיות שונות של גברים ושל נשים ,או בהשפעות של פעילות משותפת על התפקוד של גברים
ושל נשים כאחד .הצבא ,בארצות רבות ,אינו רק מסגרת ייחודית של פעילות מבצעית .יש לו,
בחברות רבות ,ובישראל אף יותר מאשר ברובן ,השפעה עצומה על סיכויי החיים של האנשים.
הקריירה הצבאית ,והקשרים האנושיים שנטוו במסגרתה ,הם בין הגורמים המרכזיים ביותר
הצבא הוא מסלול קידום ייחודי וחשוב לאלה הבוחרים או בוחרות בו .סגירתו בפני נשים תהיה
מכה חמורה לסיכוייהן להגביר את סיכויי השתלבותן בחברה ובתעסוקה.
יתרה מזו ,הניסיון בצבאות אחרים העלה כי נשים אינן נופלות בכישוריהן מגברים ברוב
הפעילויות המבצעיות והפיקודיות .הוכח גם כי שילוב כזה הוא אכן דרך טובה להילחם בדעות
קדומות ,וכי שילוב נשים משפר במידה רבה את שוויון ההזדמנויות שלהן ואת יכולתן להגיע
לתפקידים מספקים ובעלי חשיבות בצבא ובמערכות אזרחיות .המאבק של נשים לשילוב ,והמאבק
החברתי הכללי לשילוב ,הוא ,לכן ,תנועה רצינית וחשובה ,ולא ניסיון פרובוקטיבי של נשים
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בניעות החברתית של אנשים בישראל .גם בארצות אחרות )שברובן גיוס הוא עניין של בחירה(,

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

בודדות להשתלב במקצועות יוקרתיים .אני מברכת ,על כן ,על הנכונות של הצבא להכיר באמיתות
אלה ,ולפעול ,מתוך רצון טוב ומתוך יוזמה חיובית ,לקראת הסרת המחיצות הישנות ,והגברת
שילובן של נשים בפעילויות של צה"ל על כל היבטיהן.
מצד שני ,אני רוצה להתריע כאן מפני הנטייה לקפוץ אל המסקנה כי הדרך היחידה הנכונה
לטיפול בדפוסי ההדרה של העבר היא אכיפה גורפת של "עיוורון זהות מגדרית" ,כך שחיילים
יסווגו ליחידות על-פי כישוריהם האישיים ,בלי שהדבר כולל התחשבות בזהותם המגדרית .אני
מקווה כי אף נשים התומכות בכל ליבן ומאודן בשוויון נשים ,ואף במגמת השילוב ,לא תתמוכנה
בעמדה שכזו .והדבר אינו מתמצה בשיקולים שמעלה הרב מדן )בדברי ההסבר שלו – להלן( מטעם
ההגבלות ההלכתיות על חיכוך בין המינים; הבדלים בין המינים הם חשובים ויסודיים ביותר,
ואסור להתעלם מהם .מי שיתעלם מהם ,סופו שרק יחזק את הסטריאוטיפים של הבדלי המינים,
וייתכן כי ייאלץ להתמודד עם בעיות שניתן היה בהחלט למנוע בגישה יותר זהירה ומושכלת.
קחו ,למשל ,את הטענה כי לא רוצים להכשיר נשים כטייסות )או כחיילות קרביות מסוגים
אחרים( ,מפני שיש רצון למנוע את הסכנה שנשים תיפולנה בשבי האויב .מכיוון שלא רצוי כי
יהיה הבדל בציוות של טייסים או חיילים קרביים לפי מגדר לפעילות מעבר לקווים ,מוטב –
מלכתחילה – לא להכשיר נשים לתפקידים כאלה .אפשר להתייחס לטיעון זה כך או אחרת .מכל
מקום ,זהו טיעון מדיניות חשוב ,המשקף הבדל בין המינים 3 .הוא אינו נראה לי הבדל זניח .יכול
להיות שהוא יצדיק הדרת נשים ממקצועות קרביים מסוימים .בדומה ,גם ההסתברות כי נשים
תוכלנה לשרת פחות במילואים ,בשל השכיחות הגבוהה שתהיינה אמהות ,היא שיקול לגיטימי וגם
רלוונטי .מוצדק כי הצבא ישקיע הכשרה מקצועית ממושכת וייחודית באנשים ,שהסיכוי שיוכלו
לתרום לצבא לאורך זמן גבוה.
נפרד.

4

ההבדל הקבוצתי בין גברים ובין נשים בהחלט מצדיק טיפול

5

מעבר לשיקולים אלה ,שלא ראיתי כי ניתן להם משקל מספיק ,קיים גם השיקול של קשיים
מיוחדים של שילוב .אחד הטעמים של האיסורים הדתיים על "ייחוד" )דהיינו ,ההימצאות של גבר
ואישה לא נשואים ,לבד ,במקום מבודד או סגור( הוא ההכרה בכך שבין המינים יש מתחים
טבעיים ,הקשורים במיניותם .ייחוד אסור יכול להביא ליחסי מין אסורים .אבל שילוב עלול

 3ההנחה היא כי תהיה אצלנו רגישות רבה יותר לגורלה של חיילת שבוייה מאשר לגורלו של חייל שבוי .ייתכן
כי יהיה חשש גדול יותר לגבי יכולתה לעמוד בחקירות .אבל ,בעיקר ,קיים החשש כי שובים יאנסו את החיילת,
וכי זו עלולה להיכנס להריון בלתי רצוי כתוצאה מכך .לכל הטענות האלה יכולות להיות תשובות ,אולם אלה אינן
טענות חסרות שחר .ראו ,למשל ,את התגובות המעורבות לפציעה הראשונה של חיילת מג"ב באירועים העקובים
מדם מאז ספטמבר .2000
 4כאן ניתן לטעון כי עצם הטענה הזו משקפת הפליה כלפי נשים :אין שום סיבה לפטור אמהות משירות מילואים,
ונשים שקיבלו הכשרה צבאית ייחודית תידרשנה לחתום על נכונות לשרת במילואים באותו היקף כמו גברים .ואכן,
יוזמי התיקון שהצהיר על שוויון לנשים בצה"ל הקפידו לכלול בו גם התחייבויות שוות לשירות מילואים .אלא
שחלוקת העבודה בין המינים במשפחה היא סוגיה טורדנית ,שאינה מוכתבת רק על ידי הדת ,וקיימת בכל החברות
המערביות .ייתכן שאין לה הצדקה נורמטיבית ,אולם לא ברור שהיא איננה מציאות עובדתית שאסור להתעלם
ממנה .וראו גם בהערה הבאה.
 5לכן ההודעה של הרמטכ"ל ,באוגוסט  ,2001כי לא יהיה שינוי במדיניות הגיוס של נשים נשואות נראית לי תמוהה.
אם אכן אסור לנשים נשואות להיות מגויסות לשירות מילואים ארוך מטעמים של התחשבות בשיקולי דת – איך ניתן
להצדיק את ההשקעה האדירה שבהכשרתן למקצועות בהם מצפים מהן לשירות מילואים ממושך?
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ליצור גם מתחים פיזיים ורגשיים ,העלולים לחבל ביעילות המבצעית של יחידות.

6

שילוב גם

יוצר פוטנציאל לבעיות כגון הטרדה מינית ,אונס וסוגי המתחים הנוצרים בשל כל אלה .יחידות
חד-מיניות פטורות מרוב הקשיים האלה .גם אלה נראים לי שיקולים לגיטימיים ,היכולים להצדיק
יחידות נפרדות )אך שוות( לגברים ולנשים.

7

לכאורה ,הפתרון למכלול הזה הוא פשוט .נוכל להשיג חוסר הדרה של נשים ממקצועות מסוימים,
יחד עם מניעת הסכנות של שילוב ,באמצעות יחידות נפרדות לגברים ולנשים בכל המקצועות.
תהיינה לנו יחידות של טייסות )שאולי לא תישלחנה אל מעבר לקווים( ,ויחידות של טנקיסטיות
ושל צוללניות ושל חובלות .זהו פתרון יצירתי ,אלא שייתכן כי הוא אינו מעשי .האם בכל
המקצועות האלה יש לנו מספיק מועמדות היכולות לאייש יחידה? ואם לא – האם נמשיך במסורת
ההדרה ,או נלך בכל זאת בדרך השילוב?
צריך להדגיש כי חלק גדול מן החששות משילובן של נשים יכול באמת להיראות מוגזם ,תירוץ
לשמרנות .מתחים בין אנשים קיימים לא רק על בסיס מגדרי .יכול להיות ,לכן ,כי הצירוף של
סוגי המתחים בין המינים אינו מעלה ואינו מוריד ,ומכל מקום אינו מצדיק הדרה שיטתית .ניתן
לטעון כי ראוי להשאיר את הנושא הזה בידיו האמונות של הצבא ,שישקול את השיקולים בכל
מורכבותם )גם מסקנה זו ,יש להדגיש ,תתנגד להכרעת סוגיות מסוג זה באמצעות בתי המשפט(.
על רקע זה ניתן לחזור אל הסוגיה שבפנינו – האם הדרת נשים מוצדקת בשל הרצון לאפשר
לחיילים שומרי מצוות לשרת ביחידות קרביות בלי לחרוג ממצוות ההלכה? בפתח הדברים אני
רוצה להסתייג מעמדה המושמעת על ידי נשים  -חילוניות ודתיות כאחד  -כי טעם זה להדרה
חייב להיפסל ,שכן אין לגברים "זכות" לדרוש הדרת נשים רק כדי שהם לא יעמדו בפני פיתוי.
חופש הדת ,לפי טיעון זה ,אינו מצדיק הדרת נשים מיחידות קרביות ,אלא רק שחיילים שומרי
מצוות ,הרוצים בכך ,ידרשו  -ויוכלו לקבל  -שירות ביחידות שאינן מעורבות .טענה זו מתעלמת,
לדעתי ,הן ממהות ההתנגדות והן מן התוצאות של הפתרון המוצע  -ברמת הפרטים ובמסגרת
הצבאית כולה .אני גם סבורה כי אין מקום לכעס ולעלבון של חיילות )ושל אמהותיהן( ,כפי שבא
לידי ביטוי בקיץ  2001במכתבים למערכות עיתונים ובהתבטאויות בתקשורת ,לפיהם התנגדות
הבחורים הדתיים נובעת מכך שהם סבורים כי החיילות או המדריכות רוצות לפתות אותם.
אינה רלוונטית לחובות החיילים הדתיים כפי שהם  -ורבניהם  -מבינים אותם .בדומה ,גם העובדה
שחלק מן החיילים הדתיים מדווח כי אין לו קושי אינה רלוונטית למשמעות שצריך לייחס לעובדה
שחיילים אחרים ,שחונכו על הפרדה ,מרגישים קושי ומבוכה גדולים.
 6ניתן כמובן לטעון כי המתחים האלה קיימים ממילא ,וכי ההפרדה בין גברים ונשים בשירות עצמו אינה מסלקת
אותם .זה ,כמובן ,נכון .אבל סוגי הרגישויות העלולים להתפתח כאשר ביחידה אחת לוחמים אלה בצד אלה בחורים
ובחורות שיש ביניהם גם יחסים רגשיים ופיזיים מורכבים ,כולל בעיות של תחרות ושל קנאה ,של רצון להרשים או רצון
מיוחד לגונן – עלולים לשבש את היכולת של היחידה לתפקד יותר מאשר העובדה כי כל חייל וכל חיילת נושאים עימם
מטען מורכב של רגשות ורגישויות ,הכולל במקרים רבים גם היבטים של יחסים בין אישיים ביניהם.
 7ודאי שהפתרון לבעיה של הטרדה מינית אינו להפריד את הגברים והנשים .את איסור ההטרדה המינית יש להפנים
ולאכוף בחברות מעורבות .מצד שני ,הראיות מוכיחות כי ריבוי של נשים בבסיסים צבאיים או במשטרה מביא לעלייה
ברורה ברמת ההטרדה המינית )וברמת יחסי המין בין מפקדים ופקודות ,שחזקה עליהם שאינם נעשים בהסכמה
מלאה ,אף אם אין בהם כפייה ממש(.

293

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

העובדה כי החיילות אינן מרגישות קושי או מתח מיני ,כאשר הן משרתות עם החיילים הדתיים
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אני מבינה את ההתקוממות של נשים על כך שההלכה היהודית האורתודוקסית כוללת איסורי
קרבה וייחוד בין בנים ובנות לפני הנישואין .מי שאינו שותף למסגרת הנורמטיבית הזו יכול
לראות בדרישה הזו רק עוד ביטוי לנחיתות הנשים ,ולחובתן להימנע מלהעמיד את הבחורים בפני
פיתויים .רבים רואים בכך דימוי אינסטרומנטלי של נשים ,המסייע לתפיסתן כנחותות לגברים.
מערכת זו של איסורים גם יוצרת הפרדה הנראית לרבים מלאכותית .ישנה מחלוקת עמוקה אף
בשאלה אם הפרדה כזו אכן תורמת להגברת הצניעות ,או שהיא רק מעודדת ,להפך ,פנטזיות
פרועות יותר בענייני מין .אבל הויכוח הזה אינו נראה לי ממין העניין .חשוב לקיים אותו ,והתנועה
בתוך היהדות הדתית בין עירוב ובין הפרדה היא מרתקת .אבל מבחינת האמנה  -מסגרת חיים
משותפת לשומרי מצוות ולחופשיים  -האיסורים הדתיים הם שאלה פנים-דתית ,שהמסגרת הזו
אינה נוקטת לגביהם עמדה .מבחינתי ,לכן ,ההתנגדות של שומרי מצוות מסוימים ,מטעמים דתיים,
לשילוב בין נשים ובין גברים בסוגי פעילות מסוימים ,היא נתון שצריך לקבל אותו ככזה ,בלי
להיכנס לשאלה האם הוא מוצדק .בעיני שומר המצוות שהפירוש הזה מקובל עליו  -האיסור הזה
הוא חלק ממצוות דתו ,ויש לי מחויבות  -ברוב המצבים ,לאפשר לאדם כזה לפעול בצבא בלי
לעבור על מצוות דתו.
מבחינת האדם הדתי ,התעלמות שלי מן האיסורים החלים עליו ,והקביעה הפטרונית כי זהו איסור
אנכרוניסטי ומפלה ,מהוות פגיעה חמורה בעיקרון של חופש הדת .ייתכן כי אגיע למסקנה כי
הפגיעה הזו מוצדקת )אין לי בהכרח התחייבות להכיר בדת המחייבת פוליגמיה ,למשל ,או בדת
המתירה קורבנות אדם ,או אף קורבנות בעלי חיים( .אבל ,ההצדקה לתביעה שלי משומר המצוות
כי יוותר על שמירת המצווה חייבת להיות חזקה ביותר .אין זו )רק( שאלה של נכונותי להתפשר
עם הדרישות הדתיות של שומרי המצוות ,אלא בעיה רצינית עם המחויבות שלי עצמי לחופש דת,
כאשר הוא מתנגש עם המחויבות לשוויון.
גם התוצאות של ה"פתרון" של הפניית שומרי המצוות המתנגדים לשירות מעורב ליחידות נפרדות
הן חמורות .האם אנו באמת רוצים כי תהיינה יחידות משולבות של חילוניים או דתיים "רכים",
לצד יחידות של שומרי מצוות מקפידים יותר ,שתהיינה על טוהרת הגברים? האם אנחנו רוצים
לעודד במו ידינו את בחורי ישיבות ההסדר ללכת לנח"ל החרדי? אני ,כשלעצמי ,הייתי נזהרת מאוד
מהחלטה העלולה להביא לחלוקה על בסיס קווים כאלה .נראה לי שהיא עלולה להשפיע לרעה על
אופיו של צה"ל הרבה יותר מאשר גישה מושכלת וזהירה לשילוב נשים ביחידות קרביות.

8

לכן נראה לי כי הפתרון צריך להיות שאיפה לשילוב של נשים ביחידות הקרביות ,אך מתוך
צמצום החשש להדרה נגדית ,או לכפיית שינוי אורחות חיים ,אצל חיילים שומרי מצוות .ייתכן
שצריך להבחין בין יחידות קרביות מסוגים שונים ,כגון בין יחידת שריון )בה קיימת בעייה מיוחדת
של "ייחוד" בטנק בין גברים לנשים( לבין יחידות שבהן הפעילות אינה דורשת את סוג הקרבה
האסורה .צריך להזכיר כי כבר שנים משולבות נשים בתפקידי הדרכה בכל החילות הקרביים,
 8ואכן ,היו כבר חיילי ישיבות הסדר או ישיבות אחרות שהודיעו כי הם יתגייסו לגדודי הנח"ל החרדי .במהלך כזה עשוי
להיות חיוב מסוים ,אבל עלולה להיות בו גם סכנה גדולה.
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והדבר לא עורר כל בעיה .איני רוצה להיכנס כאן לפרטי הצעות אפשריות .נראה לי כי פרטים
אלה צריכים להיות בסמכותו של הצבא עצמו ,במסגרת העקרונות הכלליים שהתווינו .שוב ,מכיוון
שהסוגיה מורכבת ,לא ברור כי טוב לה להיות מוכרעת ברמה של החלטות של בית משפט .אם
הצבא יכול להוכיח כי שקל לגופו של עניין את השיקולים הרלוונטיים ,לרבות חופש הדת של
החיילים הדתיים ,וכי מטרת המדיניות שלו איננה ,מאידך ,הפליה והדרה של נשים ככאלה ,טוב
שבית המשפט ייתן משקל ניכר לאחריותו של הצבא לנהל את מבנהו הפנימי כראות עיניו.
על רקע ההצהרות האחרונות הבאות מן הצבא עצמו ,הנוקט עמדה לטובת שילוב ,עד כדי ביטול
המסגרת הנפרדת של חיל הנשים ,יכול להיות כי לא די באזהרת בתי המשפט מפני התערבות.
ראוי כי הצבא עצמו יבחן את הסוגיות האלה בזהירות ,ומתוך מתן משקל ראוי גם לזכותם של
שומרי מצוות לשרת תוך כדי שמירת אורח חייהם .חשוב כי תקינות פוליטית לא תשבש עלינו
את שיקול הדעת הענייני והמקצועי שלנו .בעיקר הדבר נכון מפני שהחלטות מוטעות בעניין זה
עלולות ליצור תופעת בומרנג ,ולפגוע במטרה החשובה של שוויון והעצמה של נשים יותר מאשר
התנהלות זהירה ומושכלת ,שלא תאמץ עמדה שטחית של "עיוורון זהות מגדרית" .גם בנקודה זו
יכול להיות לרבנות הצבאית תפקיד חשוב.
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 .2גיוס תלמידי הישיבות
כמי שאמונים על העיקרון שבעיות סבוכות יש לפתור בהסכמה של הנוגעים בדבר  -לא יכולנו
אנו להציע פתרון כלשהו לבעיה זו ,שכן שנינו שייכים למגזרים בחברה הישראלית המשתתפים
באופן מלא בנטל השירות בצה"ל ,ונותנים משמעות וחשיבות להשתתפות זו .בנוסף ,זוהי בעיה
מעשית לא פשוטה ,שיש בה היבטים מערכתיים מורכבים ,בנוסף על ההיבט הערכי והברור.
אלא שהנושא נהיה כה טעון ,עד שאין לי ספק כי הטעם הנכון הזה ,שהביא אותנו להימנע
מהצעת פתרון משלנו ,אינו מספק .אני בטוחה כי אצל רבים יש אכזבה רבתי מן העובדה שבסופו
של דבר איננו מציעים שינוי מיידי במצב של הדיונים בכנסת בהמלצות ועדת טל .בכך אנו
"נותנים יד" לתהליך שנראה בעיני חלק גדול מן הציבור כסמל למיאוס ,להשתמטות ול"סחטנות"
שביחסים בין חרדים ושאינם חרדים .אכן ,אין בהמלצתנו קריאה לעלות על בריקדות או לחוקק
מהסכמה למצב הקיים .לדעתי ,המלצתנו היא המסלול האחראי היחידי שיכול להביא ,בסופו של
דבר ,לפתרון נכון .כל המלצה אחרת ,מיליטנטית יותר ומספקת יותר ברמה ההצהרתית ,רק תחריף
את המלכוד שבתוכו אנו נמצאים.

 9באוגוסט  2001נחגג ביטולו של חיל הנשים ,והבעיה של יישוב מדיניות השילוב עם חוסר הנחת של חלק מן החיילים
הדתיים ורבניהם איימה להתפרץ .כמו בדרך כלל ,דברים שנאמרו בישיבות סגורות ובנועם שפתיים אינם משיגים תוצאה,
אבל איומים כי חיילים דתיים יקבלו הוראה לא לשרת ביחידות מסוימות ,או אף לא לשרת בכלל ,מניבים פרי .חבל שאי
אפשר לעשות את המחשבה והתכנון לפני שהסוגיות האלה הופכות למחלוקת גלויה של איומים ואולטימטומים .התרבות
שלפיה רק כוח או לחץ מביאים לתוצאות היא חלק מן המציאות הפוליטית נגדה יוצאת האמנה הזו.
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לאלתר חובת גיוס כללי ומיידי לכל תלמידי הישיבות .אבל חשוב לי להדגיש כי אנו רחוקים מאוד
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נתחיל מן העקרונות המוסריים .כפי שציינו ,הבעיה של שוויון נטל בגיוס לצה"ל אינה רק של
בחורי הישיבות .כיום מתגייס לצבא רק מחצית ממחזור הנערים והנערות בגיל הגיוס .גם אחרי
ניכוי כל הערבים שאינם משרתים אף לא שירות לאומי )סוגיה נכבדת בפני עצמה(

10

וכל החרדים

– עדיין יש קבוצה חשובה של כאלה שאינם משרתים בצבא ,ואשר אין להם פטורים מטעמי
בריאות או טעמים אישיים אחרים .הנושא של שוויון בחלוקת הנטל הלאומי – לא בהכרח בדרך
של שרות צבאי  -הוא רחב הרבה יותר מאשר הנושא ה"חם" של גיוס תלמידי הישיבות .למרות
זאת ,יש כאן בהחלט שאלה נכבדת ,שכן הפטור במקרה זה ניתן לקבוצה שלמה באופן כמעט
גורף .העובדה כי הסוגיה נמצאת במרכז הדיון הציבורי מוצדקת.
בעיניי ,אין שום הצדקה למצב הקיים שבו תלמידי הישיבות החרדיים ,לפי בחירתם ,מקבלים
דחייה ,ובעצם פטור ,משרות צבאי .אני פטורה מלהיכנס לשאלה המרתקת האם פטור כזה נדרש
או אף מותר על-פי ההלכה היהודית .אני מניחה כי התשובה על כך היא שלילית.
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מצד שני ,אני

מכבדת את חששם של החרדים כי גיוס לצבא יביא להתפקרות רבתי ,וכי יביא גם להתרחקות
של הצעירים מדרך החיים של קהילתם .אני סבורה כי זהו חשש של ממש ,וכי מדינת ישראל
צריכה להתחשב בו ,ולמצוא פתרונות יצירתיים שיתנו לו מענה .אני רוחשת כבוד לרצון של מנהיגי
הקהילה החרדית להדגיש את חשיבות לימוד התורה ,ואת החשיבות של הקדשת עתות לתורה.
אלא שמכך לא עולה חובה או היתר שכל צעיר חרדי יהפוך ללומד תורה במשרה שלמה ,עד
כדי ביטול כללי של חובתם של הצעירים החרדים להשתתף בנטל החברתי ,הכלכלי והביטחוני
של החברה בה הם חיים .מובן כי המצב הקיים נהיה מקומם עוד יותר כאשר העיסוק הייחודי הזה
בלימוד תורה אינו רק עילה לפטור משירות צבאי ,אלא גם מקור לסבסוד מטעם המדינה .המלכוד
נהיה חמור אף יותר בשל כך שהפטור משירות מותנה בכך שהתלמידים עומדים במבחן "תורתם
אומנותם" ,ובכך ניתן להם תמריץ שלא למצוא להם עיסוק אחר לפרנסתם ולפרנסת משפחתם.
ההסדר הזה תורם לכך שהחברה החרדית )בעיקר האשכנזית( נהייתה "חברת לומדים" ,הסובלת
מעוני ומניתוק מן החברה הכללית בה היא חיה .ההתקוממות שהמצב הזה מעורר מתחזקת
לאור המעורבות הגדולה והגוברת של החרדים בחיים הפוליטיים בישראל ,והשפעתם הניכרת,
ההולכת וגדלה ,על ממשלות ועל החלטות הקובעות את סדר היום הציבורי של הציבור הישראלי
בכללותו.
בקצרה ,המצב הקיים הוא לא מוסרי ,והוא בבחינת חבית חומר נפץ העלולה להתפוצץ .אין ספק
כי המצב "תורם" לקיטוב העמוק ,ההולך ומתעצם ,בין חרדים וחופשיים בישראל ,וגם לעומק
השנאה ההדדית בין הציבורים .פירוקו הנכון של ה"מוקש" הזה צריך להיות יסוד מרכזי ודחוף
על סדר היום הציבורי בישראל.

 10התנדבות לשירות לאומי – היה ותיעשה על ידי הערבים לטובת המגזר הערבי בלבד )התנדבות בבתי ספר ולמען
הקהילה ,למשל( – אין בה כל התנגשות בין מרכיבי זהות )ישראלית מול פלסטינית( ,התנגשות שעלולה הייתה להיגרם
במסגרת שירות צבאי ,למשל .ובכל זאת – התנדבות מעין זו לא נעשית כלל.
 11ואכן ,קבוצות מפתח בציונות הדתית רואות בשירות הצבאי חובה בעלת משמעות דתית ,וזו אף עמדתו של
הזרם הקונסרבטיבי.
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למרות הדברים האלה ,איני סבורה כי מנהיגות אחראית יכולה להצטרף ליוזמות כגון אלה של
תנועת "התעוררות" ,או ליוזמות החקיקה שהציע אהוד ברק בכנסת ה– ,14המחייבות גיוס מלא
ומיידי של צעירים חרדים ,למעט מספר קטן של עילויים שיורשו להמשיך בלימודיהם .השאלה
העומדת בפנינו היא כפולה :ראשית ,בתנאים המורכבים שנוצרו ,ובמתח בין הרצון להגיע לחלוקת
נטל צודקת וגם להבטיח את המשכיות אורח החיים החרדי על ערכיו המיוחדים ,מהו ההסדר
הנכון לישראל? שנית ,איך נוכל להגיע מן המצב הקיים – בלתי רצוי ככל שיהיה – אל
המצב הרצוי ,בצורה שתאפשר הסתגלות הדרגתית וטובה של החרדים ושל המערכות האזרחיות
והצבאיות לשינויים המתחייבים? דרכי ההתנהלות שלנו צריכות לקחת בחשבון את התשובות לשתי
השאלות יחדיו.
ברמת ההסדר הרצוי ,יש לי עקרונות מנחים ,ללא הסדרים ספציפיים .אין לי ספק כי צריך
לשאוף למצב שבו חלוקת הנטל בין חברי החברה הישראלית תהיה צודקת ,ובו ההשתתפות של
בני הקהילה החרדית בחיי החברה תהיה מלאה .אלא שהרצון לאפשר שימור אורח החיים החרדי
ימשיך לחייב מידה רבה של הפרדה ושל "הגנה" .גם כאן ,כמו לגבי יחסי גברים ונשים ,שוויון
לא צריך להיות בדרך של שילוב כולל וכפוי.
במצב הקיים בישראל ,ובעתיד הנראה לעין ,השירות בצבא והנטל של הגנת המדינה ימשיכו
להיות מרכיבים מרכזיים בהוויית החיים בישראל .לפיכך ,איני סבורה כי לאורך זמן ניתן יהיה
להמשיך במצב לפיו אורח חיים של לימוד בישיבה פוטר את הצעירים החרדים ,באופן גורף
ומתמשך ,מהשתתפות בנטל זה .עולה מכאן כי ,בעיקרון ,גם מי שבוחר באורח חיים של לימוד
תורה צריך להיות כפוף לחובה של שירות לאומי ,כולל במסגרות צבאיות .ניתן בהחלט לשקול
פטור מלא משירות למצטיינים בלימוד ,שלגביהם היעדרות זמנית או חלקית מלימודיהם עלולה
לחבל ביכולתם .אלא שמספרם של אלה חייב להיות מצומצם ביותר ,כיאה למי שנחשב עילוי
גדול במיוחד.

12

בדרך הטבע ,ההחלטה מי מן הצעירים זכאי להיכלל בקבוצת ה"לומדים" תיעשה

בידי הרבנים המוסמכים של הקהילה עצמה .השאלה המרכזית היא מה צריך להיות דינם של
האחרים.
כללית ,דרכי הפתרון צריכות להיבחן יחדיו על ידי מנהיגי הקהילות הדתיות ועל ידי רשויות
מושכלת את השאלה של יחידות משולבות לעומת יחידות מיוחדות .למרות שיש יתרונות רבים
מבחינת אורחות החיים ליחידות מיוחדות ,יש גם יתרונות חשובים ביחידות משולבות ,כל עוד
תישמר בהן מסה קריטית של חרדים ,שתאפשר להם שמירת אורח חייהם גם בשירות הצבאי.
אין כמו שירות משותף להגביר את הכבוד ההדדי בין הקבוצות ,ואין סיבה להניח כי שירות כזה
– אם יש בו ,כאמור ,מסה קריטית של חרדים – יפגע בצעירים ובנטייתם לשמור על אורח חייהם
יותר מאשר שירות ביחידות מיוחדות.

12

יש לזכור גם כי תכליתו הבסיסית של הפטור לתלמידי הישיבות הייתה לשקם את עולם הישיבות ,לאחר השואה.

297

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

הצבא והמדינה .פתרונות כגון ישיבות הסדר יכולים להיות ישימים גם כאן .צריך לבחון גם בצורה
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נדרשת קליטה הדרגתית של החיילים החרדיים .חשוב מאוד להכין היטב את התשתיות הפיזיות
הנדרשות לקליטת החיילים החרדיים ,כולל בתי כנסת ובתי מדרש וסידורי כשרות .וחשוב גם
להכשיר להם מפקדים שיהיו בעלי כבוד לאורח חייהם .עדיף ,כמובן ,להכשיר להם מפקדים
חרדיים .במקביל ,חשוב לפתח הקשרי שירות לאומי כגון בעבודות הוראה או טיפוח או סיעוד
– שיאפשרו לצעירים חרדים למלא את חובת השירות הלאומי שלהם במסגרת העשויה לאפשר
להם המשכיות רבה יותר בלימודיהם ,וחיים במסגרת הקרובה יותר לחיי הקהילה שלהם הורגלו.
הקשרים כאלה חשובים גם לגבי בחורים ובחורות חילוניים או דתיים-לאומיים שאינם משרתים,
מטעם כלשהו ,שירות צבאי ממש .אבל תהיה זו טעות שהסדרי שירות לאומי ,לסוגיהם השונים,
יחליפו כליל ,לגבי הצעירים החרדיים ,את חובת השירות הצבאי.
ומה יהיה אם מנהיגי הקהילות החרדיות לא יתנו אימון בהסדרים שיוצעו ויסרבו לתת לתלמידיהם
אישור לשרת? גם אז ,לא ברור כי נשק אכיפת חובת הגיוס הוא יעיל או נכון .בנסיבות כאלה
)שאני מקווה מאוד כי לא תתממשנה( – צריך יהיה לשקול צעדים אחרים .ממילא ,העיקרון הוא כי
צריך להיות יחס נכון בין מידת השותפות של החרדים בנטלי החיים בישראל ובין כוחם הפוליטי
ומידת הנאתם מתקציבים ציבוריים .לפני שיוכנסו מאות ואלפים של סרבני גיוס חרדיים לבתי
כלא – כדאי לבחון דרכים אחרות להבניית היחסים ביניהם ובין המדינה .למשל ,ניתן לחשוב על
צמצום הדרגתי של תמיכת המדינה בלימודים בישיבות .מי שיבחר באורח חיים שאינו מאפשר
שירות בצבא ואינו מתיישב עמו – לא יוכל לזכות לתמיכה מן המדינה .במקביל ,צריך יהיה
לחשוב גם על השאלה של היקף הזכות להשתתפות פוליטית של חברי קהילות שממשיכים לנקוט
בעמדה מוצהרת נגד השתתפות בשירות צבאי ,למרות שייעשו הסידורים שיאפשרו שירות כזה בלי
לפגוע בזהותם או במחויבויות לגיטימיות שלהם .לא ברור כי מי שסומך רק על חסדי שמיים
צריך להיות בין אלה השולחים אחרים להילחם .את ההחלטה על מידת ההצדקה של המלחמות
צריכים לעשות אלה העלולים לשלם בחייהם ,או בחיי ילדיהם ,את מחירן.
לכן ,עדיף בעיניי הפתרון של חקיקה לזמן קצוב של המלצות )אולי משופרות ,אך מוסכמות( של
ועדת טל ,על מנת להתחיל להניע את התהליך ההדרגתי של שילוב חרדים בשירות צבאי ולאומי,
על פני שמירת הסטטוס קוו .הסטטוס קוו רק יגדיל את היקף הבעיה ,ולכן יכביד עוד יותר על
היכולת לפתור אותה .מצד שני ,הסטטוס קוו עדיף על חקיקת בזק לגיוס חובה עכשיו .להערכתי,
זו לא תביא לגיוס מיידי ,הן בשל התנגדות החרדים והן בשל העדר תשתיות קליטה ועניין מצד
הצבא .חקיקה כזו תביא רק לביזוי החוק – ולהקשחת העמדות של הצדדים .אם תידרש על ידי
בית המשפט ,היא עלולה ליצור שוב התנגשות חזיתית בינו ובין המערכת הפוליטית .קשה לראות
מי ירוויח מצעד כזה ,חוץ מעסקנים פוליטיים ,אשר התנגשויות כאלה הן לחם חוקם.
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בס"ד

דברי הסבר  -יעקב מדן

 .1גם לטעמי ,רוב הסעיפים במסמך זה מדברים בעד עצמם .הם עוסקים בעיקר ביכולתם של
החייל שומר המצוות והחייל שומר המסורת להמשיך ולחיות עם הערכים שעליהם נתחנכו ובהם
הם מאמינים גם במסגרת שירותם הצבאי ,בלא להסתבך ביחסיהם עם מפקדיהם הישירים ,עם
המשימות המוטלות עליהם על-ידי הדרגים הגבוהים ועם פקודות המטכ''ל הכתובות או עם אלו
הנהוגות בצה''ל כ'תורה שבעל פה' ,וכן בלא הצורך לוותר על צורכיהם הבסיסיים כבני אדם
וכחיילים.
עם הקמתו של צה''ל מינה דוד בן גוריון את הרב שלמה גורן כרב צבאי ראשי .יוקרתו של
הרב גורן ,תקיפותו ויכולת העשייה הרבה שלו אפשרו לחייל שומר המצוות להתמודד בכבוד עם
הקשיים שהזכרנו .אך מאז השתנה המצב לרעה ,וזאת ,למרות שמספר שומרי המצוות בין החיילים
ובין המפקדים גדל מאד .חיילים רבים נקלעים למצבים שבהם אין להם מזון מבושל לאכול
)כגון במוצב ,שבו די בחייל אחד הנוהג ביד חופשית במטבח( ,או שאינם יכולים להגיע לביתם
לשבת עקב שחרור מאוחר ובלתי מתחשב בצרכיהם ביום ששי ועוד ועוד .מאידך גיסא יתפשרו
רבים אחרים על ערכיהם מחמת המצוקה והלחץ ,ו'שבירתם' מבחינה דתית עלולה להקרין גם על
אורחות חייהם בהמשך דרכם למגינת ליבם שלהם עצמם ,של הוריהם ושל שאר הסובבים אותם.
החינוך בצה''ל ,שהיה כה רגיש לכך ,שנערים חילונים לא יושפעו בצה''ל לכיוון ה'חזרה בתשובה',
חייב להיות רגיש לכיוון השני באותה מידה.
ירידת קרנה ויכולת עשייתה של הרבנות הצבאית גרמו לבעיה חמורה מן הנזכרת לעיל .פעולותיו
של צה''ל החלו להתפרס פעמים רבות גם לנושאים שאינם בתחום הברור של פיקוח נפש והגנה
על המדינה ואזרחיה .פעולות אלו ,היתר עשייתן בשבת ,אינו דבר המובן מאליו ,וכשהתיאום עם
הרבנות הצבאית הראשית ושיעור קומתה ההלכתית לוקים בחסר ,עלול החייל או המפקד שומר
המצוות לעמוד בפני דילמה בלתי אפשרית .דוגמות אפשריות לפעולות כאלו הן משימות אבטחה
על ערבים ביש''ע בעת שהללו רוצים לבנות על שטחים השנויים במחלוקת ,והמינהל מכוון את
פעולותיהם מסיבות ברורות דווקא לשבתות .אבטחה על מקומות בילוי ,שאין הכרח לפותחם
דווקא בשבת ,פעולות הנעשות בחו''ל לצורך הידוק קשרים עם מדינות שונות וכד'.
נראה ,שיש רגליים לחשד ,שירידת קרנה ויכולת השפעתה של הרבנות הצבאית על הנעשה בצה''ל מחד
החלו לבחוש בשאלת מינויו של הרב הצבאי הראשי ואנשי צוותו .ייתכן ,שאף ידם של שרי הביטחון
השונים בדור האחרון לא הייתה תמיד נקייה מן המעל הזה .יש לדעתנו צורך לעשות הכול ,כדי
שהשיקולים הקשורים לסוגיות שהעלינו ,ייבחנו לגופם של דברים ובדרך טהורה מכל שיקול זר .גורם
נוסף הקשור בכך היה הותרת אדם אחד בראש המערכת כימי דור שלם ולא כמקובל בצה''ל בתפקידים
אחרים .התוצאה הייתה כצפוי  -התאבנותה של המערכת ,הסתיידות עורקיה ויציאתם של כוחות טובים,
שלא קודמו כימי דור שלם בתפקידם ,אל מחוץ למערכת .אנו מקווים ,שצה''ל לא יחזור על טעות זו.
עוד קודם מסירת דברינו לעריכה אחרונה ולדפוס השתנו במידה ניכרת לטובה דברים רבים
בתחומים הנידונים ,ואנו מברכים על כך בכל לב .עם זאת ,לא מחקנו את דברינו ,משום שלא
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גיסא ,וירידת כוח סמכותה בעיני החייל שומר המצוות מאידך גיסא ,קשורות לכך ,שגורמים פוליטיים
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ניתן לדעתנו ,להתעלם מן המצב העגום ששרר בצה"ל כימי דור שלם עד לתקופה האחרונה ,ולא
עד בכלל ,ויש לעשות הכול ,כדי שמה שהיה ,לא יישנה.
תהא זו אשליה לחשוב ,שכל הבעיות הכרוכות בנושאים אלו תיפתרנה עם הקמת רבנות צבאית
חזקה .יש צורך לתת את הדעת על פתרונן גם לגופן של בעיות ,והדבר דורש רצון טוב ומאמץ
שאינו קל .אך הקמתה מחדש של הרבנות הצבאית ,וימים אלו הם הזדמנות טובה לעשות זאת,
היא צעד חיוני בכוון הנכון ,לדעתנו.
 .2נרחיב את הדיבור בנושא רגיש נוסף ,שעלה לאחרונה לכותרות ,אך עלה אליהן רק מצידו
האחד .מעלותיו הודגשו ,ולא הודגש מחירו.
המדובר הוא בנושא פתיחת מקצועות השדה בפני נערות ,ושילובן הגובר והולך במערך הצבאי.
יתרונו של חידוש זה בעיני תומכיו ברור ,והוא מבטא נדבך חשוב במערכת שוויון זכויות האישה.
לא אביע כאן את דעתי על הקשר הכללי בין שוויון זכויות ושוויון כבוד בין המינים ,שהם לדעתי,
ערכים חשובים מאין כמותם ,לבין שוויון תפקידים ,לבוש והופעה בין המינים .לדעתי ,קובעי סדר
היום הציבורי בחברה הישראלית לא נתנו די את דעתם להבדל שבין שני ה'שוויונים' ,ויצאו
מהנחה מוטעית מאוד של זהות ביניהם .קטונתי במסגרת זו של דיון על זכויותיו ועל חובותיו
של החייל שומר המצוות בצה''ל ,מלדון בתערובת מצערת זו של ה'שוויונים' ,ואתרכז רק בנוגע
לענייננו ,השפעת המגמה לשוויון התפקידים על אורחות חייו וערכיו של החייל שומר המצוות.
אביא כאן דוגמות בודדות מני רבות למצבים הבלתי אפשריים שהחייל שומר המצוות מחד גיסא
ושומר הפקודות המבצעיות והאחרות של הצבא מאידך גיסא עלול ,ואף קרוב לוודאי שיעמוד
לפניהם לאחר הנהגת המדיניות החדשה.
א .איסור ייחוד בין גבר לאישה הוא מן האיסורים החמורים בין אם המדובר הוא במבנה
סגור ובין אם המדובר בשטח פתוח שאין אנשים אחרים מצויים בו .איסור זה קיים אף עם
שתי נשים ,ובמצבים מסוימים אף אם ישנם במקום שני גברים .כבר היום ,בעמדות שמירה
ובעמדות תצפית ,בשנת לילה בשדה במסגרת אימונים ובתעסוקה מבצעית  -נוצרים בשל
המדיניות החדשה מצבים בלתי אפשריים לחייל שומר המצוות.
ב .חיכוך בלתי נמנע בין גופים בתותח מתנייע הדחוס ,אימונים משותפים בחבישה ובהנשמה
מפה לפה ,מסעות סחיבת פצועים ועוד דברים רבים יוצרים ועלולים ליצור מצבים חמורים
עשרת מונים מן הנ''ל.
ג .מצבי קלות ראש בעת תערובת המינים ,ודי בכך שצד אחד אחראי להם ,יוצרים אף הם
מצבים בלתי אפשריים כלפי החייל שומר המצוות ,והכאב גדול מכדי לפרט תקדימים שכבר
קרו .וישנן עוד דוגמות רבות מעוד תחומי חיכוך אחרים ,שלא נגענו בהן כאן.
אין להעלות כלל על הדעת להגביל את שירותם של שומרי המצוות ביחידות שהם מעוניינים
לשרת בהן .לכל היותר ניתן לדעתנו ,להקים ביחידה שבה משרתות בנות מחלקה שבה יהיה שירות
מעורב של בנים ובנות .שאר המחלקות תהיינה של בנים בלבד.
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 .3לאחר ההחלטה שיש לצמצם את מצבת כוח האדם בצה''ל כדי לייעלו ולהביא לחיסכון
בתקציבו ,ייתכן שיש להעלות את משקלה של החשיבות היחסית של השירות הלאומי ,שהמשרתות
בו עוסקות בתחומים שבהם אין להן תחליף בריפוי שבריה של החברה הישראלית ,בעיקר בתחומי
החינוך ,הבריאות והרווחה .היום מקובל ,ובצדק ,לראות תחומים אלו כנושקים ,ואף למעלה מזה,
בביטחונה של האומה ובחוסנה .בדרך כלל מדובר בשירות קשה ,ארוך ועם מעט חופשות .מן
הראוי לדעתנו לתגמל את הבנות המשרתות בשירות הלאומי בהתאם ,ובמקביל לתגמול ולזכויות
שזוכות לו חיילות המשרתות בצה''ל .מאידך גיסא ,העובדה שדווקא בנות שומרות מצוות יכולות
לשרת בשירות לאומי יוצרת קיפוח לא מוצדק של הציבור החילוני ,הן בשל צמצום אפשרויות
השירות הניתנות לבנותיו והן בשל העובדה שמוסדות החינוך שלו מתקפחים בשל העדר בנות
המשרתות בו .לכן ,ובשל צמצום מצבת כוח האדם בצה''ל כנ''ל ,יש לדעתנו לפתוח שירות זה
בפני כל הבנות ,ובמקרי הצורך גם בפני הבנים.
 .4קידמנו בברכה בסעיף הראשון להצעתנו את ההחלטה לשנות את "רוח צה"ל"  -הקוד הצבאי
האתי .הקוד הדגיש בזמנו מאוד את ערכי המקצועיות ,הרעות ,ואת הנאמנות למדינה ,לדמוקרטיה
ולכבוד האדם ולזכויותיו .ערכים אלו היו ונותרו חשובים ביותר .לאחרונה ,בוצע שינוי בקוד האתי,
שהבהיר כי צה"ל הוא צבא מדינת העם היהודי .תוספת זו מחדדת את מחויבותו להגן בכל מחיר
ובלא תנאי על קיומו של העם היהודי בארצו היחידה עלי אדמות ,ועל מחויבותו לכל יהודי בכל
מקום שיהא .אין מקום בדפים אלו לפולמוס על דרוג הערכים שהוזכרו לעיל לפי סדר חשיבותם.
הקוד האתי הוא של צבא כל העם ,והערכים החשובים צריכים לבוא בו לידי ביטוי שווה .לא
מחמת שהם שווים ,אלא מחמת שהוא אינו יכול לנקוט עמדה בדבר סדר חשיבותם.
 .5שאר הסעיפים מדברים בעד עצמם ,ולא ראינו צורך להרחיבם.

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003
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פרק חמישי :הסדרה משפטית בנושאי דת ומדינה
ההצעה
 .1הסכמות האמנה מבוססות על ויתורים כואבים לשני הצדדים ,במטרה לאפשר קיום יחד יציב
של שומרי המצוות והחופשיים ,במסגרת לאומית אחת .ויתורים אלו מחייבים אמון הדדי
בין הצדדים ,ומניעת שינויים חד-צדדים בחלק ממרכיבי האמנה .הפרת האיזון תפגע באמנה
כולה.
 .2מסיבה זו ,יש לעגן בחקיקה את הסדרי האמנה .מן הראוי שהדגשת חשיבותו של האיזון
הפנימי הקיים באמנה בכל נושא תנחה את החקיקה.
 .3איננו ממליצים על מתכונת חקיקה מסוימת .קיימות מספר אפשרויות – שאינן מוציאות זו את
זו .למשל :חוק יסוד :דת ומדינה; תוספת של פסקת "על אף האמור בחוקי היסוד" לחקיקה
המוצעת; תוספת פסקה לחוקי היסוד הקיימים עצמם ,המוציאה מתחולתם את ההסדרים
המוצעים באמנה.
 .4רוח האמנה – שחשיבותה אינה נופלת מהסדריה הפרטניים בנושאים השונים  -מבכרת מנגנוני
משא ומתן והסכמות על פני הכרעות ,מן הסוג שניתן וחייב להינתן בבתי משפט .בית המשפט
מצטייר ,בצדק או שלא בצדק ,כנוטה לצד אחד בויכוח הניטש בין שני הצדדים .האמנה שאנו
מציעים מנסה לאזן בין הצדדים ,אך ככל שפרשנותה המשפטית תיראה על-ידי צד אחד כנוטה
לצד האחר ,האמנה עלולה לאבד את אמינותה ולהחטיא את מטרתה .אנו ממליצים אפוא
לקבוע במפורש כי בית המשפט לא יוכל לבטל הסדרים חוקיים הכלולים באמנה .חשיבות
גדולה נודעת גם לפרשנות הסדרי האמנה .אנו ממליצים להפקיד את פרשנות ההסדרים,
כאשר הצורך בה אינו מתעורר בהקשר של התדיינות משפטית ,בידי גוף ייצוגי-ציבורי ,במטרה
לצמצם את הצורך בהתדיינות כזו ולשפר את הסיכוי להגיע לפרשנות מוסכמת.

דברי הסבר  -רות גביזון

1

א .רקע
ההבנות שהגענו אליהן נוגעות לבעיות מרכזיות השנויות כיום במחלוקת בין שומרי מצוות
לחופשיים .בחלק מן הנושאים ציינו במפורש כי יש להחליט על מנגנונים מיוחדים לקבלת החלטות
והכרעות בצורה שלא תהיה של "הכל או לא כלום" ,אלא של משא ומתן ופשרה ,פוליטיקה של
הסדרים ולא של הכרעות .כך הצענו הקמת ועדות מיוחדות ,ארציות ומקומיות ,להכרעות בעניינים
הנוגעים לשמירת השבת.

 1הדברים המובאים בפרק זה מוסכמים בעיקרם על הרב מדן ועל-ידי .עם זאת ,העדפנו שהדברים ייכתבו על-ידי,
תוך צירוף דברי הסכמה של הרב מדן ,המופנים בעיקרם לציבור שומרי המצוות – כאשר כל אחד מביא את
הדברים בסגנונו ובהדגשיו.
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ההחלטה של ממשלת ישראל מקיץ  ,2000הקובעת הקמתה של מועצת "יח'ד" כגוף של קבע לדיון
בסוגיות של דת ומדינה ולהמלצות בקשר לפתרונן הראוי ,אף היא צעד בכיוון שאנו ממליצים
עליו.

2

אחד מן העקרונות שלנו הוא זה של הסכמה כוללת ,המאפשרת גמישות רבה יותר כאשר ניתן
להתפשר במספר תחומים יחדיו .אכן ,גם בכל נושא הגענו לפשרות פנימיות המתאפשרות בשל
ראיית ההסכמה כמקשה אחת ,כגון האיזון בין תרבות ובילוי ובין מסחר בעניין השבת ,או הסכמה
לנישואין והתרת נישואין אזרחיים )עם רישום הולם( ,תוך הקפדה שלא יינשא מי שאיננו פנוי
על-פי דתו .עיקרון זה הוא מרכזי לא רק לתוכן ההסדרים שאנו מציעים ,אלא גם להיגיון הפנימי
של האמנה כולה .אחת ממטרותיו העיקריות היא מתן תחושה לכל הצבורים שהסוגיות האלה
מעסיקות )ומפלגות( אותם ,כי המסגרת המשותפת המוצעת כאן ,האמנה ,נותנת להם ביטחון מפני
מחטפים הבנויים על יחסי כוחות רגעיים ומשתנים .הכוונה היא לעגן את ההסדרים בתוך מסגרת
משותפת ,שתהיה בה נוקשות דווקא מפני שכל הצדדים מבינים כי היא "צבת בצבת עשויה",
וכל שינוי עלול לערער איזון עדין שהושג בין הצדדים .כך אכן פעל הסכם הסטטוס קוו משך
שנים ארוכות .כזכור ,אחד הטעמים לדחיפות המפעל שלנו הוא בדיוק הכישלון של הסטטוס קוו
להמשיך ולמלא את התפקיד ההיסטורי הזה.
לכן ,ראיית ההסדרים האלה כמסגרת כוללת ,ולא כטיפול פרטני בסוגיות מזדמנות ,היא חלק
מרכזי ממה שמאפשר את עצם ההסכמות לגבי ההסדרים .יש לכך חשיבות תיאורטית ומעשית
כאחד .תיאורטית – מפני שהעקרונות היסודיים של המפעל הם חלק בלתי נפרד ממהותו .שמו של
המפעל הזה  -אמנה חדשה  -משקף היטב את טבעו :מדובר בהסכמה שמעצם טיבה היא כוללת.
ומעשית  -השלכות לגבי הניסיון לפעול לאימוצם של ההסדרים הכלולים במסמך.
מבחינה חינוכית ,חשוב להציג את המפעל הזה כולו כמפעל אחד .ניתן ,כמובן ,לבודד נושא זה או
אחר למטרת למידה או העמקה .ניתן אף לשקול טיפול פרטני בסוגיות מסוימות לצורך חקיקה,
כאשר נפתח חלון הזדמנויות מתאים .אולם מבחינה עקרונית ,המפעל צריך להיות נלמד ומונחל
בשלמותו .התמיכה הציבורית צריכה להיות למפעל על שני מרכיביו .הראשון  -והחשוב יותר
 הרעיון של האמנה הכוללת ,וההבנות העומדות ביסודו .השני  -תכני ההסדרים הספציפיים.שהועלו בקבוצת הדיון שלנו ,כגון החתמה ציבורית על רעיון האמנה בכללו ,או על נוסח מקוצר
שלה ,עד כדי הצעה כי הרעיון כולו יאומץ ,כמקשה אחת ,במשאל-עם ,שייתן לו תוקף "אמנתי"
ממשי .אמנם ,אין אנו תומכים ברעיון משאל העם ,אולם הכיוון הכללי של דרכים להשגת תמיכה
ציבורית רחבה משקף נאמנה את רוח המפעל .צריך לומר כי הרצון להגיע למצב שבו תהיה תמיכה
ציבורית רחבה ,הן ברעיון והן בפרטיו ,איננו נובע רק מן השאיפה לראותו ממומש במציאות
הפוליטית הישראלית .ברור לכל כי תמיכה כזו היא הערובה הטובה ביותר ,אולי הערובה היעילה

2

כותבת שורות אלה חברה בנשיאות מועצת "יח'ד".
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היחידה ,מפני ניסיונות לפגוע באיזון העדין של האמנה ושל רוחה באמצעות שינויים בעתיד ,אם
בדרך של חקיקה חלקית ואם בדרך של פרשנות שיפוטית ,העלולה לשבש את המכלול על ידי
שינוי באחד ממרכיביו.
מודעות לחששות אלה היא אחד השיקולים העיקריים שהביאו אותנו לצרף לאמנה עצמה את
הפרק הקצר הזה העוסק בעיגונה בהסדרים של חקיקה .נושא זה נמצא עתה במרכז סדר היום
הציבורי בישראל .איני יכולה או רוצה להתייחס אליו כאן בהרחבה ובעומק הנדרשים .יחד עם
זאת ,הצעתנו לא תהיה שלמה ,אם לא נדגיש כמה מן ההשלכות של הגיון המפעל הזה על הצורה
בה הוא צריך להיות מעוגן בחומר המשפטי בישראל .המרחק בין האמנה שלנו ובין הסדרה
משפטית גדול .איני מחפשת קיצורי דרך .לטעמי ,מבחנו העיקרי של המסמך הוא דווקא בפתיחתו
של דיון ציבורי ובגיבוש הסכמות חברתיות .ללא הסכמות כאלה ,גם עיגון משפטי של ההסדרים
המוצעים לא ישיג את המטרה .יחד עם זה ,חשוב להדגיש כי במעבר לחקיקה ,חשוב מאוד
להקדיש תשומת לב רבה להיבטים המשפטיים והחוקתיים של הנושא.
ההצעות המעשיות שהגענו אליהן מבוססות על פשרות כואבות .שני הצדדים מוכנים לוותר על
מרכיבים חשובים בתפיסה שלהם על "מה נכון" ,במטרה לאפשר קיום יחד יציב של הקהילות
השונות ,במסגרת מדינתית אחת .פשרות כאלה מחייבות אמון הדדי בין הצדדים ,כך שלא יהיה
חשש כי לאחר שהושגה הסכמה – ייעשו שינויים חד-צדדים בחלק ממרכיביה ,שייטלו את
המשמעות מן הפשרה .לכן ,חיוני שאיזונים אלה יישמרו בחקיקה שתעגן את ההסדרים .חיוני גם
שקשה יהיה לבטל את האיזונים הפנימיים האלה בדרך של פסיקה ,או חקיקה מאוחרת יותר.
ואכן ,זו המטרה המושגת בדרך כלל בעיגון חוקתי של הסדרים שיש בהם "פשרות גדולות" .הבנות
ותובנות אלו חייבות להיות חלק מן התכנית לעגן הסדרים כאלה בחוקים.
עד עתה לא הייתה באמנה התייחסות לשאלות אלה ,שכן האמנה עסקה בשאלות של מהות
ההסדרים המוצעים ובניסיון להראות כי גישה בונה יכולה להביא להסדרים הולמים .פטרנו את
עצמנו ,בכוונת מכוון ,מן הדיון בחוקים .עתה ,על רקע האפשרות כי ייעשה ניסיון לתרגם את
המכלול או חלקים ממנו לחוקים של ממש ,חיוני להבהיר את עמדתנו גם בנושאים אלה .מכל
מקום ,חקיקה של הסדרים השייכים לתחום האמנה צריכה להיות מלווה תשומת לב מוקפדת
להיבטים המשפטיים והחוקתיים שלהם .חשוב כי כל מי שיהיה מעורב בניסיונות לתרגם את
ההסדרים האלה לשפת המשפט המחייב יהיה ער להיבטים אלה ולהשלכותיהם.

ב .המצב המשפטי הקיים
כידוע ,אין היום בישראל חוקה כתובה ,דהיינו ,מעשה חקיקה אחד המפרט ומעגן ,בין היתר,
את עקרונות העל של מערכת המשפט הישראלי .יש מחלוקת בשאלה אם קיימת חוקה עליונה
שאיננה אחידה וכתובה ,בדמותם של חוקי היסוד .לענייננו ,אחת הנפקויות המקובלות של
עיגון עקרונות-על בחוקה היא יצירת פתח לביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית מכוח הסברה
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כי החקיקה סותרת את העקרונות החוקתיים ,וכי בידי בתי המשפט יש כוח לבטל חוקים
שאינם מתיישבים עם החוקה .בתי משפט ,מעצם טיבם ,בנויים כך שיהיו עצמאיים מן הרשויות
הפוליטיות .אנו רוצים כי בית המשפט לא יעסוק בניחוש רצונותיו של השולט ,אלא ביישומו של
החוק המוסכם על החברה כולה ,ובדרך שיש בה משום הגנה מפני שרירות מצד השלטון .אנו
מברכים את בתי המשפט כאשר הם פועלים מתוך עצמאות ומתוך אומץ ,אף כאשר פסיקתם
סותרת את העדפותיו של השלטון .מצד שני ,לעתים ההחלטה השיפוטית איננה מוכתבת רק על
ידי החוק .לעתים החוק הוא עמום ,או שיש בו התנגשויות בין ערכים ,וההחלטה השיפוטית איננה
רק יישום שלו – אלא הכרעה עצמאית בין ערכים שונים .כאשר כך הוא הדבר ,נוצר לעתים חשש
אצל חלק מן האוכלוסייה כי פסיקת בתי המשפט מוטה לטובת חלק אחר שלה .כך קרה אצלנו
בזמן האחרון ,כאשר הציבור שומר המצוות חש כי פסיקות בית המשפט נוטות לרעתו .במצב כזה,
ישנם חילוקי דעות בחברה לגבי הלגיטימיות של הפסיקה .מי שבית המשפט נתפס אצלו כמגן ללא
חת על החירות ועל הקדמה ,תומך בבית המשפט וחושש מהצרת צעדיו ,בעוד אלה החוששים כי
בית המשפט פועל ,למעשה ,כמוקד כוח פוליטי נגד האינטרסים והערכים שלהם מחפשים דרכים
להגן על אינטרסים וערכים אלה מפניו .בין השאר ,הם מבקשים לשנות את דרכי המינוי וההרכב
של בית המשפט ,על מנת שזה ישקף בצורה טובה יותר את הרגישויות שלהם.
חשוב לומר כי אף בלי לנקוט עמדה בתפיסות האלה של בית המשפט ותפקודו – המפעל שלנו
מעדיף מנגנונים של משא ומתן ושל הסדרים מוסכמים על פני הכרעות ,מן הסוג שניתן וחייב
להינתן בבית המשפט .נראה כי אף בית המשפט עצמו מכיר בכך שתחום זה איננו הולם להכרעה
שיפוטית .כך היה כאשר בית המשפט הפנה את המחלוקת בעניין רחוב בר-אילן להכרעתה של
ועדה ציבורית ,וכאשר החזיר את ההסדרים בעניין הגיור הלא אורתודוקסי בישראל וגיוס תלמידי
הישיבות להחלטתה של הכנסת .בנוסף ,במערכת השיפוטית כולה מוקדשת עתה תשומת לב רבה
הרבה יותר לניסיונות למנוע דיונים שיפוטיים ,ואף ניסיונות לעודד פישור וגישור במטרה מוצהרת
למנוע את הצורך בהכרעה שיפוטית של סכסוכים .הדבר נועד גם לחסוך בזמנו של בית המשפט
ולצמצם את עינוי הדין הנובע מהתמשכות הדיונים השיפוטיים ,אבל גם מהבנה עמוקה כי עדיף
ליישב סכסוך מאשר להכריע בו .מי שחש שותף ליישוב הסכסוך יהיה שותף טוב יותר להמשך
מאשר מי שסכסוך הוכרע נגדו בבית המשפט .כך או כך ,מטרתנו היא ליצור מצב משפטי שבו
הפיתוי להעביר הכרעות בנושאים אלה לבית המשפט יהיה קטן או בלתי קיים .לטעמנו ,מצב

באמצע שנות התשעים ,החלה הכנסת לעגן את עקרונות-העל של שיטת המשפט הישראלי הנוגעים
לזכויות האדם בחוקי יסוד 3 .עד היום ,נחקקו שני חוקי יסוד :חוק יסוד :חופש העיסוק וחוק יסוד:

 3כבר מסוף שנות החמישים החלה חקיקת חוקי יסוד העוסקים במבנה המשטר .כיום מוסדרות כל רשויות השלטון
המרכזיות בחוקי יסוד ,אלא שבעיקרם חוקי יסוד אלה אינם משוריינים והם ניתנים לשינוי ברוב רגיל של חברי
הכנסת .יוצא מכלל זה חוק יסוד :הממשלה משנת  ,1992ששינה את שיטת הבחירות לראשות הממשלה ואשר כולו
משוריין ודורש רוב של  61חברי כנסת לשינויו )כפי שאכן קרה ,כאשר שונתה שוב השיטה ,ובוטלה הבחירה הישירה
לראשות הממשלה( .לסקירה מפורטת יותר של המהלך החוקתי בישראל ,ראו :ר .גביזון "המהפכה החוקתית :תיאור
מציאות או נבואה המגשימה את עצמה? )המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשנ"ח ,ירושלים( .הספר הופיע קודם כמאמר
בכתב העת משפטים כ"ח )תשנ"ז(.
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כזה יהיה לטובת העניין ולטובת בית המשפט כאחד.

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל

מהדורה זמנית ,שבט תשס"ג ,ינואר 2003

כבוד האדם וחירותו .עם חקיקת חוקי יסוד אלו ,הוכר במשפט הישראלי "מדרג חוקתי" ,לפיו חוקי
היסוד עליונים על חקיקה רגילה של הכנסת ,ונפתח פתח לביקורת שיפוטית של חוקים .גישה זו
התקבלה אף ללא שריון חוקי היסוד ,דהיינו ללא דרישה בחוקי היסוד עצמם ,לפיה תיקון החוק
דורש רוב מיוחד בכנסת .גם לפני חקיקת חוקי היסוד הייתה היררכיה חוקתית מסוימת ,לפיה
חוק הכנסת היה עליון על חקיקת משנה עירונית או מנהלית .אך מאז חקיקת חוקי היסוד בשנת
 ,1992הקובעים הגנה חוקתית על זכויות האדם המנויות בהם ,הוכר מדרג חוקתי מיוחד .בהסתמך
על מדרג חוקתי זה ,אכן פסק בית המשפט העליון כי בכוחו לבטל חקיקה של הכנסת שאיננה
מתיישבת עם חוקי היסוד 4 .עד כה ,מימש ביהמ"ש את סמכותו בשלושה מקרים וביטל סעיפי חוק
הסותרים ,לדעתו ,או הוראות חוקי היסוד .בשני המקרים הראשונים ,היה מדובר בנושאים בעלי
חשיבות ציבורית קטנה יחסית )ותק של יועצי השקעות הפוטר אותם מבחינות הסמכה ותקופת
מעצר של חיילים על פי חוק השיפוט הצבאי( – אך במקרה השלישי כבר היה מדובר בנושא בעל
חשיבות ציבורית מובהקת )שידורי ערוץ .(7

5

תמונת מצב זו מעוררת את החשש כי אם ההסדרים המוצעים באמנה יעוגנו בחקיקה רגילה
של הכנסת ,ייתכן כי בית המשפט יבטל אותם ,או יראה אותם כבטלים ,מכוח הקביעה כי
חקיקה זו איננה מתיישבת עם חוקי היסוד .לדוגמא ,תיתכן טענה כי ההסדרים בעניין השבת
אינם מתיישבים עם הזכות לחופש העיסוק שבחוק יסוד :חופש העיסוק .כמו כן ,תיתכן טענה כי
ההסדרים בעניין נישואין והתרתם אינם מתיישבים עם חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.

6

יצוין

כי בית המשפט הוזמן כבר לבטל חוקים העוסקים ביחסי דת ומדינה )כגון הבקשה לפסול את
החוק האוסר יבוא בשר לא כשר( ,וכי הוא נמנע מלבטלם 7 .מצד שני ,חשוב להזכיר כי השפעתו
של בית המשפט איננה מצטמצמת לביטול חוקים .עד עתה ,לפני "המהפכה החוקתית" הנטענת,
הצטמצמה פעילותו של בית המשפט בנושאים אלה בפירוש החוק .כל הוויכוח הציבורי סביב
פעילותו של בית המשפט בתחומים אלה התעורר סביב פרשנויות כאלה )כגון ,למשל ,הלכת
בבלי 8,או הקביעה לגבי זכות התפילה באזור הכותל של "נשות הכותל"( 9 .בנושא השבת ,למשל,
התערבותו של בית המשפט הייתה בדרך של פירוש החוק הפלילי ,וזיכויים של מי שהפעילו בתי
קולנוע או חנויות בשבת .צריך ,לכן ,לבחון את הסוגיה של מעורבות בתי המשפט בנושאים כאלה

 4ע"א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ ואח' נ' מגדל כפר שיתופי ,פ"ד מט).221 (4
 5בעניין יועצי השקעות )בג"צ  1715/97לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח' נ' שר האוצר ואח' ,פ"ד נא) 367 (4ביטל
בית המשפט סעיף מעבר הדורש מיועצים בעלי ותק קטן משבע שנים לעמוד בבחינות הסמכה ,בקביעה כי הדרישה
פוגעת יתר על המידה בזכויותיהם של היועצים.
בעניין צמח )בג"צ  6055/95צמח ואח' נ' שר הבטחון ואח' ,פ"ד נג) 241 (5פסק בית המשפט כי סעיף בחוק השיפוט הצבאי
המאשר מעצר חייל ללא צו שופט למשך כמה ימים )בניגוד למצב לגבי אזרחים ,שהיה  48שעות וקוצר ל 24-שעות( פוגע
בזכות לחירות ללא הצדקה .המחוקק תיקן את החוק וקבע גג של  48שעות למעצר חייל ללא צו שופט.
בעניין כבל )שידורי ערוץ ) (7בג"צ  1031/99כבל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' )טרם פורסם ,החלטה מיום (26.3.02
נפסל סעיף  (3)7לחוק הבזק ,שקבע כי יינתן רשיון וזיכיון להפעלת תחנת שידור ,למי שהפעיל ברציפות חמש
שנים תחנת רדיו ,שנקלטה במרבית שטח ישראל .מטרתו של סעיף זה הייתה ,בין היתר ,לאפשר את המשך
פעולתו של ערוץ ) 7שלא מחוץ לתחומי המים הטריטוריאליים של ישראל( .בית-המשפט קבע כי סעיף  (3)7לחוק
הבזק פוגע בחופש העיסוק.
 6אם כי יש לציין שבינתיים ,לא ברור אם עקרון השוויון זכה אף הוא למעמד על-חוקי מכוח חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו .לעניין זה ראו גם בהקדמתי האישית לעיל.
 7בג"צ  4676/94מיטראל בע"מ ואח' נ' כנסת ישראל ואח' ,פ"ד נ).15 (5
 8בג"צ  1000/92בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול – ירושלים ואח' ,פ"ד מח) .221 (2ראו בפרק העוסק בנישואין והתרת
נישואין ,לתיאור המקרה בעניין זה.
 9ראו דיון ואזכורי פסיקה בפרק העוסק בכותל.
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בזהירות ובאופן מובחן .בעתיד ,הקושי עלול להחמיר אם יוכר כוח גורף של בית המשפט לבטל
חקיקת כנסת ,אך גם כיום ,בהיעדר כוח כזה ,הפרשנות השיפוטית לעתים מפרה איזונים עדינים,
ובכך עלולה לפגוע בסיכוי להגיע להסכמות.
אפשרות כי החשש המתואר לעיל מפני ביקורת שיפוטית ,דהיינו ,ביטול החקיקה בה מעוגנים
הסדרי האמנה על סמך חוקי היסוד ,או פרשנות החוקים וההסדרים המוצעים ,כך שהאיזון הפנימי
ביניהם ישתבש ,עלול לסכל את אפשרות ההסכמה אינה רק השערה .דברים ברוח זו נשמעו
מפורשות מפי חברי כנסת דתיים וחרדיים .החשש כבד במיוחד ,כאשר ייתכן ביטול של חלקים
מסוימים של ההסדר ,ללא ביטול ההסדר כולו .לאור האמור ,יש לוודא כי להסדרים המוצעים
באמנה תינתן הגנה מתאימה מפני הביקורת השיפוטית האמורה .יש להגן על הסדרים הקבועים
בחוקים מפני ביטול ,אך יש גם לצמצם את החשש מפני פרשנות שיפוטית של הסדרים משפטיים
ומנהליים ,העלולה לסכל את הנחות היסוד העומדות ביסוד האמנה כולה.
הגנה אפשרית חשובה ,מפני חשש של התערבות שיפוטית על דרך של פרשנות )המובחנת מביטול
חוק( ,העלולה לשבש איזון כזה ,היא בהבהרה בולטת של העובדה כי מדובר בהסדר מקיף,
שיש בו איזונים פנימיים .בתי המשפט זהירים בהסדרים חברתיים מורכבים ,ויתנו להם משקל
בבואם לפרש חוק ,או לשקול ביטולו .הם ערים ,כמובן ,לעובדה כי הלגיטימיות של ביטול של
הסדר חלקי מסוים ,או של סעיף בחוק ,היא גדולה יותר מאשר ביטול שיפוטי של מערך שלם
של הסדרים שקיבל את הסכמת המחוקק ואולי אף הסכמה ציבורית רחבה יותר .אבל ,מעבר
למנגנונים חברתיים אלה ,יש לחשוב בכובד ראש גם על המבנה המשפטי הנכון לעיגונם של
ההסדרים בהם אנו עוסקים.
בנושא שבות הצענו ,לכן ,לקבוע את עקרון השבות בחוק יסוד .אבל בהרבה מקרים ,חיוני להגן
דווקא על פרטי ההסדרים .כך ,למשל ,בעניין השבת .ניתן בהחלט )ואולי אף נכון( לקבוע בחוק
יסוד את העיקרון כי השבת היא יום המנוחה בישראל .אולם איזונים ברמה פרטנית ,כגון ייצור
לעומת בילוי ,אינם הולמים רמה כזו של חקיקה .כללית ,ניתן להבחין לעניין ההסדרים המשפטיים
בין שלוש רמות של הסדר :הרמה הגבוהה ביותר היא זו של עקרונות חוקתיים שלמים ,עקרונות
שהם במובן מסוים על-חוקיים .הרמה השנייה היא זו של חקיקת כנסת רגילה .במסגרת זו צריך
לכלול הסדרים ארציים ,או הסדרים "ראשוניים" בעלי חשיבות גדולה .יש ,כמובן ,תחומים )כגון
בולטות יחסית גבוהה ,והיא צריכה לעבור תהליכים של משא ומתן בין סיעות הכנסת ,המלווים
לעתים בדיון ציבורי .הרמה השלישית של הסדרים היא זו של הסדרי חקיקת משנה או הסדרים
מנהליים .לאלה בולטות נמוכה יחסית ,הם יכולים להיחקק או להתגבש במסגרת הממשלה בלבד,
ללא אישור או בקרה של הכנסת .לבולטות הנמוכה הזו כמה חסרונות מבחינה סמלית ,אבל יש
לה הרבה יתרונות מבחינת גמישות.
לגבי כל הנושאים בהם עסקנו ,נכון להבחין בין הרמות השונות האלה של הסדר .אנו עצמנו
עשינו את ההבחנה בנקודות שונות )למשל ,כאשר קבענו כי עקרון השבות ייקבע בחוק יסוד,
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יחד עם הגדרת "בן לעם היהודי" .עקרונות ההתאזרחות ייקבעו בחוק רגיל .ואילו הגדרות של מי
ייחשב כמצטרף לעם היהודי ואיך בוחנים תוקף הצטרפות כזו ייקבעו בחקיקת משנה או בהחלטות
ממשלה( .צריך לציין כי עד עצם היום הזה ,חלק מן המרכיבים היסודיים ביותר של הסטטוס-קוו
נקבעים במסגרת הסדרים מנהליים )כגון הסדרי התחבורה בשבת( .הסדרים "נמוכים" יותר עלולים
להיות פגיעים יותר לפרשנות של אוכפי חוק ושל בתי משפט ,אבל הם גמישים יותר ,ומאחר
שמחירם הסמלי-הצהרתי נמוך יותר מזה של חקיקה ראשית או חוקה – ניתן להגיע במסגרתם
להסכמות ולהבנות גדולות יותר מאשר בחקיקה "גבוהה יותר" .אנו ממליצים אפוא לאלה שירצו
לתרגם את המפעל הזה ,או חלק ממנו ,לשפת ההסדרים המעשיים – לשמור על ההבחנה הזו,
ולארגן את פעילותם בהתאם.
נחזור לבעיית ההגנה על ההסדרים המוצעים מפני התערבות שתשנה את האיזון הפנימי ביניהם.
צריך להבהיר כי איננו סבורים שיש סתירה בין זכויות האדם הבסיסיות )אף אלה שלא עוגנו
בינתיים בחוקי יסוד( ובין ההסדרים שאנו מציעים .בהסדרים המוצעים על ידינו יש אכן פגיעות
מסוימות ,קטנות הרבה יותר מאשר במצב הקיים ,בחלק מזכויות האדם )הדוגמה הבולטת היא
הגבלות מסוימות על החופש מדת בנושאי נישואין והתרתם( .אבל ,למרות זאת ,במצב הפוליטי
והחברתי המורכב בישראל ,נראה לנו כי הסכמה לפגיעות כאלה ,במטרה לכונן מסגרת משותפת
מוסכמת ,עדיפה על עמידה מוחלטת על הזכויות כולן ,במחיר פגיעה קשה במרקם החיים
החברתיים.

10

לדעתנו ,ההסדרים המוצעים על ידינו יכולים בהחלט לעמוד ,גם בפני עצמם ,במבחן

חוקתי מלא ,כמו גם במבחנים מקובלים של זכויות האדם המוכרות במשפט הבינלאומי .וחשוב
מכך ,צריך לזכור כי בשני ההקשרים )החוקתי והבין לאומי( יש לבחון את ההסדרים המדינתיים
מתוך הקשרם החברתי המיוחד.

11

במצב המשפטי הקיים ,המאופיין באי בהירות ,הדרך למנוע או לצמצם את החשש להסדרים
שיאפשרו שחיקת ההסכמות באמצעות פרשנות משפטית "חלקית" מורכבת משניים .ראשית,
הדגשה חוזרת ונשנית של חשיבות האיזון הפנימי בתוך כל הסדר וחשיבות השמירה על המכלול,
בכל הדיונים הציבוריים .שנית ,ובאופן משלים ,מתן ביטוי לחששות ומטרות אלה בעיגון המשפטי
עצמו.
כדי להשיג מטרה זו ,ניתן לחשוב על שלושה מסלולים אפשריים.
הראשון ,הכללי יותר ,הוא העברת חוק יסוד :דת ומדינה ,שיעגן בתוכו את עקרונות ההסדרים

 10בהקשר זה ,החוקה האמריקנית התאפשרה רק באמצעות הסדרים שכללו הסכמה על שימור זמני של מוסד העבדות
במדינות הדרום .הפגיעות הנכללות בהסדרים המוצעים על ידינו ,פרט לכך שהן קטנות בהרבה מן הפגיעות הכלולות
במצב המשפטי הקיים ,אינן דומות – מבחינת הגבלת החירות – לפגיעה החמורה ההיא .לכן ההסדרים שאנו מציעים,
וההגנה החוקתית עליהם ,אינם צריכים להיות מוגבלים בזמן.
 11אינני רוצה להיכנס כאן לדיון מפורט בשיח זכויות האדם .נהוג להבחין בין שאלה מושגית של זיהוי פגיעות בזכויות
כאלה ,כדי לאתר איזה הסדר מעורר שאלה של זכויות אדם ,מפני שיש בו ויתור על "הגנה מלאה" עליהן ,ובין השאלה
הנורמטיבית אם הפגיעה בזכות האדם היא מוצדקת .מאסר או מעצר הם ללא ספק פגיעה בחירות .ברוב הנסיבות,
יש בהן – מושגית – פגיעה גם בזכות לחירות .אולם חוקים הקובעים עילות מעצר ,ומטילים עונשי מאסר בגין עבירות,
אינם פגיעות בלתי מוצדקות בזכויות האדם .להפך ,הם חוקים נדרשים מכל מערך של הגנה עליהן .הזיהוי של התנהגות
או הסדר חוקי כפגיעה בזכות אדם מחייבת בחינה מדוקדקת של ההסדר או ההתנהגות כדי לבחון אם הם מוצדקים.
אני מפרטת קצת בנושא זה בהקדמה האישית.
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ויקבע בעצמו את נוקשותם ואת האיזונים הפנימיים ביניהם .למסלול זה יתרונות סמליים
חשובים .הוא יעלה למעמד חוקתי ממשי גם את הערכים הקשורים בחופש הדת ובמקומה
של הדת בפרהסיה ,שעליהם ישנה הסכמה .כך ,מלאכת השקלול בין ערכים אלה ובין זכויות
האדם האחרות תהיה בבירור פנימית לחוקה ,ולא התנגשות בין החוקה וערכיה ובין המסורת
הדתית-אורתודוקסית ,הנתפסת כחיצונית לה.

12

חוק כזה יכול אף לקבוע עיקרון פרשני בהתאם

לו ,כפי שקיים כיום בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו .דבר זה יהיה נחוץ על מנת לחדד את
תשומת הלב לרגישות המיוחדת שיש לתת כאשר מתערבים ,בדרך של פרשנות ,באיזון הפנימי
בתוך הסדרים מתחום דת ומדינה .יחד עם זאת ,ייתכן כי דווקא יתרונות אלה יכבידו על אפשרות
העברתו של חוק יסוד כזה.
דרך שנייה ,אלגנטית פחות אך אולי יעילה יותר ,היא תוספת של "על אף האמור בחוקי היסוד"
לכל דבר חקיקה העוסק בנושאים אלה.

13

להסדר כזה יכולים להיות שני יתרונות .ראשית ,קל

יותר יהיה להעביר סעיף כזה בכל חוק בנפרד .שנית ,העובדה כי כל חוק יכלול את הסעיף יכביד
יותר על פרשנות מצמצמת לסעיף זה .מצד שני ,דרך זו עלולה להגביר את הסכנה שבמקרה אחד
שבו לא יצליחו המחוקקים להעביר סעיף כזה – היעדרו עלול להתפרש כנותן מנדט רחב לפרשנות
יוצרת או מבטלת.
מסלול שלישי הוא הכנסת סעיף חסינות מיוחד מפני חוקי יסוד ,המוציא מתחולתם חוקים
העוסקים בתחומים מסוימים .כך נעשה בהצעות שונות לחקיקת חוקי יסוד ,כאשר הוצאו מתחום
חלותם ענייני נישואין והתרתם ,מתוך ידיעה כי אם אלה ייכללו בחקיקה ,לא ניתן יהיה להעבירה
בכנסת .כמובן שהוצאת ענייני נישואין והתרתם מתחולת חוקי היסוד איננה מספיקה לתת את
ההגנה הנדרשת לכל ההסדרים המוצעים באמנה ,כגון הסדרי השבת ,או התשובות שתינתנה על
ידי רשויות המדינה ,בהקשרים שונים ,לשאלת "מיהו יהודי" .שאלות אלה צריכות להיבחן בכל
הסדר חוקי על נסיבותיו ותוכנו המיוחדים.
הסדרים אלה אינם בהכרח מוציאים זה את זה .ניתן לאמץ את כולם במקביל ,בעיקר מקום
שהחקיקה תתקדם בשלבים.

ושל הסדרים "נמוכים" יותר .כאמור ,ההחלטות השנויות במחלוקת של בית המשפט העליון ,שגרמו
 12לגישתנו ,זו הגישה הפרשנית הנכונה גם בתוך מסורת זכויות האדם לבדה .הזכות לחופש הדת והזכות להגדרה עצמית
מתאזנות עם זכויות הפרט ויכולות להניב הסדרים שמנסים להגן ,בעת ובעונה אחת ,על מכלול הזכויות .עיגון מפורש
של זכויות אלה בחוק יסוד נדרש על רקע חוסר האמון כי הפרשנים המוסמכים במערכת יאמצו אף הם גישה כזאת.
החקיקה המפורשת שאנו מציעים איננה נותנת ,לגישתנו ,מעמד נורמטיבי -מוסרי חזק יותר לזכויות של שומרי מצוות,
אלא מפרשת בצורה ברורה את הגישה הפרשנית בה אנו תומכים.
 13גם בנקודה זו ,המצב המשפטי בארץ איננו ברור .בחוק יסוד :חופש העיסוק הוכנס מנגנון מפורש של "התגברות",
הדורש אף הוא רוב מיוחד .לגבי חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,יש מחלוקת בין השופטים .השופט חשין קובע כי די
בתוספת מפורשת של סעיף כזה ,על מנת להשעות את תחולת החוק )שאיננו דורש רוב מיוחד לשינויו( .עמדת הנשיא
ברק ושופטים אחרים איננה ברורה .ייתכן כי ייקבע שכל חוק כזה צריך להיות ,הוא עצמו ,חוק יסוד .ייתכן אף שייטען
כי הניסיון לעקוף את חוק היסוד בדרך זו ,למרות שאיננו משוריין ,איננו חוקתי .אי הבהירות במצב המשפטי היא
אחת הסיבות העיקריות לחוסר האמון הקיים בחלקים בציבור כלפי המהלך החוקתי .להרחבה בנוגע לאי הבהירות סביב
פרשנות חוקי היסוד ,ראו דנ"פ  ,2316/95בש"פ  537/95גנימאת נ' מ"י ,פ"ד מט).589 (4
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בין השאר להפגנת הענק נגדו ,לא עסקו בביטול חוקים .ברור כי לא ניתן לצמצם את כוחו וחובתו
של בית המשפט לפרש את החוקים כאשר מגיע עניין לדיון בפניו .כאן צריך לפעול לצמצום
הצורך להביא נושאים כאלה לבית המשפט ,באמצעות פיתוח של מנגנונים קדם-סכסוכיים לפירוש
הוראות החוק וליישוב מחלוקות .סביר להניח כי פירושים כאלה ,אם יינתנו ,יסייעו לבית המשפט
עצמו בבואו לפרש הסדרים הנוגעים לנושאי דת ומדינה .שוב ,חשוב להדגיש כי המלצה זו אינה
ניסיון לפגוע בסמכותו של בית המשפט ,אלא שהיא משקפת מגמה גוברת והולכת בתוך המערכת
השיפוטית עצמה .מה שנכון לגבי כל סכסוך משפטי ,נכון בקל וחומר בסוגיות שבהן ההסכמה
וההידברות הן בלב העניין.

ג .היערכות לחקיקת חוקה לישראל ?
המצב הקיים איננו יציב ואיננו עקבי .כמתואר לעיל ,יש בישראל "מדרג חוקתי" ללא חוקה שלמה,
וביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית שהיקפה איננו ברור ושנוי במחלוקת .אם תיקבע החלטה
עקרונית כי לא תהיה למדינת ישראל חוקה וכי לא תהיה ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת
מכוח חוקי היסוד )בניגוד למצב הקיים המתואר לעיל( ,ניתן יהיה להסתפק בדרישה כי עקרונות
בנושא דת ומדינה וזהות יהודית ייקבעו בחוק .אלא שהתפתחות כזו איננה צפויה .בעוד שלא ברור
כי ניתן יהיה להשלים מהלך של חוקה שלמה ,לא סביר לצפות כי המבנים החוקתיים הקיימים
כיום יבוטלו.
אלא שנראה כי התהליכים הפוליטיים פועלים בכיוון אחר :ישנה הסכמה כללית ,אם כי אמורפית,
כי ראוי שתהיה חוקה לישראל .סביר להניח כי במוקדם או במאוחר הסכמה כזו תמצא ביטוי
בחקיקה מתאימה .מבחינתנו ,איך נמליץ לטפל בנושאי דת ומדינה במסגרת חוקתית שלמה?
הנושא הזה רחב ,עמוק ,ושנוי במחלוקת ציבורית רחבה .כאן נוכל רק לומר בראשי פרקים את
גישתנו .צריך לזכור כי החשש העיקרי מפני חוקה נוקשה איננו עצם הצורך לבחון מחדש את
החוקים ואת ההסדרים שלנו לאור עקרונות יסוד ואף זכויות אדם .כאמור ,אנו סבורים כי בחינה
מחדש כזו היא חיונית ,וזו הסיבה שכללנו אותה בעבודתנו .אנו סבורים גם כי ניתן בהחלט
להצדיק את כל המלצותינו במונחים כאלה .החשש הוא מפני ביקורת שיפוטית המופעלת על ידי
בתי המשפט ובעיקר על ידי בית המשפט העליון ,כפי שהוא נבחר ומתפקד בימים אלה .בהקשר
זה איננו נכנסים לשאלת ההצדקה של החשש הזה .אין ספק כי הוא קיים ,וכי הוא משקף עמדות
של חלקים לא קטנים בציבור .חוקה ,האמורה להתקבל בהסכמה רחבה ,צריכה לקחת חשש כזה
בחשבון .אינני סבורה כי זה המקום להציע הצעות כיצד ניתן לטפל בחשש זה .אלה הן החלטות
שצריכות להתקבל על ידי המערכת הפוליטית כאשר היא תדון בשאלת החוקה ואכיפתה .בספרות
מוכרות כמה דרכים כאלה .דרך אחת ,חשובה ,לשלב חוקה עם הגנה על ההסדרים בתחום דת
ומדינה מביקורת שיפוטית היא לשלול מפורשות ,בחוקה ,את סמכות ביטול החוקים של בית
המשפט .דרך אחרת היא להפקיד את הביקורת השיפוטית בידי בית משפט מיוחד לחוקה ,שהרכבו
יהיה ייצוגי יותר ,ואשר יושביו לא ייהנו מכהונה ללא הגבלת זמן עד גיל פרישה .אין זה המקום
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לדון בהצעות אלה לגופן .ברור מכל מקום כי מסירת הביקורת השיפוטית בנושאי האמנה לבית
המשפט העליון כפי שהוא נבחר ופועל כיום עלולה להעלות חשש של ממש שיסכל את סיכויי
ההסכמה עצמה.
לרעיון הכללי של צמצום הביקורת השיפוטית יכולות להיות וריאציות שונות .כך ,למשל ,ניתן לצמצם
את הגבלת הביקורת השיפוטית ,ולקבוע כי לא תהיה לבית המשפט סמכות לבטל חוקים מטעם של
אי התיישבות עם חוקי היסוד בדבר זכויות האדם או ערכי היסוד .עם זאת ,תישמר הסמכות לביקורת
כזאת על הסדרי השלטון ועל היחסים בין הרשויות.

14

לעמדה זו יכול להיות צידוק מוסדי ודמוקרטי

כללי ,שכלל איננו קשור לנושא הטעון של יחסי דת ומדינה ויחסי שומרי מצוות וחופשיים .ייתכן כי
קל יותר לבקש עיגון כללי של המגבלה מאשר לחפש ניסוח מיוחד לנושאים המוגנים.

15

יחד עם זאת ,בהנחה שמהלך זה לא יצלח ,חיוני להגן על הנוקשות ועל האופי הכולל של ההסדרים
בתחום הדת והמדינה והזהות היהודית .במקרה כזה ,ההגנה תוכל להיעשות כחלק מן החוקה עצמה
)על מנת להגן עליה מפני שינוי חפוז או מזדמן ,ועל מנת שמעמדן של ההסכמות יהיה שווה ,בלי
שניתן יהיה לתאר חלק מהן כ"סחיטה"( .לפתרון זה יש ,כאמור ,יתרונות סמליים גדולים.
במובן מסוים ,יש פה מצב של פרדוקס ושל השלמה :מחד אנו טוענים כי אנו מחפשים הסכמה,
אמנה – ולא חקיקה שיש בה הכרעה .מאידך ,אנו רוצים לעגן את ההסכמה בחקיקה הגבוהה
ביותר האפשרית – בחוקה .אולם הפרדוקס הוא רק מדומה .חוקות אכן נועדו להשיג את סוגי
היתרונות הפוליטיים שהסכמות רחבות נועדו להשיג .השריון ההדדי של הסדריהן ,כאמור ,הוא
שיקוף של הבעיות המיוחדות של "פשרות גדולות" ,שצוינו לעיל .הכללת העקרונות של יחסי
דת ומדינה בחוקה עצמה היא ערובה לכך שאלה לא יקבלו מעמד משני ,ולא יידחו מפני
העקרונות החוקתיים האחרים ,או מפני זכויות האדם .מסמך חוקתי כזה יאפשר דיאלוג מתמשך
בין המחוקק ,הממשלה ובתי המשפט באשר ליחסים בין דת ומדינה ,מבלי שדיאלוג כזה יוכל
לפרוץ את המסגרת הכללית המוסכמת ,שבה לכל הערכים היסודיים יש משקל חוקתי שווה.
בס"ד

דברי הסבר  -יעקב מדן

1

שחלק גדול מן ההסתייגות ממנה נובע מחשש מן הכרסום בעתיד ממה שיישאר מן הזיקה בין
 14זו עמדתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר ,השופט משה לנדוי .לפירוט עמדתו על "המהפכה החוקתית" ,ראו :מ.
לנדוי" ,מחשבות על המהפכה החוקתית" ,משפטים כו )תשנ"ו( .419
 15כאמור ,שאלת המנגנון החוקתי לאכיפת סטיות מן החוקה שנויה במחלוקת עמוקה .יש שיטות משפט )מעטות(
שכלל אין להן חוקה נוקשה )כגון אנגליה( .בשיטות אחרות נשללת במפורש סמכות ביטול חוקים על ידי בית
המשפט )כגון בשוויץ ובהולנד( .בארצות אחרות הסמכות לבטל חוקים מסורה ייחודית בידי בית משפט לחוקה,
שהוא ייצוגי יותר )ברוב מדינות אירופה ,וכך גם בחוקה החדשה של דרום אפריקה( .בצרפת ,סמכות כזו קיימת
רק לפני פרסום החוק ,והיא מופעלת בידי מועצה חוקתית ,שהרכבה ומשך כהונתה דומים יותר לאלה של בית
משפט חוקתי .חשוב מאוד לא לגשת לשאלה זו ,כאילו היא בעיה המיוחדת לישראל ,או לסוגיות המורכבות של
מתחים בין שומרי מצוות וחופשיים בה.
 1דבריי מבוססים בעיקר על דבריה של פרופ' גביזון בפרק זה לעיל .העדפתי לחזור בקצרה על עיקרי דבריה כדי
לחסוך מאתנו את הדיון בדקותה של כל מילה .דבריי כאן יהיו קצרים יותר ומתאימים ברוחם יותר לצבור שממנו
אני בא ,ואין בהם חידוש מצד עצמם.
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המדינה לבין מצוות התורה לאחר הנגיסה הניכרת שנותנת האמנה בזיקה זו.
שלושה נימוקים עיקריים לחשש הגדול ,ששכרה של האמנה ייצא כאמור בהפסדה מחמת הכרסום
הצפוי:
 .1החשדנות הבסיסית המקננת בלב צבור שומרי המצוות כלפי מייצגי החילוניות ההומניסטית
 הדמוקרטית ,שהללו  -רוממות הדמוקרטיה בלשונם וחרב פיפיות דריסת ה'פונדמנטליזם'ותורת ישראל עימו  -בידם.
 .2מצבו העגום של ה'ססטוס קוו' שהלך והתכרסם עם השנים ,ותמיד לרעת הזיקה בין המדינה
לבין התורה.
 .3אופי הרכבו של בית המשפט העליון והבנתו את סמכותו שלו ,אופי המעלה את החשש ,שכל
חוק חדש בנושאי דת ומדינה עלול להיות מפורש על-פי בית המשפט בדרך שתטה לכיוון
הדמוקרטיה וזכויות הפרט יותר מאשר לכיוון אופייה היהודי והמאחד של המדינה .חשש נוסף
הוא ,שבית המשפט ישתמש בחוקי היסוד הקיימים )חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד
האדם וחירותו( כדי לבטל את משמעותן של ההסכמות באמנה הנוטות יותר לצד התורה
והמצוות ,ונמצא האיזון שבאמנה מופר ,וממילא בטלה בשורתה הברוכה הבנויה על איזון זה,
והפכה לקללה ולסיבה נוספת לפלגנות ולייאוש מפתרון הוגן בין הצדדים.
אתייחס לחששות אלה כסדרם.
 .1באשר לחשש הראשון ,ידוע לי שהוא קיים במידה רבה גם בצד השני .דימויים של שומרי
המצוות בקרב רעיהם מן הצד החילוני הוא פעמים רבות כשל מבקשי שעת כושר כדי להשליט
בכפייה את מצוות התורה על אזרחי המדינה כולה .דימוי זה אינו נכון ,ואני מקווה שגם
החשש שאני דן בו אינו נכון .אין ספק ,שבלא אימון בסיסי ,כבוד בסיסי לזולת ,הסרת מעטה
החשדנות ומתן הזדמנות לתקווה התמימה ,שיש בכולנו גם כוונה לטוב ,לא נוכל להתקדם
אפילו צעד אחד למטרות שהצבנו בהקדמות לאמנה .והרי מטרות אלו  -אי אפשר בלעדיהן,
ופעם אחת יש צורך לעשות את הצעד הראשון ,ולנסות לשבור את הקרח בן עשרות השנים.
 .2מכאן לחשש השני ,כרסום ה'סטטוס קוו' :כל הסכם שיהיה ,כולל המצב כפי שהוא היום,
מחייב עמידה על המשמר .דורות חולפים ומציאות משתנה גם בתנאיה האובייקטיביים וגם
בהלך הרוחות הציבורי השולט בה ,ואין מנוס מהתמודדות מתמדת עם המנסים לשנות את
החוק ואת המציאות המשפטית לטובתם האישית או לטובת העקרונות שהם באים בשמם.
העובדה שהסכם ה'סטטוס קוו' נעשה במציאות שונה ,והיה בנוי במשך כל ימיו על עוצמות
פוליטיות ועל הסכמים קואליציוניים של 'תן וקח' ,שבדרך כלל לא היו קשורים רק לשאלת
מעמדן של התורה והמצוות במדינה ,תורמת תרומה שלילית מאוד ליכולתנו לשמור על המצב
הקיים .זאת ,בנוסף לתרומתה השלילית לדימויה של התורה בעיני אנשים שלא גדלו בבית
המדרש ,ושעליה הרחבתי את הדיבור בהקדמה .לעניות דעתי ,האמנה לא תגביר את הכרסום
במעמד התורה והמצוות ,ואני מקווה שהיא תבלום אותו במידה רבה ,אם אכן תגיע למעמד
הציבורי שהיינו רוצים בו ,ושתתקבל מרצון ובאמון הדדי.
 .3ולחשש השלישי ,של מעורבות יתר של בית המשפט בפרשנות החוק ובקביעת מידת סתירתו
את חוקי היסוד או את החוקה בעתיד:
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א .אם יוחלט להעביר את האמנה לשפתם של החוקים ,תידרש עבודה לא מעטה בקביעת
הפרטים ופרטי הפרטים של הכללים שנקבעו באמנה .בדרך הטבע לא היה טעם שנעמוד
עליהם בעבודתנו ,ואנו מקווים ,שמי שיעשה את העבודה ,יעשה אותה נאמנה עם שמירת
רוחה של האמנה ,כוונתה המקורית ,האיזון הקיים בה ,ללא הערמות פוליטיות ובמתן כבוד
מלא לאידיאות השונות המיוצגות בה ובציבור כולו .ככל שהפרטים שיוגדרו בחוק יהיו
בהירים יותר ,יינתן פחות מקום לספקות ולצורך בפרשנות של בתי המשפט .ככל שהאמנה
תצליח ליצור לעצמה מקום של כבוד בציבור ,תגדל התקווה ,שגם בתי המשפט יתייחסו
אליה בהתאם ,ולא כקרדום לחפור בו את עקרונותיהם שלהם.
ב .בשאלת היחס בין חוקי היסוד לבין האמנה ,כבר הציעה פרופ' גביזון בפרק זה את
הצעותיה ,ומנתה את יתרונותיהם היחסיים .האפשרות להכניס את האמנה בחוק יסוד נוסף:
דת ומדינה .האפשרות לעקוף את חוקי היסוד בנוסח' :על אף האמור בחוקי היסוד' .כאן
צדקה פרופ' גביזון ,באומרה שלא היינו מעיזים משום בחינה לצאת בהצעה כזו לולא היינו
משוכנעים ,שאין שום דבר באמנה הנוגד באמת את חוקי היסוד .אך איני יכול להיות
בטוח ,שכל השופטים סבורים כך .חשש שלישי קשור בעיקר למצב שבו תתקבל חוקה
למדינת ישראל .אז מבחינתי ,לא יהיה מנוס מהכנסת עקרונות האמנה אל תוך החוקה.
בבוא היום ,נוכל ,אם נידרש לכך ,לנסח את עקרונותיה של האמנה בהתאם.
ג.

דרך נוספת להתגבר על החשש השלישי היא למנות בית דין מיוחד לפרשנות החוקים ,חוקי
היסוד והחוקה ,בית דין שייצג בדרכו את כלל העם לגווניו השונים .אך דרך זו – אינה
שייכת לתחום שאנו עוסקים בו.
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