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 מיהו חרדי ומהי חרדיות? – 1שיעור 

 מבוא

בין הציבור החרדי לציבור הישראלי.  שתפר בהקורס יעסוק באפיון והגדרה של הציבור החרדי, כולל 

כמו כן, יש לא מעט חומר משפטי שנכתב  שבנושא.חשיבותו של הקורס נובעת מהערך האקדמי הרב 

כמו צבא  , בנוגע לנושאיםשופטים רבים התייחסו למתח בין העולם החרדי ללא חרדי, על הנושא הזה

אכפת לנו כחברה מהחברה החרדית, ניתן לראות שנעשו סרטים וסדרות רבות  בנוסף,ולימודי ליבה. 

-ובים למדינת ישראל, גם במובן הקיומיעל החברה החרדית. סיבה נוספת היא שהחרדים מאוד חש

 , המעלה כשאלה עדשל ריבליןהדבר בא לידי ביטוי בנאומו  – ההשתתפות בישראלובמובן הכלכלי 

. יש בחברה הכללית בישראל משתלב או יכול להשתלבמהחברה שחלק בכמה מדובר בשבט ייחודי או 

ע לאיום הדמוגרפי של העולם שמתכתבת עם העולם החרדי, במיוחד בנוגישראלית הרבה ספרות 

 החרדי )למשל, בנימין תלמוד(. 

מיהו חרדי, מהי בנוגע לגודל האוכלוסייה החרדית. הדבר נובע מהקושי להגדיר שונות יש הערכות 

מהציבור  10%-כהמהווים , 1,000,000-700,000ההערכות הן בין  החרדיות ומי נכנס לקבוצה זאת.

הילודה להגדרה של חרדי(.  חבדניקיםוהברסלבים בהכללת ה ,בין היתר ,תלוי בישראל )המספר

 בכמות הילדים ; ישנה ירידה מסוימתילדים בממוצע לאם חרדית 7-כהחרדית היא גבוהה לכל הדעות, 

  בתפקידו דאז כשר האוצר. 2002בשנת בעקבות הקיצוצים שערך נתניהו  למשפחה

, "שחורים"סוגים שונים של חרדים. בהפגנות של חרדים רואים כביכול המוני  נםישבאוכלוסייה ובעולם 

 בוצות שונות.", האוכלוסייה החרדית מורכבת מתתי קהשחור"אך יש גוונים שונים בתוך 

 באוכלוסייה החרדית עיקריותהקבוצות ה תשלוש

וד אימצה את המודל הישיבתי הליטאי ששם במרכז ההווי את לימ – הקבוצה הליטאית •

מתוך האוכלוסייה  35-40% המונהמדובר בנתח  זה.וכל החיים סובבים סביב  ,התורה

. יכול להיות שיש גם מזרחים בתוך העולם הזה ואחרים שאימצו את התרבות הזאת החרדית

כמה המגזר עד ויכוח  נולעצמם. קבוצה זו נחשבת כקטר האידאולוגי של המגזר החרדי. יש

לעומת הקבוצה החסידית. עד לאחרונה העולם הליטאי השתדל הזה הוא המגזר המוביל 

 להיות מאוחד.

, מדובר בעולם יותר מחולק מהעולם הליטאי, יש חסידויות רבות ושונות – הקבוצה החסידית •

 .כמו למשל גור וויזניץ'

קבוצה זו כן שומרת על התרבות המזרחית  .םסניקי"שניתן להגדירם כ –הקבוצה המזרחית  •

מזרחים שמקבלים על עצמם את המנהגים  נםיש התרבות החרדית. עם זאת, םתוך שילוב ע

 של הקבוצות האחרות.

הקהילה החרדית מכילה מנעד רחב של אורחות חיים. בקורס ננסה להתמקד במשותף בין החלקים 

השונים. בשיעור היום נעסוק בשאלה מיהו החרדי? כיצד נגדיר את החרדיות? איך זה משפיע על 

 גם עבורנו? תשראלי הרחב? איך הזהות של החרדי רלוונטיהציבור הי
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  הגדרה משפטית, סוציולוגית וערכית – מיהו חרדי

 זה ד"בפס העותרתבמקרה זה שאלה מיהו חרדי. ב אשר עסקו  הוא אחת מהעתירות מעלהפס"ד 

 זה,"ד בפסגם כמו  ,פעמים רבות .תקצוב להם גם מגיע ולכן מצוות שומרי שתלמידיה בטענה באה

 מציעהלא מעט תקציבים שהמדינה  נםיש .ענייני תקציבשל  הקשרעולה ב "מי הוא חרדי"השאלה 

 חרדי.  אהו או למקומות אחרים. לכן, נדרשת הגדרה למי אקדמיהלהיכנס ל המעוניינים חרדיםלתמריץ כ

 : בשאלה זאת ברקבפסק הדין עסק השופט 

מיהם? שאלה זו אינה  -חרדים" לעניין מוסדות ציבור שעניינם פעולת תרבות ל"חרדים" "

פשוטה כלל ועיקר. בעבר התלבטנו בשאלה "יהודי" מה הוא ו"ספרדי" מי הוא. עתה עלינו 

לבחון מי הם "חרדים". כפי שראינו, משמעותו של הדיבור "חרדים" צריכה להיקבע על פי 

אות שבחוק התקציב. על תכלית זו נוכל ללמוד, בין השאר, התכלית שעמדה ביסוד ההור

הדיבור "חרדים" בלשון מלשונה של ההוראה, מההיסטוריה שלה וממבנה החקיקה. 

בני אדם מצביע על זרם דתי יהודי מיוחד, אשר המשותף למשתייכים אליו הוא 

בהקפדה דתית במיוחד בכל הנוגע לחינוך, לאופי חיי הקהילה ולאורחות 

. בלשון העם יהודי "חרדי" ויהודי "שומר מצוות" אינם היינו הך. ההיסטוריה םהחיי

החקיקתית תומכת אף היא במסקנה זו. נמסר לנו, כי בקביעת היקף התמיכה בסעיף 

ש"ח( נלקח בחשבון 19, 000,737התקציב שעניינו "פעולות תרבות לחרדים" )בסכום של 

בור )תורה ויהדות לעם, אל המעין, סכום התמיכה בשנה הקודמת לארבעה מוסדות צי

תודעה וערכים(. כל אלה נתפסים באותה הגדרה צרה לדיבור חרדים העולה מלשונו 

הטבעית והרגילה. גם מבנה החקיקה וההבחנה המצויה בו בין "תרבות לחרדים" לבין 

 "תרבות תורנית" תומכים במסקנה זו. נמצא, כי "חרדים", לעניין תמיכה במוסדות ציבוריים

המבצעים פעולות תרבות ל"חרדים", הינם יהודים שומרי מצוות, אשר ייחודם בהקפדה 

הדתית שהם נוהגים בדרכי חינוך, באופי קהילה ובאורחות חיים המבחינים בינם לבין שאר 

היהודים שומרי המצוות. אין לנו צורך להבהיר נוספות מושג זה, שכן העותרת אינה טוענת 

 מיוחדות אלה." כי חבריה ממלאים דרישות

מהי הקפדה דתית בנוגע פסק דין זה ואחרים זכו לביקורת לא מועטה בגלל העמימות. עולה השאלה 

( העמימות הזאת אביעד הכהן)מאמר לשיעור של  לחינוך ולאורחות חיים, מי בחר את הקטגוריות הללו?

מכירים אותו.  היא משהו מעבר לבית המשפט. העובדה כי לשופטים קשה להגדיר ציבור שהם לא

סוציולוגי. בחקר של העולם החרדי, נמצא לא מעט הוגים באופן מושרש ה דברהעמימות הזאת משקפת 

תופעה חדשה, לא תופעה הם חרדי באופן כללי ההמדברים על כך שהעולם החרדי והתופעה של 

נושית וכך המודרנה היא תופעה כלל א לתגובה. כראקציהעתיקת יומין, אלא תופעה מודרנית שנוצרה 

בתגובה מאוד ברורה, תגובה של  ההשכלה תופעתהעולם היהודי הגיב לאמנציפציה ול גם ההשכלה.

תנועות בעולם להקמת  ניםדבר הזה גרם עם השה היכללות בתוך הסיפור של מודרנה ואמנציפציה.

טוענים לא מעט סוציולוגים היהודי )רפורמים, וייזנשפט בגרמניה, בונד ברוסיה, ואף הציונות(. 

שהחרדיות האורתודוכסית היא תגובה לעולם היהודי האירופאי שקיבל על עצמו את השכלה ופתח 
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כתגובה  מיהדות אירופה הייתה חילונית. 90%עד למלחמת העולם השנייה,  במסע של חילול מסיבי.

חיים  אורחותעל לאימוץ המודרנה, העולם האורתודוכסי הגיב בכינון הרעיון החרדי, שאמור להיות ב

הדמות תוך כינון מושגים חדשים של העולם החרדי כפי שאנו מכירים כיום, כמו למשל,  ,מובדלים

 לעניינים גם שנקשרת מנהיגות ת תורה.עד –המנהיג הדתי  - הנתפסת כאחראי לשאלות הציבוריות

 . להלכה נוגעת שאינה כללית להתנהלות אלא, חרדיים שאינם

רואה בחרדים  יוסף דןלדוגמא,  דובר בתופעות חדשות שלא היו מעולם.הוגים שונים טוענים כי מישנם 

 כתופעה סוציולוגית חדשה, לדבריו:

 רציפה בשלשלת חוליה מהווה ישראל במדינת הקימו אותה שהחברה החרדים של אמונתם "

 היא הישראלית החרדיות. בסיס חסרת אמונה היא הדורות בכל היהודית הקהילה תולדות של

 ארצות בעשרות ישראל תולדות בכל, בקירוב ולו ורע אח לה שאין, ייחודית ישראלית תופעה

 ..". .פזוריו

 אין פה רצף או המשכיות. לטענתו חרדי, אהו גדרה הסוציולוגית למיהמאמץ את הגם  מנחם פרידמן

 לפי. י"לא שייחודית חדשה תופעה אלא ,ומעולם מאז היהודי לעולם המשך אינה הישראלית החרדיות

מביא דוגמא  הוא .מוכרים סוציולוגים בכלים לחקור שיש סוציולוגית תופעה הם החרדים ,פרידמן

מגדיר חרדי כמישהו שמחמיר הלכתית, מנסה לעסוק כל ש ,אינטלקטואל חרדי, הרשקוביץ'ממאמר של 

בדל את עצמו מדברים של המודרנה מהזמן בלימוד תורה, מקפיד לא להיות במקומות שאינם ראויים, 

שמזיקים לו. הוא אומר שלעומת זאת אם ייגש לחרדי המודרני וישאל אותו מיהו חרדי הוא יענה שלהיות 

חרדי זה כיפה שחורה, לבוש, חינוך, כבוד לרבנים, מאפיינים של חברה. הדבר מעלה שאלה האם דמות 

אתרים תורה, ראויה להגדרה בתור חרדי.  כזאת, שמגדירה את עצמה כך ולא משקיעה הרבה בלימוד

יגידו שחרדי עבר עבירה פלילית כזאת או אחרת, הם יעדיפו לומר אדם בעל חזות  לרוב לאחרדים 

חרדית עבר עבירה חמורה. הדבר נובע מכך שלא ייתכן באמת שאדם חרדי יעשה עבירה מהסוג הזה, 

 ערכית.-בין ההגדרה הסוציולוגית והדתיתישנם כאמור ניגודים . מאחר שהדבר סותר את היותו חרדי

ההגדרה הסוציולוגית תגדיר את זה בתור משהו חדש, וההגדרה הערכית בתור משהו שהיה תמיד, 

 היהודים המחמירים, גם אם לא תחת המושג חרדי.

 הרגלים, שפה,עגה, להגדיר את החברה החרדית? האם המאפיינים העיקרים הם הסוציולוגים יש כיצד 

יות לגדולי ישראל, חיי קהילה, שאלות מגדריות? או שמא יש לחפש את הצד הערכי, את לבוש, צ

האם צריך לחשוב על האדם החרדי לפי אורחות חייו או הערכים המכוננים את החברה החרדית? 

לימוד תורה נתפס כערך עליון בחברה החרדית. גם התבדלות היא תופעה שניתן לנתחה  לפי ערכיו?

ערך שמבטא את הרצון לא להיטמע בעולם המערבי,  –אך זהו ערך בחברה החרדית  ,ייםבכלים סוציולוג

 .מנואלא לפרוש מהמקום הזה, להתבדל מ

 כל ואחרי, המדינה קום בתקופת החרדי העולם מנהיג, ש"אי החזון את שפגש גוריון בן על מספרים

 הציבור השתתפות אי תמורת צבאי משרות פטור יקבלו שהחרדים להסכמה הגיעו ביניהם הפגישות

 שעליהן משפחות 400 כמו במשהו דובר אז אבל, הגיוני נשמע לא זה היום. התעסוקה בשוק החרדי

 משפחותה 400-ש הניח הוא כי לחרדים פטור לתת בזמנו אכפת היה לא גוריון לבן. הזה ההסדר חל
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 יכשלו מדינה להקים שמנסים האנשים שקומץ חשב מצדו ש"אי החזון גם, מאוד מהר יעלמוי האלה

, דיוהיה בעולם מסיבי היה החילון, תקופה באותה חילון של במגמה היה העולם. טעו שניהם, ובכן. ויעזבו

 איך, נהפך הזה הדבר איך. החרדי לעולם אאוט-נוק תהיה השנייה העולם שמלחמת היה והצפי

 .נס כאל אליה מתייחס החרדי שהציבור, דופן יוצאת בתופעה מדובר, ברור לא? שרדה החרדיות

' פרופ זהו לכך דוגמא .ערכית ויותר סוציולוגית פחות תפיסה מציג החרדי העולם מתוך שמגיע מי

יש פה חידוש, אך לא צריך להגזים, החידוש אמנם  כותב כי תורה דעת על במאמרו אשר ,בראון בנימין

כבר היה, שרעיון מדובר ב, אלא 20-ה עדיין שואב ממקורות עתיקי יומין. לא מדובר בהמצאה של המאה

תיאוריה זו מציגה את החיץ הפעור בין החברה המסורתית  ואין לזלזל בהמשכיותו של העולם החרדי.

. הטרום מודרנית לבין החברה האורתודוקסית המעוגנת במסורת שהיא מעין מוטציה של הראשונה

 הבחנה בין חברה מסורתית לבין חברה מעוגנת במסורת.

 החרדית  האישה

סוכנת שינוי בתוך העולם  אמורה להיות בחן את מקומה של האישה החרדית. לטענתו, היא פרידמן

, והדבר מפגיש אותה (אין מספיק עבודות בתוך המגזר)החרדי, מכיוון שהיא עובדת מחוץ לעולם החרדי 

היא אמורה לומד תורה, שבעלה כדי לפרנס את לעבוד  יוצאתחרדית. אותה אישה ש-עם תרבות חוץ

 תייחס לנקודה זאת:מ פרידמןו להיות סוכנת שינוי. במאמר

ם יאפשר היה לצפות שהאישה החרדית תהיה סוכן של שינוי, שהיא תביא חדירה של ערכ" 

מודרניים לתוך החברה חרדית, ובסופו של דבר לשינוי דמותה, אך כל זה לא קרה וכנראה 

והעמוס הרב המוטל על האישה החרדית...  גם אינו עומד לקרות למרות הלחצים הכלכליים

מודרני הציע תקווה לא רק לפתרון בעייתה עוני, אלא גם -בניגוד לעבר כאשר העולם החילוני

מודרנית -להקמתה של חברה טובה יותר וצודקת יותר, הנה עתה, אין החברה החילונית

ה עוזרת בעת מציעה חיים בעלי משמעות, חום ומעוברות חברתית. החברה החילונית אינ

צרה. לעומת זאת, החברה החרדית מצטיינת במפעלי החסד שלה, ברוח ההתנדבות השוררת 

 ".בתוכה ובתחושת השייכות של אלה המזהים עם מטרותיה.

 לצפות אפשר היהטוען כי הרעיון שהאישה החרדית תשמש כסוכנת שינוי נכשל.  פרופ' פרידמןלמעשה, 

 מהעולם התבדלות של הערך דווקא. כך זה אין אך, ערביתהמ מהחברה מודרניים ערכים שתספוג

 את, הזה הערך את מאוד מדגישים החרדי בעולם בנות של בחינוך. לשרוד שהצליח ערך הוא החילוני

הוא מאשים בהתבדלות של החרדים  (.הסוציולוגי הפן את ולא) התבדלות של והאידיאולוגי הערכי הפן

את העולם החילוני, החילונים פשטו את הרגל שאינה עוזרת בעת צרה לאחרים, המוסר החילוני ירד 

 והחרדים לעומת זאת מקיימים מערכות גמילות חסדים נרחבות ותומכות בחברי הקהילה. 

 המאבק החרדי

ים מראשו של הרב משה בוסו פילכי מ ניתן לראות בירושלים משולהב חרדי נוער הפגנת של סרטוןב

 שהתרחשה ההפגנה על פפרעוד מדבר . בהמון לעבור לאשתו לעזוראת כובעו בזמן שהוא מנסה 

 עם להתמודד מוכנים מגיעים הם, משולהב חרדי נוער, ישיבות תלמידי הרבה – בירושלים אתמול
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 באמצעות מפגינים נכים גם. להתקדם מהתנועה ומונעים הכביש על יושבים המפגינים. המשטרה

 החרדים בעוד, שלהם הגלגלים כסאות את, שלהם האומללות את מפגינים הם אבל, כבישים חסימת

 להשתמש יכולים שלא האנשים של היכולת חוסר מול אל שלהם היכולת את, שלהם הכח את מפגינים

 .למשל, התחבורה בעורקי

 הוא מראות איזה? הפגנה בעקבות ימים לשלושה למעצר אותו שלוקחים חרדי נער לאותו קורה מה

 יממן מי? למשפט בהכנה מכן לאחר עליו יעברו שלוש-שנתיים איזה? לנפשו יקרה מה? במעצר יראה

? להפגין החרדי הנער את שולחים ולמה מי אז, לשלם שצריך כבדים מחירים פה יש? ד"עו הוצאות את

 לשאלה משמעית חד תשובה אין. החרדית החברה בתוך ושליטה כח של מאבק פה יש, ראשית

 ומנסים הרוב קבוצת מול שעומדים מיעוט קבוצות של מודלים שני על לדוגמא לחשוב אפשר אבל, הזאת

 חלק להיות רוצים אתם שאם היא האמירה. הרוב קבוצת מול נוכחים ולהיות מהרוב עצמם את לבדל

. סארטר של במילותיו" הידיים את ללכלך" צורך יש, יותר חזק למקום אותו ולהוביל, החרדי מהציבור

 אתו הנפש עדינות את בצד לשים צריך כח של ובסיפור, כח של סיפור היא שפוליטיקה אומר מקיוואלי

 אם, החילוני השלטון תחת להיות רוצים לא אנחנו אם: אומרים בעצם החרדים. המוסריות התכונות

 של במילותיו. להילחם צריך, החילוני התעסוקה בעולם, בצבא, באקדמיה להשתלב רוצים לא אנחנו

 . "שינצח זה הוא החמוש הנביא": מקיוואלי

 נגדנדרש להתייחס לתופעה של אלימות  ,בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל ,ן אי"שוהחזכאשר 

 שבת )נהגים שנכנסו לאזורים חרדים בהפגנתיות וחרדים הציתו מכוניות(, הוא פרסם הוראה מחללי 

)יצוין כי מדובר בדבר לא שגרתי שבו פלג חרדי אחד יוצא נגד פלג  שבה אמר דרך צעירי אגודת ישראל

 חרדי אחר(:

לא זו הדרך ולא באלה חלק יעקב. העושים דין לעצמם, לא נטלו עצה מפי חכמי .." 

התורה ואין רוח חכמים נוחה מהם. לא במעשי אלימות תושלט התורה הקדושה 

. הטרור זמורת זר הוא בכרם היהדות כיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםומצוותיה, כי דר

הנאמנה, פרי ביאושים של מפלגות חילוניות, המחנכות להערצת כח האגרוף, וידי עשיו, 

ברוך שלא עשינו כחילונים, לא דרכיהם דרכנו ואל יהיה חלקנו עמהם. נתגייס להגנת שבת 

גלויה ואמיצה בשער, תעלולי טרור מכתימים את קדשנו באמצעי שכנוע, חנוך ועמידה 

 מלחמתנו".

 איני אבל, פילוסוף להיות מפסיק הייתי רוצה הייתי אם – סוקרטס של ההגנה נאום יוזכר זה בהקשר

 לעשות אותי לחוש והאלים, זאת לעשות אותי שלחו האלים כי ממשיך אני, מוזר נשמע שזה למרות. יכול

 נתגייס ,"סוקרטס אנחנו, מקיוואלי לא אנחנו" אומר בעצם ש"אי החזון. אותי צריכים אתם כי, זאת

 לראות ניתן למשל נאמן יתד בעיתון .ובטרור בכוחנות ולא, וחינוך שכנוע באמצעי השבת להגנת

 .וערכיים מוסריים אנשים לראות להם שקשה משום החרדים את שונאים שהחילונים שאומרות כתבות

 ישיבות תלמידי. מוסר רואים לא אנחנו בהפגנות. יותמוסרו מעצורים נטולת זירה היא פוליטיקה

!", זה את לעשות צריך כי" מפגינים ישיבות תלמידי. בערכיות, במוסר, בענווה, לזקנים בכבוד מתהדרים
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 מה זה בפועל אבל, מקיוואלי על מדברים אינם ישיבות ראשי. שהם כפי ישיבות תלמידי לא אלה אבל

 .הכל פוליטי :התחתונה בשורה. ושליטה כסף, כוחניות של נושאים, בהפגנות ביטוי לידי שבא

פוליטית או -האם החרדיות היא תופעה חברתית סוציולוגיתלבסוף, חוזרת השאלה מתחילת השיעור 

ערכית? אם מדובר בתופעה ערכית, ניתן לצטט את הרב הרשקוביץ שבז לאנשים שהולכים להפגנות, 

יושב בבית המדרש ולא מגיע להפגנה, ה אדםולא בערך. מנגד יאמרו ש מאחר שמדובר בפוליטיקה

 ., אלא השאלה הפוליטיתלא עצם הלימוד לחרדיות הואהמבחן  .פוגע בחרדיות

 חומרי קריאה

 החרדים כתב הגנה / אהרן רז ❖

 תלוי את מי שואלים/ צריך עיון למה לומדים? ❖

 פס"ד מעלה נ' שר החינוך ❖
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 התבדלות הציבור החרדי – 2שיעור 

 רעיון ההתבדלות ומקורותיו

הקבוצה מבוססת על  רעיון ההתבדלות הוא רעיון מכונן באידיאולוגיה והסוציולוגיה חרדית.

 הבחנה בין "הם" ל"אנחנו".

ניתן לומר שמדובר בתגובה לתגובת העולם היהודי לתנועת  :מקור רעיון ההתבדלות

 . ההשכלה

היו אוניברסליים  (19-תחילת המאה ה-18-)סוף המאה ה ההשכלההרעיונות של תנועת  .א

עצם רעיון ההשכלה הוא רעיון הומניטרי ששינה את פני אירופה במובנים של חשיבה  –

 וגישה אקדמית. 

לרעיונות אלו הייתה אוהדת, והוא אימץ את רעיונות תנועת  תגובת העולם היהודי .ב

ת חדשות, כמו המדענים היהודיים שחקרו ההשכלה. למשל, בגרמניה צמחו תנועת יהודיו

את היהדות. עם הזמן, תנועות אלו התפתחו לתנועות רפורמיות, יחד עם מגמות של חילון 

מזרח אירופה, כמו תנועת הבונד והקומוניזם ב)ראשית בצרפת וגרמניה, ובהמשך 

רת המכנה המשותף לתנועות אלו, ביניהן התנועה הציונית, היא עזיבת המסו ברוסיה(.

לטובת חופש וחילון. היו בין היתר ניסיונות לפתח גרסאות אלטרנטיביות להשכלה היהודית, 

 ל"מיהו יהודי".

למגמה שנוצרה בעולם היהודי הייתה תגובה קיצונית, היות  תגובת היהדות האורתודוקסית .ג

המסורתית. לפי הנרטיב, ותגובת העולם היהודי הייתה די דרמטית עבור יהדות אירופה 

היהדות הצליחה לקיים את עצמה לאורך שנות הגלות באמצעות שמירת המסורת וקיום 

מצוות. בעוד שההלכה התפתחה עם השנים, האתוס המכונן של "מה זה להיות יהודי" 

נשמר, עד תקופת ההשכלה, שמבחינת היהדות האורתודוקסית היוותה נקודת מפנה 

יצרה  הגיבה בכך שהיא תודוקסיתהיהדות האורמבחינה זו, שעת חירום. לאור זאת, 

ביצרה את חומות הקהילה הדתית ע"י פסיקה נוקשה ושמרנית, שביקשה בכך  -בדלנות 

 להרחיק כל סממן של חדשנות.

הקושי של היהדות האורתודוקסית עם העובדה שיהודי אירופה אימצו את  מדינת ישראל:

היהודים החרדים ששרדו את  -העלייה לישראל רעיונות תנועת ההשכלה בוודאי החמיר עם 

 השואה עלו לארץ וכעת היה עליהם להתמודד מול הרעיון החלוצי, שמקורו בתנועה חילונית.

בכל  –הציונות והחלוציות התחזקו בעקבות השואה. הרעיון החלוצי הוכיח את עצמו בשטח 

בנוסף, ההנהגה  .ובהמשך לצה"ל )אצ"ל, לח"י, הגנה( משפחה היו ילדים שהצטרפו למחתרות

ניסתה לכונן מראה ואישיות של היהודי החדש, בדמות החלוץ, הנקי מסממנים גלותיים של 

 למידת תורה, קיום מצוות וציפייה לישועה. 
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הציבור החרדי הקטן שהיה בקום המדינה דחה זאת באופן מפורש וביקש להגן על עצמו מפני 

לסכנת היהדות האלטרנטיבית והחילון שגרמו סכנת כינון היהודי החדש דומה  –ה"סכנות" הללו 

זאת, היה על הציבור החרדי להעמיד אלטרנטיבה, והוא עשה זאת להיטמעות באירופה. לאור 

כך למעשה הם  ע"י התכנסות לתוך עצמו, תוך שיקום הישיבות ובניית עולם הישיבות מחדש.

 יצרו יקום מקביל ליהודי הציוני החדש. 

 רעיון ההתבדלות הבסיסי

האורתודוקסיה איננה המשכה הישיר של היהדות , מכונן מחקר החרדיות, אמר כי יעקב כץ

 - יהודים מיהודיםככל שמדובר בהתבדלות  .19-המסורתית, אלא חידוש של ראשית המאה ה

זהו רעיון  – יצירת קהילות שעומדות בפני עצמן ולא נוטלות חלק בתנועות יהודיות רחבות יותר

, מי שנחשב בעיני רבים כמייסד החת"ם סופראסור מן התורה" של הרעיון "חדש . חדש

 האורתודוקסיה, הוא חדש.

הלכות שמנסות  –אינו חדש  בחוץשל התבדלות מפני מה שקורה  הבסיסיעם זאת, הרעיון 

 הן רעיון ישן. –להרחיק את היהודי מדברים שעשויים לגרום לו לסטות מדרך הישר ומהמסורת 

 ההתבדלות במישורים שוניםביטויים לרעיון 

 :ההתבדלות באה לידי ביטוי במישור האידיאולוגי והסוציולוגי

 המישור הסוציולוגי

 ההתבדלות. דוגמאות:במישור הסוציולוגי קל לראות איך החברה החרדית ידעה לשמר את 

. בביגוד זה הלבוש המסורתי ממערב אירופה, אין קדושה בלבוש עצמו – הביגוד החרדי •

וכך כל  ,יש את הביגוד המיוחד שלה בעולם החרדי ואף לכל תת קבוצה ,ט מבדליש אלמנ

 .קבוצה שומרת על הגאוות יחידה שלהתת 

בעיקר העולם החסידי. היידיש עובד: מי שמדבר ביידיש  היידיש,יש ששומרים על  –שפה  •

 בר עבריתהציבור הליטאי מד להיקלט במוסדות שלומדים בהם בעברית. מתקשהביום יום 

שרצה לדאוג ליהודים המזרחים כך שיוכלו להיקלט בתוך , בישיבות בגלל החזון איש

. לכן, לעולם החסידי יש יתרון וסבר שלצורך כך עליהם לדבר עברית ולא יידישהישיבה, 

 על העולם הליטאי במונחים של התבדלות.

כמו בני הציבור החרדי מקים לעצמם שכונות וערים חרדיות מובהקות  – בידול גאוגרפי •

חרדיות. הבידול הגאוגרפי מאפשר  לחלוטיןברק ואלעד. בירושלים יש שכונות שהן כמעט 

לילד החרדי לא לפגוש דמויות אחרות שאינן חרדיות. הבידול הגאוגרפי הוא יחסית חדש, 

 בעל יכולת ליצור בידול גאוגרפי. שהרי בעבר הציבור החרדי היה קטן יחסית, ולא היה
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 יבור החרדי הבין עם הזמן שלא ניתן לשלול תרבות חוץ חרדית מבליהצ –תרבות חרדית  •

מוסיקה,  חרדיות לתרבות החוץ החרדית: . כיום יש אלטרנטיבותלהציע חלופה משלו

 סרטים וספרות חרדית.

דוגמא למאבק שהצליח הוא המאבק נגד  התבדלות החרדית במונחים אלו יחסית הצליחה.

האינטרנט(. שניהם לכאורה סותרים לגמרי את רעיון )בניגוד למאבק דרך הטלוויזיה 

 להצלחה היא ., היות ואין יכולת לברור את התוכן הנצרך, במיוחד בטלוויזיהההתבדלות

ולכן היה קל להפעיל סנקציות קהילתיות נגד  ויזיה )אנטנות(שקל לדעת מי משתמש בטלו

יש אינטרנט בטלפון מי שהחזיק טלוויזיה בבית. מנגד, קשה יותר לדעת האם למישהו 

בכל הקשור לאינטרנט, המאבק הוא של אדם כלפי עצמו.  ומהם התכנים שהוא צורך.

בנוסף, ככל שעובר הזמן, האינטרנט הופך לכלי עבודה בסיסי בשוק העבודה וגם בתחומים 

קופות חולים, בנקים,  נוספים, כמו למשל בהתנהלות מול גופי מתן שירותים ציבוריים:

 וכו'.ביטוח לאומי 

 

 

 המישור האידיאולוגי

 משפיעה גם על עניינים אידיאולוגיים ספציפיים:ההתבדלות היא אידיאל בפני עצמה, אך היא 

הפסיקה המחמירה מתאימה לקהילה מתבדלת. קהילה  – פסיקת ההלכה המחמירה •

קיים מתח בין ההלכה לקיום האנושי, מבחינה הלכתית:  להקלהמעורה בציבור הרחב נוטה 

דעה המקלה יותר ולפסוק ע"י איתור ה נסות להקל עליותפקידו למופקד על המתח ווהרב 

רב  .להחמירדגל בכך(. בניגוד לכך, הנטייה החרדית נוטה  הרב עובדיה)למשל,  על פיה

אמריקאי שביקר בבני ברק, תיאר את ביקורו כנטייה שכולה החמרה. הוא רואה בכך 

  תופעה ייחודית.

בעולם החרדי הרעיון של לימוד  , אךרעיון אוניברסאלי בעולם היהודיזהו  – תורהלימוד  •

 לרעיון טוטאלי, שדורש אקסקלוסיביות ומפקיע דברים אחרים:הופך  וחברת לומדים תורה

o  ,מאחר שלימוד התורה תובע טוטאליות. מפקיע את האפשרות לעבוד 

o  ת, ולא בגלל לא נלמדים מתוך תפיסה שלימוד התורה תובע בלעדיו –לימודי ליבה

לימוד התורה מבדל את הלומד  -מחסור בשעות לימוד. זה מתקשר לרעיון ההתבדלות 

בחברה  המוסדות שמלמדים בהם גם תורה וגם לימודי חול נחשבים אחרים.מתחומים 

 למוסדות כלאיים לא טבעיים.  החרדית

זהות קהילתית ולא זהות לאומית אזרחית.  תתבדלות מגדיר תפיסההעקרון  – אזרחות •

הדבר נוגע לשירות צבאי, מערכת המשפט, השתתפות במיסים ובתעסוקה. האדם החרדי 

 לא שותף לתפיסה הממלכתית אותה אנו מצפים מכל אזרח.
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 ?מבחינה משפטיתכיצד ההתבדלות באה לידי ביטוי  - השלכות משפטיות

שעוסק ביחסים אישיים בין בני  לדוגמא, דיני משפחה. זהו תחום מורכב –משפט הפרטי ב .א

האפיון של העולם החרדי כציבור מתבדל בא לידי ביטוי בלא . וילדיהם זוג ובתוך הבית

מעט תיקים, כשאנו רוצים לאפיין משפחה ואורחות חיים כדי לקבל החלטות בנוגע 

לדוגמא, באנגליה יש קהילות וד. , הדרך בה ילדים אמורים לגדול ועלמשמורת ילדים

 שנים 12-כ בתיק ממנצ'סטר מדובר בבני זוג חרדים נשואיםחרדיות בלונדון ובמנצ'סטר. 

יום אחד  .. הבעל עובר תקופה של מצוקה נפשית12עד  2והורים לחמישה ילדים מגיל 

נעלם, ואחר תקופה מודיע שעשה ניתוח לשינוי מין, משנה את שמו והגדרת המין הוא 

האם לא  –המשפחה במשבר בתעודת הזהות. לאחר תקופה הוא תובע הסדרי ראיה. 

האב חשף את הבן הגדול לחלק מהתהליך ידעה על התהליך ונכנסה לדיכאון עקב כך; 

בשלב הראשון של פסק הדין  ,בית המשפט במנצ'סטרבוהילד מתחיל גם הוא טיפול נפשי. 

, למרות שהקהילה היא במרכז מתבדלתהשופט מאפיין את המשפחה ככזו שחיה בקהילה 

שנראה מנסה לערער על תפיסה זו, וטוען שמדובר באנשים  . האבגיאוגרפי מגוון במנצ'סטר

הם משתמשים באמצעים הטכנולוגיים שיש  ,מחוברים לקהילה בפועלשהם מתבדלים אבל 

. השופט אומר שמדובר לכולם, ולטענתו הקהילה מציגה מצג שווא של התבדלות מלאה

 ,)חרדים וטרנסג'נדרים( בקייס יוצא דופן, שתי קהילות מיעוט שמנסות לעמוד על זכויותיהן

וקשה לתת לשתיהן את הזכויות שהן דורשות. הוא פוסק שהמציאות העגומה היא שהילדים 

לא יוכלו להיחלץ מהתגובה הקשה של הקהילה החרדית אם יהיה להם ולו קשר סמלי עם 

ה החרדית ואב טרנסג'נדר, יש פער גדול מדי עליו הילדים לא אביהם. בין אם שחיה בקהיל

 הוענקה המשמורת לאם.  – ולכן הם יישארו בקהילה שלהם יוכלו לגשר,

ככלל, הנטייה תהיה לתת משמורת להורה שנשאר חרדי לאחר הגירושין, כי הבית שבני 

הסיטואציה  הזוג הסכימו עליו במקור היה בית חרדי, והיוצא בשאלה הוא זה ששינה את

 זוג מתגרש, נקבע שבן הזוג שנשאר בדת הוא זה שיקבל משמורת(. – one of us)בסרט 

. עד כמה נאפשר תביעה של קהילת מיעוט בדלנות במגוריםלדוגמא,  – מנהליהמשפט ב .ב

למשל, פסק דין  ?עם וועדות קבלה עד כמה המדינה צריכה לשתף פעולה .למגורים בנפרד

מפורסם עוסק במרכז בנייה בבית שמש שנועד לחילונים, אך הקבלן לא הצליח לשווק 

למשפחות חילוניות, וכשפנו למשפחות חרדיות, רק הן קנו דירות. ניסו לבטל את המרכז. 

חיי להיות מוצדקת כתביעה לשימור במגורים יכולה ביהמ"ש קבע שתביעה להפרדה 

הילות בהן החיים מחייבים התבדלות מקהילות האחרות, וזה הקהילה ופיתוחה. יש ק

ביהמ"ש מעוניין לתת לקהילה המעוניינת להתבדל הגנה, המצב אצל החרדים בישראל. 

 שמירה על תרבות והתבדלות. לצורך שלהיות וזה האיפון שלה, והוא נותן לגיטימציה 
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חוק ישיבות. שני בג"צים שעסקו בחוקיות סוגיית פטור תלמידי  ,'לדוג – חוקתיהמשפט ב .ג

 :טל

 .העתירה נדחית – (2006בג"ץ התנועה לאיכות השלטון ) •

o יש להמתין ולראות האם חוק טל יביא את : נימוקהעתירה נדחית.  –)רוב(  ברק

 .התוצאות הרצויות

o לבטל חוקים מסוג ביהמ"ש זהו לא מקומו של  :נימוקהעתירה נדחית.  – גרוניס

 הזה.

o הקהילה החרדית בישראל מתאפיינת באורח : נימוקהעתירה נדחית.  – פרוקצי'ה

חיים מיוחד ותפיסות שאינן מתיישבות עם שירות צבאי. בני הקהילה מחוייבים 

לתפיסה כי לימוד התורה הוא ערך עליון המכוון את דרכה של הקהילה, ומגן על 

ווה פגיעה עמוקה קיומה של היהדות. השבתת הלימוד לצורך שירות בצבא מה

בשורש האמונה ואורח החיים של בני הקהילה החרדית. תפיסת העולם החרדי, 

ללימוד תורה המבודדת את בחורי הישיבות מחיי המדינה ומחובת  המחויבותעל 

השירות בצה"ל, היא ביסודה אמיתית וכנה מבחינתו. היא אינה תופעה כוזבת 

כן, על מדינת ישראל לכבד את אורח לשנועדה לחמוק ממילוי חובה אזרחית ככזו. 

 החיים הזה.

o לגבי  : החוק מנוגד לזכות לשוויון ולכן לא חוקתי.נימוקהעתירה מתקבלת.  – חשין

החרדים לא באמת מתבדלים, שהרי יש להם הנימוק של פרוקצ'יה, אומר ש

"נזכיר לעצמנו, כי מי : בשלטון הישראלי מעורבות פוליטית גבוהה ואינטנסיבית

מעורבים בחיי המדינה, ותמהני כיצד זה -ש"תורתם אומנותם" מעורבים הם גם

שירות כפי שהם פטורים, זכאים הם להוסיף ולשלוח לכנסת -שבהיותם פטורי

ולממשלה נציגים שיחליטו על שאלות של מוות וחיים ועל שאר נושאים האוצלים 

 במישרין על חייהם של המשרתים ומי ששירתו בצבא ובמילואים."

כפי חוק טל, היות והוא לא הביא לתוצאה השוויונית ביטול  – (2012בג"ץ רסלר ) •

 שהיה אמור.

 חומרי קריאה

 לקראת מעמד ביניים חרדי/ צריך עיון ❖

 בגץ התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת )שירות שוויוני בצה"ל( ❖

 

  



- 14 - 
 

 רב תרבותיות בציבור החרדי – 3שיעור 

 .כמרצה אורח פרופ' אלון הראלשיעור זה מועבר ע"י 

 מימוש ערכים

מדובר בערך שקיים גם אצל חילונים. ניתן לראות זאת בהפרדה בשירותים ציבוריים,  צניעות:

דבר שנתפס כלגיטימי. אולם, חלק מהרגלי הצניעות נתפסים כבעיתיים, למשל הפרדה 

 החיג'אב.באוטובוסים של החברות הדתיות. באירופה ניתן לראות את הבעייתיות סביב נושא 

זהו אחד הערכים שבאים לידי ביטוי באמצעות פרקטיקות אחרות. חברות שונות  כבוד:

מעניקות כבוד לאנשים בצורה שונה האחת מהשנייה. בחברה אחת הדבר ייתפס כמחווה של 

 כבוד, ואילו בחברה אחרת כאקט של השפלה.

 -זה אורח חיים מובנהיש שורת ערכים שמתמזגים זה עם זה ו המחלוקות על מימוש הערכים:

אורח חיים   comprehensiveאולי יותר או פחות. אורח החיים הזה שהוא כללי או גלובלי

 שמחייב מחויבות גדולה וצריך לזכור שהפרקטיקות מצויות בתהליך מתמיד של שינוי ומחלוקת. 

לנו יש לנו ערכים: כבוד ללמדנות, צניעות, המעמד המיוחד של התורה, תמיכה הדדית ויש 

. דוגמא וגם הערכים וגם הפרקטיקות במחלוקתפרקטיקות שמגלמות את הערכים הללו 

גמ"חים, שניתן לטעון כי הם מבטאים את הסולידריות  :קתומחלבלערכים ופרקטיקות ש

 הקהילתית. 

 

 . מתי הפרקטיקות האלה מתחילות להיות בעייתיות? כשהן מתנגשות עם ערכים ליברליים

יש שני סוגי מקרים בהם חלה התנגשות עם תפיסות העולם הליברלי. הקרבת ילדים מתנגשת 

ההתנגשות היא התנגשות, ללא קשר להצדקות הנורמטיביות  –עם ערך כבוד החיים 

  הפוליטיות של הפרקטיקה. 

מתנגשת עם ערך כבוד החיים, ללא קשר לשאלת ההצדקות המוסריות  – הקרבת ילדים .1

 ניתנות לפרקטיקה הזאת.והפוליטיות ה

 בארה"ב אסור להניע חקיקה שפוגעת בחופש דת. – סגירת עסקים בארה"ב בימי ראשון .2

לא ישנן פרקטיקות שפוגעות בערכים של שוויון וחירות, שהם ערכים אוניברסליים. 

הפרקטיקה עצמה פוגעת בהם כמו שהיא, אלא ההצדקות וההסברים שניתנים 

סגירת מקומות בימי ראשון בארה"ב. האם צריך לראות  . למשל: החקיקה שללפרקטיקה

את הפרקטיקה ככזו שבמקרה נקבע יום ראשון או האם פרקטיקה שמקדמת ערכים 

דתיים? ביהמ"ש האמריקאי אמר שכשהחוקים נחקקו הם נחקקו מטעמים דתיים אבל 
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מי במהלך השנים זה נהיה נוהג והדת מרכזית פחות להצדקה. זוהי הסיבה שמאפשרים לי

 ראשון להיות יום המנוחה, כיוון שההצדקות עצמן השתנו.  

כך, ניתן לעבור ולבחון על אותו הבסיס את הפרדת הנשים והגברים באוטובוסים. הפרקטיקה 

  הנוהגת היא הפרדה, אך מהן ההצדקות?

יש שיגידו שזה בשל צניעות, וכי כפי שיש הפרדה בשירותים, כך מוצדקת הפרדה באוטובוסים. 

ידך ניתן להגיד שההצדקה בעייתית מבחינה מגדרית משום שגברים לרב מקדימה ונשים ומא

הפרקטיקה מדירה את הנשים מהספירה הציבורית ואולי אף מונעת כניסה של נשים  -מאחורה

למקומות. אולי ההצדקה מאחורי הפרקטיקה היא בעייתית, שכן היא מניחה שנשים פחות 

 חשובות. 

נשים תתלבשו בצניעות כדי שגברים לא יתפתו . לגברים  –ות זה להגיד חלק גדול מכללי הצניע

 יש טבע חמדני ולכן צריך להגן עליהם. 

. כשאנו שואלים אם פרקטיקת ההפרדה לא בעייתית כשלעצמה, אלא בשל ההצדקות שלה

 פרקטיקה כשלעצמה בעייתית אנו צריכים לשאול מהם המניעים. 

 "מפלות" הגנה על פרקטיקות להצדקתטקטיקות 

מדובר על פרקטיקה  הפרדה בין נשים לגברים לא מפלה. –הפרקטיקה לא מפלה  .1

שגם חילוניים דוגלים בה כמו ערך הצניעות. זו הפרשנות שלכם וחוסר ההבנה של 

והציבור החילוני לא הלוגיקה שלנו את המשמעות החברתית השונה שאנו נותנים לה. 

 פלה. מבין שהפרקטיקה לא מ

פרקטיקה בעייתית ולא שוויונית, אבל ביחס לערכים  – אוטונומיה קהילתית וזהות .2

האוניברסליים יש ערכים של שמירה על אורחות חיים והתערבות של אורחות חיים 

. יש ערך לשמירה על חיים כאלו ויש לזה כמה הסברים: comprehensiveשהם 

 אוטונומיה קהילתית, יש שידברו על זהות וישנם הסברים שונים. 

נכון להגיד שלפעמים אנשים תופסים באופן מעוות את  -יש טענה של תודעה כוזבת

 האינטרסים שלהם. 

 לסיכום, חשוב לשאול שתי  שאלות:

 האם הפרקטיקה מפלה? -

 –בהגנה על הפרקטיקה למרות שמפלה את הציבור החרדי  האם יש הצדק -

 מטעמים של סולידריות אוטונומיה קהילתית. 
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 החיג'אב

יש יותר כבוד  –בצרפת יש הגבלות על לבישת חיג'אב. באנגליה וארה"ב אין בעיה 

והתשובה היא, –לאינדיבידואליות. השאלה היא מדוע דווקא פריט הלבוש הזה מעורר חימה

 מפני שזה נתפס כסמל דתי בעייתי, שהרי סמלים אחרים, כגון צלב לא מפריעים לצרפתים. 

הציבורי החילוני וזוהי הבעיה בצרפת, לעומת ארה"ב שם החיג'אב נתפס כסמל דתי במרחב 

נעשית הפרדה בין דת למדינה תוך התיימרות לניטרליות בין הדתות השונות לדתיות. הבסיס 

 :לכך הוא

: במהפכה הצרפתית נלחמו נגד הדת וצרפת נולדה ממלחמה בהיסטוריה של צרפת .א

 .'הרגו הרבה כמרים וכו –נגד הדת 

הנשים  –עולה השאלה מהי המשמעות החברתית של  החיג'אב :המרכיב המגדרי .ב

יכולות להגיד ששמות את זה כסמל לדת, סמל לאמונה והזדהות. אולם, למשל כשהיה 

את המאבק הגדול באלג'יר נגד הצרפתים, החיג'אב היה הסמל להזדהות נגד 

ייתי השאלה האם חיגאב בע –הקולוניאליזם הצרפתי. זה  הופך את החיים למסובכים 

אם יש לו משמעות חברתית אחרת. לחיג'אב עצמו יש  –מבחינת הערכים החברתיים 

 משמעויות שונות המתנגשות זו בזו. ולכן הרגולציה של החיג'אב בעייתית. 

באלג'יר, למשל, שנאבקו נגד הצרפתים, החיגא'ב היה סמל. הדבר הופך את החיים למאוד 

חיג'אב בעייתי הוא פונקציה של משמעות מסובכים, מאחר שאנו רואים שהשאלה האם ה

 חברתית. והרי, יש לו משמעויות חברתיות שונות.

זה שאוסרים על נשים להיכנס . אחת השאלות היא בדבר האפקטים העתידיים לאיסור

לאוניברסיטה עם סמל דתי יגרום לכך שחלק לא תלמדנה באוניברסיטה, ואז בצורה אירונית 

 רכב, בשל המשמעות המורכבת של הח'יגאב. אתה מנדה אותן החוצה. זה מו

 פרקטיקת ההפרדההדיון ב

 לרעיון של "נפרד אבל שווה" בקונטקסט האמריקאי יצאייתכן שהדבר קשור לשם הרע ש

גם לעובדה שלהפרדה נלווה ריח ו ( אכן הייתה מופרדת, אך לא שווהזה ההפרדה בקונטקסט )

 חוסר נכונות להתחבר ושל בושה.  ,של בוז

מאידך היום, אנו יודעים שיש קולג'ים מופרדים שיש בהם בעיקר שחורים. כך גם יש הפרדה 

יש פרקטיקות של  שמתקשרת יותר לדת. הפרדה –בשירותים ציבוריים בבריכות לפעמים 

כך למשל, שירותים ציבוריים  הפרדה שהן נטולות מהות חברתית ואז אין לנו בעיה איתן.
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ההפרדה בשירותים  למשל לטרנסג'נדרים. ,היא ללא מגדרנהיית סוגיה מורכבת כאשר 

הציבוריים יוצרת אופן שהם יכולים באופן פומבי להצהיר על המגדר שלהם. הבעיה לעניין 

במידה   רואים את זה גם בים. –ם ההפרדה: שיש נורמות צניעות בין קהילות שונות ואנשים שוני

הדרך שמתסכלים על עירום וגוף משתנה רבה חשיפת הגוף זה פרקטיקה גם אצל חילוניים. 

לרוב האנשים לא תהיה בעיה לחשוף את גופם. אבל,  –בנסיבות. אם מישהו הולך לשפת הים 

אם הנורמות של הפרדה בין  קונטקסט אחר יכול לתת תחושה אחרת, של העדר צניעות.

 .גברים ונשים היו לגמרי מהסוג של מבוכה אז לא הייתה בעיתיות רבה בהפרדה

ולם, לא כך. באוטובוסים בישראל גברים מקדימה ונשים מאחורה וזה יוצר היררכיה מסוימת א

והיא מורכבת. הציבור החילוני מניח שההפרדה מבטאת את נחיתותן של הנשים, ואין ספק 

ניתן לעשות טרנספורמציה של ההפרדה לא האמת.  ובהנחה הזו, אך זמסוימת שיש אמת 

  מאל ומרכך את התפיסה שמדובר בהיררכיה.במקום קדימה אחורה ימין וש

 בעיה נוספת הינה מערכת הקשרים הנוצרת במהלך של הפרות שהן כביכול תמימות.

למשל רק גברים יכולים להיכנס למועדון ספורט מסוים. למשל, משחק גולף שעושים לשם 

ויות הקשרים העסקיים, והדרת נשים ממשחק זה יכולה ליצור קשיים מהותיים לגבי הזדמנ

עסקיות. כאשר התגבשה פרקטיקה מסוימת שנשים מופרדות באוטובוסים, עשוי להתעורר 

 רצון וקו מחשבה שצריך להמשיך את המרד ולהפרידן בכבישים ורחובות גם. 

? האם יש עניין איך המדינה יכולה להתערב בפרקטיקות שהן פרטיות של חברה מסוימת

שפט הפרטי לציבורי עד כמה נתערב. יש היחס בין המ –להתערב במשהו פנים קהילתי

 מחלוקות קשות בעניין זה. 

למשל מקינון טוענת שהערכים שלנו ביחס למגדר, היחס שלנו לנשים ושוויון לנשים נקבעים 

 בבית. כלומר אם לא מתערבים במרחב הפרטי ומתחילים שם, לא תיווצר חברה שוויונית.

ם זה לגיטימי והמדינה לא צריכה להתערב  ההגנה על המרחב הפרטי ואמירה שאי שוויון ש

מבטיח חברה לא שוויונית. ראשית רב חיינו מתנהלים במגזר הפרטי, והדברים מהמרחב 

 הפרטי זולגים למרחב הציבורי. 

לא רצה לחתן זוג לסביות. נפסק שצריכים לשלם פיצויים  – פס"ד של אולם אירועים בישוב

והאולם נסגר כי לא רצה לקיים זאת. נראה אם כן שיש התערבות של המדינה אף בתחום 

 הפרטי.

 חומרי קריאה

 עידו פורת -שלושה מבחנים מנחים -זכויות קבוצתיות בישראל
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 מבוא

)שוויון וכו'(עם זכויות הניתנות מתוקף  באופן טבעי יש התנגשויות בין זכויות אינדיווידואליות

השתייכות לקבוצה תרבותית או דתית )דג:הזכות לשמור על אופי הקבוצה או לנהוג על פי 

זכויות קבוצתיות( החלטות בתי המשפט על התנגשות ועקרונות הרלוונטיות אינם —מנהגיה

ת לשוויון לבין זכויות "... שאלה מורכבת, המחייבת איזון בין הזכות החוקתי -ברורים. ביניש

אחרות כגון הזכות לחיים בקהילה תרבותית [ההפניה הושמטה .]שאלת אופן עריכת האיזון בין 

זכויות אלה והמשקל היחסי שיש לכל אחת מהן, כמו גם המבחנים שיש לקבוע לבירור הטענה 

לעתיד בדבר מאפיינים תרבותיים או דתיים ייחודיים, תתעורר בוודאי בפסיקת בתי המשפט 

 לבוא"

לאומי -כי מותר לשכונה בעלת אופי דתי -לכן חוסר אחידות בולט. דג:פס"ד קריית שמואל

אוסר על יישוב קהילתי יהודי להתבדל. בפס"ד ג'בראין:כי בית  -להתבדל. לעומת פס"ד קעדאן

בית ספר  -עמנואלספר כנסייתי יכול להדיר תלמידות מוסלמיות החובשות כיסוי ראש, לעומת 

 של עדה חרדית אינו יכול להדיר משורותיו בנות ממוצא ספרדי כדי לשמר את ייחודו. 

 מטרות המאמר:

מבחנים העוזרים להסביר את תוצאות המקרים ולנבא את נטיית בית המשפט  3להציע  .1

 באשר להכרה בזכויות קבוצתיות:

a. אם הגוף התובע זכויות קבוצתיות הוא פרטי או ציבורי 

b.  מייצג קבוצת רוב או מיעוטאם הוא 

c. אם מדובר במצב סטטי או דינמי 

טענתו של פורת:ככל שהגוף המבקש להתבדל פרטי יותר וציבורי פחות, ככל שהוא  -

כלומר ככל שהכרה  –מייצג קבוצת מיעוט ולא רוב וככל שמדובר במצב סטטי ולא דינמי 

עותיה כך הקבוצה או תבי –בתביעה תשמר מצב ולא תעודד תהליך של התרחבות

 יגדלו הסיכויים שבית המשפט יכיר בזכות הקבוצתית.  

להציע אפיון של זכויות קבוצתיות כאינטרסים וכתביעות להתאמה (אקומודציה) ולא כזכויות  .2

 במובן החזק של המילה

 א. הגדרת זכויות קבוצתיות:

והות הבדלים: חלק מן הזכויות המז -הגדרתו של פורת שונה/צרה יותר מהגדרות בספרות

במאמר כקבוצתיות נדונות בפסיקה כזכויות אינדיווידואליות )שוויון, חופש הדת( או כאינטרסים 

שניתנת להם הגנה חוקתית )כנגד פגיעה ברגשות דת או האינטרס בהתאה  אינדיבידואלים

הולמת(; אין בכוונתו לדון בזכויות קבוצתיות במובן הרחב, כשיקול מוסרי או שיקול מדיניות, 

רק אם הן מהוות טענה משפטית המובאת במסגרת המשפט החוקתי. ההגדרה שלו אלא 
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ככלל, הפרט הוא שיכול לעמוד בשערי בית   -מתמקדת בזכויות הניתנות לפרטים ולא לקבוצה

 המשפט ולדרוש זכויות )לפעמים גם אגד וכו'(.

היא זכות הניתנת לפרט כחבר בקבוצה, בעוד זכויות אינדיווידואליות  קבוצתית תההגדרה: זכו

 הנן זכויות הניתנות לפרט כפרט. דומה לפסק דינו של שופט חשין ואילן סבן.

לא כל פגיעה ברקע זהותו הקבוצתית נחשב כפגיעה בזכויות קבוצתיות שלו. זכות נגד הפליה 

יתחשבו  לא. במקרים האלה מתבקשים שליותהאינדיבידואעל רקע דת וכו' נמנית עם הזכויות 

בזהות שלו בעת קבלת החלטות. לבסס דברים על תפיסת המריטוקרטיה הליברלית )ארה"ב( 

ולא כחלק בקבוצה. לעומת זאת, כאשר אדם תובע זכות  -"All men are created equalו"

ה את הזכות שהוא קבוצתית, הוא מבקש כי יתייחסו לזהותו הקבוצתית, וזהותו זו היא שמנביע

 העדפה מתקנת, ייצוג הולם וכו.  תובע ואת מאפייניה העיקרים. לכן דוגמאות לזכויות קבוצ' הן:

)א(הזכות להתבדל  בספרות ניתן לזהות כמה סוגים של תביעות הנובעות מזכות קבוצתית:

ה; מקבוצות אחרות, ובעיקר מקבוצת הרוב, והזכות להדיר מן הקבוצה את מי שאינו חבר ב 

)ב( הזכות לקבלת פטור מנורמות כלליות בשל מאפייני הקבוצה ; )ג( הזכות לקידום ערכי 

 הקבוצה ורווחת )המאמר ממקד על )א(+)ב((

 הצדקות להכרה בזכויות קבוצתיות:

זכויות קבוצתיות נובעות מן החשיבות המיוחדת שמייחסים בני אדם לזהותם  .1

קיום ללא תא חברתי כלשהו. הרעיון של הקבוצתית. אדם אינו נולד לתוך ריק, ואין 

אדם כחלק מקבוצה טבוע אף בתוך הזכות האינדיווידואלית ביותר, הזכות לאוטונומיה 

, שכן אדם אינו יכול לגבש רצונות והעדפות ללא הזהות החברתית או הקבוצתית שלו 

 )רז(. הקבוצה היא הרקע או המצע לגיבוש ההעדפות של הפרט. 

 תרבויות, קבוצות, ונהגים המצויים בסכנת "הכחדה"חשיבות השימור של  .2

 מחלוקות בנוגע להגדרת זכויות קבוצ' והיקפן:

 מי ייחשב כקבוצה לצורך ההכרה בזכויות קבוצתיות?  .1

אם זכויות קבוצתיות מוקנות אך ורק למיעוט, או שמא יש הקשרים שבהם גם הרוב  .2

 זכאי להגנה על זהות זו?יכול לתבוע זכויות הנובעות מזהותו הקבוצתית ולהיות 

 ב.  תיאור פסקי הדין השונים והמתחים ביניהם

 אין אחידות. 

היתה לשכונה אופי דתי לאומי. אנשים בשכונה עתרו להגביל את המכרז  פס"ד קריית שמואל:

לבנייה בבנייה פרטית למגורים לאנשים שישמרו על אורח החיים דתי. מדובר בהתנגדות בן 
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שאינם דתיים לשוויון לבין זכויות קבוצ'. ביה"מ נעתר לבקשה ופסק הקונים הפוטנציאלים 

 לטובת זכותם הקבוצ'

מדובר על יישוב קציר. חברי היישוב מקבלים חברים חדשים באמצעות  פס"ד קעדאן:לעומת 

ועדת קבלה , ובכללי הוועדה נקבע, בין היתר, כי לא יתקבלו אנשים שלא שירתו שירות צבאי 

או לאומי. זוג קעדאן )זוג ערבי(ביקש לקנות בית ביישוב. בניגוד לתוצאת פסק , בית המשפט 

ושבי הדין בעניין קציר ופסק לטובת הזכות דחה את טענת הזכות הקבוצתית של ת

 האינדיווידואלית של העותרים. 

ג'בארין ביקשה לעטות רעלה בזמן לימודיה בבית ספר פרטי יוקרתי בנצרת  פס"ד ג'בארין:

מליכיתית , בניגוד למדיניות בית הספר -קתולית-המנוהל על ידי הקהילה הנוצרית יוונית

פרשנויות אפשריות:  2סממנים דתיים כלשהם בלבוש. הדורשת תלבושת אחידה ואוסרת על 

(רואה את ג'בארין כנושאת בזכות האינדיווידואלית נגד הפליה על רקע דתה, ואת בית הספר 1

פשרנות —כמבקש לחרוג מן הנורמה של שוויון על מנת לגבש את זהותו הקבוצתית הליברלית

ספר מנהיג סטנדרט אחיד ( לראות בסטנדרט שבית ה2המובחרת על ידיד בית המשפט. 

מי שמבקשת לחרוג מהנורמה השוויונית ולקבל פטור הנובע מזהותה  –ושוויוני, ובג'בארין 

 הדתית קבוצתית כמוסלמית.

: הקים בית ספר חרדי מחיצה בין שני חלקי כיתה ו הפריד בין בנות לפס"ד עמנואלבהשוואה 

אלית היא זכותן של הבנות הספרדיות ממוצא ספרדי לבנות ממוצא אשכנזי. הזכות האינדיווידו

לשוויון, ואילו הזכות הקבוצתית הנה זכותה של הקבוצה האשכנזית החרדית לשמר אורח חיים, 

ובכלל זה מערכת חינוך שתתאים לאופי הקבוצה , ומכאן לפטור מהנורמה האוסרת הפליה. 

הזכות  בניגוד למקרה , בית המשפט לא קיבל את עמדת בית הספר ו לא פסק לטובת

 הקבוצתית של בית הספר להפרדה, אלא קבע כי מדובר בהפליה פסולה. 

נשים יושבות  -)הפרדה בין גברים ונשים באוטובוסים של אגד פס"ד רגן פס"ד על כפייה דתית:

של רגן, וזכות קבוצ' של חרדים. בית המשפט קיבל חלקית  האינדיבידואליתזכותה  -מאחורה(

עו כי ההפרדה מותרת כל עוד אינה כפויה. בפס"ד שביט את התביעה הקבוצתית, בקוב

)לאפשר כיתוב על מצבת אמה שיכלול את תאריך לידתה ופטירתה על פי הלוח הלועזי ולא על 

פי הלוח העברי, דבר שנאסר על ידי רב בית הקברות של חברה קדישא בראשון לציון(: זכות 

חופש מצפון או לכבוד הדם. ביהמ קיבל קבוצ' של חרדים לאכוף את נוהגי הדת לעומת זכותה ל

 את העתירה ודחה לחלוטין את זכות הקבוצ'.

 ג. שלוש הבחנות והצידוקים להן

 הבחנות כדי להבין את הפסיקות הסותרות:  3
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אם הקבוצה התובעת התחשבות באופייה , או בעניין אחר הקשור  -רוב מול מיעוט .1

פליה או הפגיעה האחרת בזכויות להיותה קבוצה , הנה קבוצת רוב, ואם ההדרה, הה

מופנות כלפי קבוצת מיעוט, תפחת הנטייה להתחשב בתביעותי ה. אם היא קבוצת 

מיעוט, ואילו הקבוצה המודרת או המופלית לרעה הנה קבוצת רוב, תגבר הנטייה 

להתחשב בתביעותיה.  הבחנה זו מאותתת את יחסי הכוח בחברה. )במקרים מסוימים 

סיה מתייחסים לנשים כמיעוט. וגם ההבחנה בין מיעוט חרדי האכלו½ אל אף שהן 

ומיעוט ערבי בגלל הכוח הפוליטי של חרדים יחסית לכוח הערבי(. בפס"ד השופט עמית 

בספק אם חרדים נחשבים כמיעוט בכלל בגלל הגידול הטבעי של הקהילה החרדית. 

יעוט הופכת אף אזי קבוצת מ -בנוסף צריכים להתחשב במצבים של מיעוט בתוך מיעוט

 היא לרוב, צריכים להתחשב ולבחון את זכותה הקבוצתית. 

 צידוק להבחנה:

כוללות מתן אפשרות לקבוצה לשמר את אופייה ולנהוג  מטרות של זכויות קבוצ' (א

על פי מנהגיה והקבוצות הזקוקות ביותר הגנה מפני שחיקה של תרבות או אופיין, 

יטרליים של המדינה לבין הכללים שלהן ואשר הסבירות להתנגשות בין הכללים ה נ

יכולות להבטיח את תרבותיה ונוהגיה  -גדולה יותר, הן קבוצות מיעוט. קבוצות רוב

 גם מחוץ לכותלי ביה"מ. 

העומדים מאחורי התביעה לזכות קבוצתית ,כגון דעות חשד למניעים פסולים  (ב

קדומות, גזענות, הדרה וכדומה . כאשר קבוצת רוב מדירה קבוצת מיעוט, גובר 

החשש שמניעיה פסולים, חשש שאינו קיים כמעט כאשר קבוצת מיעוט מדירה את 

 discreet andפגיעה במיעוטים כרוניים  -קבוצת הרוב. )במשפט אמריקאי

insular minorities  .תזכה ביקורת שיפוטית מחמירה יותר 

 

הקשר חוקתי. לקבוע את מידת עוצמתה של התביעה הקבוצתית  -פרטי מול ציבורי .2

ושל הרציונלים העומדים מאחוריה. שיקולים המרכזיים: ; אם המדינה ממנת את הגוף 

שבו מדובר והאיזו מידה; אם הוא מספק שירות ציבורי חיוני; אם הוא פועל במישור 

 הציבורי באיזו מידה. 

יבורי, כך חלות עליו ביתר שאת חובות כגון ככל שהגוף קרוב יותר למעמד צ צידוק:

איסור הפליה, שמירה על זכויות וכד ומה, וכך הוא רשאי פחות לחרוג מכללים אלו 

 מתוקף סיבות פרטיות משלו.

 

)אינה מוכרת במפורש בפסיקה( ההבחנה בין מצב סטטי למצב  -סטטי מול דינמי .3

ל יציבות יחסית. בהקשר של דינמי היא הבחנה בין תהליכים של שינוי לבין מצבים ש

התביעה הקבוצתית, במצב דינמי היענות לתביעה הקבוצתית תעודד או תאיץ תהליך 

של התרחבות הקבוצה או תביעותיה, ואילו בהקשר סטטי מטרתה העיקרית של 
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היענות לתביעה הקבוצתית היא שימור המצב הקיים או שימור הקבוצה מפני לחצים 

ות בגודל הקבוצה ,היכולה להתבטא הן מבחינה גאוגרפית חיצוניים. הראשון , דינמי

והן מבחינה מספרית. כך הדבר במקרים שבהם נדונה הפרדה גאוגרפית בדיור ובחינוך 

הנובעים מגודלה של קבוצה אחת אל מול אחרת, וכן שאלות של רגולציה דמוגרפית. 

ההקשר השני  –דינמיות מבחינת שינויים בנורמות של הקבוצה לכיוון של הרחבת  

תביעותיה כלפי חוץ, כלפי החברה הכללית או הסמוכה לה, או שינויים בתביעותיה 

 כלפי  פנים, כלפי חבריה, כולל כלפי מיעוטים בתוכה.

 צידוק:

חלק מהתהליכים הדינמיים עלולים להביא לתוצאות שליליות, כגון חיכוך בין חלקי  (א

הקצנה ופגיעה גדולה יותר  אוכלוסייה או, במקרה של דינמיות במערכת ערכים,

 במיעוט שבתוך המיעוט.

הרציונלים שניתנו להכרה בזכויות קבוצתיות מתאימים יותר למצב סטטי של  (ב

 שימור מאשר לעידוד מצב דינמי של התרחבות או שינוי. 

כאשר לקבוצה יש נטייה להתרחב, בהתפרסותה הגאוגרפית או בעוצמת  (ג

לה גם תביעות הנוגעות לאופי הספרה  תביעותיה, הדבר עשוי להעיד על כך שיש

הציבורית במדינה, ועל כך שפעילותה אינה נובעת רק מן הרצון להתבודד ולשמר 

 את אופייה בספרה הפרטית של הקבוצה. 

 ד.  החלת ההבחנות על המקרים השונים

 קריית שמואל מול קעדאן -הפרדה/הפליה בדיור. 1

 הקבוצתית.ביהמ פסק לטובת הזכות - - קריית שמואל

תביעה של מיעוט, והפגיעה או ההפליה הנלווית לה היא הפליה כנגד  רוב מול מיעוט: (א

 קבוצת הרוב בחברה הישראלית ובסביבה הקרובה קבוצת היהודים החילונים.

את נושא הדיור קשה לאבחן כציבורי או פרטי כיוון שרובן המכריע של  פרטי מול ציבורי: (ב

הקרקע בקריית שמואל היא קרקע  -דינה. מצד אחדהקרקעות במדינה הן בבעלות המ

של מינהל מקרקעי ישראל, מצד שני השכונה הוקמה עוד לפני קום המדינה כשכונה 

שיתופית על ידי גוף פרטי ומאז שימרה מאפיינים של ניהול עצמי. ביהמ מדגיש עובודות 

 אלו באופן שתומך בהכערתו לטובת הזכות הקבוצתית. 

המאפיין הבולט ביותר בפסק דין הוא המידה שבה התביעה הקבוצתית  סטטי מול דינמי: (ג

ניתנת לאפיון כַמׁשמרת מצב, ולכן כסטטית, ולא כתומכת בתהליך דינמי של התרחבות 

השטח שהתפנה הוא בלב  -הקבוצה או דרישותיה. מאפיינים סטטים:מבחינת גאוגרפית

יישובו באוכלוסייה שונה הסטטי: מבחינה גאוגרפית ש –השכונה ולא בפאתיה, מכאן  

אופי השכונה נשמר  -לא יוכל לעודד תהליך של התרחבות השכונה; מבחינת ממד הזמן
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 60לאורך זמן, ולפיכך ניתן לראות בתביעתה ניסיון לשימור מצב שהתקיים במשך יותר מ

יש לגיטימציה של אנשי השכונה להסתמך על  -שנה. היבט ההסתמכות שמודגש בפס"ד

 אופייה. 

 דאןקע 

 יש "אופי" פרטי לשכונה. -דומה לקריית שמואל -פרטי מול ציבורי (א

 רוצים לשמר את האופי הקיים של היישוב.  -דומה ל קריית שמואל -סטטי מול דינמי (ב

קבוצת הרוב היא היהודים והקבוצת המיעוט  -הבדל העקרי בין הפס"ד -רוב מול מיעוט (ג

היא הערבים בישראל. אין לקבוצת הרוב הזאת "אופי ייחודי שעליו היא מבקשת לשמור" 

)השופט ברק( אבל זה שולל ממנה "פרטיותה". לפי השופט ברק  הקבוצה אינה נפרדת 

ינה קבוצה "פרטית" ואין לה מכלל הציבור בישראל, או מן המדינה כולה, ומכאן שא

אינטרס גם בשימור אופי "פרטי" זה. בנוסף, בשוללו את קיומו של אופי ייחודי ליישוב, 

הוא גם שולל את טעמה של התביעה הקבוצתית כתביעה לשימור המצב הקיים (סטטי) 

מפני האיום שבכניסת תושבים ערבים רבים ליישוב. כניסה כזו אינה מאיימת על אופי 

 ב, כיוון שהנשיא ברק אינו מכיר באופי ייחודי כזה.   היישו

 פס"ד חורב

איסור נסיעה בשבת רחוב בר אילן בירושלים. לא קשור לדיור ספציפי אלא מבנה השכונות 

החרדיות בירושלים. החרדים הם המיעוט שרוצים להטיל מגבלות של התחשבות על 

העותרים טוענים שהכביש הראשי פרטי או ציבורי?  -החברה החילונית הרוב. השאלה כאן

בירושלים הוא בעל אופי ציבורי, אבל החרדים מדגישים האופי הפרטי של השכונה. אם 

נראה שהפסיקה תהיה בעד זכויות קבוצ' אבל יש את המבחן של  –נתייחס לזה בלבד 

רחוב בר אילן לא היה סגור לתנועה מאז ומתמיד. החשש העיקרי של  -דינמיות וסטטיות

ים, ושל הציבור החילוני בירושלים, ה יה מכך שקבלת העתירה תתמוך בתהליך העותר

דינמי של התרחבות השכונות החרדיות על חשבון השכונות החילוניות, ובסגירת הרחוב 

הם יראו מעין חותם להצלחתו של תהליך זה באזור מסוים. בית המשפט נותן לכך הכרה 

וימות בלבד, אך בממד ההנמקה של פסק חלקית, בהגבילו את סגירת הכביש לשעות מס

הדין אינו רואה בכך שיקול רלוונטי הנכנס במסגרת שיקולי המידתיות, ואף דוחה שיקול 

 זה במפורש כשהוא מכוון את מבטו אל עבר המקרה הספציפי בלבד. 

 הפרדה/הפליה בחינוך –ג'בארין מול עמנואל . 2

 ג'בארין
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ה המוסלמית היא מיעוט אך בתוך החברה בתוך הבית ספר התלמיד רוב מול מיעוט: (א

הישראלית הערבים הנוצרים היא יותר מיעוט. מבחינת יחסי הכוח בתוך החברה 

הערבית, הקבוצה המוסלמית היא קבוצת הרוב. בשל כך, התביעה שלה לשימור 

ולהתחשבות חלשה יותר מאשר אילו הייתה זו קבוצת מיעוט בתוך החברה הערבית 

 מבחינת יחסי הכוח.

 בית ספר פרטי. פרטי מול ציבורי: (ב

פסה"ד אינו מייחס חשיבות להבחנה זו במפורש. לפי פורת: לדעתי,  סטטי מול דינמי: (ג

קשה להבין את תוצאת פסק הדין בלי לראות בו תגובה לתהליכים דינמיים בתוך החברה 

הערבית, שבעקבותיהם צוברת הקבוצה המוסלמית/דתית דומיננטיות, והיא מתרחבת 

בון הקבוצה הנוצרית או החילונית/מערבית )עם מתאם מסוים בין שתי הקבוצות על חש

כניסתם של חברי  –האחרונות הללו(. קבלת העתירה היית ה עשויה לעודד תהליך דינמי 

 –הקבוצה המוסלמית /דתית לתוך בית הספר החילוני/מערבי באופן שיאיים על אופיו 

 של דבר. ומכאן סיבה נוספת לדחיית העתירה בסופו 

 עמנואל

החרדים הם מיעוט, אבל בתוך הבית ספר הספרדיות הן מיעוט, וישנו  רוב מול מיעוט: (א

 רוב של אשכנזיות. 

בית הספר הוא במעמד של "מוכר רשמי" ואינו חלק מהחינוך הממלכתי.  ציבורי מול פרטי: (ב

עם זאת, מידת ה"פרטיות" שלו נמוכה באופן ניכר מזו של ג'בארין, מידת החופש שיש לו 

בקביעת תכנית הלימודים קטנה יותר, והוא כפוף לפיקוח הדוק יותר. בנוסף המוסד מקבל 

 מהתקציב מהמדינה.  85%

שה להעריך אם הדרה או הפליה כנגד ספרדים הן תהליכים ההולכים ק סטטי מול דינמי: (ג

ומקצינים ברוב החברה החרדית, וקבלת העתירה עשויה לעודד את התרחבות המגמה,  

 ייתכן שגם חשש כזה עמד ביסוד פסק הדין. 

 :פס"ד אבו שמיס

. עתירתם של הורים ערבים ביפו לקבל את ילדם לגן עירוני שבו ילדים יהודים בלבד

העתירה התקבלה ומכאן הזכות הקבוצ' של גן הילדים )לשמר האופי היהודי( נדחתה מפני 

זכות האינדיווידואלית של אבו שמיס כנגד הפליה. דומה לקעדאן, קבוצת רוב של יהודים 

אין חשש  -מאד ציבורי. בנוסף -מבקשת להתבדל ולהפלות כנגד ערבים. בניגוד לג'בארין

 החברה הערבית דוחקת את רגלה של החברה היהודית ביפו. ממשי מתהליך דינמי שבו 

 רגן מול שביט -כפייה דתית. 3

 רגן 
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 רוב מול מיעוט: מיעוט בתוך מיעוט )מבחינת כוחן נשים מיעוט בתוך החברה החרדית(.  (א

פרטי מול ציבורי: חשוב במיוחד. אוטובוס ציבורי. העובדה שבקרב נוסעי הקווים הללו יש  (ב

רוב חרדי משווה להקשר אופי פרטי מסוים, אך במידה מוגבלת ביותר, כיוון שה ם פתוחים 

 גם למי שאינם חרדים, וכאמור מדובר בחברה הקשורה בקשר הדוק למדינה. 

מתנגדת בתקיפות לאפיון המקרה כדוגמה לשימור  -סטטי מול דינמי: לפי נויה רימליט (ג

תרבות וטוענת כי למשפט היה תפקיד אקטיבי בשינוי שחל בחברה החרדית אל עבר יתר 

הפרדה והקצנה בעמדות ביחס  לצניעות. בהמשך לכך מראה גילה שטופלר כיצד נהגים 

שרות של הפרדה והדרה של נשים מתעצמים, והכרה באחד מהם מזינה ומחזקת את האפ

להכרה באחר. צריך היה אפוא לתמוך בקבלת העתירה, והוא יכול להסביר מדוע התקבלה 

 באופן חלק. 

 שביט

שופטים חשין וברק, שניהם בדעת הרוב המקבלת את העתירה, והשופט אנגלרד, המבקש 

 בדעת המיעוט לדחותה. 

רוב מול מיעוט: קבוצה חרדית היא מיעוט, אבל יש לה כוח שניתן לה מן המדינה והיא  (א

 בעלת אופי של רוב. 

פרטי מול ציבורי:*חשוב להכרעה. חברה קדישא הנה גוף פרטי, ובהקשר זה היא מבקשת  (ב

להיות שקולה למועדון פרטי, שעל המבקש להתקבל בשעריו להתכבד ולכבד את כלליו. 

כריע של היהודים נקברים בבתי קברות דתיים של חברה קדישא, ובקבורה אולם, הרוב המ

אזרחית נקברים רק שיעורים נמוכים מקרב האוכלוסייה . אם כן, לחברה קדישא יש בפועל 

מונופול בנושא הקבורה, שאותו היא מקבלת מן המדינה, והיא חולשת אפוא על משאב 

ציבורי, ואין היא זכאית לאותו פטור  חיוני לאזרחים. מכאן אפשר להסיק שאופייה הוא

 שהיא מבקשת ולאוטונומיה מלאה בכל הנוגע לכללים הנוהגים בבתי הקברות.

סטטי מול דינמי: הרב בראשון לציון הנהיג כלל שהחמיר עם הציבור והכביד עליו יותר  (ג

משעשו כללים של רבנים אחרים. הכרה בתביעתו עשויה להתפרש כמעודדת מגמה 

 אפשרית. 

 ניתוח ביקורתי של הנמקה בפס"ד ושל פס"ד שאינם מתיישבים עם ההבחנות ה.

 טענתי כי המודל המוצע מסביר את רוב המקרים, אך לא את כולם. 

מדוע אין זכויות קבוצתיות אלא רק אינטרסים  -ו. הצעה למסגרת נורמטיבית רחבה יותר

 קבוצתיים
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"זכויות חברתיות" אינו מדיוק, אלא מינוח  הבחנה בין זכויות לבין אינטרסים והטענה כי המינוח

"או "תביעות קבוצתיות". מכלול התביעות הקבוצתיות  יותר מדיוק יהי "אינטרסים קבוצתיים

שנדונו במאמר זה אינן מעלות טענת זכות, במובן החזק, אלא טענת התחשבות באינטרס של 

ה זו השלכות נורמטיביות הקבוצה או טענה חלוקתית להפניית משאבים חברתיים אליה. להבחנ

חשובות על עוצמתן של תביעות קבוצתיות אל מול תביעות אינדיווידואליות ועל דרך הניתוח 

של התנגשות ביניהן. טענתי מבוססת על מערכת מושגית ונורמטיבית המבחינה בין פגיעות 

קרים של מכוונות לפגיעות לא מכוונות, והגורסת כי זכויות, במובנן החזק, מתקיימות רק במ

 פגיעות מכוונות מצד המדינה. 

 פגיעות מכוונות ולא מכוונות בקבוצות.   –זכויות אל מול תביעות להתאמה  .1

קבוצות וחברים בקבוצות יכולים להיפגע מפעולת המדינה , או מפעולות הנעשות בחסותה 

( לסבור מתד המדינה מרדיפה, הפליה מכוונת, נסיונות הדרה, 1בשתי דרכים: 

יפים שליליים וכו'. המשותף לכל הפעולות הללו הוא שהקבוצה היא המושא ליחס סטריאוט

(קבוצות 2שונה ושלילי, והפעולה האמורה מייחדת אותה לשלילה בין קבוצות אחרות. 

וחבריהן יכולים להיפגע מפעולות של המדינה שאינן מכוונות כלפי הקבוצה ואין להן כל 

החלטות מדיניות המקדמים מטרות שאינן קשורות  קשר לקבוצה. מגוון כללים, פעולות או

לקבוצות, ושאינן פסולות בפני עצמן, יכולים להתנגש עם נהגים של הקבוצה, עם אינטרסים 

שלה ועם ערכים תרבותיים החשובים לה. דג':האיסור הפלילי החל על עישון סמים מסוכנים 

 בארה"ב אבל יש שבטים ילידיים שיש מסורת של עישון פיוטי. 

פעולות מקנות לקבוצה או  –טענת פורת היא שתביעות נגד פעולות מהסוג הראשון 

פגיעה מכוונת בקבוצה ובחבריה ממניעים פסולים במובן החזק של המילה.  –לחבריה  

למדינה, למוסדותיה ולגופים הקשורים לה או הנהנים מחסותה אסור להפלות במכוון נגד 

פעול מטעמים המשקפים דעות קדומות, קבוצות, אסור לרדוף קבוצות, אסור ל

סטריאוטיפים נגד קבוצות וכדומה, ומכאן שלחברים באותן קבוצות יש זכות במובן החזק 

נגד פעולות כאלו של המדינה. מרגע שהוכיחו כי אלו אכן הטעמים שביסוד פעולתה של 

שבו המדינה, הם אינם צריכים להוכיח עוד דבר, והם אינם צריכים לעבור לשלב נוסף 

תתחרה תביעתם עם תביעות אחרות של יחידים או אינטרסים ציבוריים ותעמוד לאיזון 

פעולות של פגיעה שאינה ממוקדת  –מולן. מנגד, תביעות נגד פעולות מ הסוג השני 

או לחבריה, כלומר מטעמים כשרים שאינם קשורים לקבוצה  –בקבוצה אינן מקנות לקבוצה  

יעות כאלו מקנות להם אינטרס, לעתים אינטרס חזק, שיש ולחבריה זכות במובן החזק. תב

לאזן בינו לבין האינטרסים האחרים של יחידים ושל כלל הציבור. דרך אחרת להבין תביעות 

מסוג זה היא לראות בהן תביעות להתאמה שגם הן על פי הניתוח המוצע כאן, אינן מקנות 

 זכות כי אם רק אינטרס. 

 הסבר וצידוק להבחנה .2
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ים נובעים מהמאפיינים המבניים השונים של שני סוגי התביעות הללו. תביעות הצידוק

להתאמה אינן תביעות זכות אלא אינטרס בעיקר משום שיש לראות אותן כתביעות 

חלוקתיות, למשאבים חברתיים, ולא כך הדבר באשר לתביעות נגד פגיעות מכוונות. אם 

נה מושגית הנוגעת לדרך שבה טיעונים כן, אין כאן טענה מוסרית דווקא, אלא בעיקר טע

 שונים ותביעות שונות מתפקדים כעניין שבעובדה. 

 סיכום ביניים והערות מספר  .3

 ÌÈÈÈ· ÌÂÎÈÒפגיעות מכוונות של המדינה בקבוצות מקנות להן זכות במובן החזק של 

המילה למניעת הפגיעה. הכרה בזכות זו אינה כרוכה בעלות במובן של משאבים חברתיים, 

ומרגע שהוכחה פגיעה מסוג זה אין צורך לאזן אותה עם שיקולים נוספים. פגיעות לא 

מכוונות של המדינה בקבוצות יש לראות כתביעות להתאמה. ככאלו, הן מצביעות על 

אינטרס ולא על זכות, יש להן עלות במונחים חברתיים ממשיים, ויש לאזנן עם תביעות 

 והה מדי, הן לא תתקבלנה. ואינטרסים אחרים. אם עלותן תהיה גב

 הערות:

פגיעה מכוונת בקבוצה לא תיחשב פגיעה בזכות קבוצתית אלא פגיעה בזכות  (א

אינדיווידואלית. לדוגמה, הפליה נגד יהודים ,בשל דעות קדומות נגד יהודים, היא 

פגיעה בזכות האינדיווידואלית לשוויון של כל אחד מחברי הקבוצה ולא בזכותם 

 הקבוצתית. 

העובדה שמדובר בתביעה להתאמה ולא בתביעת זכות, אין משמועתה שלמשפט  (ב

 החוקתי אין עניין בה. 

תביעות להתאמה דורשות, מעצם מהותן, התייחסות לקבוצה, אך אין מדובר בהכרח  (ג

בקבוצה בעלת כל המאפיינים שנדונו בהקשר של זכויות קבוצתיות קבוצה המעצבת 

הגים, תרבות, היסטורי ה משותפת, קוהרנטיות את זהות חבריה, שיש לה כללים, נ

 וכו'. 

 החלת הניתוח על פסקי הדין שנדונו במאמר   .4

 בין הפליה פסולה להתאמה –פסקי הדין וההבחנה בין זכויות לאינטרסים  (א

אם יתקבל הניתוח המושגי לעיל, ביה"מ צריך לשנות את הטיפולוגיה שלו. בפס"ד 

ג'בראין ניתן לזהות התנגשות בין חופש הדת של התלמידה המוסלמית, ג'בארין, לבין 

האינטרס של אחידות של בית הספר. הוא מסווג את חופש הדת כזכות, שבתוך 

צאת מעל לאינטרסים . לפיכך, המערכת הדוקטרינרית שפיתח בית המשפט העליון נמ

רק פגיעה קשה וממשית באינטרס, בהסתברות גבוהה למדי , יכולה להתגבר עליה. 

האיזון הזה נקרא "איזון אנכי", שם המשקף את ההבדל ההיררכי האמור בין זכות 

לאינטרס. ואולם, על פי הניתוח המוצע כאן, לג'בארין לא נתונה זכות, במובן של 

הספר. תביעתה היא תביעה קבוצתית להתאמה. בעובדות המקרה  המילה, כנגד בית
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אין אינדיקציה להתנכלות מכוונת מסוג זה, שכן טעמיו של כלל האחידות שהנהיג בית 

הספר אינם נוגעים במישרין לבני דת האסלאם, ואין לפרש אותם כמונעים על ידי 

ן חופש הדת( אלא סטריאוטיפים ודעות קדומות. לא מדובר אפוא בתביעת זכות )כגו

ג'בארין מבקשת כי בית הספר יגמיש את הכללים כדי  –בתביעה קבוצתית להתאמה 

שתוכל להשתלב בו בלי לוותר על מצוות דתה. תביעה להתאמה, על פי הניתוח 

שהוצע, לא תתקבל באופן אוטומטי, כיוון שיש לה עלויות, ולכן יש לבדוק את הנזקים 

קבלתה. בפס"ד עמנואל ההפרדה היא תוצאת -באיבקבלת התביעה לעומת הנזקים ש

 בשל כך קמה לבנות מזרחיות הזכות לשוויון.  -של דעות קדומות וגזענות

פסקי הדין וההבחנה בין דרישת התאמה רגילה לדרישת התאמה בצורה של  (ב

 היתר להפליה פסולה, וההבחנה בין פרטי לציבורי. 

יעה לפטור מהנורמה האוסרת בעמנואל התביעה הקבוצתית של בית הספר היא תב

הפליה פסולה. היא אינה תביעה לאיזון בין ערכיה )הפסולים בעיני המדינה( של 

הקבוצה לבין זכות התלמידות שלא להיות חשופות להפליה, אלא תביעה לפטור 

מהנורמות של המדינה ולביסוס אזור עצמאי הפועל על פי נורמות משלו. זוהי כמובן 

ינם ליברליים בתוך מסגרת ליברלית. מיעוטים אלו מבקשם הבעיה של מיעוטים שא

פטור מהנורמות הליברליות, כיוון שהם מבקשים להתבדל מן המדינה ולהיחשב גוף 

פרטי הפועל על פי נורמות שונות. עם זאת, פטור כזה יינתן רק לגוף פרטי, כגון קבוצה 

סור להפלות מטעמים תרבותית נפרדת, ולא לגוף של המדינה, כיוון שלמדינה עצמה א

 פסולים.

()כמו 1סוגים.  2תביעות קבוצתיות להתאמה, על פי הניתוח המוצע, יכולות להיות 

גבארין( הקבוצה מבקשת התאמה למנהגיה וצרכיה באופן שמטיל עלות על המדינה, 

אך אינו מתנגש עם איסור או עם טענת זכות, כיוון שמניעי הקבוצה אינם פסולים. 

מדובר במדינה לעומת קבוצה פרטית, יש לערוך איזון בין האינטרס  במקרה זה ,כאשר

של הקבוצה להתאמה לבין האינטרסים הלגיטימיים של המדינה. ואולם , ככל שהגוף 

שממנו מבקשים התחשבות והתאמה פרטי יותר, כלומר רחוק יותר מן המדינה, כך 

בוצה מבקשת ()כמו עמנואל( כאשר הק2נמוכה יותר חובתו להיענות לדרישה. 

התאמה למנהגיה באופן שמתנגש עם ערכי המדינה, וכאשר הקבוצה מבקשת היתר 

לפעול על פי טעמים פסולים, כגון דעות קדומות והפליה. כאשר מדובר במדינה לעומת 

גוף פרטי המבקש התאמה, יש לאזן בין הדרישה להתאמה )במובן של פטור( לבין 

בדילים בין תביעות מסוג זה לבין תביעות מאפיינים המ 2העלות שתיגרם למדינה. 

התאמה אחרות:א( לעניין האיזון בין איסור הפליה לבין דרישת ההתאמה, יש לדייק 

ולהגיד כי איזון כזה אינו נערך ישירות אלא ברמה אחת גבוהה יותר. ב( במקרים 

שבהם הדרישה להתאמה היא דרישה לפעול על פי טעמים פסולים, כגון טעמים 

ככל שהגוף המבקש התאמה הוא ציבורי יותר, כלומר קרוב יותר למדינה, לא מפלים, 
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זו בלבד שתביעתו להתאמה חלשה יותר, אלא שהיא הופכת לבלתי לגיטימית, כיוון 

שלמדינה אסור לפעול מטעמים פסולים ומטעמים מפלים. אין למדינה פטור מאיסורים 

למידת הקרבה של הגוף  מסוג זה. לכן, במקרים כאלה יש חשיבות רבה במיוחד

 למדינה. 

 

 החלת העקרונות על שלוש ה הבחנות בנוגע לזכויות קבוצתיות .5

כל שלוש ההבחנות יכולות לשמש אינדיקטורים למידת הפרטיות או הציבוריות של  .א

הגופים הנדונים. במקרים של דרישה להתאמה, מידת הפרטיות או הציבוריות של כל 

ה, אם בכלל, יש להתחשב בדרישת ההתאמה. אחד מן הצדדים תציין באיזו עצמ

 ככלל, יש להתחשב בדרישת התאמה כאשר היא מופנית מגוף פרטי לגוף ציבורי.

ההבחנה בין רוב למיעוט יכולה לסייע בהבחנה בין הפליה מטעמים פסולים לבין  .ב

דרישת התאמה. כאמור ,הפליה מטעמים פסולים אסורה על המדינה מכול וכול. 

לקבוצות פרטיות היתר לבצע אותה, אך זאת בהתחשב בעלות ההכרה לעתים ניתן 

 בהיתר כזה.

 להלן האופן שבו כל שלוש ההבחנות עוזרות בשני התפקידים האלו:

בקריית משמואל ההכרה בשכונה כפרטית תומכת בדרישתה להתאמה  פרטי מול ציבורי:

ן הזהות הדתית של רוכשי ומחזקת אותה בדרך של פטור מהנורמה הרגילה ,שהיא עיוורת לעניי

הבתים. בקעדאן: ההכרה כיישוב ציבורי מחלישה את תביעתו להתאמה ואם נראה אותה 

כבקשה להתאמה בדרך של פטור מנורמה של הפליה פסולה, היא הופכת לבלתי ליגיטימית. 

ההכרה בפרטיות מחלישה את הדרישה כלפיו להתחשבות בדרישת ההתאמה.  -ג'בארין

בציבורית הופכת את דרישת ההתאמה בצורה פטור מאיסור על ההפליה ההכרה  -עמנואל

 פסולה ללא לגיטימית. 

ההבחנה שמדובר במיעוט המפלה נגד רוב מורידה מחד גיסא  -קריית שמואל רוב מול מיעוט:

את הסיכוי שמדובר בהפליה בשל מניעים פסולים של דעות קדומות , וכך הופכת את הבקשה 

ת מאידך גיסא היא מחזקת את מידת הפרטיות של הקבוצה כקבוצת להתאמה לבעייתית פחו

ההבחנה בין רוב למיעוט מחזקת מצד אחד את סבירות  -מיעוט ואת דרישתה להתאמה. קעדאן

לכך שמדובה בהפליה מטעמים פסולים ומצד שני מחלישה את התביעה הקבוצתית להתאמה. 

כשייכת לקבוצת רוב מחלישה את ההכרה בבית הספר כקבוצת מיעוט ובג'בארין  -גבארין

הזיהוי  -התביעה הקבוצתית ומחלישה את החובה החלה על בית הספר להתחשב בה. עמנואל

של הקבוצה הספרדית כקבוצת מיעוט מחזק את הסברה שמדובר בהפליה בשל טעמים 

 פסולים. 
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מדובר מדובר על שמירת מצב, אין נטייה לגדול, ולכן  -קריית שמואל סטטי מול דינמי:

בהפחתת החשש שהתביעה להתאמה היא בעצם תביעה ציבורית במטרה להשפיע על אופי 

שימור מצב ודחייתה יכולה לחזק תהליך דינמי של  -המדינה וכן מורידה את המחיר. קעדאן

שחיקת הקבוצה הייתה יכולה לשמש לטובת התביעה הקבוצתית, וההתעלמות ממנה בפסק 

עובדה שהמיעוט שביקש התאמה נמצא בתהליך התרחבות ה -הדין החלישה אותה. גבארין

מעלה את מחיר ההכרה בדרישת ההתאמה ומעלה חשש לתביעה שיש לה משמעות גם 

העובדה שרמת הדרישות של הציבור החרדי עולה מעלה  -בעיצוב הפרה הציבורית. עמנואל

ני את המחיר ההכרה בדרישת ההתאמה ומחלישה טענות המסתמכות על שימור מצב מפ

 שחיקה.
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 יחס הציבור החרדי לציונות –חרדים לציונות" "– 4שיעור 

', עושה מנגל בעודו קשור בידו 68הוצגה בשיעור קריקטורה של ישראלי בזמן חגיגות עצמאות 

האחת לארה"ב, בידו השנייה לטרור האיסלאמי, ועל רגלו משקולת בדמות אירופה. לדברי 

אלא אמירה: הציונות היא פה, ישראל היא כאן, אבל המרצה אין פה אלמנט של דימוניזציה, 

מה היא כבר הביאה לנו או יצרה לנו? יש לה את הטרור האיסלמי מחד, את ארה"ב הכובלת 

אותה מאידך, את אירופה שמכבידה עליה, ותוך כדי היא חוגגת עצמאות. המרצה מציין 

מצד החרדיות שהמדינה מתפקדת, ניתן להתגאות בהישגיה ולכן יש איזשהו צורך 

המיינסטרמית להסתייג במידת מה מישראל הזאת. נדון כעת ברקע להסתייגות זאת של האדם 

החרדתי המיינסטרימי )זה שלא מנפנף בדגלי אשף, שלא שורף דגלי ישראל( שיש לו יחס מאוד 

 פושר כלפי ישראל.

 

 חרדים וציונות

פעמים רבות אנו חושבים  עמדת החברה החרדית היא אמביוולנטית, ולה שורשים עמוקים.

שיש נטייה לאנטי ציונות בקרב הציבור החרדי, ואכן יש מתח מסוים בין הרעיון הציוני לרעיון 

החרדי. על אף זאת, ניתן לומר שרוב החברה החרדית אינה תופסת עצמה כאנטי ציונית. 

ידות קיימות בה תתי קבוצות שנוקטות בגישה אנטי ציונית מוחלטת ומיליטנטית, כמו חס

סאטמר )שהפגינו בלונדון בעבר נגד ישראל ונגד הצהרת בלפור(, נטורי קרתא וחלק מהעדה 

החרדית. מה שמייחד את המיעוט הקולני והקיצוני הוא התפיסה שמדינת ישראל קמה מחטא 

טבעית; ועד שדבר זה לא יגיע, כל ניסיון של -יש לצפות לביאת המשיח שיתגלה בצורה על –

אם מדובר בחילונים או בחרדים, יחשב לחטא, עוול, ועיוות של היות יהודי.  עלייה בכוח, בין

האדמו"ר מחסידות ממונקאטש אסר על קריאת הדף היומי בנימוק שזה מקרב את החסידים 

 למיינסטרים החרדי שאינו אנטי מספיק כלפי הציונות.

מקור של שפע עם זאת, ברור שהיהדות המסורתית ידעה כיסופים עמוקים לא"י, שנתפסת כ

"לעולם ידור  –והשגחה מיוחדים. גם התנ"ך וגם התלמוד מכירים בשבח הדיור בארץ ישראל 

אדם בא"י אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחו"ל, ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל 

לוה..." עם ישראל לדורותיו התפלל לחזרה לא"י, -דומה כמי שיש לו א -הדר בארץ ישראל

לא ניתן להתכחש יונות בסה"כ מגשימה מטרה זו, ומצליחה היכן שכולם נכשלו. אם כך, והצ

 לחיבור הטבעי לכאורה בין הציונות למסורת היהודית.

" )ליקוט של דעות רבנים מקיצוניות שונות, שיוצאים 1902 "קול קורא מתוך הספר "דעת רבנים"

כנגד הציונות( : "אל אחינו בני ישראל... להציל תורה ומצוות, אמונה ודת, וכל הסגולות שהורישו 

לנו אבותינו, מידי המטעים החדשים בקרבנו, שנוסדו יחד לעקרן חלילה משורשן, בשם חיבת 

שכל עיקר )קריאת קודש להציל מפני הציונות(....  תציונוציון הקדושה, שמכנים אותה בשם 
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)מודגש במקור(....." מאחורי רעיות הציונית אינו אלא לעקור דת משה וישראל משורה 

הרעיון הציוני לא עומדת רק תמימות של מציאת מפלט ליהודים, אלא מניע  אפל שכל עיקרו 

 לעקור דת משה וישראל. 

 ות נגד לרעיון הציוני:כל שאר הקבוצות באירופה העלו טענ

 הרעיון נידון לכישלון ולא יעמוד במבחן ההיסטוריה. .1

 מטרת הציונות לעקור דת משה וישראל ולהמציא את היהדות מחדש. .2

הרעיון הלאומי הוא רעיון זר )היהודי הדתי אינו האדם הלאומי במובן שהציונות  .3

 מייצגת(.

בקרב הציבור החרדי. דוגמא עדכנית לכך יש מאבק מול מגמות של מודרניזציה וישראלאיזציה 

בהתייחסות לכך שהשם מבטיח את ארץ  –מתוך יתד נאמן )מוסף שבת קודש, סוכות תשע"ח( 

ישראל לאברהם אבינו אומרים ביתד נאמן "מבטיח? לא בדיוק", לעמים אחרים יש מולדת, 

ה ותרבות קבוצת אנשים שחיה יחד בטריטוריה משותפת, המפתחת היסטוריה, אתניות, שפ

משותפת, זהו אופי לאומי משותף, וכך נוצר עם. כשמדובר ביהודי חסרים המרכיבים המרכזיים 

של האופי הלאומי. אפשר להיות יהודי ולגור בצרפת וגם בארה"ב, אפשר להיות יהודי בלי 

 לדבר מילה בעברית, כלומר אין אופי לאומי ליהודים; העם היהודי נטול סממני לאום.

 

"... העם היהודי עבר מסלול אחר לגמרי. הדת היהודית היא נטולת סימני לאום? האם באמת 

הוא נצרף בכור ההיתוך המצרי, ובתוך אנקת הגלות הנוראה עבר את הכשרתו הלאומית. הוא 

יצא ממצרים כאוסף של פרטים, כמצבור של יחידים. ואז, למרגלות הי סיני, ניצק לתוכו החומר 

 וא הפך לעם..." כלומר ישנו מודל לאומי אלטרנטיבי.המדבר. עם קבלת התורה ה

 

עליון לשיבה לארץ ישראל. לפי הציונות הדתית, -בתפיסה היהודית יש לחכות לאיזה סיוע חיצוני

היהודים מסייעים לעצמם לשוב לארץ ישראל. איך נתפסת השיבה לארץ ישראל בקרב 

ב לישראל, אך מכוחות של מישהו אכן עזר לציונים לשו –החרדים? תשובתם של סטמ"ר 

טומאה ולא של קדושה. הרב מבריסט )אולי המצאתי שם?( אמר שאחרי השואה הקשה היה 

עת רצון, אך היהודים קלקלו אותו. אחרי השואה קיבלו היהודים היתר לחזור לישראל, ויכול 

יונים. כל זה לא בגלל הציונים, אלא למרות הצ –היה להיות פה טוב, אך היהודים הרסו את זה 

 הטיעון בא ואומר שהציונות היא רעיון זר.

, וזאת משום רעיונות המיליטריזם, הלאומיות בן גוריוןספר יהושע היה הספר האהוב על 

אך האם החרדים רוצים  –והכיבוש שהוזכרו בו. רעיונו של בן גוריון היה לחזור לתקופת התנ"ך 

בוססת תלמוד, ואין הלכה בתקופת לחזור לתקופת התנ"ך? רוב התרבות היהודית החרדית מ
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יש מתח עמוק ברעיון לחזור לתקופת התנ"ך. בן גוריון אמר שהתורה התרבותית של  –התנ"ך 

המסורת, של ההלכה, אינה תורת משה מסיני. לדבריו, גם היהודים שאינם שומרי מצוות היו 

 ארץ.בתור רעיון לאומי של כיבוש ה –במעמד הר סיני, אך הם חווים אותה אחרת 

הלאומיות דוחה את הדת;  –ציוני דגול, אומר שלא צריך להיות שום ספק  פרץ סמולנסקין,

אמרה בתוקף "אנחנו דת, לא  19-אנחנו קודם כל עם. היהדות הרפורמית בתחילת המאה ה

עם", אנחנו דת פרוטסטנטית, כמו חברינו הגרמנים, "גרמנים בני דת משה". גם חרדים 

אלה. חרדים הונגרים שרצו לרצות את המשטר המתחלף ההונגרי אמרו מסוימים אמרו דברים כ

 אך הלאום פתוח למיקוח". –"אנחנו הונגרים בני דת משה 

, פובליציסט חרדי מוצלח, מבטא את הלך הרוח של הציבור החרדי הרב אוריאל צימר

ציוני והמיליטנטי, שמקבל את המדינה ומשתתף במדינה במובנים -המיינסטרימי, לא האנטי

שונים. עמדה קלאסית זו אומרת שאין בעיה עם השיבה לארץ; אין התנגדות לעלייה לישראל 

בעיה לחיות בארץ תחת ריבונות יהודית, וזה  )גם בכוח(; לא רואים בכך עבירה דתית; גם אין

 האם היהדות היא תורנית מיסודה או לאומית?  –דווקא נוח. הדיון הוא על מה היהדות 

היהדות  –דוגמא למתח בו חיה היהדות החרדית עם הרעיון של מדינת ישראל הוא יום השואה 

הן וגדולי הדור הלכו יחד החרדית כמעט נכחדה לחלוטין אז; הישיבות על תלמידיהן ועל ראשי

למוות אכזרי. מעטים ניצלו מידי הצורר הנאצי. השואה היוותה אירוע טראומטי עבור הציבור 

החרדי. איך ייתכן שהציבור החרדי לא מציין את יום השואה וגם לא מציע אופציה אלטרנטיבית? 

ם לא מכירים בטבת כיום ציון יום השואה, אך רוב החרדים ג 10הרבנות הראשית קבעה את 

ברבנות הראשית. אין יום אבל ייחודי לשואה, אך תשעה באב נחשב כיום צום ואבל כללי על 

כל המאורעות הקשים, וביום זה החרדים מציינים אבל גם על השואה, לצד הקטסטרופות 

 האחרות.

מתוך כתב  זיכרון השואה מפרספקטיבה חרדית", -"חרדים מהשואהפפר מזכיר את המאמר 

יך עיון, לפיו התפיסה הציונית קושרת בין קיום הגולה למאורעות השואה, ולאחר מכן העת צר

להקמת מדינת ישראל. השואה מגויסת לנרטיב הישראלי בתור סיומה הטרגי של יהדות הגולה 

ופתיחת עידן חדש בחיי עם ישראל. לא עוד יהדות חסרת כוח, חלשה, לא עוד הליכה כצאן 

רת את הסיפור באופן אחר. היא רואה בשואה אסון נוסף לטבח. הקהילה החרדית מספ

לא אבדן בלתי נתפס, בוודאי לא כזה  -בשרשרת האסונות המתרחשים על העם היהודי בגלותו

הגורר אחריו התארגנות היסטורית מחודשת שמהותה גאולה. כדי להבטיח את נרטיב המשך 

יה ההיסטורית של השואה. שרשרת הגולות, נזקקת החברה החרדית שלא להעצים את הטרגד

החברה החרדית מדגישה את הקו הרציף העובר בין פרעות הגלות השונות לחורבן יהדות 

אירופה, תוך סימון ההמשכיות בין עולם התורה המפואר שהתקיים לפניה לבין שיקול הקהילה 

ת. החרדית בארץ ישראל לאחריה.  באותו האופן ממש מעוצב גם זיכרון השואה בקהילה החרדי
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לא הנצחה פורמלית, טקסית ובולטת, אלא זו המתגלגלת בהמשכיות וטבעיות לאורך לוח 

כל  –השנה ובין מעגלי החיים השונים. כלומר, מדובר בתפיסה הרואה את האבל כפרטי 

משפחה מתאבלת על האובדן הפרטי שלה, זה לא נתפס כאבל קיבוצי. ציון יום אבל ממלכתי 

 הציונות, את מה שמנוגד לתפיסת החרדיות את השואה.מבטא את היהדות החדשה, את 

מקהילת  ח"כ ישראל אייכלרהציונות נתפסת כתנועה מחלנת, מרחיקה מהדת. לדבריו של 

בעלז, אשר מחזיק קו שמרני ומתלהם בכל הנוגע לעניין הציוני, וזאת על אף היותו חלק עמוק 

אות המחשבה היהודית ביום מהחברה הישראלית ומהכנסת. לפי דבריו, יש לשמור על עצמ

 העצמאות הציוני; מדינת ישראל לא תומכת בדת ישראל, אלא מנתקת את היהודים מיהדותם.

, בל נשכח ביום העצמאות הציוני, חייבים אנו לשמור על עצמאות המחשבה היהודית"

ניתוק ילדי . היום הזה נהיית לעם. כי יום העצמאות היהודי הוא יום קבלת התורה

התורה והאמונה, במשך שישים ושבע שנים, זהו אסון לאומי בקנה מידה  ישראל מן

. הבה נחשב מסלול מחדש, איך להציל את שארית הפליטה, מתכנת היסטורי

ההתנתקות הלאומית, שניתקה מליוני נשמות ישראל, מאמירת "שמע ישראל". אין 

 להשלים עם השתלטות התרבות הרעה על עם ה' בארץ הקודש...".

ח"כים החרדים הם כמו הח"כים הערבים? לח"כ החרדי לא נוח עם ההשוואה הזו. האם ה 

יש לו סיפור  –היהודי החרדי באיזשהו מקום רוצה להרגיש שהוא חלק מהסיפור הישראלי 

מקביל וסיפור משותף, רק שלא כולם מבינים את הסיפור הזה כמו שצריך, מדובר בפער בהבנה 

 של ציבור במדינה. 

בערך היה מפרסם מדיי שנה מודעה עם איחולי חג  1974ע" )של אייכלר( עד שנת עיתון "מודי

שמח לקראת יום העצמאות ומפרסם תנחומים לקראת יום הזיכרון. מדוע הפסיק העיתון עם 

הפרסומים הללו? היהדות החרדית בישראל גדלה מאוד ונכנסה לציבור הכללי בעל כורחה. 

ר להקפיד על התבדלות כאשר באים יום יום במגע עם קשה יות –הדבר מציג בפניה דילמות 

יהודים לא חרדים; הרעיון המתבדל מתקיים פחות טוב בחברה גדולה; חברה קטנה ומתבדלת 

ששומרת על אוטונומיה תרבותית יכולה לקיים את היחס הבריא הזה ולאחל איחולים לחברה 

בחברה הכללית, מחייבת הכללית. החברה הגדולה יותר, שהיא בעל כורחה מעורבת יותר 

התבדלות יותר תקיפה. זהו הרעיון החרדי שמיוצג ע"י המנהיגים החרדיים ויתד נאמן, עד כמה 

 זה באמת ריאלי?

 בחברה בישראל בשנים האחרונות:שחלו תמורות 

ליצמן מקהילת גור הוא לא סגן, הוא ח"כ  החברה החרדית נהייתה פחות מתבדלת. .א

מוערץ. החשיפה לאינטרנט יצרה שינויים שקשה להתכחש אליהם, החברה החרדית 

לוקחת חלק בארגונים בעלי השפעה ארצית, מעורבת במגוון מישורים בחברה. אופי 
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ההתבדלות אינו עוד טוטאלי שאינו מאפשר כל מגע עם החוץ, אלא התבדלות השומרת 

ן החברה החרדית לבין התרבות החילונית )המאיימת על מהות החרדיות(. מרחק בי

המרצה נותן דוגמא על טקס חרדי ביום הזיכרון לחללי צהל שהוזמן אליו, שמדגיש 

שהחרדים מבקשים להרגיש חלק מהציבור הישראלי, ולכן עושים זאת בדרכם )בלי 

ם: החללים "שלהם" הם יש פה אמירה של החרדי –" בטקס וכו'...(  73לשיר "חורף 

גם חלק מהחללים "שלנו". החרדים כחברה גדולים מדיי כדי לא להיות חלק מזה, 

המאבקים של פעם אינם המאבקים של היום, המכנה המשותף של החברות השונות 

הוא רחב. לחרדים אפשרות להשפיע על השיח וגם לפרות מהשיח, ועם זאת עדיין יש 

מנגד, אומר שהדבר הזה  ח"כ אייכלרת החרדיות. לעמוד על המשמר ולשמר את מהו

יהודי לאומי לא יכול להיות יהודי חרדי, הרי היהדות מקורה במשהו  –הוא אוקסימורון 

 אירופאי, חילוני, הגובר על הדת. –לגמרי חוץ תורני 

יש יותר בתי מדרש של חילונים  דתית.-החברה הכללית נהייתה פחות אנטי .ב

י לחזור בתשובה(, אין יותר הפגנות של השומר הצעיר )המבקשים ללמוד תורה בל

, מדינת ישראל נהייתה 70-וה 60-בלב מאה שערים בשבתות כשם שהיו בשנות ה

המקום הכי מעודד ותומך בלימוד תורה ובמניעת התבוללות, לאומיות יהודית בישראל 

וון של מעניקה זהות יהודית גם ליהודים שאינם שומרי מצוות, ניתן לראות קיום מג

 המרחק בין הלאומיות לדת הולך ומצטמצם.   –מנהגי ישראל בישראל 

 

 בעניין זה כתב פפר במאמרו:

כך הפכה מדינת ישראל למרכז התורני העולמי, לתומך הגדול בהיסטוריה "

ידי החרדים(, ולגורם של -של לימוד תורה )בסיוע של לחץ פוליטי שהופעל על

בין הדמוגרפיה הישראלית המשגשגת ראו את ההבדל  –מניעת התבוללות 

לבין האסון הדמוגרפי של יהדות התפוצות. הנקודה האחרונה מדגישה בפרט 

את הערך של לאומיות יהודית, גם בגרסתה החילונית, שמעניקה ליהודים 

שאינם שומרי מצוות זהות יהודית. גם מעבר לים, הציונות תסייע ליהודי חילוני 

לשאת יהודייה )וכמובן להיפך( יגדלו. כיום, אנו להזדהות כיהודי, וסיכוייו 

רואים בקרב ישראל החילונית גם שיבה למורשת יהודית, ללימוד של טקסטים 

יהודיים ולקיום מגוון רחב של מנהגי ישראל. בקצרה: גרסת הלאומיות 

בין  –הישראלית נותרה אמנם חילונית, אבל המרחק שבינה לבין היהדות 

גם ההתבדלות החרדית עוברת תמורה  ומצטמצם.הולך  –העם לבין הדת 

משמעותית. קשה לדבר על חברה מתבדלת כאשר שר הבריאות החרדי )כבר 

לא סגן( הוא הפופולרי ביותר במדינה. כן ניתן לראות את שחיקת חומת 

ההתבדלות באלפי החרדים הגודשים קמפוסים אקדמיים רבים, בבוגרים 
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י, ובפתיחת מגוון מסגרות ללימודים הנכנסים במרץ לשוק התעסוקה הישראל

כלליים )לבנים( גם עבור גילאים צעירים יותר. בכלל, קשה להעלות על הדעת 

קיומן של חומות התבדלות הרמטיות בעידן של מידע פתוח. החשיפה 

לאינטרנט יצרה שינויים חברתיים ותרבותיים שאין להתכחש להם. תעיד על 

"שטיסל" בקרב הציבור החרדי, וכן כך הפופולריות של סדרת הטלוויזיה 

תופעות אלו מצביעות על  תופעות רבות נוספות שאין כאן המקום למנותן.

שינוי באופי ההתבדלות של הציבור החרדי. לא עוד התבדלות טוטאלית 

שאינה מאפשרת כל מגע עם החוץ, אלא התבדלות השומרת מרחק בין 

על מהות החרדיות(, תוך החברה החרדית לבין התרבות החילונית )המאיימת 

הימנעות מהסתגרות הכופרת שלא כדת בחובות אזרחיות. בצדק שואפת 

החברה החרדית לחיות בעידן המודרני בלי לקבל בעיוורון את מכלול ערכי 

והלאומיות הישראלית בכלל. אך לצד אימוץ מרחק תרבותי בריא,  –המודרנה 

ילוי המסגרת החלה החברה החרדית ליטול חלק משמעותי ופעיל במ

אם במאבקים פוליטיים שבעבר היו נחלת המפד"ל )כגון  –הלאומית בתוכן 

על השבת(, אם בארגונים שהפכו לבעלי השפעה ארצית, ואם במעורבות 

 ."ציבורית מוגברת במגוון מישורים

מקור ראשון יהושע פפר, "כך שינו החרדים את הגישה ליום העצמאות"       

(1.5.2017) 

 קריאהחומרי 

 יתד נאמן: - ארץ התלויה במצוות

ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל או למדינת ישראל, לפי הבעלות המשפטית המקובלת. היא 

"אם בחוקותי תלכו". הארץ תלויה  -בבעלות הקב"ה, והוא השאיל אותה לעם ישראל בתנאי 

פה מנסה הקב"ה במצוות, ואם לא נקיימם הארץ "תקיא" אותנו. הרש"ר הירש: מתקופה לתקו

ישראל עדיין לא עמדו  את ישראל, האם למדו מהגלות והאם הם מוכנים כבר למדינת התורה.

ישנו חשש שכאשר יהיו באדמת ישראל הם יפריזו בערכה ובערך של העצמאות  במשימה זו.

 המדינית, יתרחקו מהתורה ויחזרו לעבוד עבודת אלילים במרחב הציבורי.

מקום לאורך זמן מפתחת שפה משותפת, הגדרה לאומית משותפת בד"כ קבוצה הגרה באותו 

ויוצרת תרבות וזהות לאומית משותפת. כשמדובר בעם היהודי, שלושת המרכיבים לא נוגעים 

הפך  ם ישראלטריטוריה, שפה וזהות לאומית. אפשר להיות יהודי ללא ארץ משותפת. ע –אליו 

 הדבר המאחד הוא התורה. –הארץ  לעם עם קבלת התורה. מתן התורה הוא מולדתו, לא
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הקמת המדינה במציאות עוכרת דת אינה תואמת את מציאותה הרוחנית של הארץ. חילול 

הארץ על ידי יושביה, מטמא את הארץ. המגמה של חילון העם עלולה לגרום להתבוללות 

 יש תנועה גדולה של התקרבות ושיבהיחד עם זאת,  ולהיעלמותו של העם מדפי ההיסטוריה.

 למקורות.

קיצון ימני הרואה בארץ ישראל כמצווה החשובה ביותר ושם את כל  נוישהאויבים של הארץ: 

שאר המצוות האחרות בצד )עולים להר הבית למרות האיסור, עוצמים עיניים לשלטון עוכר 

מבקשים ליצור תרבות של עם חדש,  – השמאל הינו אויבהדת, לא מחזקים חיי תורה(. גם 

 ל עם יהודי ונוהגים כאילו הארץ בבעלותם.ללא תרבות ש

איבדו את אהבת הארץ, כפי שאהבוה החרדים אולי עקב עימות עם הציונות שאינה יהדות, אף 

ציון והציונות, שלעולם לא  –גדולי הדורות. ארץ ישראל ומדינת ישראל הן שתיים שאינה אחת 

 יתחברו.

 רושלמי:לוי יצחק הי -  לציונות והחרדים מהציונות החרדים

"עקירת דת משה  –מלחמת החרדים בציונות הינה מלחמת קודש. הציונות מוצגת כטמאה 

ציוניות אחרות, דבקו בארץ -יטציוניים, לעומת קבוצות אנ-וישראל משורשה". חרדים אנטי

הם מתנגדים לציונות המדינית והמעשית, אך . הנעל הישראל וראו בישיבה בה ובבנייתה מצוו

ת היהודים. הגאולה תבוא בידי שמיים, ולא בידי אדם. יהודי חרד מצפה המקדמת את מדינ

לביאת המשיח. הציונות היא תנועה כופרת בעיקרה, לא רק כי מקימיה הינם חילונים ברובם, 

 לא ניתן לעשות גאולתנו בכוח עצמנו. –תה הוא יסוד הכפירה ולאלא עצם פעי

רה ומצוות )האדמו"ר מלובאוויץ'(. המתנגדים מקיימי תו וא רק כאשר יהיהימצוות יישוב הארץ 

שלא ידחקו את הקץ, שלא  –ת השבועות שהשביע הקב"ה ה אפרכמראו את התנועה הציונית 

 יעלו בחומה, שלא ימרדו באומות העולם וכו' )מסכת כתובות(.

"דעת הרבנים": התנועה הציונית כל עיקרה הוא לעקור דת משה ויכולה להוביל לרעה גדולה. 

 .רץ ישראלמרית, מדינת יהודים ומקלט באוה חם באו להטעות ובדו גאולציוניה

ציוניים, היו אף ציוניים ביניהם )הרב שמואל מוהליבר, -לא כל החרדים ולא כל הרבנים היו אנטי

 הרב יצחק יעקב ריינס(. טענו כי יישוב הארץ קודם את ביאת המשיח.

ציונית החלה בקיבוצים היהודיים באירופה, עם הופעת "חובבי ציון" ו"חיבת  -המלחמה האנטי

הרב ציון" והתגברה עם הקמת התנועה הציונית בראשותו של הרצל ועם ייסוד "המזרחי". 

 באה מתוך הכרה והיכרות עמוקה. וריינס קומם נגדו רבנים רבים דווקא משום שציונות

רכת הסתה ואף בחרמות. הם החשיבו יחס חיובי להרצל כחטא, היתה מלווה במעהמלחמה 

וכן השוו אותו לישו. באותה העת רוב הרבנים המרכזיים ביהדות החרדית התנגדו לציונות. 



- 38 - 
 

אפילו הרב קוק לא נמנה עם התומכים )פרסם מאמר ב"הפלס"(, אך הוא הביע תקווה 

ה או ישירה עם התנועה פה עקישהדברים ישובו לידי תיקון. הרבנים אסרו לא רק על פעול

מטרות ציוניות: תרבות, השכלה,  5הציונית, אלא אף על עלייה. המלחמה הופנתה בעיקרה נגד 

חינוך, לשון עברית וקהילות משותפות. הם התנגדו לתחיית הלשון העברית, לבתי ספר עבריים 

וכנעים שהציונות הטילו חרם לכל מי ששיתף פעולה. הם היו מש –)אף דתיים( ולהשכלה בכלל 

 נוצרה כתחליף לדת.

הרב פינס, דמות בולטת בישוב הישן בירושלים, נתן יד לאליעזר בן יהודה בפעילותו להשלטת 

הדיבור העברי. המלחמה הגיעה לעיצומה אחר הקונגרס הציוני הראשון, הצהרת בלפור 

שמו על המוקד  ציוניים-ובראשית המנדט הבריטי וארגון הישוב העברי בארץ. החרדים האנטי

את הרב קוק, שהסכים לשמש כרבה של ירושלים ולאחר מכן של ארץ ישראל. הוא "נחשד" 

בגישה חיובית להשכלה, לחינוך עברי, ללשון העברית ולספרות. הוא הבקיע את החומות שבנו 

ציוניים כמחסום בפני הציונות בעולם החרדי. הוא הטיל סימני שאלה והאמין שאמנם -האנטי

הציונית התגלתה בסימני החול שלה, אך עתיד החול להיות בסיס לקודש, ולכן לטעמו  התנועה

ו יירושלים. הוא תמך בציונות, עודד עלייה ובעינ –את צד הקודש אצלו גם כל יהודי צריך ליצור 

ו על זעמציוניים -רק בארץ ישראל יכולה האומה להשיג את השלמות הרוחנית. החרדים האנטי

, אלא גם בגלל שהבקיע את החומות שהם יצרו נגד ל הדברים לעילבגלהרב קוק לא רק 

ההשכלה. הרב קוק אף שיתף את החילונים בייסוד הרבנות וחילוניים הההתחברות עם 

הראשית, דבר אשר הוביל לזעם רב ולכרוזי תועבה. מעשה בוטה נוסף מבחינתם היתה 

נאומו ו סיטה העברית בירושליםהשתתפותו של הרב קוק במעמד הפתיחה החגיגי של האוניבר

היה חיובי בעיקרו, הוא אהב את הלשון ללימוד האקדמי בו נשא תפילה. יחסו של הרב קוק 

 הפיוטית ואף היה מיודד עם חיים נחמן ביאליק.

 הציונות, המושתת על אמונה, בערה מעצמותיו.

לם החרדי, אך ונית נראה כי מתנגד הרב קוק היוו את הרוב בעויצ-יטבספרות החרדית האנ

ה ארצית השנייה של תנועת המזרחי התרחשה בהיכל ישיבת ידהווע המציאות היתה שונה.

מאה שערים, ואף אירועים ציוניים נוספים. באותה תקופה הישוב העברי התכונן להקמת 

מדינה, ובמסגרת זו התארגנו הקהילות ונוסחה חוקת הקהילות. המחנה החרדי, בראשות הרב 

אסיפת הנבחרים ובמוסדותיה, בלד, לא רק החרים את הכנסת ואת ההשתתפות דיסקין וזוננפ

אלא אף דרש זכות להקמת קהילות נפרדות ומתבדלות ולהכרה בעדה החרדית כישות 

ציוני הקיצוני -חותו של הרב זוננפלד, הפך ללוחם האנטיישלבהאן, אשר פעל -עצמאית. ד"ר דה

האן, הובילה לכך שניתן תוקף חוקי לעדה -דהביותר. המערכת הפוליטית, שבעיצומה נרצח 

ראל. למרות המאבקים, ישה מערכת פנימית של יציאה מכנסת החרדית במעמד עצמאי. החל

ובעיקר עקב השואה והמאבק להקמת המדינה, עם השנים חלה התמתנות והיו גם תופעות של 
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ציוני. הקנאות עברה -ישיתוף פעולה עם הציונים. החלו פילוגים במחנה החרדי הלא ציוני והאנט

 ל"נטורי קרתא" ולכמה חצרות חסידים.

 הפוליטיים-הציבוריים-נטרייםמם הפרלילמרות השינויים ב"אגודת ישראל", שהשתלבה בחי

 במדינה, עמדתה הבסיסית נגד התנועה הציונית נשארה.

 רחלי איבנבוים: –זיכרון השואה מפרספקטיבה חרדית  –חרדים מהשואה 

אינו טריוויאלי בקהילה החרדית.בחברה החרדית לא מציינים יום זה כי הוא  ציון יום השואה

מעלה על נס התקוממות שגרמה למוות של חפים מפשע. מדינת ישראל, לעומת זאת, מקשרת 

בין הריסות היהדות מול הנאצים לתקומתה. החורבן שחווינו בשואה, הינו הצדקה להקמת 

 המדינה.

 ונות של הישראליות והחרדיות, הרי השואה היא של כולנו?מהי הסיבה לצורות הזיכרון הש

צמצמה  ,םיהשמידה משפחות ומרכזים יהודיים חרדי –מכה קשה בעולם החרדי  ההשואה הכת

את הקהילה החרדית מספרית, אך גם את הנהגתה. גודל הקטסטרופה לא איפשר את שחזורה 

שכיות, עיצבו החרדים זיכרון המלא של הקהילה החרדית באירופה. כדי לייצר אתוס של המ

שואה משלהם. מערכת החינוך החרדית שילשה את מספר תלמידיה, חל מעבר מהמשימה 

אמונה כי הקמת תפתחה הלימודית של הישיבות, למשימה דתית, חברתית וחינוכית. ה

חיזוק  -הישיבות בארץ היא התשובה לשואה, הנקמה בנאצים היא המשכת מורשת הקורבנות 

 התורה.

תיזה לגלותיות. השואה היא סיום של פרק אומלל ומדינת ישראל -שובה הציונית היא אנטיהת

ה פשת יהדות אירולורבן. החברה הישראלית מדגישה את חהינה התחלה חדשה מתוך החו

ואת גודל החורבן, המהווה הצדקה למדינת ריבונית. לעומתם החרדים רואים בשואה כמעמידה 

רציפות המסורת היהודית. ולכן, היתה צריכה לטשטש את גודל אתגר ברציפות ההיסטורית, ב

 האסון, והפכה אותו לפרק הירואי של ניצחון הצוררים הרבים.

הנצחת השואה בחברה החרדית הוצאה מהמרחב הקולקטיבי אל המרחב המשפחתי והאישי 

בעת על שם קרוב שנספה(. נמנעו מציון ציבורי ומק צאצא)הגדלת התא המשפחתי, קריאת שם 

סדרי אבל קולקטיביים. דבקות בתורה ובמצוות והמשכיותן נתפסו כניצחון הרוח היהודית על 

 מזימת הנאצים להכחידנו.

ההתמקדות בהנצחה היוותה התמודדות עם הרוחות הציוניות שתפסו את הרבנים כמי שלא 

 ו לעלייה.השואה ולמנוע אותה, לעומת הציוניים שקראאת הצליחו לחזות 
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ציוניות של המחנה החסידי. רבנים ואדמו"רים -אה ערערה את העמדות האנטיתקופת השו

השואה  שונים שהטיפו נגד הציונות והעלייה, חזרו בהם מעמדותיה ועשו מאמצים לעלות.

מאתגרת את העולם החרדי וכוללת שאלות אידיאולוגיות המערערות את השקפת העולם 

השמירה על חומות החברה החרדית דרשה מאמץ  החרדית ומרמזות שהציונות היא פתרונן.

ים יותר אף טענו כי לא הגלות היא שגרמה יניכר, אליו גם גויס זיכרון השואה. קולות קיצונ

 לחורבן, אלא דווקא הבגידה הציונית בגלות היא שהמיטה חורבן.

 סיפור השואה של האחת מאיים על האחרת. עבור הציונות השואה היא סיום הגלות, והחיים

פי ההשקפה החרדית, רק הגאולה המשיחית -בארץ הם תחילת הגאולה. בניגוד לכך, על

גם אם הוא כבר  –המיוחלת, זאת שתביא לנו את בית המקדש, תסיים את גלות עם ישראל 

 יושב בארץ ישראל.

כדי להתמודד עם איומים אלה, הוכרחה היהדות החרדית לפרוש מהקולקטיב היהודי, וגם 

 הלאומי של היהדות הציונית. בזיכרון השואה

התפיסה הציונית קושרת בין קיום הגולה למאורעות השואה, ולאחר מכן להקמת מדינת ישראל. 

השואה מגויסת לנרטיב הישראלי בתור סיומה הטרגי של יהדות הגולה ופתיחת עידן חדש בחיי 

סון נוסף עם ישראל. הקהילה החרדית מספרת את הסיפור באופן אחר. היא רואה בשואה א

בשרשרת האסונות המתרגשים על העם יהודי בגלותו. כדי להבטיח את נרטיב המשך שרשרת 

הדורות, נזקקת החברה החרדית שלא להעצים את הטרגדיה ההיסטורית של השואה. החברה 

החרדית מדגישה את הקו הרציף העובר בין פרעות הגלות השונות לחורבן יהדות אירופה, תוך 

בין עולם התורה המפואר שהתקיים לפניה לבין שיקום הקהילה החרדית סימון ההמשכיות 

בארץ ישראל לאחריה. באותו האופן ממש מעוצב גם זיכרון השואה בקהילה החרדית: לא 

הנצחה פורמלית, טקסית ובולטת, אלא זו המתגלגלת בהמשכיות וטבעיות לאורך לוח השנה 

 ובין מעגלי החיים השונים.

 

  



- 41 - 
 

 יחס הציבור החרדי למשפט –משפט לחרדים  – 5שיעור 

כיצד העולם החרדי מתמודד עם המשפט הישראלי וכיצד החברה הישראלית מתמודדת עם החרדים 

  במשפט.

דברי הרמב"ם: הרמב"ם אוסר על יהודים לדון בפני ערכאות גויים ולפי דין שאינו דין תורה. האיסור 

תקף גם אם הדין המהותי שדנים בו הגויים שווה במשמעותו ותוצאותיו לדין היהודי. מי שכן דן בפני 

לדון מול "המרים יד בתורת משה רבנו". האיסור כולל איסור -ערכאות דויים נחשב לפי הרמב"ם ל

הדיוטות: יהודים שאין להם הכשרה מספיקה כדי לדון אדם לפי דין תורה. אולם, אפשר להשתמש 

בערכאות גויים בשעת הצורך כאשר אין אפשרות להגיע לבתי הדין הרבניים. נק' המוצא של היחס של 

למרים יד הציבור החרדי למשפט הישראלי הוא שמי שמגיע לדון בדיני גויים ובערכאות שלהם נחשב 

 בתורת משה רבנו. 

במדינת ישראל הדין שמופעל אינו דין תורה, לכן האם בית המשפט של מדינת היהודים שווה לבתי 

המשפט של הגויים בחו''ל? בית המשפט הישראלי הוא בימ''ש שיהודים הקימו, ומחיל את המשפט של 

צורה די חוצה מגזרית, הרבנים כנסת ישראל. האם עובדה זו עוזרת לפרש אחרת את דברי הרמב''ם? ב

מסכימים שהעובדה שמערכת המשפט בישראל מיישמת חוק שכתבו יהודים, ע''י יהודים, לא פותרת 

את הבעיה המניח לנו הרמב''ם. הפעלת דין גויים משמעותו כבוד לדין גויים וקבלה על עצמנו את דין 

 הגויים.

באי בודד שאין להם דיינים היודעים לדון לפי החזון איש מספר על קהילה יהודית  -הלכת החזון איש

דין תורה, וקובע כיצד היא אמורה לדון בסכסוכים בין אדם לחברו ובין אדם לקהילה. לפיו אותה קהילה 

כל מקרה לגופו. שכן אם יסכימו לחוקים הם מחללי  -יהודית צריכה לדון ללא כללים, לפי אינטואיציה

את התורה. מוסיף החזון איש ומחמיר שאם מדובר  תן תורה חיללחוקה, שכן אם דנת לפי חוק אחר מדי

על יהודי שדן לא לפי דין תורה, הדבר מגונה יותר מדיון מול גוי שדן לפי ערכאות גויים, כיווןש מדובר 

לכן אין לפסיקת היהודי שמפעיל דין שאינו דין  -בהדרת דיני התורה על ידי היהודים לטובת משפט הבל

גם לקהילה שאין לה אפשרות לדון לפי דין תורה, אסור לפי דין גויים ועליהם י. תורה תוקף משפט

 ואולם, נראה שהדבר לא מציאותי, קשה לפסוק ולהכריע ללא חוקים, גם ככה ייווצרלדון ללא כללים. 

  חוקים מאליהם גם אם הקהילה לא מתכוונת. 

לכונן משפט עברי ומערכת  ןבניסיורב ציוני, היה מאוד מעורב  -הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל

משפוט הכפופה למסורת ישראל במובן זה או אחר: טען כי יותר גרוע מיהודים שהולכים לערכאות גויים, 

גרועה העובדה שעם ישראל בארצו לא יפעילו  דין תורה במשפט. המשפט המדיני בהגעה להישג של 

אנחנו פורשים ממסורת אז אנחנו יותר גרועים ריבונות חייב לתת ביטוי למסורת הדורות היהודי וככל ש

 מהיהודים שחיו במדינות אסלם ובמדינות הנצרות ודנו בערכאות גויים.

: כמעט כל הרבנים שדנים בתחום מתבטאים בחריפות נגד בית המשפט. ובעיקר נגד רבנים נגד בג''צ

ור החרדי היה מפנה בית המשפט העליון כמייצג את תפיסת המשפט הישראלית. היינו מצפים שהציב

את זעמו כלפי הכנסת ולא כלפי בית המשפט כיוון שהכנסת היא מחוקקת החוקים, אך החרדים הם 
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חלק מהרשות המחוקקת לכן הרבה יותר נוח לגנות את בימ''ש, ולפעמים יותר רלוונטי לתקוף את 

 בימ''ש העליון. בימ''ש נתפס כגוף שעובד לבד עם אג'נדה פרטית ועצמאות.

 הרב אלישיבמנסה להראות את  הפניה בג''צ כעבודה זרה.  -מתאר את בג''צ כאלילעדס  יהודה הרב

טען ששופטי בית המשפט העליון  הרב עובדיה יוסףביקר את השופט אדמונד לוי והשווה אותו להמן. 

לא שווים ויש להושיבם בבית משפט תחתון והתבטא בצורה חליפה נגדם. הדחייה של הרבנים את 

מבטאת את הסלידה מכך שמדינה יהודית מקימה מערכת משפט שאין לה כל נגיעה וקשר  בג''צ

למסורת ישראל, שאינה מנסה בשום דרך לפסוק לפי דין תורה. חוץ מהרקע הזה בימ''ש מצטייר ככזה 

בימ''ש שמאלני, אנטי דתי המנסה להצר את עצמאות  -שלא אוהב את הדת, ואת הציבור החרדי ככלי

 די בדרכים שונות )חוק טל, חוק האברכים, קצבאות וכו'(. הציבור החר

 אז מי שופט בין חרדים?

מהציבור החרדי בלבד נותן אמון בבימ''ש הישראלי. כיום חוק הבוררות נותן לכל אדם לברור בין  20%

אנשים לפי שטר בוררות. את שטר הבוררות אפשר להפעיל בהוצל''פ. אותם בתי דין רבניים פרטיים 

ם לפי חוק הבוררות ומפעילים דין תלמודי ודין תורה. אך, לא ברור האם בתי הדין הרבניים יכולים פועלי

לדוגמא: רשלנות  -לדון בכל הסוגיות העולות היום, ההלכה לא מכסה את כל הסכסוכים המודרניים

יה מאוד רפואית, לפי דין תורה לא מגיע למשהו בגלל נזק שגרם לרופא, הרופא התרשל ולא התכוון. יה

קשה לחייב את הרופא את קופ''ח או את המדינה בתשלום פיצויים. אדם שניזוק ברשלנות רפואית 

 יתבע בבית דין האזרחי וגם הרב יתיר לו לתבוע, מדוע יתיר לו לתבוע? 

ישנה תחושה שלא ייתכן שרק לאנשים הלא חרדים מגיעים סעדים, ואין לחרדים סעדים על נזקים. 

יו"ר החינוך העצמאי ידע לפנות  -שהאליטה החרדית יודעת להזדקק לבתי המשפט אביעד הכהן טוען

לבימ''ש כדי לקבל אישור על פעילותו העצמאית של החינוך העצמאי. בניגוד לרטוריקה המתנגדת 

לבימ''ש העליון חלה בפועל רפורמה ושינוי בו פונים החרדים יותר ויותר לערכאות האזרחיות. המנהיגות 

ענת שיש איסור חמור לפנות לערכאות, אך בעצמה פונה לבימ''ש האזרחי שזה עובד החרדים טו

 לטובתה. אביעד כהן מאשים את האליטה החרדית בצביעות. 

הלך הרוח כנגד בימ''ש הישראלי קשור לחילוקי דעות עמוקים בין מסורת ליברלית למסורת יהודית 

ל להרוויח מהשתתפות בתוך המגרש המשפטי הלכתית. אולם, ככל שהציבור החרדי יודע מה הוא יכו

הישראלי כך הוא גם יותר מעורב. חלק מהסיפור הוא עשרות ומאות עורכי דין חרדים המצטרפים 

למערכת המשפטית והופכים להיות סוכנים של מערכת המשפט להביא את בשורת המשפט הישראלי 

בבית המשפט לענייני משפחה  אל הציבור החרדי. לדוגמא, רבים מהחרדים תובעים אחד את השני

מתוך תודעה שהשימוש בה תטיב עם בעל הדין, או בעלת הדין למעשה. גם חרדים רבים מתחילים 

 לעסוק בעריכת דין ואפילו בשפיטה.

הר"ן דן בהתפתחות המשפט ובשאלה האם ההלכה  :)רב ספרדי מתקופת הגאונים( דרשות הר"ן

 שלמה או שיש להשלים את ההלכה במשפט חיצוני?
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ידוע הוא, כי המין האנושי צריך לשופט, שאם לא כן איש את רעהו חיים בלעו... וישראל צריכים זה כמו כל "

)כלומר, האם מצד אחד יש האומות, ומלבד זה צריכין אלהם עוד לסבה אחרת, והוא להעמיד חוקי התורה על תלם.. 

ואין ספק כי בכל אחד מהצדדים יזדמנו שני עניינים, האחד יחייב להעניש  סדר בחברה ומצד שני חוקי התורה?(

איזה איש כפי משפט אמיתי והשני שאין ראוי להענישו כפי משפט צודק אמיתי, אבל יחוייב להענישו כפי תיקון 

אחד מהאניינים האלו לכת מיוחדת, וצוה שיתמנו השופטים לשפוט  סדר מדיני וכפי צורך השעה. וה' ייחד כל

המשפט הצודק האמיתי, והם אמרו: ושפטו את העם משפט צדק... שתכלית מנויים הוא כדי לשפוט את העם במשפט 

 .צדק אמיתי בעצמו, ואין יכלתם עובר ביותר מזה

וות המלך... ראוי מצד משפט צדק, כי למה יומת ומפני שסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו, השלים האל תיקונו במצ

 "....איש, אם לא שידע שהכניס עצמו בדבר שיש בו חיוב מיתה ועבר עליו

הר''ן מציג שיש לסדר את החברה  -הר''ן קובע שגם לגנבים יש חוקי אתיקה, אז ישראל בטוח שצריכים 

ושונים. האחד שיש להעניש איזה  מצד אחד, ומצד שני לסדר את חוקי התורה והשני התחומים  נפרדים

אך יש להענישו על מנת לקיים סדר  -איש לפי מספר אמיתי, והשני שאין להענישו לפי משפט אמיתי

.  בתורה עונשו של גזלןהוא להחזיר את הכסף, אולם אי אפשר להנהיג מדינה חברתי ולפי צורך השעה

יותר להיות גזלן כיוון שלגזלן אין הפסדים. אין האדם בא על עונשו בצורה שלא ישתלם לו  -לפי כלל זה

הר''ן מדבר על דיני ראיות, על מנת להוכיח עובדה יש להביא שני עדים, אם מדובר בדין הפלילי יש 

להביא שני עדים שהתרו בפושע ועל פי כן המותרה ביצע את העברה. הר''ן טוען שאי אפשר להסדיר 

מתווספים לדברי הרן השינוי בצורת החיים ותחומי חברה לפי דיני הראיות והעונשין של ההלכה. 

ההר''ן טוען שההלכה לא מתכוונת ליצור מערכת המשפט החדשים שמתפתחים מידי יום ביומו. 

 על המלך לדאוג לסדר המדיני. יש לקיים מצוות המלך.  -שיודעת לכונן לבדה חברה מתוקנת

תאימים גם למצבים שבהם אין מלך, לכל מעתיק את דברי הר"ן וטוען שהדברים של הר''ן מ הרב קוק

כל שמנהיג את האומה דן במשפטי המלוכה שהם כלל צרכי האומה הדרושים  -מנהיג יש דין של מלך

האם העובדה  -בשעתם. הרב קוק אומר שנחוצה הסכמה רבנית לפסיקת המנהיג והשופט בכל מקרה

 שהרבנים משתמשים בבית המשפט מסיקה הסכמה?  

 מעבר לרטוריקה החריפה של החרדים נגד בימ"ש?מה באמת עומד 

אפשר לומר שמדובר בצורך של יצירת מרחב נפרד ומוגן בשביל הציבור החרדי, האם אנחנו רוצים 

המשפט הכללים , שידונו ויהיו חלק ממערכת חילונית. הרי הרעיון  ישאנשים מתוכנו החרדים יגיעו לבת

דת. הרעיון המתבדל מאוד מתכתב עם הצורך להקים לא משתלב עם רעיון ההתבדלות והתרבות המפר

מערכת משפט נפרדת, יש בתי דין שאמצו את דיני המדינה על מנת לא "לדפוק" את העובד החרדי, 

ישנם אפילו בתי דין שפוסקים לפי דיני הנזיקין האזרחיים על מנת לתקן את החברה. אולם, עדיין יש 

 לבדל את הציבור החרדי. מניעה להשתמש בבתי הדין האזרחיים על מנת

העלה רעיון הנוגע למתח שתמיד קיים בין הצו הדתי לבין הצו המתח בין הצו המוסרי לצו האנושי: 

האנושי. רובנו נתונים לצווים שונים מכיוונים שונים, האדם הדתי נתון לצו הדתי וגם למוסר האנושי. 

א הצו האנושי המוסרי ולא ייתכן שתקום לפעמים ישנו מתח בין שתי המתחים. יש הטוענים הצו הדתי הו

טוען שהמוסר הוא אנושי והדת אינה אנושית ולכן אין קשר בין  ישעיהו ליבוביץ'סתירה בין השניים, 



- 44 - 
 

התחומים ואינם מתקשרים. הצו הדתי לא משרת את האנוש אלא את האל, מי שפועל לפי הצו המוסרי 

את עצמו, ואילו עבודת השם וכל מצוות הדת אין מורד המלכות שמיים, כל מי שפועל לפי צווה עובד 

 להם משמעות עבור צרכי האדם אלא עבור צרכי הדת והשם בלבד. 

דוגמת הסעודה השלישית בשבת חורף: החרדים עושים סעודה שלישית בשבת חורף בצורה הכי רצינית 

הוא שהעולם ההבדל  -שיש בגלל הצו הדתי, לעומת זאת הדתיים הלאומיים עושים ארוחה מינורית

החרדי לוקח את הדת ולוקח מהצו הדתי את הצו האנושי, הצו האנושי היא שאם לא רעבים לא אוכלים, 

ואילו הצו הדתי מורה על סעודה שלישית. בצורה די נרחבת יש נטיה חרדית לעסוק בצו הדתי של 

לתת לו מסורת  הצו האבסולוטי שיודעים -החיים, הצד הדתי הוא הצד שיש לעסוק בו והוא טוב לאדם

 והמשכיות טוב לנו. 

 

 חומרי קריאה

 מרים יד בתורת משה/ אביעד הכהן ❖
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 מודל מנהיגות חרדית –"דעת תורה  – 6 שיעור

 מקורות תפיסת המנהיגות של היהדות החרדית

סה היא שיש להם רוחנית מתקבצת סביב צדיקים )אדמו"רים(. התפי הקהילה החסידית

עליונה יותר, ואם מצטרפים אליהם אפשר לחוות חלק מהחוויה הזו דרכם. כלומר אם נידבק 

הקהילה החסידית מתרכזת סביב  18-בחסידים נוכל לקבל משהו מקדושתם, ולכן מהמאה ה

 הם בנו את הישיבה, שם הרעיון היה ליצור –הערך העליון היה שונה  הליטאיםצדיקים. אצל 

מערכת שתקדם מצוינות ולימוד תורה. הליטאים דבקו בלמדנות כדרך חיים, ולכן בזמן 

שהחסידים בנו את מודל הצדיקים, הליטאים עסקו לבנות מערכת חינוך שתלמד תורה וכן אדם 

  -היה נמדד לפי כישוריו הלמדניים. לכן, האליטות החברתיות בשני העולמות הללו היו שונות

 בחסידות, ואנשים בעלי כישורים למדניים אצל הליטאים.  אדמו"רים )צדיקים(

 

, שדוגלת בכך שגדולי דעת תורה –התפתחה תפיסה חדשה בליטאות 19 -החל מהמאה ה

תורה הם אנשים בעלי סגולות ייחודיות ולכן אלו יכולים להורות את דעתם בכל ענייני הציבור 

ואף בענייני הפרט. הקהילה היהודית לא הבחינה באופן משמעותי וחד בין רב שיעסוק בהלכה 

קהילה ולכן ומנהיגי ציבור שיעסקו בענייני חולין. מטבע הדברים, הרבנים הם בעלי סמכות ב

 הם עוסקים גם בענייני חולין. 

 

כאמור התפיסה החדשה שהתפתחה בקרב הליטאים, "דעת תורה", יצרה חיבור מסוים בין 

הליטאים לחסידים, כי נוצר דמיון לחסידים שגם להם ייחסו סגולות מיוחדות וגם הם הנהיגו את 

מגזר החרדי ספרדי לא היה הקהילה ולא רק עסקו בענייני מסורת. באותה תקופה, במקביל, ה

קיים. היהדות הספרדית הייתה בישראל ובארצות האסלאם בעיקר, שם לא הייתה 

 האמנציפציה מהסוג שהיה באירופה, ולכן גם לא התפתחה הריאקציה החרדית למודרניזציה.

 תהליכי המודרניזציה והציונות מעוררים את הצורך לפתח את דוקטרינת המנהיגות.

הולכת ונחלשת, הרב פחות חזקה מבחינת סמכות ומבחינת  18-ת מהמאה ההרבנות הקהילתי

היכולת שלו לשבת על הכיסא ולהיות במרכז החיים הציבורים. בוטלה האוטונומיה הקהילתית 

ופחות  אירופה של הייתה נטייה לפנות לרבנים הגדוליםשל קהילות מזרח אירופה. ועל כן, 

ות, לפי הרצל, לא גנרלים ולא רבנים יקבעו לנו בענייני . מבחינת הציונלרבני הקהילות הקטנים

המדינה, אלא חילוניים ינהיגו את התנועה הציונית. תנועת המזרחי, שנתמכו בידי הרב ריינס, 

כן ראו עצמם כציונים היו חלק מהתנועה הציונית. הציונות מתחילה כתנועה חילונית יהודית 

ה. עצם כינון התנועה הציונית כליברלית והמנהיגות הרבנית העליונה לא מצטרפת אלי

 ומבוססת השכלה מציבה גם היא אלטרנטיבה למנהיגות הרבנית.
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. אישים מהמחנה פרנסי הציבור האורתודוקסים מנסים להציב חלופה למנהיגי הציונות

תנועה חדשה "אגודת ישראל"  1912-האורתודוקסים בתוך הציונות פורשים ומקימים ב

שמהווה התשובה ל"מזרחי" של האורתודוקסים הציוניים. אגודת ישראל הייתה בעלת יתרון 

דתי ומוסרי בשל העובדה שהם הולכים אחרי גדולי ישראל שהם מורי דרכה של אגודת ישראל. 

ציבור האורתודוקסי רוצים להציב חלופה למנהיגות הציונית אחד הדברים שהם כשמנהיגי ה

 אומרים זה שמדובר בתנועה חילונית פוליטית שתסחוף את הנוער לאמץ זהות יהודית חילונית. 

 

בתקופה ההיא גדולי התורה התוו דרך כללית ונתנו גושפנקא רשמית לארגון. איך משכנעים 

א הדרך הנכונה? אגודת ישראל רצתה להראות יתרון מוסרי את הציבור שאגודת ישראל הי

דתי על פני אחרות ובמיוחד המזרחי, ולכן הם חזרו ואמרו שהם הולכים בדרכם של גדולי 

ישראל. הם מכירים את מועצת גדולי התורה בראשה עומדים רבנים, והגוף הרוחני הזה אמור 

אל דוקטרינה לפיה גדולי תורה באותה תקופה מתפתחת באגודת ישרלהוביל את התנועה. 

. הם לא רק גדולים בתחום ההלכה, אלא שהם יכולים להורות גם בשאלות שאינן הלכתיות

החסידים לא צריכים דוקטרינה כזו, שהרי תפיסת הצדיק החסידית פותרת את העניין הזה. 

די אצל הליטאים לא הייתה תפיסה סדורה כזו מלכתחילה ולכן היה צורך בהתפתחות הזו כ

להקים את מועצת גדולי התורה. בהמשך מועצת גדולי התורה רצה לבחירות בפולין והופכת 

לגוף פוליטי. זאת, למרות שבמקור הקימו את הגוף הזה לצורך התווית דרך כללית וכסמל 

 סטטוס.

 

"כל בעיה יסודית שבחיי עם ישראל  –לתקנון אגודת ישראל מביא זאת לידי ביטוי  27סעיף 

ות מוגשת ע"י נשיאות התנועה וועד הפועל העולמי לפני מועצת חכמי התורה. צריכה להי

החלטות מועצת גדולי התורה קובעות את הקו אשר לפיו פועלים שליחי התנועה בגופים 

שונים". כלומר, הם לא אמורים להוריד הנחיות פרטניות. צריך לפנות אליהם בשאלות יסודיות 

יסדי התנועה, כותב על כך: "אכן, אם אמנם רצונה של 'אגודת והם משיבים. יעקב רוזנהיים, ממי

ישראל' להיות לתמיד הנושאת והמייצגת של כלל ישראל, עליה להתנהל לפי דעת התורה. 

עליה להיות בלתי תלויה בהחלט בכל הזרמים החולפים שבתוך העם הישראלי. על 'אגודת 

תהיה המוסד הרוחני העליון של  ישראל' להתבסס על שלטון התורה. 'מועצת גדולי התורה'

'אגודת ישראל'. מועצה זו תורכב מגדולי התורה, הגאונים של כל הארצות, והחלטתם תהיה 

מכרעת בכל עת שיתהווה צורך לבחון את העובדה המעשית באמת המידה של תורתנו 

 הקדושה ולקבוע את דרך ואופני הפעולות".

בעקבותיהם התפיסה הזו  "דעת תורה", הטענה העיקרית היא שיש כמה שלבים של תפיסת

 . ומתמקדת במנהיג אחד כריזמטי שמנהיג את הציבור הליטאיגדולי התורה ממתנתקת 

 :שלבי תפיסת "דעת תורה"
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 היסטורי-השלב הפרה •

חפץ חיים היה דמות  - ציות לדעת תורה כי זו עצה טובה: החפץ חיים –הרך  – 1שלב  •

כלל אורתודוקסית, ליטאי במקור שהיה מקובל גם על החסידים. היה נתפס כאיש 

תמים, אבהי, קרוב לעם ולא במגדל השן. דמות של קשיש אוהב ולא טיפוס אידיאולוגי. 

למרות זאת, כשאגודת ישראל קמה הוא תומך בה, ונותנים לו מעמד סמלי של נשיא. 

שפיעה על האגודה. גם לפני שהאגודה קמה הוא הפיץ את עצם הופעתו כדמות ה

רעיונו לפיו לתורה יש עצה טובה לכל מצב. מי שדעתו דעת תורה יכול לפתור את כל 

בעיות העולם, בכלל ובפרט, ככל שהדעת תורה היא צלולה ונטולת פניות. אם היא 

אפשר  כלומר, מעורבת עם דעה, היא פסולה ואין ביכולתה לרדת לסוף העניין.

, על דרך של להשתמש בתורה ומקורות נוספים כדי לדלות עצות לפתרון בעיות

היקש ופרשנות. הכוונה בדעת תורה היא הפנמת התורה באופן רוחני, לא רק להבין 

את האמרות בה על דברים טכניים, אלא להבין את הרוח הכללית וללמוד מהדברים 

האמורים גם לימינו. לצורך כך צריך להפנים את כל רוח התורה ולא לדעת רק פרקים 

כך הרבה תורה שהוא יכול לתת הוראה לבצע את  ומקטעים ספציפיים. הוא למד כל

מה שהתורה הייתה מורה לעשות באותו מקרה. חפץ חיים לא מדבר על מועצה כלשהי, 

אלא שכל אחד יכול ללמוד כל כך הרבה ולהגיע לרמה כזו. לא צריך להיות מנהיג 

. מי שיוותר על עצה מאדם כזה לא עושה מעשה אסור, אלא שהוא כריזמטי אדםאו 

 שוט ויתר על העצה הטובה ביותר שהוא יכול היה לקבל.פ

ההתפתחות הדרמטית מתחילה בדוק שלאחר מכן,  הרב וסרמן: –סמכות  – 2שלב  •

אצל תלמידו של החפץ חיים אלחנן וסרמן. עם עליית הנאצים לשלטון האגודה צריכה 

טרף למצוא פתרונות ולא מצליחה. הגישה היא שהציונות היא עבודה זרה, אין להצ

ציות לגדולי התורה, בלי  –לתנועה הציונית. דעת תורה מכונה עכשיו אמונת חכמים 

לשאול שאלות. דעת תורה היא הסמכות העליונה. בשלב הזה דעת תורה הופכת להיות 

 סממן מרכזי של החרדיות.

ציות לדעת תורה כי זה  החזון איש והרב מבויסק: –מעין הלכתי ומיסטי  – 3שלב  •

ה'. המרכזים היהודיים נמחקים ברובם בשואה. מעבר למשבר האמונה ציות לרצון 

כיצד גדולי התורה טעו ולא נתנו  –הכללי אחרי השואה יש משבר גדול באמונת חכמים 

את ההוראה הנכונה לעזוב את אירופה. מי שציית לגדולי התורה נשאר באירופה 

בוצות מסוימות. דעת בתקופת השואה. זו טענה שיש בה דמגוגיה אבל כזו שתפסה בק

גדולי התורה  –תורה נכנסת לשלב השלישי מבחינת ההצדקה והאופן בו תופסים אותה 

, 1930-(. החזון איש עלה לישראל בבדף הקריאה 6פריט לא טעו, השכינה במעשיהם )

הוא ידע והכיר היטב שהרבנים המנהיגים בליטא אמרו להישאר באירופה ולא עודדו 

שב לאחד הרבנים הגדולים לאחר השואה, וגם אליו פונים יהודים עלייה. החזון איש נח
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חרדים שאומרים שלא תמיד אפשר לסמוך על גדולי התורה. תשובתו לכך היא שאלו 

טוב עשו זה דבר כפירה.  –שאומרים שגדולי הדור שלא הסכימו לעלייה עשו לא טוב 

החזון איש מפתח תפיסה שאומרת שדעת תורה זה  אנשים כששמעו בדעת הרבנים.

אלא שזו כמו הוראה הלכתית. זה לא נועד להביא תועלת, לא נועד להוות עצה טובה, 

 . לכן, יש לציית גם כשיש שיקולי הפסד לציות.הוראה שבאה להביא לציות לרצון ה'

 

הספרדית. בתקופת הרב ש"ך, שהיה נחשב לרדיקלי יחסית, רואים את התפתחות החרדית 

הספרדית, למועצה הספרדית קיימת במועצת גדולי התורה  המנהיגההרב עובדיה הוא הדמות 

לשתי מועצות, ונוצר מצב בעצמה אגודת ישראל מתפלגת  אשכנזית באגודת ישראל.מקבילה 

שלא צריך להקשיב למועצות אלא למנהיג בו יש כמה מועצות. מתחילה להתגבש תפיסה 

יש דעת תורה אחת ויש להקשיב למנהיג הגדול של הקהילה. הרב  .הקהילה באותה תקופה

ש"ך מסיים את תפקידו ועולה הרב אלישיב. יש טבעת הדוקה של אנשים סביבו שמנהלים את 

העניינים ומסננים את הדברים שמגיעים אליו. דעת תורה הופכת לטכנוקרטיה ומתווכת לאנשים 

שפים. לאחר פטירתו של הרב אלישיב יש פילוג ע"י אנשי מעשה, פוליטיקאים, אנשי חצר משופ

שנה בהם הלכו אחר דעת תורה אחד. יש פיצול בדעת תורה   70בדעת תורה, זאת לאחר 

והמגזר הליטאי כבר לא מצליח להתאחד סביב מנהיג אחד. יש את גדול הדור ואת הפלג של 

 האנשים שרוצים מנהיגות קיצונית יותר.

 

 י רעיונות של שליטה וניהול:סוגיה זו מזכירה השוואה לשנ

 הפילוסופים יעמדו בראש המדינה –משנתו של אפלטון  .1

רעיון שהתחיל מריכוז של הכוח בידי השלטון, ובהמשך רעיון  –רעיון הריבונות  .2

 הריבונות מתפתח ולפיו מתאפשר פיצול הכוח בין גופי השלטון הריכוזי. 

 

בחרדיות נוצר מצב של ריכוזיות של שלטון תוך חיים בתוך מדינה דמוקרטית הנשלטת לפי 

רעיון הריבונות, והישענות על הריבונות הגדולה והכלכלה שלה. זה הופך את המקרה החרדי 

למקרה בוחן מעניין של מעין ריבונות שמתקיימת בתוך ריבונות גדולה עם מערכת יחסים 

ריבונות בתוך הריבונות הכללית. הגישה החרדית כלפי -סיון לקיים תתמורכבת ביניהן, תוך ני

כלומר שיכולים  –דעת תורה היא עדיין בהתפתחות, כרגע מתפתח סוג של פלורליזם בדיעבדי 

 להיות כמה מנהיגים ליהדות הליטאית.

 

 חומרי קריאה

 הסמכות הבלתי מסויגת שטוענים לה בעלי הלכה/ יעקב כץ -דעת תורה
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דעתו האישית של החכם. כיום המונח קיבל את המשמעות של  -ה בתלמוד הבבלידעת תור

 הוראת בעלי ההלכה מתוקף סמכותם. 

מהי התכלית שאותה משרת השימוש המיוחד של המונח?  -השאלה המנחה של כותב המאמר

גלוי לעין שהוא נועד להעניק לגיטימציה לבעל ההלכה בתפקודו מחוץ לתחום הרגיל של 

ה ההלכתית. מה שמעניין את הכותב זה מתי החל להסתמן תפקודו החדש של בעל הפרוצדור

תולדותיה של מועצת גדולי  -ההלכה. כותב המאמר מביא שני מקרים שמשקפים את המצב

התורה של אגודת ישראל והתפקיד של הרבנים במאבקה של יהדות הונגריה האורתודוקסית 

 לעצמאות ארגונית. 

אמנציפציה. ה"ניאולוגים" היו מעוניינים להשתלב במדינה יהדות הונגריה זכתה ל .1

ובחברה הסובבת כתוצאה מאותו רצון הם שינו את המבנה של המוסדות הדתיים, 

שינוי זה עורר זעם בקרב הרבנים האורתודוקסים. האורתודוקסים עצמם היו מפולגים 

ההיכר מזרח המדינה בלטה המגמה לשמור על כל סממני  -בתגובתם למצב, בצפון

החיצוניים. במערב המדינה אפילו יהודים שומרי תורה ומצוות עבור מידה מסוימת של 

השתלבות בחברה. הגישה האורתודוקסית כלפי השינויים התבטאה בהבחנה בין 

. עיקרי המסורת המתחייבים מההלכה לבין דפוסי חיים שהנם בבחינת מנהג בלבד

של המסורת בשלמותה. הרבנים שעמדו הזרם השמרני יותר הציג את עצמו כמגן נאמן 

בראש הזרם הוציאו פסק הלכתי תחת ידם ללא הפנייה למקורות וסמכותם היחידה 

 היתה מעמדם כרבנים השקועים בתלמוד תורה. 

פסק הדין היה רק הקדמה להתנגשות שנתגלעה בעקבות האמנציפציה בין 

מצד המדינה לאחד בין כל  האורתודוקסים לגווניהם השונים לבין הניאולוגים. היה רצון

הזרמים היהודיים לארגון אחד כולל, הקונגרס, על מנת לעזור ליהודים להסתגל 

לתרבות ולסביבה. הניאולוגים מאוד אהבו את הרעיון אך האורתודוקסים לא ולכן הם 

הקימו ארגון "שומרי הדת" שנועד להגן על האינטרסים של היהדות האורתודוקסית. 

נן על אותו עיקרון של ההנהגות המקומיות והם שילבו בין בעלי בתים הארגון הארצי תוכ

לרבנים. תפקידם של הרבנים היה לייעץ למנהיגים באשר לפעילותם הכללית ולענות 

באופן מוסמך על שאלות בעלות אופי דתי. תפיסה משלבת זו נכשלה במקרה של ארגון 

והיה עליהם לקבל את המלצת כלל ארצי, ליוזמי הארגון לא היה מעמד בעיני הציבור 

הרבנים, ובכך נסתמנה תלותו של הארגון בתמיכתם לשם עצם קיומו. ערב הוועידה 

הראשונה של הארגון כמה רבנים התרעמו על הפעילות הבלתי מוסמכת של שומרי 

הדת וכדי להציל את המצב מנהיגי הארגון אימצו את הרעיון של ועידת רבנים. 

מאחורי הקלעים. במקום להגביל עצמם לאישור פעילותו של המארגנים יכלו לפעול רק 

הגוף ההדיוט )בעלי הבתים( הרבנים הנחו את המדיניות ואילו בעלי הבתים תפקדו 
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כעוזריהם בלבד. ניאולוגים לא אהבו את המצע החדש של האורתודוקסים והניסיון 

 שיהיה גוף אחד שמייצג את היהודים נפל.

המהר"ם שיק )מי שהיה פעיל מאוד במהפך של שומרי הדת( החליט לייסד ארגון 

אורתודוקסי מקביל לקונגרס ובגלל מהפך שלטוני הם זכו ליחס אוהד מהשלטונות. 

הרבה קהילות מסורתיות לא חברו לאף ארגון, לא לקונגרס ולא לארגון האורתודוקסי 

ון האורתודוקסי ניהל נגד קהילות החלופי וקראו לעצמם "שומרי הסטטוס קוו". הארג

אלו קמפיין ארסי וגינה את התנהגותם בחריפות. המהר"ם שיק פסק כי ההצטרפות 

לארגון האורתודוקסי היא חובה דתית מוחלטת, הטיעונים לפסק היו ברובם בעלי אופי 

אגדתי ואמוציונלי. כותב המאמר חושב שכל פעם שהרבנים מקבלים על עצמם משימה 

 סוד הלכתי הם נוטים להישען על יוקרתם הבלתי מסויגת בעיני הציבור. המשוללת י

הקמת אגודת ישראל נשענה על  -תולדות מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל .2

משנתו של הרש"ר הירש. אחד מעיקרי משנתו של הרב היה שחייו הדתיים של הפרט, 

י על ההלכה. לדעתו כמו גם חייה של הקהילה, צריכים להיות מושתתים באופן בלעד

ההלכה היא מורה דרך מספיק למעשיו של כל גוף ציבורי. גם הרש"ר הירש, כמו 

המהר"ם שיק הכריח את כל האורתודוקסים להיות חלק מארגון אך הוא נשען על 

טיעונים הלכתיים. טיעונים אלו היו די מאולצים אך הוא היה משוכנע שהוא עומד על 

ם, מקים אגודת ישראל, הלך בדרכו של הרב הירש קרקע הלכתית איתנה. רוזנהיי

והכריז בטיוטת החוקה שהתורה היא הריבון העליון ושנציגי הארגון יהיו מועצת גדולי 

התורה. ברויאר, נכדו של הירש, ניסח מחדש את החוקה והרחיק לכת יותר מרוזנהיים 

ץ לבחור בהדגשת ריבונותה של התורה. ברויאר ייפה את כוחם של הרבנים בכל אר

בעצמם את חברי המועצה העליונה )ולא אפשר להדיוטות להיות מעורבים כמו 

שרוזנהיים עשה בטיוטה של החוקה(. למרות שניתן כוח רב לגוף הרבני אך ברור 

 מהניסוח שכל ההכרעות של הרבנים תהיינה מבוססות על מקורות הלכתיים לגיטימיים.  

ה על דעתו של איש באותה תקופה. ההבנה החדשה של המושג דעת תורה לא עלת

ההיסטוריונים ניסו למצוא את מקורו של השינוי בהבנת המושג דעת תורה במאבקים 

שהתנהלו בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. בחינה מדוקדקת של המקורות 

המצוטטים על ידי ההיסטוריונים מגלה שאלה פירשו לא נכון ושאמנם השתמשו בביטוי 

ויות הרבה יותר קונבנציונליות. אף כי מייסדי אגודת ישראל היו דעת תורה אך במשמע

רחוקים מלצדד בסמכות ללא סייג של בעלי ההלכה, הם העניקו להם סמכות זו 

למעשה. רק לרבני הנודעים היה כוח ההשפעה הדרוש להמריץ את נאמני התורה 

הפכה לשתף פעולה עם הארגון שבחסותם והאידיאולוגיה של רוזנהיים וברויאר 

 לפיקציה והוכיחה את עצמה כבלתי הולמת את המצב. 
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הפער בין האידיאולוגיה לבין עובדות החיים נעשה ברור יותר בפולין בין מלחמות 

העולם שם האגודה הצליחה למלא תפקיד נכבד בחיים הפוליטיים של הקהילה. הפער 

שונים במדינת הבולט בין האידיאולוגיה לבין מציאות נמשך גם בתנאים הפוליטיים ה

ישראל. למרות המתחים שנבעו ממחלוקות ישנות בין הפלגים הדתיים השונים הצורך 

בחזית משותפת "נגד" הציבור החילוני והדתי לאומי בישראל היה חזק דיו כדי להבטיח 

שיתוף פעולה בין הפלגים השונים. וכאן עליונותה של מועצת גדולי התורה על פני 

בהנהגת הפעילות הפוליטית של אגודת ישראל. באופן ההדיוטות הפכה למציאות 

 רשמי וגלוי חברי הכנסת מצייתים להחלטות הרבנים ביחס לכל נושא. 

מערכת יחסים זו היתה ללא תקדים בהיסטוריה היהודית ודרשה הצדקה אידיאולוגית 

כלשהי. ההצדקה היתה בייחוסה של חכמה בלתי מסויגת לרבנים עקב היותם שקועים 

בלימוד התורה. שימוש חדש זה במונח דעת תורה הוא שלילי מאוד בעיני כותב 

סדר היום, דעת הרבנים צריכה  המאמר. לדעתו, כל אימת שסוגיות דתיות עומדות על

להיות בעלת משקל מיוחד. אך כאשר הם מוסמכים להכריע גם בשאלות פוליטיות, הם 

עשויים להשתמש בזכותם להבטחת אינטרסים דתיים ולגרום לתקלה כפולה. הכותב 

 מקווה שתופעה זו תיעלם בעתיד. 
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 ולכים מכאן?לאן ה -חרדים ושירות צבאי: היסטוריה, משפט וחברה – 7שיעור 

הסוגיה הזאת מלווה אותנו מאז קום המדינה. בשנותיה הראשונות של המדינה ההסדרים 

הראשונים עם הציבור החרדי התקבלו בשקט בשל העובדה שהיה מדובר בציבור קטן, וכמו כן 

השירות הצבאי נתפס כזכות ולא כנטל, גם זכות להשתתף בצבא וגם זכויות נוספות כמו דיור, 

 ואף זכויות הקשורות במפלגת השלטון ובהסתדרות.  הבודמקומות ע

 עד לשנות השבעים המאוחרות, לא היה כמעט עיסוק ציבורי בשירות הצבאי בנוגע לחרדים. 

בעקבות מלחמת לבנון הראשונה והאינתיפאדה, וכן בעקבות הגידול הניכר באוכלוסייה 

ס, היו חרדים שלא התגייסו החרדית שהוביל לכך שאחוז גדול מהשנתון אשר אמור להתגיי

 החל ההד החברתי והמשפטי בעניין לגדול.

נראה שאין עיסוק נרחב הן בתקשורת והן מבחינת עתירות לביהמ"ש  80-עד לשנות ה

התעסקות רבה מידי בגיוס החרדים. עניין הגיוס הפך להיות מאוד דומיננטי וכאוב, והטענה 

ת מההגיון, היא שהאם הלא חרדית תבכה המוסרית שהופנתה כלפיי הטענה החרדית, ונובע

כל הלילה בעקבות שירות בנה צבה, ואילו האם החרדית תתרפק מעונג כשכל בניה סביב 

שולחנה. כמו כן, ניתן לטעות מבחינה תורנית "האם ייתכן שאתם תשבו במחנה מעבר לירדן, 

 ואילו שאר אחיכם ייכנסו לישראל ויילחמו בצבא המדינה?!"

את האמוציות הן מצד החילוניים הקיצוניים שטוענים כי החרדים צריכים להיעלם  סוגיה זו מעלה

מהיקום עקב אי התגייסותם, ואילו חרדים קיצוניים שגורסים כי מדובר בצבא השמד, שמוציא 

 את בחורי ישראל ומעבירם על דתם, ולכן יש להתגייס מנגד במלוא העוצמה.

 גישתו המשתנה של בית המשפט

 1970העתירות בעניין זה אינן חדשות, ונראה שביהמ"ש דן בעניין כבר בשנת כפי שנאמר, 

"התרעומת אינה אפוא אלא תרעומת  , השופט ויטקון התייחס לכך:פס"ד בקר נ' שר הביטחוןב

ציבורית קיבוצית קולקטיבית, והעותר אינו שונה מכל איש אחר מאותו ציבור הרואה פסול 

אלא משתמטים. אך כאמור, אף פעם לא נזקק בית המשפט  בשחרורם של אנשים, שבעיני אינם

לתרעומת שאינה אלא ציבורית קיבוצית, הן מהטעם שאין זכות עמידה לאדם שאינו מבקש 

דבר לעצמו אלא רק ורק לשלול דבר מהזולת". ויתקון כותב בפס"ד שהתרעומת היא ציבורית 

משתמטים. ויתקון טוען שאין קולקטיבית, ואין העותר שונה משאר הציבור שרואה בחרדים 

לאדם זכות עמידה מאחר שהוא לא מבקש דבר לעצמו, אלא רק ורק לשול דבר מהזולת וכמו 

כן טוען לאי שפיטות ומדגיש שביהמ"ש צריך להיזהר מלהיגרר ולוויכוח ציבורי כללי שהגורמים 

 הפוליטיים אמונים לכך.
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מאוד "ש זה יש שני מחסומים לבימביהמ"ש של היום לא היה חוזר על דברים דומים. 

 :משמעותיים בכל הנוגע לעיסוק בסוגיה כמו גיוס חרדים לצה"ל

שערי ביהמ"ש נעולים בפני עותר שאין לו נגיעה אישית לסוגיה כזו או  -זכות העמידה .1

אחרת, שכן הוא אינו ניזוק אישית מעוול זה, דבר זה לא מחייב את ביהמ"ש לפחות 

 את שעריו.

יש סוגיות שהן בהגדרתן שאלות שאינן בין פרט לפרט, או בין מדינה  -אי השפיטות .2

 לפרט, אלא שאלה של מדיניות ציבורית.

( "השאלה אם יש או 1981) בפס"ד רסלרעשור לאחר מכן, אומר השופט יצחק כהן דבר דומה 

ם אין לגייס תלמידי ישיבות היא ביסודה בעיה ציבורית, שיש להשאיר את פתרונה בידי הגורמי

הפוליטיים, שמתפקידם להכריע בעניין זה". ביהמ"ש לא צריך להתייחס לעניין זה, ועל כן 

הנושא אף לא נפתח והעתירה נדחית על הסף. מדובר בבעיה ציבורית שיש להשאיר את 

  פתרונה בידי הגורמים הפוליטיים אשר אמורים להכריע בעניין זה.

משפטי. אהרון ברק מגיע עם גישה אחרת משתנה השיח הציבורי, וכן השיח ה 80-בשנות ה

בכל הנוגע להגדרת תפקידו של ביהמ"ש, וכן יש יותר לגיטימציה ציבורית לקביעת ביהמ"ש. 

( "יש חשיבות, בסופו של חשבון, למספרם של בחורי הישיבות 1986) רסלרבכך ברק קובע 

. הכמות עושה איכותשגיוסם נדחה. קיים גבול, שאותו אין שר ביטחון סביר רשאי לעבור. 

בעניין זה לא הרימו העותרים את הנטל המוטל עליהם להראות כי הפגיעה בביטחון אינה קלה". 

 ברק אינו מקבל את העתירה, אך הוא מניח את הבסיס והתשתית לקביעותיו הבאות.

, ביהמ"ש קובע שהמצב הופך לבלתי נסבל. תנועה לאיכות השלטוןפס"ד הב 1999בשנת 

ינה ועד היום, מהו העיגון לפטור או דיחוי של נערי הישיבות מגיוס צבאי? אין מאז קום המד

עיגון, שכן דובר בסמכותו הכללית של שר הביטחון לתת פטורים משיקולים קיבוציים, 

עקב סמכות כללית זו שניתנה לשר הביטחון דאז, בן גוריון. אותו דיחוי  משפחתיים וכן הלאה. 

, שכן לא סביר שכמות כזאת שהגיעה לקראת סבירותואיבד את  שניתן ע"י שר הביטחון כבר

תקבל פטור או דיחוי, כאשר הדבר אינו מקבל ביטוי בחקיקה ראשית.  8%ל 2000-שנות ה

מדובר בהסדר ראשוני שחייב לזכות לביטוי בחוק המדינה. בתקופתו של דוד בן גוריון, עת מתן 

אילו כעת מספרם גדל משמעותית. הסטטוס הפטור היה מדובר בכמה מאות תלמידי ישיבות, ו

 קוו נגע לשבת, כשרות, חינוך ונישואין וגירושין.

לעניין שירות בנות יש קונצנזוס שלא יהיו מחויבות גיוס, ולכן עניין זה קיבל עיגון חוקי כבר 

 .1949בשנת 

(: "ההשתדלות מנחם זאב מאור)המאמין לעומת המשתדל,  לימוד תורה בתור מלחמה

האמיתית המועילה בלמחמות של ישראל בגויים היא לומד תורה. השתדלות זו מתקנת את 
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סיבת גזרת המלחמה בשמים, וכך לא יארע כל נזק. לעומתה ריבוי השתדלות בחיילים ובצבע, 

במיוחד אם זה על חשבון לימוד התורה, לא תועיל למלחמה, כיוון שלא תיקנו את סיבת שליחת 

ים על ידי השם. השתדלות כזו אינה משכנעת את השם להצילנו, ואף עלולה לגרום האוייב

 להפסד..... 

 הסיבה להצלחה במלחמה, או ח"ו כישלון, איננה נעוצה בהשתדלות במספר חיילים...."

, נראה שבחור הישיבה הקלאסי לא יתפוס את עצמו בערך רב יותר פפר יהושועאולם לדעת 

 המדינה.בגלל חשיבותו לביטחון 

כך, ישנו חרדי שאומר שיש עיוות רציני, הרי לא ניתן לדבר על לימוד התורה כלוחמה, ומלחמה 

זה לא לימוד תורה. מדובר בשני דברים נפרדים. אם נשווה למשל קבצן סיני, ברשותו שתי 

מטבעות. באחת ייקנה לחם בכדי שיוכל לאכול, ובשנייה ייקנה פרח, בכדי שיהיה לו עבור מה 

ול. טוען הכותב, הרב י' גרין, השירות הצבאי זה הלחם והקיום הפיזי שלנו. לימוד תורה לאכ

עושה משהו אחר, הוא אינו דואג לקיום הפיזי שלנו, אלא מעניק לנו סיבה לקיום הפיזי, משהו 

 שכדאי לחיות עבורו.

 :הצדקות

 שיקום עולם התורה:

הישיבה אחד מגדולי היהדות בימינו "עם הקמת המדינה דיברו איתי על בחורי  -בן גוריון .1

הרב מימון וגם הרב יצחק מאיר לוין. הם אמרו: היות ונחרבו כל מקומות התורה בגולה 

 וזו הארץ היחידה בה נשארו ישיבות והלומדים מעטים, יש לשחררם משירות צבאי..."

"הישיבות הקדושות בישראל זכאיות ליחס מיוחד היות  -במכתבו לרמטכ"ל הרב הרצוג .2

 ואחרי חורבן הגולה הן שאריות מוסדות התורה ותלמידיהן הם מיעוט קטן..."

"אלה שאינם מבינים עול תורה מהו עלולים לשאול מדוע שבני  -הרב חיים פרידלנדר .3

תורה לא ילכו לצבא, ונסדר להם מסגרת לימודית יום יומיים, ובשארית הזמן יתאמנו 

לתפוס את כל האדם, ואם יש עיסוק אחר,  בסיף, ואין מבינים... משום שעול תורה צריך

 זו אינה שאלה כמותית שבסף הכללי הוא לומדת פחות, אלא כל המהות חסרה".

 הנרטיב הרשמי

הנרטיב הרשמי של העולם החרדי ביחס לגיוס לצה"ל. ברגע שתלמיד ישיבה יתגייס לצה"ל, 

הוא כבר לא ייחשב שכתלמיד ישיבה. שכן כל החברה הוקמה סביב לימוד התורה. ברגע 

הכותב  -להנחיל בלבבות ערך תורהשיתגייסו, משנים את כל המרקם של היות האדם החרדי. 

הציבור החרדי לצה"ל, לא באמת איכפת לו מתלמיד הישיבה  אומר כי מי שמכוון לגייס את

כחייל, כי הרי זה מנוגד לאינטרס שלהם שחיילים חרדים יציבו דרישות מחמירות של שבת, 

כשרות, צניעות ועוד. דוגמא לכך היא העוינות בתקשורת כלפי היחידות הדתיות עקב 
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להביא הדורשים גיוס היא דרישותיהם והכבדת העול בצבא. אלא מה שאיכפת לחילונים 

. מכיוון שאינם יכולים לגלות אמת זאת, הם מסווים זאת בטענות של זכויות לחיסול הישיבות

 וחובות, כאילו מלבד עניין זה אין הבדל תהומי בין אזרח לאזרח.

 החשש מהחינוך הצה"לי

שלאחר מכן  נטען כי הרעיון של הנח"ל החרדי )גדוד נצח יהודה( וזכה לגיבוי מסוים מרבנים,

גם חזרו בהם הוא שהצבא אינו רק צבא, אלא התערובת כבר גוזרת על בחור הישיבה משהו 

הצבא מחנך בדעותיו ובתפיסת עולמו  -אחר. חייל שגם לומד תורה. כאן הטיעון הוא אחר

 למשהו אחר, שהוא בהגדרה אנטי חרדי. לא ייתכן לשלב שירות צבאי עם משהו חרדי.

המצב שונה,  2000-בשנות ה עניין זה חיוני לחרדי שאינו לומד תורה. מה מוסיף טיעון זה?

וישנם הרבה חרדים שאינם לומדים, על כן יש צורך בטיעונים חדשים, ולא מספיק שהצבא יפגע 

בלימוד התורה. הכרוז שפורסם במאה שערים אומר כי יש משהו מהותי בתוך החינוך והתרבות 

הלאומיות היא ערך עליון ומקודש שעליו מותר ואף חובה הצה"לית שאינו יכול להתיישב "...

להיהרג, גם אם זה על פי שיקול פוליטי. במילים אחרות: נתינת גושפנקא סנהדרינית לדין דיני 

 נפשות לפרוק עוד, בעלי אינטרס שרירותי או תחרותי." צבא העם הוא צבא מחנך.

 טיעונים ושיקולים ביחס לשירות צבאי

o חילון 

o הרוחנית ירידה ברמה 

o כיום לא מדובר עוד על שיקום הישיבות לאחר תקופת השואה. -פגיעה בלימוד התורה 

o .)פגיעה באופיו ותדמיתו של בחור האדם החרדי )מיליטריזם/ תפיסת גוף 

o חינוך צה"לי ערכי 

o פגיעה בזהות החרדית המתבדלת 

o ?הצד הציבורי 

o ?הצד המשפטי 

 חומרי קריאה

 גיוס בחורי הישיבות

 השפיטות לדילמת האזרחותבין דילמת 

 אי גיוס בחורי ישיבה בליבה של המחלוקת .א

מספר אתגרים העומדים לפתחו של בית המשפט העליון כאשר דן בעתירות נגד אי שירותם 

 של בחורים בצבא:
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( התמודדות עם התוויית הגבולות המשפטיות, ולהחליט אם ועד כמה לדון בנושאים בעלי 1

 היבטים פוליטיים כה רגישים

 (העתירות עימתו את בית המשפט עם שאלות הנוגעות לתפיסת האזרחות בישראל. 2

באופן פורמלי, שירות צבאי לא מוגדר כתנאי לאזרחות ישראלית, אך מבחינה תרבותית 

וחברתית, התפתח קשר חזק בין השתיים. לקשר זה גם ביטויים משפטיים, כגון: קביעתו של 

ה בסיס להענקת אזרחות , תמריצים והטבות הניתנים חוק האזרחות לפיה שירות צבאי מהוו

למי ששירתו בצבא, וכו. לכן, כל הכרעה של בית המשפט בעניין עשוי להיות בעלת משמעות 

 רבה לעיצובה של תפיסת האזרחות בישראל.

 רקע היסטורי: מאוד מוצל לחברת לומדים .ב

לא נשענה על הסדר חקיקתי גיוסם של בחורי הישיבות לצבא  -במשך שנים ארוכות, מדיניות אי

מפורש, והתבססה על סמכותו הכללית של שר הביטחון להחליט על דחייה/פטור מהגיוס. פטור 

זה הגיע ממניעים של משפחה, חינוך, היקף כוחות סדירים, וכו. חוק שירות ביטחון מסדיר את 

אוכלוסיות  2שאלת הפטור של נשים על רקע דתי, אך לא של אוכלוסיות אחרות. בפועל, ישנן 

 -גדולות בישראל שאינן משרתות בצבא כלל, למרות היעדר הסדר סטטוטורי מפורש בעניין

חרדים וערבים. וכן, מעניין לראות שסוגיה זו לא נכללה במסגרת "מסמך הסטטוס קוו", 

 שהתייחס לרוב הנושאים שנתפסו כקריטיים מבחינתו של הציבור הדתי וחרדי.

ו הניתנת כיום לחרדים קיימת כבר מתקופתו של דוד בן גוריון, למרות אי ההסדרה, פשרה ז

שהסכים לדחות את שירתם של כמה מאות בחורי ישיבה. כנראה שהחלטה זו התקבלה 

בעקבות הנכונות לשמר את עולם הישיבות בעקבות חורבנן של קהילות אירופה בשואה, ולשמר 

. דחית הגיוס של בחורי ישיבות עולם בעל ערך תרבותי והיסטורי מבחינת החברה היהודית

הלומדים תורה נעשית לכאורה באותה מתכונת עד היום, רק שכיום חל גידול מאוד גדול 

באוכלוסייה זו. וכך, במקום פטור לאוכלוסייה נבחרת ומצומצמת, נעשתה דחיית השירות נורמה 

מריצים מקובלת בחברה החרדית. בעקבות תחושת הלכידות והגאווה של החברה החרדית, ת

פאקטו" מהשירות(, ומתן תמיכות לתלמידי ישיבות)ביטוח -מדינתיים ללימודים)פטור "דה

לאומי, וכו(, הפכו דחיית השירות לתופעה מרכזית בחיים הציבוריים של ישראל. זוהי דוגמא 

 לשינויים החלים עם השנים בסטטוס קוו הנוהג במדינת ישראל.

הישיבה מהצבא, נעשו מאמצים רבים על מנת להוציא  במקביל לדיונים בנוגע לפטור של בחורי

פטור לנשים דתיות להתגייס מטעמי דת בלבד. מאמץ זה בניגוד לדיונים סביב בחורי הישיבות, 

כלל מאבק מכוון להכרה בהסדר חוקי, שיתייחס לפטור מפורש של בנות דתיות משירות חובה, 

בנות. חוק שירות ביטחון נחקק, כבר וכן לשלילתה של כל אפשרות של שירות לאומי מחייב ל

בראשית הדרך, שהוא כולל הכרה מפורשת בפטור שיהיו זכאיות נשים דתיות. לעומת זאת, 

עד לפסיקת בג"ץ שחייבה זאת, לא שאף הציבור החרדי לעיגון חוקי מסודר של הפטור שניתן 

 מדוע?לבחורי ישיבות, ובהשוואה לשירותן של נשים, קיבל הנושא בולטות פחותה. 
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(הנושא לא היה טעון הסדרה מפורשת מכיוון שכבר היה מעוגן בהסכמה פוליטית שקדמה 1

לתהליך חקיקתו של חוק הביטחון. אך זה אינו מספק, מכיוון שגם אי גיוסן של נשים חרדיות 

 הייתה הסכמה פוליטית שעמדה במבחן המעשה בתקופת מלחמת השחרור.

שאפה לפטור כלל של בניה מחובת השירות בצבא. (בתחילת הדרך אף החברה החרדית לא 2

הרעיון המקורי היה שיקומו של מרכז התורה שחרב בשואה. פטור מקיף יותר התפתחה רק 

שנים רבות מאוחר יותר, עם צמיחתה של חברת הלומדים, והעלייה בכוח הפוליטי של 

 המפלגות החרדיות.

בחורי ישיבות בחקיקה, בשל החשיבות גם הציבור החרדי לא היה מעוניין לעגן פטור מפורש ל

הסמלית הרבה של השירות הצבאי בישראל. בנסיבות האלה, נוח יותר לשמר כפיפות עקרונית, 

השירות בפועל של החרדים תחת -גם של החרדים, לחובת השירות הכללית, ולהשאיר את אי

השגה מעטה של עמימות. וכן, הסדרת פטור לנשים מהצבא הייתה מטרה קלה במיוחד ל

 במסגרתו של חוק שירות ביטחון בהשוואה לבחורי ישיבות.

הטיעון המרכזי של החרדים כנגד חיוב בניו בשירות צבאי מלא, מתייחס לערך של לימוד תורה 

בחברה היהודית הדתית ולאמונה שלימוד תורה מגן על העם היהודי ועל שלומה וביטחונה של 

ה הפך להיות מודל המתווה את אורח חייה של ישראל, לא פחות משירות צבאי. לימוד התור

החברה החרדית. בנוסף, בצבא ישנו איום על קיומן של החברה החרדית ותרבותה. עצם 

החשיפה בה לעולם החילוני מהווה איום עליה. קיימת גם התנגדות בסיסית המעוגנת בהשקפת 

ת הקיצוניות. בנוסף, העולם החרדית להקמתה של מדינת ישראל, אך טיעון זה שייך רק לקבוצו

הועלתה הטענה כי הדרישה לגייס חרדים מכוונת לתרום לחילונם ואינה נובעת מרצון כן לראות 

 גם אותם נושאים בעול השירות.

במשך השנים הלך וגבר הקושי לקבל את הסדרי הפטור של בחורי הישיבות, לא רק בגלל 

 הגידול בהיקפם אלא גם מפני ש:

באי גם בקרב החילונים ירדה משמעותית, בעקבות התפתחותן של (היוקרה של השירות הצ1

 אופציות חלופיות, כגון: לימודים וקריירה אזרחית, והוא נתפס כנטל באופן גובר והולך.

(תחושת הנטל הועצמה במהלך שנות השמונים, שבהן כרע הצבא תחת מעמסה גוברת 2

לה המכבידה רק עבור פלח והולכת של משימות ביטחוניות. העומס נעשה עם השנים למט

 המעמד הבינוני היהודי. -מסוים בציבור הישראלי

(הגידול בהיקפו של הפטור התרחש במקביל להשפעתו הגוברת של הציבור החרדי על עיצוב 3

( שהביא להצטרפותן של מפלגות 1977פניה של המדינה. זאת בעקבות, המהפך הפוליטי)

גושית. כלומר, נוסחת -מסגרת הפוליטיקה הדוחרדיות לממשלות ישראל והעצים את כוחן ב

האזרחות המסורתית בישראל, לפיה רק המשרתים בצבא נהנים מעמדת השפעה ויוקרה 

 הופרה. -ציבורית



- 58 - 
 

(קיימת תחושה שהפטור משירות צבאי לא רק משמר את עולם הישיבות אלא מנציח אותה, 4

את עוניה ולכן את הזדקקותה  עזיבת הישיבה. הוא גם מנציח -מאחר והוא משמש כתמריץ לאי

 למימון ממשלתי.

 (הוויכוח הציבורי בנושא הפך לנושא של מחלוקת פוליטית והתנגחות מפלגתית.5

 ג. תולדות ההתדיינות המשפטית בנושא בחורי הישיבות

כדרכן של מחלוקות ציבוריות בלתי פתורות במדינת ישראל, גם שאלת שירותם של בני 

פט העליון)בג"ץ(. בלא עיגון חקיקתי לפטור במשך שנים רבות, היו הישיבות הגיעו לבית המש

ההסדרים המנהליים בעניינו חשופים לתקיפה משפטית, והמחסום העיקרי שעמד בדרכם היה 

 ציבורי.-הרתיעה המסורתית מדיון בעתירות בעלות אופי פוליטי

ל בית המשפט במשך שנים, נדחו עתירות בנושא. דחייה זו משקפת את עמדתו המוסרית ש

באשר להימנעות מדיון בעתירות ציבוריות, שנתפסו כשייכות לספרה הפוליטית. עתירות אלו 

הוגדרו כ"לא שפיטות", כלומר כעתירות שאינן ראויות לדיון בשל אופיין הפוליטי, או הוגדרו 

שית כעתירות שהוגשו ע"י עותר נעדר "זכות עמידה", כלומר מי שאינו יכול להראות כי נפגע אי

שירותם של בחורי הישיבות. בהתאם לדוקטרינה המסורתית של זכות עמידה, יכול היה -מאי

לבוא בשעריו של בית משפט רק עותר שנפגע באופן אישי וישיר מפעילותן של רשויות השלטון. 

לפי דוקטרינת השפיטות המסורתית, בית המשפט אמור היה להידרש רק לעתירות שמעוררות 

הדומיננטי שלהם אינו פוליטי אלא משפטי, ולכן ניתנות להכרעה על סמך עניינים שהאופי 

 עקרונות משפטיים.

, עוד לפני ההרחבה המשמעותית של הפטור. 1970עתירה ראשונה בנושא זה, הוגשה בשנת 

העותר הציג את עצמו כבעל אינטרס בעתירה, כמי שהוא סטודנט וכן קצין בצה"ל. אולם בית 

זיקה מיוחדת לנושא יותר מכל אדם אחר מן הציבור, וכי לא סבל מפגיעה  המשפט קבע כי אין לו

אישית, כלומר, לא נחשב לבעל זכות עמידה. בנוסף לכך, בית המשפט חשש מהיגררות 

להכרעה בעניין שאופיו פוליטי וציבורי בעיקרו. עתירה זו נדחתה מהסיבות הללו, וכן מהסיבה 

ת שירות של תלמידי ישיבות. לאחר שניתן פסק הדין, שלא התייחסה לנימוקים המובאים לדחיי

הושמטו המלים "כיוצא באלה" מהמשפט "לטעמים אחרים  -הוכנס תיקון בחוק שירות ביטחון

כיוצא באלה", על מנת לאפשר להכיר בטעמים נוספים לפטור שאין להם זיקה או דמיון לאלה 

כלפי העתירה, הותירה את  שנזכרו בחוק במפורש. הגישה הביקורתית שנקטה בית המשפט

 נושא גיוסם של חרדים מחוץ להיכל משפט לעשור נוסף.

העתירות הבאות הוגשו לאחר התרחבות משמעותית בהיקפו הכמותי של הפטור בעקבות 

(. הפעם העתירה הוגשה ע"י 1977שת"פ פוליטי שבין הליכוד למפלגות החרדיות)

ים, ולכן נדחתה על הסף. השופט יצחק (, גם הפעם היא הוגשה מטעמים ציבורי1981רסלר)

כהן, טען כי הטעמים להסתייגות מהעתירה הקודמת לא נסו. גם הפעם, הטעם לדחיית 

 העתירה היה היעדר זכות עמידה, ופוליטי ולפיכך בלתי שפיט.
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עתירה לדיון נוסף בפסק דין זה נדחה ע"י השופט לנדוי. הוא טען שלמרות שהעותרים ביססו 

ה שלהם, במובן זה שהוכיחו כי ללא הפטור שניתן לבחורי הישיבה היו נהנים את זכות העמיד

מהקלה ממשית בנטל שירות המילואים שלהם, אך עדיין לא נמצא בסיס לקיים דיון נוסף, בשל 

האופי הציבורי והאידאולוגי של המחלוקות, והן בגלל שסמכותו של שר הביטחון הורחבה 

 .1971בתיקון לחוק שירות ביטחון משנת 

בשנות השמונים חלה תפנית בבית המשפט העליון, מבחינת דפוסי הפסיקה המקובלים בו, 

ובאופן ספציפי יותר, מבחינת מסגרת ההתערבות שלו בפעולותיהן של רשויות השלטון. שינויים 

אלו באו לידי ביטוי הן בנורמות המהותיות שנעשו מרכזיות בפסיקתו של בית משפט)כדוגמת 

תום לב"(, והן בגישתו העקרונית לדחייתן של עתירות על הסף. בית המשפט החל "סבירות", "

לצמצם את הדוקטרינות שהסתמך עליהן בעבר כדי למשוך ידיו מעניינים ציבוריים שנויים 

במחלקות)קבעו כי יש חריגים לכלל המחייב פגיעה אישית בעותר בהקשר של זכות עמידה, 

דרך מבחינת התערבות שיפוטית בסוגית גיוסם של בני וכו(. בעקבות זאת, התאפשר פריצת 

ישיבות. פסק הדין המכונה כאן "תקדים רסלר" הוא ביטוי מזוקק ומייצג לרוח החדשה בבית 

המשפט העליון. מבחינה פורמאלית גם זו נדחתה כקודמותיה בטענה כי היקף הפטור לבחורי 

ט, קביעה כי אינו סביר. אולם הישיבות לא הגיעו לממדים כאלה שחייבו, לדעת בית המשפ

הפעם, התקבלה החלטת הדחייה לצידה של הכרה עקרונית בכך שמחמת חשיבותו העקרונית, 

לבוא לפני בג"ץ גם באמצעות עותר ציבורי, וכן בכך שהעתירה מעוררת  יכולנושא הפטור 

 שפיט. -שאלות משפטיות ואין מקום לדחותה כעתירה המעוררת עניין פוליטי בלתי

בשנות התשעים ממדיה של תופעת אי השירות של בחורי הישיבות רשמה שיאים חדשים, ולכן 

חזרה למרכזה של הבמה הציבורית. בעקבות פסיקתו הקודמת, בית המשפט כבר לא יכל 

לדחות את העתירות על הסף בשל היעדר זכות עמידה או שפיטות. וכן, לא ניתן היה גם 

ופעה כדי להצדיק את המשך המצב הקיים. אישור להתלות בממדיה המצומצמים של הת

הפטור במתכונתו הקיימת היה בוודאי בעייתי מטעמים של שוויון. עם זאת, ביטול מוחלט שלו 

 היה אף הוא בעל חסרונות:

(ביטול כל הסדרי הפטור, באופן גורף, היה מנוגד לנכונות ההיסטורית לתת פטור משירות 1

ולא היה משקף את הנכונות של הציבור החילוני להשלים עם לקבוצה נבחרת של בחורי ישיבה 

 פטור מוגבל בהיקפו.

( מבחינה פוליטית, ביטול גורף של הפטור היה בלתי אפשרי. הכרעה כזאת, הייתה קרוב 2

לוודאי מביאה למשבר פוליטי מידי ולחקיקה נוגדת בכנסת שנים שגם ככה היו קשים מבחינתו 

 החוקתית"(של בית המשפט)שנות ה"מהפכה 

בסופו של דבר, בית המשפט פילס את דרכו החוצה מהמבוך באמצעות פסק דין בעל אופי 

פורמאלי שהותיר את השאלה הפוליטית פתוחה במידה רבה. הוא קבע כי הפטור במתכונתו 

הקיימת אינו חוקי, מכיוון שעניין כה עקרוני טעונה הסדר בחקיקת הכנסת, ואינה יכולה להיות 

צעות החלטה מנהלית גרידא של שר הביטחון, שלא הוסמך לתת פטורים מוסדרת באמ
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קבוצתיים משירות. אמנם הכרעה זו הייתה חדשנית ומהפכנית והותירה פתח לעיגון חקיקתי 

של המצב הקיים, אך בפועל, לא השתנה דבר מבחינת תוצאותיו המעשיות הישירות, וכן, היה 

 לא מבחינה משפטית ולא מבחינה פוליטית. -ברור כי עיגון המצב הקיים אינו אפשרי

מבחינה פוליטית, למרות שממשלות ישראל המשיכו בפרקטיקה של דחיית גיוסם של החרדים, 

לא ניתן היה לגייס רוב פרלמנטרי שיתמוך בפטור גורף לציבור החרדי. לכן, היה צורך במציאת 

טית. על מנת לסייע פשרה פוליטית שתהיה קבילה הן מבחינה ציבורית והן מבחינה משפ

בגיבוש הפתרון, הוקמה ועדה ציבורית שתנסה להגיע להסכמה ציבורית היסטורית גם על דעתו 

שופט בית המשפט העליון צבי טל שהיה מקובל על כל הצדדים  -של החרדים. ראש הוועדה

כיהודי שומר מצוות וכאב שכול. אולם, גם זה לא פתר את המחלוקת. הוועדה המליצה כי 

שנים. בשנה החמישית יוכל לעזוב את  4די הישיבות ימשיכו לקבל פטור מהצבא במשך תלמי

הישיבה ולנסות להשתלב בעולם העבודה למשך שנה. בשנה זו יוכל להחליט אם ברצונו לחזור 

לא יגויס לצבא, ואם ירצה להשתלב בעבודה יתגייס לתקופה  -ללימודים. אם יבחר לחזור

עולם העבודה. מבחינת הציבור החילוני, הסדר זה לא פותר את מקוצרת, ולאחר מכן ישתלב ב

בעיית חוסר השוויון, אך יש בה התמודדות עם זה שקיים גידול מתמיד של האוכלוסייה הלא 

עובדת ונתמכת במדינת ישראל, תוך דבקות באורח החיים הישיבתי לנוכח החשש מפני 

ובביקורת מצד כולם. יישומה של השירות בצבא. המלצות הועדה התקבלו ברגשות מעורבים 

 ועדת טל נדחתה פעמים רבות.

למרות הקביעה הרשמית שהעתירה שפיטה, עצם הימשכותו של הטיפול בסוגיה, והדרך 

הפורמאלית שבה בחר בית המשפט להתמודד עמה, העיד על מודעותו של בית המשפט עצמו 

דים מרגישים כי המצב כיום החר -למגבלות הכוח שלו. כעת, כל הצדדים הולכים על חבל דק

לא יימשך עוד הרבה זמן, מכיוון שמבחינה כלכלית הישיבות אינן יכולות לממן את אוכלוסיית 

האברכים שהולכת וגדלה שחוסים באוהלה של תורה בשל אימת הגיוס לצבא. באופן כללי, יש 

תם". וכן, מחסור כלכלי בשל הגבלות החלות על עבודתם של האברכים כל עוד "תורתם אומנו

 החרדים מבינים כי המצב לא יימשך ללא שינוי לנוכח תסיסתה של התרעומת בציבור החילוני.

במקביל, גם בית המשפט עצמו לא התעלם מרגישותה הפוליטית העצומה של הסוגיה. 

מבחינתם, "תרחיש האימה" היה חוק חדש המכיר בפטור גורף לחרדים, ללא סייגים. בית 

תומך בחוק כזה, אך גם התנגדותו אליו הייתה עלולה להוביל  המשפט כנראה לא היה

להתנגשות עם המערכת הפוליטית. לעת עתה, תרחיש זה לא יכל להתממש מכיוון שהוא 

 נחשב בעייתי מבחינה פוליטית.

בינתיים נחקק חוק טל, המכיר בפטור בחורי הישיבות, בהתאם לסייגים ולהמלצות של וועדת 

למעלה( ניכר הרצון לאפשר השתלבות מהירה בחיים יצרניים, מבלי טל. בחוק זה)שפורט 

 שהפטור משירות צבאי ישמש תמריץ להמשך לימודים בישיבה.

אך, חקיקתו של חוק טל לא הביאה את הפרשה לסיומה. החוק ביטא פשרה פוליטית, שניסתה 

החרדי. אך, עובדת בציבור -להתמודד עם הבעיה החברתית של גידול מתמיד באוכלוסייה הלא
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הוא לא נתן מענה לתחושת ההפליה וחוסר השוויון בנטל של החילונים. בהמשך לכך, הוגשו 

 עתירות חוקתיות לביטול החוק מיד לאחר חיקוקו, כי הוא פוגע בשוויון.

 מנגד, הוא מגלם בחובו איום על עולם הישיבות מבחינת סלילת הדרך ליציאה ממנו.

יכול לעסוק בעיסוקים נוספים  23נס בו שינוי לפיו אברך בן זמן קצר לאחר חקיקת החוק, הוכ

בשעות שבהן אינו לומד, ולהמשיך בדחיית השירות. זה פגע בעיקרון שעליו התבסס החוק, 

לפיו יש הגבלה מוחלטת של עבודה בזמן לימודים, כך שמי שירצה לעזוב את עולם הישיבות 

ני. במקביל, הוקמה ועדה שהתבקשה ולהתפרנס, יידרש לשרת שירות אזרחי במקום ביטחו

 אזרחי.-לבחון באופן מקיף את הסוגיה של שירות לאומי

העתירות החדשות בנושא הפטור במסגרת חוק טל, העמידו את בית המשפט בפני קושי עצום. 

לא ניתן היה לעסוק בהיעדרו של הסדר חקיקתי אלא בתכניו של ההסדר לגופו. קבלת העתירה 

חוק של הכנסת, והעמדת שאלות בסמכות הביקורת השיפוטית של בית  הייתה מחייבת פסילת

המשפט . וכן, העתירות התבססו על טענות של פגיעה בשיווין, ולכן חייבו הכרעה בשאלה האם 

 שאלה מורכבת. -הזכות לשוויון מוגנת ע"י חוקי יסוד החדשים)למרות שלא מוזכרים במפורש(

את העתירות שהוגשו נגד החוק ע"י התנועה לאיכות  בסופו של דבר, דחה בית המשפט העליון

שנים(. אמנם, רוב השופטים קיבלו את העמדה הפרשנית שלפיה  3.5השלטון ואחרי)לאחר 

הזכות החוקתית לכבוד האדם כוללת גם הגנה על הזכות לשוויון וקבעו כי חוק טל פוגע בעיקרון 

ם וחירותו, שכאשר יש פגיעה בזכות, כבוד האד -השוויון. אך, בהתאם לעקרונות של חוק יסוד

יש לבחון אם זו מקיימת את יסודותיה של פסקת ההגבלה. לעניינו, נקבע כי התכליות שלשמן 

נקבע חוק טל הן תכליות ראויות, ולכן נקבע כי התייחסות מיוחדת זו אינה פסולה מעיקרה. עם 

אופן שבו הוא חותר זאת, צריך לבחון אם חוק טל מקיים את דרישת המידתיות מבחינת ה

להגשמת תכליותו. לפי הנתונים, החוק נכשל והיקפו זניח. לבסוף, רוב השופטים דחו את 

העתירה, בטענה שצריך לתת לחוק למצות את תקופת הניסיון שנקבעה להפעלתו על מנת 

 לבחון כיצד היא הופנמה, ומה הן דרכי הגשמתה.

כמה עשורים לשינוי ממשי בתחום זה. התוצאה היא שההתדיינות החוזרת לא הביאה במשך 

בלב אחד מפסקי הדין, התקרב בית המשפט לכאורה אל גבול ההתערבות, אך עד היום טרם 

נחצה, ובמקום זאת, היא מסתפקת ב"איומים" לגבי האפשרות של התערבות בסוגיה. אך 

 בפועל נראה שבית המשפט עצמו חושש מזה לפחות כמו החרדים והמערכת הפוליטית.

 

 . צבא ואזרחותד

שוויונית של -אי שביעות רצונם הבסיסי של הציבור החילוני בארץ, הנובעת מן החלוקה הבלתי

הנטל הביטחוני מצטרפת לקושי עמוק יותר הנובע מכך שתפיסת האזרחות בישראל קשורה 

שירות בצבא והנאה -בקשר אמיץ, גם אם לא פורמלית, לשירות הצבאי. באופן מסורתי, אי

נתפסו כאוקסימורון. קושי זה, מתעצם ככל שהציבור החרדי הולך מזכויות אזרחיות מלאות 
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ותופס עמדות משמעותיות יותר בפוליטיקה ובנמהל הציבורי, משום שתהליך זה מעצים את 

 מימוש הזכויות האזרחיות ע"י החרדים. 

כאשר מסתכלים על עניין הפטור של נשים מהצבא, ניתן לראות שגם במקרה הזה, למרות 

בחוק, מעמדן האזרחי של הנשים הייתה מופחתת ביחס לזו של הגברים המשרתים  היותו מעוגן

בצבא באופן מלא. בהמשך לכך, הוגשו עתירות כנגד המדיניות שלא מאפשרת לנשים לשרת 

 שירות צבאי מלא על מנת להביא לשיפור מעמדן של הנשים בחברה. 

ההחלטה היו שיקולים  גם ערביי ישראל נהנים מפטור משירות צבאי. הטעמים שביסוד

ביטחוניים, כמו גם התחשבות במצוקה שאליה היו ערביי ישראל עלולים להיקלע בצבא הנלחם 

גם הערבים סבלו -בבני הלאום שלהם. בדומה לשתי הקבוצות שכבר נידונו)חרדים ונשים(

לאורך כל שנות המדינה מאזרחות מופחתת, המנומקת לכאורה, בכך שאינם משרתים בצבא. 

 פטור של הערבים אינה נשענת על הסדר סטטוטורי ואינה מעוגנת באופן רשמי בחוק.גם ה

למרות הדמיון בין סוגיית הפטור של הערבים לזה של החרדים, שאלת השירות של האזרחים 

לא מצד העותרים ולא מצד המשיבים, ואף לא  -הערבים אף לא עלתה בעניין "רובינשטיין"

 בחוק טל. בפסק הדין הארוך והמפורט שדן

המתאם המסורתי בין השירות הצבאי לבין אזרחות מלאה נמצא בתהליך של היסדקות. אחד 

הביטויים המובהקים לתהליך זה הוא ההטבות שניתנות לציבור החרדי, אף על פי שהנמנים 

עמו אינם משרתים בצבא. זה יתאפשר בעקבות הגידול בכוח הפוליטי של המפלגות החרדיות. 

בנושא הגיוס, הוגשו גם כן עתירות נגד ההטבות הכספיות הניתנות לציבור  בנוסף לעתירות

החרדי. עתירות אלו כפרו בלגיטימיות של ההטבות למי שאינם עובדים בשל התנאי הנלווה 

 שיעסקו בתורה בלבד. -לדחיית השירות

 -איהתניה של דחיית הגיוס בלימוד מלא בישיבה, ללא עבודה, יצרה בעולם החרדי נורמה של 

עבודת גברים. בהמשך לכך, ישנה תלות גוברת של האוכלוסייה החרדית במימון הציבורי 

המתבטאת בתמיכות שונות הניתנת לאברכים שאינם עובדים.  על כן, אי גיוסם של בחורי 

הישיבות הוליד לא רק את ההתדיינויות שעסקו בסוגיה זו במישרין אלא גם פסקי דין רבים 

שנתנה המדינה לאברכים שאינם עובדים. את העיסוק השיפוטי הגובר  אחרים שעסקו בתמיכות

. הביקורת השיפוטית על הסיוע הכלכלי לתלמידי 1תהליכים:  2בנושאים אלו ניתן לייחס ל

ישיבות התפתחה בתקופה שבה ניתן האות ליתר התערבות בעניינים "פוליטיים" באופן כללי. 

ה החרדית לתמיכה המדינתית, לנוכח הגידול . בתקופה זו גם גברה ההזדקקות של החבר2

 של אוכלוסיית הלומדים והתחזקותן של המפלגות החרדיות במערכת הפוליטית.

 

למעשה, לא ניתן לדון בפטור מן השירות הצבאי מבלי להתייחס לתשלומי ההעברה לאוכלוסייה 

יקה נידונים חברת הלומדים. למרות זאת, בפס --החרדית. אלה הם שני פנים של אותה תופעה

 נושאים אלו עפ"י רוב בנפרד מכיוון שמבחינה משפטית טהורה הם מעוררים שאלות שונות.
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המחלקות סביב אי שירותם של חרדים בצבא התעצמה גם משום שהתנהלה במקביל לתהליך 

שירות. ככלל, הגישה הייתה -בו הולכת ומתחזקת תרבות חלופית של לגיטימציה גוברת לאי

בן של כל סוגי האוכלוסיות בשירות הצבאי)כגון נערי רפו"ל(. אך, כיום המצב להילחם על שילו

אינו כך. ראשית, הצבא נוהג לפטור את עצמו מאוכלוסיות גדולות יחסית שהוא מוצא בלתי 

מתאימות לצרכיו. במקביל, מתגברת התופעה של השתמטות "ללא בושה" בשל שחיקה 

 ם ואוטונומיה.במוטיבציה ובשם ערכם של אינדיווידואליז

 לתהליכים האלה יש כמה השלכות:

 . נותנים לגיטימציה בדיעבד לאי הגיוס הקולקטיבי של החרדים.1

. התמקדותו של הצבא בגיוס אוכלוסיות המתאימות לצרכיו, משמשת בסיב לטענה כי 2 

 למעשה אין הוא מעוניין כלל בגיוס החרדים.

בקשר לשירות הצבאי כדי לנסות ולשמר  . מחייבים את המערכת  להגביר את התמריצים3 

 את הדומיננטיות של השירות בצבא בהקשרים אזרחיים.

גם סרבני מצפון כבר אינם נמצאים בשולי השיח הציבורי. הניסיון להקים חומה בצורה כנגד 

 הסרבנות על רקע זה, נמצא במתח עם הפטור משירות שניתן לבחורי ישיבות.

בית המשפט החליט לדון בסופו של דבר בעתירות נגד אי גיוס הדיון עד כה העלה כי למרות ש

של בחורי ישיבות, הוא נמנע מלהתערב בבחירות מהותיות שהתקבלו במערכת הפוליטית 

 בנושא.

 

תקדים רסלר, נחשב מהפכני לא בשל השפעתו על נושא גיוסם של החרדים, שבו לא חולל 

-הקיצוני של המסורת השיפוטית ביחס לאישינוי ישיר, אלא עיקר החידוש שבו נעוץ בצמצום 

הרחבת גבולות ההתערבות של בית המשפט בשאלות  -שפיטתם של עניינים בעלי גוון פוליטי

ציבוריות, מהיבט זכות העמידה ומהיבט השפיטות. כל השופטים שהשתתפו בקביעתו של 

 התקדים סברו כי הוא שפיט.

ין השפיטות "הנורמטיבית", שעניינה ביסוד פסק הדין של השופט ברק, נמצאת ההבחנה ב

בעתירה המעוררת שאלה שהתשובה שלה אינה מבוססת על נורמה משפטית, לבין שפיטות 

"מוסדית" המתייחסת לעתירה שיש לה תשובה משפטית, אך היא מפרה את האיזון העדין של 

 יחסי הגומלין בין הרשות השופטת לרשויות השלטון האחרות.

שפיטת נורמטיבית אינה מהווה בעיה, משום שתמיד ניתן למצוא  -י איבהמשך לכך, ברק אמר כ

נורמה משפטית אשר חלה על הסכסוך. כך גם אי שפיטות מוסדית אינה בעייתית, מכיוון 

שכאשר קיימת נורמה משפטית, הכרעה של בית המשפט אינה צריכה להיחשב בעייתית. וכך 

יבור יתפוס את התערבותו של בית הסיבה היחידה להימנעות מהעתירה, היא החשש שהצ

המשפט כפוליטית, ולא משפטית, אך גם זה לדעתו, צריך להישמר רק למקרים קיצוניים. 

הנשיא שמגר הסכים עם הגדרותיו של ברק, אבל בניגוד אליו טען שאי שפיטות מוסדית כן 

 חשוב ולא ניתן להשלים איתו ולצמצמו.
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ו של ברק. לגישתו, בית המשפט אינו צריך לעסוק גישתו של השופט אלון מנוגדת לחלוטין לז

בכל, וישנן שאלות שאין חלה עליהן כל נורמה משפטית. גישתו הייתה מבוססת על שלילת 

כוליותו של המשפט. הוא קבע כי ישנם נושאים שבלתי סביר לחלוטין לצפות מבית המשפט 

 לבדוק את סבירותם.

ם לזירה הציבורית. גישתו האקטיביסטית המחלוקת סביב תפיסת השפיטות החדשה הגיעה ג

של בית המשפט שנויה במחלקות קשה של אנשי ציבור ומשפטנים בטענות שבית המשפט 

חורג מתפקידו השיפוטי המסורתי, ועל פי הטענה מבקש כוח, וכן שבית המשפט אינו מוסד 

ת המכירות ייצוגי, ולכן פסיקתו הערכית אינה בעלת אופי דמוקרטי. לעומת זאת, ישנן דעו

 במנדט שיפוטי רחב, המאפשר התערבות במקרים של נורמות שלטוניות בלתי ראויות.

הן מתולדותיה של ההתדיינות בנושא גיוסם של בני הישיבות עצמה והן מסוגיות אחרות 

שבמרכז החיים הפוליטיים בישראל, ניתן להגיע למסקנה כי אמנם גישתו של ברק מושלת כיום, 

יין את בית המשפט כ"אקטיביסטי", אך גם גישתו של אלון נותרה בעלת ועל כן, נהוג לאפ

חשיבות מעשית רבה יותר מכפי שמקובל להעריך. בפועל, בית המשפט המשיך לפעול כשהוא 

כפוף לשיקולי שפיטות, במובן זה שהוא נמנע מלהתערב במקרים השנויים במחלוקת פוליטית 

 חריפה.

מדיני. להלכה, בית המשפט  -ת הוא התחום הביטחוניהתחום הרגיש ביותר להכרעה שיפוטי

אינו מקבל עוד את התפיסה כי מלחמה ושיקולים של מדיניות חוץ מסיגים אחורנית את 

ההתערבות השיפוטית, אך גם כאן, ניתן ללמוד מהפסיקה כי במציאות קיים תחום לא מבוטל 

 של אי שפיטות.

תו של בית המשפט, שאלה נוספת מבלי להכריע בשאלת ה"ראוי" לגבי היקף התערבו

שמתעוררת היא, באיזו מידה הביקורת השיפוטית האינטנסיבית על החלטות פוליטיות היא 

אכן אפקטיבית מבחינת מידת השפעתה על דרכי התנהלותם של גופי השלטון ופוליטיקאים 

א מבוססת בכוחו של המשפט להבי -במדינת ישראל. ישנן דעות המבקרות את האמונה הבלתי

לשינוי חברתי. בניגוד לכך, יש כאלה הטוענים כי בית המשפט אכן השפיע אם כי אולי לא 

 במידה שציפו לה.

דוגמאות שונות מבתי משפט בארץ מוכיחות כי המיתוס לגבי כוחו של בית המשפט גדול ב"כמה 

פטית מידות" מהמציאות. מתברר כי כדי לשנות נורמות חברתיות ופוליטיות אין די בפעילות מש

בהיכלי המשפט. נדרשת היערכות מנהלית מתאימה וכן נדרשת פעילות ציבורית שתביא 

להפנמת פסילותן של הנורמות הנזכרות. כל עוד אין גינוי ציבורי ממשי למינויים פוליטיים 

פסקי דין שיוקיעו פעילות כזו לא יספיקו. כך גם גיוסם של  -ולחלוקת הטבות ללא קריטריונים

 עדיין אינו עומד בפתח.בחורי ישיבה 

לנוכח יכולתו המוגבלת של ביתה משפט להשפיע על הפרקטיקה הפוליטית, כיצד בכל זאת 

תורמת פסיקתו לחיים הציבוריים של מדינת ישראל? בחלק מהמקרים, הפסיקה מתפקדת 

לא מעצבת מציאות אך מסמנת ערכים שניתן לשאוף להגשמתם. בנוסף,  -כ"מצפן" חברתי
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ההתדיינות בנושאים שהדיון בהם הודחק יכולה להיות בעלת תרומה להחייאתו של לעיתים 

 הוויכוח הציבורי.

התוצאה האמיתית של תקדים "רסלר" לא הייתה ביטול של תורת השפיטות אלא תזוזה של 

 גבולות השפיטות.

במהלך השנים שבהן הוגשו אליו עתירות בנושא אי גיוסם של בחורי הישיבות, שינה בית 

החל בנקודת מוצא של רתיעה מכל התערבות, המשך  -משפט את דפוסי התערבותו בסוגיהה

בהכרה בהתאמתו של הנושא לדיון משפטי ובהחלטה המחייבת חקיקה ראשית, וכלה בהמתנה 

למיצויו של הניסיון החקיקתי. עם זאת, בסופו של דבר, נמנע בית המשפט מלהביא לגיוסם של 

 ייתה דעתו מאוד לא נוחה מטיפולן של הרשויות בנושא.בחורי הישיבות, גם כאשר ה
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 שאלות מגדריות -  "כל כבודה בת מלך פנימה" – 8שיעור 

 דוקטורנטית באוניברסיטת ת"א.ההרצאה מועברת על ידי עו"ד חיה גרשוני, 

 הזכות לסולם ערכים שונה –השיח הליברלי והאישה החרדית 

בעוד בשיח הליברלי האינדיבידואל נמצא במרכז, במרכז השיח המסורתי נמצא הקולקטיב, 

 כלומר, זכויות הכלל גוברות על זכויות הפרט )דוגמא לכך במאמר על הנשים החומות(. 

 תפיסות רווחות על האישה החרדית: 3

 בעלה ורבנים קובעים את דרכה.  –העדר יכולת בחירה  .1

 האישה מתאימה עצמה לנורמות המצופות ממנה. –רצון לרצות את החברה  .2

 האישה החרדית חושבת שמצבה טוב מחוסר ידיעה. –תודעה כוזבת  .3

ראשית, נשים מאז ומעולם וברוב הדתות "שומרות את הדת" יותר מגברים ופועלות  מנגד:

רוב האשמות במילת נשים מופנות כנגד נשים,  מתוך רצון לשמור את ההיררכיה. כדוגמא לכך,

בנוסף, אפשר לטעון שכל אישה פועלת לפי הערכים הרווחים בחברה אליה  לא כנגד גברים.ו

 היא משתייכת, ולפי הערכים "שהכניסו לה לראש" כטובים, כך שלאחת "הכניסו לראש"

ואיך ניתן לקבוע מה  –שמסורתיות זה מה שטוב לה, ולאחרת שליברליזם זה מה שטוב לה 

 ן פה עניין של טוב או רע, אלא שמדובר בסולם ערכים שונה.טוב באמת? גרשוני מכריעה שאי

 פלורליזם משפטי בפריזמה מסורתית

הציבור החרדי נתון למרות מערכת המשפט הדתית מחד, ולמערכת המשפט המדינתית מהצד 

 השני. איזה חוק גובר? 

מהחוק המדינתי, ולכן כוחו  נומוס התרבותי יש הרבה יותר כחל[ : 2012קאבר ]נומוס ונרטיב 

משפט המדינה הוא של החוק הדתי, הכולל את החוק הנוהג שאינו כתוב, חזק יותר, בעוד 

ביהמ"ש  –. למשל בחוק המרכולים, ישנם חוקי העזר העירוניים למול החוק הדתי קוטל חוק

 לא מייצר חוק, אלא קוטל את אחד משני החוקים.

ר באוניברסיטה השאירו משך חודשים רבים במקר ניסוי המוכיח את טענת קאבר: •

 אף אחד לא נגע בכסף, אך הפחיות נעלמו כלא היו. –שטרות כסף ופחיות קולה 

, שנתפס לרוב כחוק בעל ערך בפני עצמו, שאין לו ערך מתחרה, עליונות החוק הדתי: קלזן

 בעוד החוק המדינתי נתפס כאינסטרומנטלי, ככלי להסדרה חברתית.

ברור לכל שעדיף לאבד ארנק בבני ברק, אבל עדיף לא  את טענת קלזן:נימוק המוכיח  •

 לנהוג שם, אלא ברעננה. 
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 היש דבר כזה? –פמיניזם חרדי 

עו"ד גרשוני טוענת שזה אוקסימורון, וכל מי שכתב בנושא הפמיניזם החרדי עיוות את  

 החרדיות או עיוות את הפמיניזם.

 לעיוות התרבות החרדית: ותדוגמא

כדי למנוע רמיסת זכויות  – חזן-אלמוג ופרי( מאת 2015חינוך נשים לזכויות ) מאמר על •

נשים חרדיות, מוצע לחנך ילדות לחשיבה ביקורתית ולהכניס למערכת החינוך שיעורי 

זכויות אדם. לעמדת גרשוני מדובר בתמימות, שכן השגת דריסת רגל שכזאת במערכת 

 החינוך החרדי אינה אפשרית כלל. 

נשים לומדות גמרא,  – שי וולדוקס-עירמאת  (2013הטמעת הפמיניזם בדת )מאמר על  •

שותפות באופן שוויוני בטקסי ביכנ"ס, ומנסות לקרוא מחדש את התורה והמקורות 

באופן פמיניסטי ושוויוני )כמו לראות את אלוהים כאשה וכו'(. זה רלוונטי בעיקר ליהדות 

חברה החרדית בישראל זה עיוות האמריקאית, עבור ה-המודרנית-האורתודוקסית

ממשי של הדת והתרבות! המרחק מהחברה החרדית בישראל כ"כ גדול, שבעוד 

שתגובתם של רבנים אמריקאים הייתה כתיבת מכתבים לציבור המתפללות שיבואו 

להתפלל בבתי הכנסת שלהם בעזרת הנשים כראוי, בישראל יש בתי כנסת שאין בהם 

 כלל עזרת נשים. 

 יוות הפמיניזם:לע ותדוגמא

, שאינו בעל ערך , במאמר שטרם פורסם, מדבר על פמיניזם אינסטרומנטליפפר •

אידיאולוגי. לטענת גרשוני, בכל מקרה בו נקודת המוצא היא שימור ההיררכיה 

 זה לא יכול להוות פמיניזם. –המסורתית 

מצא שבקרב נשים חרדיות  קורקוס וכץ(, מאת 2017מאמר על הרחבת תעסוקה ) •

ילוניות עובדות ההשתתפות של בן הזוג בעבודות הבית די שווה, אבל ככל שרמת וח

ההשכלה  –ההשכלה של האישה עולה כך נוצר פער ברמת השתתפות בן הזוג בבית 

משפיעה על נשים חילוניות לחלוקה יותר שוויוניות בבית, בעוד אצל חרדיות קורה 

בילדים(. לטענת גרשוני זוהי  ההפך )הן נושאות יותר בנטל עבודות הבית והטיפול

כשהיא משכילה ועובדת  –הוכחה שהפמיניזם לא מתכתב עם רצון האישה החרדית 

 היא עושה פיצוי יתר בבית, שזאת דוגמא חזקה לרצונה לשמר את ההיררכיה.

של החברה, שזה בעצם פמיניזם בלי לקרוא  "הינדוס מחדש"פפר טוען שגרשוני מדברת על 

לו בשמו. היא טוענת שלא מדובר בפמיניזם, אין דרישה לשבירת ההיררכיה, והיא לא רוצה 

 להנדס מחדש את החברה.
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 כבל הצלה או חבל כבילה? –התערבות ליברלית 

חרדית -חוקרים ליברליים תופסים את שימור ההיררכיה כדיכוי, בעוד האוכלוסייה הדתית

 תופסת את ההיררכיה כבעלת הגיון פנימי.

 תרבותיות:-ליברליזם מול רב

כחברה נרצה לאפשר לתרבויות מיעוט לשמור על תרבותן, אך גם נרצה להתנגד  .1

לדוג': רצח על כבוד המשפחה. )דימוי גן עדן בג'ונגל, שבו  לתופעות שבעינינו פסולות.

שותפים לשינוי, והקואליציה  ההיררכיה היא בעצם דיכוי, אולי נראה שבג'ונגל אין

 מאכזבת(.

 נשים החרדיות מעצמן.את ההחברה הליברלית מבקשת להציל   –השיח פטרוני  .2

אינן  התערבויות בנושא של שוויון זכויות והדרת נשיםלטענת גרשוני, הרבה  .א

 נועד לשנות את החברה.לגמרי טהורות לצורך שוויון והעצמה, אלא חלקן 

ממשי לגבי החברה החרדית, שנגרם, בין היתר,  נהניכור וחוסר הביש הרבה  .ב

בגלל הכפייה הקיימת בהיבטים מדינתיים שונים, ובגלל הניגוד הבלתי אפשרי בין 

 דת ומדינה.

להקשיב למשמעות שהצד השני  2017מציע במאמרו משנת  פרופ' ניסים מזרחי .ג

, במקום לראות בה אוטומטית דיכוי. אם ניקח לדוגמא את נותן להיררכיה

מדובר במערכת היררכית מרובדת, עם פיקוח חזק וסדרי עבודה  –האוניברסיטה 

מאוד ברורים, ואנחנו בוחרות להיכנס למערכת הזאת מרצון ובכך לקבל על עצמנו 

את ההיררכיה. מדוע טוענים נגד נשים חרדיות שהן סובלות מדיכוי ומתסמונת 

 באוניברסיטה? שטוקהולם, אבל לא מפנים טענה זאת עבור נשים הלומדות

 התערבות בהפרדה מגדרית

נפסק שנשים יוכלו לעלות לאוטובוס  הפרדה מגדרית באוטובוס. -)לפני כעשור(  פס"ד ריגן

באופן וולנטרי מאחורה ולשבת בנפרד, אך לא ניתן לכפות זאת. פסיקה מגוחכת, כי אי אפשר 

 להכריח אנשים להתערבב באוטובוס.

אין בעיה. בבראון  -אם יש שתי קבוצות שמקבלות שירות שווה היה כי  1986העיקרון הקודם מ

אבל שווה". לדעת גרשוני לא ברור למה בריגן נחשבו כיסאות  שונהנקבע כי אין דבר כזה "

מסוימים שווים יותר או פחות. לדעתה יש בעייתיות בכך שריגן היה כה קיצוני, שכן נאסר על 

המדינה בכל מקרה  גרשוני, לטענתת. וחרדי אוטובוסים תוך שכונתיים במובלעותהפרדה ב

למשל, אוטובוס שנוסע ממודיעין עילית  לא צריכה להתערב בענייני מובלעות חרדיות.

לירושלים, ויושבים בו רק חרדים, שמעצמם יושבים בנפרד ולא מתערבבים, למה לקבוע להם 

רדות כך הן יהיו עוד היא טוענת, שלדעתה ככל שנשים יהיו יותר מופ שזאת הפרדה אסורה?
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נשים, לפחות בחברה . הטרדות בתחב"ציותר מוגנות. למשל, הישיבה בנפרד מצמצמת 

, כך שהן פחות רוצות לוותר על הנפרדות הזאת. החרדית, מוצאות תחושת הגנה בנפרדות

לגברים, לעומת זאת, יותר קל לשבור את הנפרדות, לצאת ללימודים באוניברסיטה למשל. כך 

רדיות בכתה מעורבת יטו לא להשתתף בשיעורים. למרות שגרשוני מאמינה למשל, נשים ח

שיש ערך בלימוד בנפרד, לדבריה יש בכך גם הרבה פגמים. למשל, סטודנטיות שנאלצות 

לשבת מאחורה או מאחורי מחיצה, מרצות שעבדו קשה מאוד כדי להגיע למקום בו הן נמצאות 

לבנות להן מבנה נפרד )לרוב הוא צדדי ומוזנח( כדי ולא יכולות להרצות בפני גברים, או שצריך 

 שיעבדו שם. יש פה פגיעה אקדמית במרצות וגם בהישגי הסטודנטים.

עלו מהכיתה טענות נגד בדבר הפרדה המגנה על נשים. לכך היא משיבה שלנשים מהחברה 

החרדית הטענות הללו זרות, בעוד שההפרדה אינה זרה להן. אין תחושה של השפלה 

דה, משום שחונכו מילדות שההפרדה הזאת שומרת על הצניעות, מונעת פגיעה בהפר

גרשוני מבקשת להביא את קולה של האישה בתומתה של האישה ובכבודה של המשפחה. 

 . שלא נפגעת ולא מרגישה מושפלת מהפרדה באוטובוסים –החרדית 

 נראה שהאינטרס המוגן בריגן חלש יותר מאשר בתירוש.

, לה יש קורבנות רבים יותר מאשר בריגן. נשים שאינן יכולות הפרדה באקדמיה - פס"ד תירוש

להרצות לגברים בקבוצות הנפרדות, קבוצת נשים שגם כך היו צריכות להתקבל לסגל בכיר. 

סטודנטים משני המינים שנפגעים מרמת הלימודים שיורדת, עקב יוקר הלימודים והניסיון 

רמה האקדמית, באנשים שאינם חרדים, בהישגי הסטודנטים למשוך מרצים. יש הרבה פגיעה ב

 החרדים ובמרצות. יש לחשוב על האינטרס המוגן.

אם לא נאפשר הפרדה  –הוא התוצאה  פס"ד ריגן לפס"ד תירושההבדל הגדול בין 

באוניברסיטה נשים חרדיות לא ילכו ללמוד שם. האישה החרדית נמצאת בשיפוט חברתי 

לערכים מסוימים ולנורמות מסוימות, ומאוד קשה לה לצאת מהבית. מתמיד, כן היא רגילה 

כדוגמא לנורמות, גרשוני מספרת שהילדים שלה עדיין מתווכחים מה מהווה בושה יותר גדולה 

 שיש להם אמא עו"ד או שיש להם אמא גרושה.  –

 התערבות בחלוקה בנטל הפרנסה

אישה תומכת ומפרנסת  –ה החרדית נשים חרדיות הן סופרוומניות, זה ערך מאוד חזק בחבר

את בעלה, בן תורה, ומגדלת את ילדיה וכך זוכה בחיי נצח. רוב החרדיות רוצות בעל שלומד 

תורה, ומעדיפות שלא יצא ללמוד באוניברסיטה כי זה בעצם פוגע בהן. מובא כדוגמא סיפורו 

 שנים. של רבי עקיבא ואשתו רחל, והכאב הכבד שלה על שיצא ללמוד לכל כך הרבה
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החלטת גברים.  –המדינה ביקשה לסייע לחרדים בעולם התעסוקה, וכאמור עזרה לחרדים 

 הממשלה לשילוב חרדים בתעסוקה:

 איוש תפקידים בכירים ייעודיים בגברים. •

 עידוד הכשרה מקצועית לגברים. •

החדרת ערכים ליברליים )לדברי גרשוני: שעתוק תפיסות פטריארכליות במעטה  •

 ליברלי(.

 גברים מקבלים מימון וסיוע לימודי לשם לימודים אקדמאיים )האשה החרדית לא(. •

העדפת גברים על פני נשים בהכשרות מקצועיות, בקבלה למקום העבודה, התוצאה: 

 וקידום גברים על פני נשים; פגיעה במרקם התרבותי ובמערך הזוגי בחברה החרדית.

בחברה החרדית, נפגע מרקם החיים  כשהנורמות הליברליות של שוויון מנסות להתערב

 החרדי.

לטענת גרשוני הזכות לזהות תרבותית חשובה יותר משיפור המצב הכלכלי. פפר טוען מנגד, 

שגם אם בטווח הקצר האישה תסבול קצת, הרי שבטווח הארוך הזוגיות והמצב הכלכלי יהיו 

של כאבה של האישה, טובים יותר, אם שני בני הזוג יעבדו. גרשוני טוענת שאין פה הבנה 

, והיא תפרנס אותו ותטפל בו, וכך תזכה 120החפצה בבעל בן תורה, שילמד בכולל עד 

 במצוותיו ובחיי נצח. זה נתפס בעיניה כפגיעה ערכית כשהבעל יוצא לעבוד.

כשהמדינה מעודדת גברים להשתלב בעולם התעסוקה וללמוד באוניברסיטה זה בא על 

 דוגמאות: .חשבון הנשים

נשים לומדות מקצועות חלשים, ומתחרות ביניהן על מעט  – ולים מקצועייםמסל .1

 מקומות העבודה בתחומי החינוך.

נשים חרדיות לא למדו מעולם ביקורתיות, ואילו גברים חרדים,  – לימודי משפטים .2

שלמדו תלמוד, מגיעים לתואר עם חשיבה ביקורתית משפטית. עלו בקשות לאפשר 

סיוע לנשים לאורך התואר בפיתוח חשיבה ביקורתית, אך הן כולן נענו בשלילה, וזאת 

  בעוד גברים ממשיכים לקבל מלגות, תמריצים ותמיכה לימודית.

במכללת אונו התקנון קובע שיו"ר האגודה יכול להיות רק ממגדר רוב  – קמפוס נפרד .3

הסטודנטים בקמפוס ביום הבחירות )ויום הבחירות נקבע ליום ללימודי בנים(, בעבר 

חלוקת התעודות נעשתה בטקס חגיגי לגברים ובחדר צדדי לנשים, וכן שימת הבוגרים 

 פורסמה בראשי תיבות.  פורסמה בשמות מלאים ורשימת הבוגרות

* גרשוני פרסמה מאמר על המצב באונו, ופפר שלח לה מכתב תגובה בו הוא מציין 

את התנגדותו ל"חינוך מחדש" שהיא מציעה לעשות לאשה החרדית דרך שילובה 
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בחינוך המשפטי. לטענתו אשה זוכה לחינוך תמים ומחשבתה רכה ולא ביקורתית, 

המחשבה הביקורתית. גרשוני השיבה שאם  והיא זאת ששומרת על בעלה, בעל

האישה יצאה ללמוד משפטים, אזי אין צורך להגן עוד על מחשבתה התמימה. אישה 

שרוצה ללמוד משפטים, להצליח במקצוע ולפרנס בן תורה, זכותה לעשות זאת. לא 

מפס"ד בראון   צריך לתעדף גברים על פני נשים. דוקטרינת "שונים אבל שווים"

 יא הרלוונטית לעניין זה.האמריקאי ה

 חומרי קריאה

 החינוך המשפטי חרדי בהיבט מגדרי", גרשוני/ לרנר –"גלימה צנועה 

כניסת המכללות הפרטיות לשוק ההכשרה המשפטית פתחה דלת לאוכלוסיות שהודרו 

מהאקדמיה ומלימודי משפטים במשך שנים, הדבר רלוונטי גם לאוכלוסייה החרדית והמכללות 

מציעות לימודים מותאמים תרבותית הכוללים הפרדה מגדרית, שנת לימודים המתחשבת בלוח 

הרלוונטיות במיוחד לאוכלוסייה זאת משום השוני המהותי השנה היהודי ודרישות סף נמוכות 

 בתכני החובה בחינוך היסודי בין החברה החרדית לשאר החברה בישראל. 

המגזר החרדי  בתוךכותבות המאמר גורסות כי השוני המהותי בתכני החובה בין בנים לבנות 

ובעיקר בתכני המשפט התלמודי ובאופי החשיבה, מייצר הבחנה מרכזית בין נשים לגברים 

הבאה לידי ביטוי בלימודי משפטים, הבחנה זו משרתת את קבוצת הגברים, ובאופן פרדוקסלי 

 לימודי המשפטים שהיו אמורים לפרוץ חסמים, הביאו להגדלת הפערים בתוך המגזר החרדי. 

מעלות חסמים ייחודים לנשים בחברה החרדית, שנוספים לחסמים של החברה  הכותבות

החסם התרבותי  –החרדית עצמה )שגם אותם קבוצת הנשים במגזר תחווה במתח עמוק יותר( 

 והחסם החינוכי:

התרבות החרדית משדרת ציפיות שונות מנשים ומגברים כאשר  – החסם התרבותי •

ורואה בנשים כמפרנסות ואחראיות המשפחה.  היא מעדיפה גברים בעמדות ציבוריות

הפער מתבטא גם בלימודי המשפטים המותאמים בכל שלביהם, כאשר המסר המרכזי 

הוא שנשים אמורות להמשיך את תפקידן המסורתי דרך הלימודים. בקמפוס החרדי 

בקרית אונו פנייה למועמדות פוטנציאליות ציינה שבוגרות הקמפוס "מטפחות את חיי 

" ואילו במודעה לגברים נכתב על הבוגרים כי הם "משלבים תורה ועבודה", המשפחה

בקמפוס האמור גם היה ניסיון לקבוע קריטריונים לכהונת יו"ר אגודת סטודנטים 

המציירים מצב לפיו אישה לא תוכל להתקבל לתפקיד, בנוסף, טקסי חלוקת התארים 

י ואילו הבוגרות קיבלו את הפלו בין גברים לנשים כאשר לראשונים נערך טקס פומב

תעודותיהן בחדר צדדי, מה גם שהקמפוס ביקש לפרסם את שמותיהן בראשי תיבות 
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בלבד. הדבר רלוונטי גם להמשך החיים המקצועיים שכן בתנועה החרדית בלשכת 

עורכי הדין חברים גברים בלבד, למרות המסע שהנשים עברו שהיה אמור לאפשר להן 

 לפרוץ דרכים מעין אלו. 

הכותבות מאשימות במצב גם את הנשים עצמן שמבקשות למלא את התפקיד 

התרבותי אותו החברה ייעדה להן בקונפורמיות, ולמרות שנראה שבדרכן פרצו דרך, 

הן לא מעזות לקרוא תיגר על הסדר החברתי )אף אחת מהן לא פנתה ללימודים בניגוד 

פטריארכלי. הדבר מוביל לרצון הבעל או האב לדוגמא( ובכך משמרות את ההסדר ה

למצב שעל פניו מהווה פריצה לעולם שוויוני וליברלי, אך בפועל מעתיקים את ההבניות 

 משפטית המתהווה.-לחברה החרדית

הכותבות טוענות כי הרגלי הלימודים של הנשים החרדיות  – החסם החינוכי •

ם למעצבי המאופיינים בהיעדר כישורי ביקורתיות מובילים למצב בו הגברים הופכי

משפט ואילו הנשים לצורכות משפט. למרות שנראה שישנו יתרון לנשים בחינוך החרדי 

שכן לימודיהן כוללים ידע כללי נרחב במקצועות ליבה לעומת החינוך הגברי, הוא 

מתגמד לעומת העובדה שלימודי הגברים מאופיינים בחשיבה ביקורתית, דבר אשר 

סרון בא לידי ביטוי באופן מובהק בלימודי אינו קיים כלל בלימודי הנשים, החי

המשפטים. הכותבות מביאות מחקר לפיו החסם המרכזי המונע השתלבות בעיסוקים 

משפטיים אצל נשים הוא החסר בחשיבה ביקורתית וביכולת להטיל ספק. בעוד 

דיסציפלינת לימוד התורה הגברית כרוכה בשימוש בכלים לוגיים בניתוח הטקסט 

 יישוםה ביקורתית ופרשנות, דיסציפלינת הלימוד הנשית מכוונת להתלמודי, בחינ

הטקסטים, אימוץ פרשנויות מקובלות וציות. הכותבות מוסיפות כי מכיוון שהנהגה 

הלכתית אינה חלק מאפשרויות התעסוקה של נשים )ללא קשר לרצונה(, הדבר -רוחנית

 ית. מונע מנשים את הצורך לפתח הלך מחשבתי אישי וחשיבה ביקורת

הכותבות מוסיפות כי מהאופי החינוכי הנ"ל נובעת גם הסללה של נשים למסלולים 

ייעודים לחרדים, בעוד הגבר מפתח חשיבה ביקורתית ועצמאית, סומך על עצמו ולכן 

נוטה לגלות פתיחות גבוהה יותר ללימודים אקדמאיים במסגרות מעורבות ולהשתלבות 

 ערכים השמרניים.באופן כללי, נשים לעומת זאת דבקות ב

התעלמות מחסם זה מרחיבה את הפערים המגדריים בתוך החברה החרדית ומכשירה 

השיטה של יישום ושימוש במסגרות המשפטיות במקום להפוך  בתוךמשפטניות לפעול 

 ליצרניות שיטה בעצמן. 

 

הכותבות מוסיפות נקודה לגבי אחריות המדינה למצב, הנובעת מהעדפת גברים בבחינה של 

ידוד תעסוקה ולימודים אקדמיים. הכותבות טוענות כי עידוד היציאה של נשים לשוק העבודה ע

והלימודים התחלף באופן מובהק לטובת הגברים, הן טוענות שזה נכון שזוהי קבוצה שכביכול 

טעונה עידוד תעסוקתי )במובחן מנשים חרדיות ששילובן בשוק העבודה קרוב לממוצע(, אך 
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קה אצל הגברים אינן נובעות מחוסר בתמריצים ראויים או הכשרה מספקת הסיבות לאי התעסו

אלא מהרצון להגשים את לימוד התורה כמאפיין החברה החרדית, ולכן דווקא עדיף לעודד את 

השתלבות הנשים שכן הן קבוצה המגיבה לתמריצים. הכותבות מביאות סקירה של ההעדפה 

ים לגברים חרדים בלבד ומשרות ייעודיות הגברית דוגמת הקצבת מלגות ללימודים גבוה

לחרדים במסגרת העדפה מתקנת שמאוישות רק על ידי גברים, הכותבות טוענות כי דווקא 

שמשום שבלימודי המשפטים ישנו ייצוג שוויוני לגברים ונשים, העדפת גברים פוגעת יותר 

 בסטודנטיות למשפטים.  

המציעות לימודי משפטים בהפרדה מגדרית,  לבסוף הכותבות מעירות כי טוב היה לו המסגרות

היו ערניות לאבחנות המובאות לעיל. כשם שלגבר החרדי מוצעת מכינה קדם אקדמית 

שתפקידה להשלים את הפערים בלימודי הליבה ככל הניתן, כן יש מקום להעניק לבנות 

באופי  החרדיות הבאות בשערי האקדמיה, כלים לחשיבה ביקורתית. מודעות לפערים האמורים

החשיבה בין גברים לנשים במגזר החרדי, עשויה להוות מפתח בהכוונת הנשים לחשיבה 

ביקורתית, אם כי לא ניתן לשלול את תרומתה המכרעת של סדנה ייעודית שתתרגל הלכה 

 למעשה חשיבה ביקורתית בתחומי המשפט.

  



- 74 - 
 

 על התורה ועל העבודה – 9שיעור 

 כניסת הציבור החרדי לשוק התעסוקה

 נשים

קוצצו  2002חל גידול בכניסת נשים לשוק העבודה. יש לזכור שבשנת  2000-2011בשנים 

קצבאות הילדים, וכן ניכרת מגמה של הכרה בהטבות עבודה רשמית "עבודה בלבן": פנסיה, 

קרן השתלמות, חופשות לידה ועוד, לעומת העבודות בשחור כגון כתיבת סת"ם, מכירת מינים 

 לסוכות ועוד.

שיעור תעסוקת נשים חרדיות דומה לשיעור תעסוקת נשים באוכלוסייה הכללית, אולם  כיום

תחום התעסוקה ורמת ההכנסה שונה. חרדיות רבות מועסקות בתחומי החינוך, למרות המגמה 

טק, אדריכלות, ראיית חשבון -הנרחבת של כניסתן לתחומי תעסוקה כמו הייטק או מיד

 ומשפטים.

ור נשים חרדיות אינה עבור פיתוח קריירה, התפתחות אישית או כניסה לשוק התעסוקה עב

הרב שנים בכולל . לפי  סיפוק עצמי, אלא כדי לפרנס את הבעל שהולך ללמוד כמה שיותר

כל רצונה של אישה הוא להיות אשת תלמיד חכם ואם לילדים בני תורה. זה מה שלומדים  1וולף,

פיו על נשים לשאוף לחיות. ואכן, נשים בסמינרים, זה המסר שמועבר בדבר האידיאל של

חרדיות רבות יוצאות את הסמינרים כשהן חדורות אידיאולוגיה ורוצות להתחתן רק עם תלמיד 

 –חכם. זהו מודל שהחזיק הרבה מאוד שנים, אבל מעצם טבעו וטיבו הוא כל הזמן מאותגר 

הילדים, בעצם מדובר  מצופה מנשים גם לפרנס וגם לדאוג לבית, להיות רעיה ולדאוג לחינוך

 בסופרוומן, וזה מאתגר.

בעבר, כשהחברה החרדית הייתה קטנה וחדורת אידיאולוגיה חלוצית, היה יותר קל להחזיק 

את המודל הזה.  בנוסף, משכורת של אישה חרדית היא משכורת צנועה, לרוב משרה חלקית 

הילדים ועם הבית,  או תפקידי הוראה, שכן נשים מחפשות משרות שיאפשרו להן להיות עם

 ואם בעבר משכורת אחת הספיקה לחיים צנועים, היום קשה הרבה יותר לעמוד בכך. 

 גברים

, 2000-2011גם בקרב הגברים החרדים יש עלייה בשיעור השתתפות בשוק העבודה בשנים 

 אך מדובר בעלייה הרבה יותר מתונה ולא עקבית. הסיבות לכך:

                                                           
את הסמינר הראשון לבנות בבני ברק. כחלק משיקום הקהילות שנחרבו בשואה  1952הרב וולף הקים בשנת 1

ובניית הקהילה הנושנה של יהודי אירופה, חבר ל"חזון איש" ויצר עימו שינוי אידיאולוגי מעשי בחברה החרדית, 
ת שליחות ולרצון להתחתן אך ורק עם בחור ישיבה ותלמיד חכם תוך התמקדות בבנות חרדיות וחינוכן לתחוש

 )דבר שהיה מאוד נדיר במזרח אירופה(.
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יש עלייה  2002ב –ע"י נתניהו כשר אוצר  2002-קיצוץ קצבאות הילדים החל מ .1

 משמעותית בשיעור ההשתתפות בשוק התעסוקה.

 תהליכים של שילוב חרדים בחברה הכללית. .2

 גדילה בתוך מסגרת לימודית כל החיים, והרצון לצאת ממנה ולא "רק ללמוד". .3

 חיפוש תחושת מיצוי עצמי. .4

 צעירים שלא רוצים ללכת באותה הדרך של הוריהם. .5

 לכלי.צורך כ .6

רבנים,  –עובדים, אולם רוב רובן של עבודות אלה הן עבודות תורניות  50%כיום כבר מעל 

מורים בישיבות, כתיבה ועריכה תורנית, כל מיני תפקידים ברבנות. עם זאת, יש גם גברים 

-( ובעולם התעסוקה הלא2000-מגמה שהתחילה בראשית שנות ה –המשתלבים באקדמיה 

 תורני.

 דיאולוגיה החרדית להשתלבות בשוק התעסוקההמתח בין האי

המחבר מנסה לתת איזושהי הצדקה, דחיפה ועידוד לתלמידי הישיבה "עין לא ראתה": 

הנשואים, שימשיכו ויתמידו בלימודיהם ולא יתפתו לצאת ממוסד הלימודים ולהיכנס לשוק 

 העבודה. זוהי הרטוריקה הרווחת שנראה בעיתונים הרשמיים.

קיבל את התורה היה מקובל ההשתעבדות לתורה, ולהפקיע כל דבר "כשעם ישראל 

אחר. האופן בו צריכים ללמוד תורה הוא כעין הנהגת המן במדבר, המן שנפל מהשמיים 

ולא דרש מדור המדבר לעסוק באיזושהי תעסוקה. כעין הנהגת המן במדבר שפרנסתו 

 מזומנת לו, ואינו צריך לייגע בכך".

וזה היה דבר שכמעט היה מובן מאליו, לא היה  לראות שגברים עבדו לאורך ההיסטוריה ניתן

ספק בכך, לכן הרעיון של גברים לא עובדים אומר דרשני. המציאות של קבלת התורה הייתה 

להשתעבד במוחלט לעסק התורה ולהפקיע כל דבר אחר, והאופן בו צריכים ללמוד תורה הוא 

ולא הייתה דרישה מאותו דור לעסוק בשום  המן נפל מהשמיים, –כעין הנהגת המן במדבר 

היגיעה בפרנסה היא ביחס לקבלת עול תורה, דבר, אלא הם פשוט קיבלו מן מהשמיים. 

כאשר יש יחס הפוך בין יגיעה בתורה לבין פרנסה. מי שלומד תורה אינו זקוק לעול דרך 

בני התורה יכולים היגיעה לפרנסה היא קללה, ותלמיד חכם שיודע זאת יציל עצמו ממנה.  ארץ.

להינצל מהקללה הזאת, יכולים לשעבד את חייהם ואת עצמם ללימוד תורה, להשקיע את עמלם 

 ללימוד, וכך הם משוחררים מעול דרך ארץ. זו מעין הצדקה רטרואקטיבית למציאות קיימת.

החברה החרדית מבקשת לשמר איזשהם ערכים, כשחלק מהסיפור הוא לימוד התורה וסגנון 

החרדים מעוניינים בחברה צנועה, חלוצית, שיודעת להקריב למען הערכים שלה, חברה חיים. 

שדורשת מפרטיה להקריב עבור אידיאל ודוגלת בלימוד תורה, שמירת מצוות, הסתפקות 
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במועט, חיי קהילה וקולקטיב. שוק התעסוקה אינו ניטראלי מבחינת ערכיו, וכנראה שזה אחד 

 הגורמים המרתיעים.

 הפרנסה מעבודת נשיםסכנת 

המעבר מחיים בצניעות לחיים של נוחות עם משכורות גבוהות, סותר את דרכה של תורה, 

בעיקר כאשר האישה היא שמרוויחה את המשכורת הגבוהה. יש כאן בעיה מהותית, ולא מדובר 

רק בטרייד אוף של לימוד תורה בעבודה, מדובר בצביון של החברה החרדית בחברה 

 הטענות הן: קפיטליסטית.

היסוד של  קריירה ומשכורת גבוהה יזיקו בהכרח למה שמוגדר כבית של תורה. .1

הבית זה כשהאישה יודעת מה זה חיים של תורה, מה זה להקריב בשביל תורה. לפתח 

קריירה ולהיחשף לעולם או להיות חלק מהעולם הגדול זה מבחינת בית של תורה הרס 

 גדול.

"תרי"ג מצוות שמרתי בגלל שלא  -ל מבנה הבית משכורת גבוהה מהווה סכנה לכ .2

 נעשיתי שר וחשוב."

איך  יש בעיה מגדרית בהיררכיה של הבית כשהאישה מקבלת משכורת גבוהה. .3

זוהי סכנה לכל  הגבר בבית יכול להיות בעל הדעה כשהאישה מביאה משכורת גדולה?

 מבנה הבית.

כל מה שבא מן החוץ  .עקבות טומאה נחרטות בבנות ישראל והורסות את חינוכן .4

)אקדמיה, עבודה מחוץ לקהילה החרדית וכו'( הוא השפעה של הטומאה של החוץ ושל 

החילוניות, והטומאה הזאת הורסת את כל עבודת החינוך שנעשתה משך שנים, וזאת 

 סכנה גדולה.

יש פה מתח מאוד גדול  אומרים לנשים "תלכו לעבוד, אבל רק עד גבול מסוים". איפה 

 הגבול?

 "על התורה, ועל העבודה?"שלמה טייטלבאום:

במאמרו ניסה לאפיין את הגורמים לכך שהגברים החרדים לא משתלבים בשוק העבודה. 

. בכוונה תחילה החברה החרדית רוצה לפרוש כמה שיותר מהעיסוק הארצי הגשמילטענתו, 

למה, לכל החברה משתדלת להינזר ולפרוש מכך. התפיסה הבסיסית שכולם הולכים לעבוד נע

הפחות אצל הליטאים. העבודה אינה נתפסת חלק פשוט בדרכו של עולם, אלא הופכת לבחירה 

, אפשר לבחור שכן. בחברה החרדית דרך ברירת המחדל היא לא לעבוד –שיש לבחור בה 

הארץ היא דווקא ההימנעות מעבודה, ולכן לכל בן ישיבה שעובד יש סיפור, ביוגרפיה המסבירה 

זאת בהיפוך מושלם מהמצב בתלמוד שבו חוץ מכמה בטלנים הנורמה הייתה את בחירתו, ו
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של הלומד, לצאת מדרך החיים המקובלת  הרואיתלעבוד. הימנעות מעבודה הייתה החלטה 

 ולהיות אחד מעשרה בטלנים של בית המדרש, משהו חריג ויוצא דופן. 

יגודה וסתירתה של בחברה החרדית של היום השתנו סדרי עולם אלו, והעבודה נתפסת נ

 הקדשת החיים ללימוד התורה. השאלה "מה תעשה כשתהיה גדול" היא שאלה מביכה.

נכון אמנם כי החברה החרדית אינה "שורפת את המציאות". שלא כבר יוחאי, היא יודעת ליהנות 

ממנה לעת מצוא, ורואה בקיומה נתון. אך היא כן שוללת אותה בתור ערך, ורואה את האידיאל 

 ב ביותר בלימוד תורה "בתוך המערה", בניתוק מן המציאות.הנשג

 לסיכום:

 קיים מתח בין התרבות החרדית להשתלבות בשוק התעסוקה מהסיבות הבאות:

גבר שלומד תורה אינו זקוק לעול דרך לתפיסה זו  – קללהכהיגיעה לפרנסה תפיסת  .1

 ארץ.

החברה החרדית רוצה לפרוש כמה שיותר מהעיסוק  – ברירת המחדל היא לא לעבוד .2

 הגשמי הארצי. 

עומד בסתירה לערכי הצניעות  –שוק התעסוקה אינו בעל ערכים ניטרליים  .3

 וההסתפקות במועט של העולם החרדי.

 משכורת גבוהה לנשים עלולה להביא להרס בית תורה. –סכנה להיררכיה המגדרית  .4

 

 בורגנות ודמוקרטיה בעולם החרדי

 מאפייני הבורגנות

נוחות פיזית )מטריאליזם(. האם נוחות שכזו משתלבת עם הרעיון החרדי שמקדש את   ▪

 רעיון הפשטות?

חיבור עמוק עם העולם )רציונליזם( מה אומר הדבר הסביר? יש איזושהי סבירות שהיא  ▪

נגישה לכל אדם, וכל אדם יכול להגיע לאותה דעה סבירה עקב חיבורו למציאות. הרעיון 

של השכל הישר זה סוג של חכמת המונים. החברה החרדית אינה בהכרח רציונאלית, 

 אלא בעלת תפיסה מיסטית רווחת.

 יעילות בייצור ובכלכלה.  ▪

למשל הדוגמא של סם משר הטבעות, דמות קלאסית  -תפיסה אזרחית מפותחת ▪

כך, בורגנית שכל חיו סובבים את הגינה שלו. הוא מסוגל להירואיזם כשהוא נדרש ל

 והוא בעל תפיסה אזרחית, שכן הוא נבחר לראש הפלח.

 עצמאות )אי תלות( ואינדיבידואליות ▪
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( האם דברים אלו של העולם הבורגני לא לוקח את העולם החרדי למקום של טוקווילבינונית )

בינונית. האם אריסטוקרטיה לא טובה יותר כדי להוציא את שלוות הנפש מהאנשים הללו? 

חרדיות שמשתלבות במשרדים ומשרות בכירות בשוק היא מגמה מתפתחת. המגמה של נשים 

 אולם, האם במגמה זו נוכל עדיין להחשיבם כחרדים?

 הסלידה מהבינוניות )ניטשה; חזון איש(

 שניהם מבקרי מעמד הביניים, נביאי זעם במובן מסוים.

ל עגולים, ישירים "עגולים, ישירים ומיטבים הם איש עם רעהו כאשר יהיו גרגרי החו ניטשה:

זה כונה בפיהם "מסירות"! ובעת המעשה  -ומיטיבים איש עם רעהו. לחבוק הענווה אושר קטן

הם פוזלים בענווה לעבר אושר קטן אחר. ביסודו של דבר אין הם מבקשים אלא זאת: שאיש 

לא יכאיב להם. על כן יקדמו כל אחד בחיבה ובמעשה חסד, אולם זאת היא פחדנות, גם אם 

מכונה "מידה טובה". בדיבורן איני שומע אלא את צרידותן..... ואולם נטולי אגרופים הם...  היא

 צדקות היא אצלם כל מה שמצניע ומרסן.."

סלד סלידה עמוקה ממידת הבינוניות. כפי שהסביר לתלמידו הרבה שלמה.  החזון איש

ניות לשיטת חיים: התנגדותו לתנועת המזרחי הייתה מפני שלפי תפיסתו הם הפכו את הבינו

"המזרחי מהווה שיטה של בינוניות השואפת לכך שבני ישראל יהיו דווקא בינוניים יותר". באחת 

מאיגרותיו הוסיף כי הבינוניות שיש לה זכות הקיום, היא מידת הבינוניים האוהבים את 

ל הקיצוניות ושואפים אליה בכל משאת נפשם, ומחנכים את צאצאיהם לפסגת הקיצוניות, אב

כלומר החזון איש מודע לכך שלא כל איש חי מה עלובה הבינוניות הסואנת בוז לקיצוניות". 

את האידיאל, שכן יש אנשים חלשים. אך המזרחי הופכים זאת לדרך חיים, וכאן היא 

 הבעייתיות.

 מיסוד המצוינות

ה, אינה מובן שהיווצרותו התקינה של מעמד ביניים חרדי, שהוא הוא הבורגנית החרדית האמור

דבר של מה בכך. היא כרוכה בשימורם של ערכים חרדיים מכוננים של מצוינות דתית על כל 

הרמה הרוחנית של מעמד  -הנדרש לשימורה. תהליך זה עודנו בחיתוליו והתוצאות בשטח

בהתאם. עם זאת, ניתן  -הביניים החרדי, ומידת הלגיטימציה המוענקת לתהליכים המוזכרים 

 ות זהירה כי התהליך יועיל לשני הצדדים.לצפות באופטימי

 חומרי קריאה

 לקראת מעמד ביניים חרדי/ הרב יהושע פפר
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המאמר מתייחס להופעת וצמיחת מעמד ביניים בורגני בציבור החרדי בשנים האחרונות. השינוי 

בא לידי ביטוי בשילוב באקדמיה, בשוק התעסוקה ובמגזר הציבורי. ישנו מתח חריף בין 

בורגנות לחרדיות, וכותב המאמר מציע שדווקא השילוב בין חרדיות לבורגנות יכול להביא 

לחרדים והן לרעיון הבורגני עצמו. הוא עובר ללסקור את ההיסטוריה  להזדמנות מרעננת הן

של הבורגנות, וטוען שהיא החלה כמשהו שנתפס חיובי, עם שאיפה למצוינות שהיווה עמוד 

השדרה המוסרי של החברה. עם הזמן, חל שינוי באיזון בין מאפייני הבורגנות השונים, 

עודדת חומרנות וריקה מערכים. בחרדיות והביקורת המושמעת על הבורגנות היא שהיא מ

לעומת זאת, אחד הערכים המרכזיים הוא הפרישות שאפשר לראות אותה כהפוכה לבורגנות. 

בחברה החרדית  -אזרחי ודתי. פיזי-הוא מציג שלושה מישורים של פרישות, פיזי, תרבותי

תרבות פנאי היא  -אזרחית -מעריצים ומעריכים אידיאל של פשטות וצניעות. פרישות תרבותית

לא חלק משמעותי מהחיים החרדים, על אף שיוצרים אלטרנטיביות חרדיות בשנים האחרונות, 

זיהוי של המדינה כפריץ והימנעות ממה שנתפס  -זה עדיין לא חלק משמעותי מהחברה. אזרחי

שירות בצבא והשתתפות בשוק העבודה, איכות סביבה, תשלום מיסים שונים,  -כאזרחות טובה

החמרה הלכתית. שלושת גילויי  -ירה על בטיחות, מעורבות פוליטית וכו'. פרישות דתיתשמ

פרישות אלו מעלים הנחת מוצא שיסודות החרדיות סותרים את עקרון הבורגנות. עם זאת, 

 פפר חושב שאפשר לשלב בין הבורגנות לחרדיות, וזאת באמצעות מצוינות דתית. 

במצב שהיא שואלת את עצמה לאן היא תמשיך מכאן.  לפי פפר, החברה החרדית היום נמצאת

לדעתו, צריך לנסח תשובה מתוך חשיבה על מהותה של החרדיות, על הגרעין הפנימי העומד 

במרכזה. חשיבה זו תוביל למסקנה, בזהירות המבקשת, שנדרשת "תחיה דתית" מחודשת. 

ת לכלים שידעו להכיל אותו לצד ביצור וחיזוק הקיים, יש צורך בהעתקת היין היישן של החרדיו

כדבעי בנסיבות החדשות. במקום התנגדות ושלילה, כלים אלו יורכבו מתוך הבשורה החיובת 

מצוינות דתית. מצוינות דתית היא לדעתו הערך  -של החברה החרדית והעיקרון העומד ביסודה

ע היסודי בחברה החרדית, המכונן את כל השאר, בין השאר את הפרישות שנועדה לסיי

למצוינות זו. החרדיות לא דורשת פרישות מרבית לדידו, והיא יכולה לחיות בשלום עם מעורבות 

פוליטית וחברתית, שילוב בשוק התעסוקה ורמת חיים סבירה. כדי לשמר את עקרון המוינות 

העומד בבסיס החברה החרדית, על החברה להרחיב את המודל בדמות השקעה באפשרות 

תורה עם אורחות חיים שיש בהם עיסוק בדרך ארץ, כך מי שמתאים של שילוב רמה גבוהה ב

ללמוד יוכל ומי שלא יוכל לעשות דברים אחרים. זה דורש הקמת מסגרות חינוכיות המציגות 

את העיסוק בחיי המעשה בתור אופציה לגיטימית. זה דורש שינויים צורניים ביחס למקובל, אך 

מציע חזרה לבורגנות הרואית, כזו שהייתה שינוי זה כבר קורה בשטח. לבסוף הכותב 

בהתחלה, של יוזמה פרטית עם המידה הטובה, שפירושה לדעתו הוא מצוינות, ועל כן היא גם 

מתאימה לאתוס החרדי. התהליך לא יהיה פשוט, והוא דורש הן שמירה על ערכים חרדיים 
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דורשת את אימוצם מכוננים, הן להמנע ממשיכה להנאות החומר שהרסה את הבורגנות, והיא 

 של אותם חרדים חדשים ע"י הקהילה החרדית הגרענית. 
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 חינוך: מלחמות האוטונומיה – 10שיעור 

 

 החינוך הוא הדבר החשוב ביותר לקהילה שרוצה לקבוע את אופייה הייחודי וערכיה הבסיסיים.

הסוגיה החינוכית היא רחבה מאוד ומצד שני היא גם שאלה מאוד משמעותית וגורלית ביחס 

 להמשך הקהילה החרדית ומנעד האפשרויות שאנו נותנים לפרט החרדי להמשך חייו.

 מיתוס הגאון

לפני כעשור, לפני הכניסה המשמעותית של חרדים לעולם התעסוקה וההשכלה הגבוהה, היה 

לא יתקשה  ר ישיבה שהשקיע שנים בהתמדה ומסירות ללימוד גמראמקובל להאמין שבוג

שכן הוא כבר זכה זאת, . להמשיך ללימודים גבוהים או להסתדר בעולם התעסוקה אם ירצה

 .לאותה ההשכלה שמחדדת את המוח בצורה האפקטיבית ביותר

והגיעו לקמפוסים החרדיים והלא חרדיים, הם גילו  להשתלבבפועל, כשחרדים ניסו עם זאת, 

בלימודים מעמיקים. שיש חסמים מאוד קשים גם בפני בחור ישיבה שהתנסה במשך שנים 

 :הקשיים העיקריים .התנפץהגאון מיתוס 

זהו הקושי העיקרי. אלו  - באנגלית ומתמטיקהבמקצועות ליבה, בעיקר חסכים עצומים  .1

 תם מאפס בשלב מתקדם בחיים.נושאים שקשה מאוד ללמוד או

בישיבה אין מבחנים, לא בוחנים לפי הספק, ומה  -מהישיבה  הרגלי למידה שונים מאד .2

 .הוא הלמידהשחשוב 

פסיכומטרי, שמצריך אנגלית ומתמטיקה, בנוסף ליכולת כתיבה טובה, ואדם  –קשיי קבלה  .3

 חרדי לא לומד כתיבה, תחביר בסיסי ודקדוק, אלא כתיבה תלמודית.

בשוק העבודה המודרני, המקצועות שקורצים יותר  – בחירה מצומצמת של מקצוע עתידי .4

התחום היחיד בו ניתן לראות  הם הקשים ביותר בעקבות החסך בבסיס הידע. -הריאליים  –

השקה מסוימת היא במשפטים, בגלל סוג החשיבה המשפטית והשימוש בטיעונים, ולכן יש 

ם. עם זאת, לימודי המשפטים באוניברסיטה מצריכים גם תנועה לעבר הפקולטות למשפטי

 ויכולת כתיבה טובה. פסיכומטרי,

החינוך החרדי מכוון ליצירת אזרח ב"מדינת החרדים" ולא  – העדר שפה אזרחית משותפת .5

זה יוצר פערי בהכרח אזרח של מדינת ישראל הרחבה, כמו שהחינוך הממלכתי מכוון אליו. 

מונחלים בכל אחת ממערכות החינוך. בבתי הספר שפה הנובעים מערכים שונים ה

ועוד,  , חשיבה ביקורתיתהחילוניים: קבלת האחר, ציונות, קבלת השונה, אזרחות, סובלנות

לעומת החינוך החרדי: נאמנות לקהילה הפנימית, גאוות יחידה, ציות לגדולי תורה, לימוד 

 תורה, התבדלות.
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לא כל מקום עבודה הוא "חרדי  – ליתהעדר יכולת אפקטיביות של שילוב בחברה הכל .6

 פרנדלי".

הקמת משפחה בתקופת  :. למשל(; גיוסאזרחות ;תרבות ;השפעות רוחב )כלכלה .7

 .הלימודים, לחץ חברתי

 נושרים מהלימודים הגבוהים. 60%-התוצאה: כ

 לעומת החרדי ראיית החינוך החילוני

חינוכי. החרדים עצמם לא רואים החרדים מתגאים במערכת החינוך שהקימו ורואים בו מופת 

העדפת הלימוד התורני על פני כל דבר  -ה אלו חסמים וקשיים, אלא בחירה והעדפ יםבדבר

אחר, תוך רצון להימנע מזיהום הלימוד התורני בלימוד של דברים אחרים שיפחיתו מהמרכזיות 

סמים כפי  של לימוד התורה. מטרתם להתבדל ולהתרחק מתופעות שליליות של נשירה, פשע,

 שמוצגים במערכת החינוך של החברה החילונית. החרדים רואים את החינוך החילוני כקלוקל,

 . שנושרים מהלימודים ילדים לא מחונכים שמוציא

הנשירה מהמסגרות החרדיות היא באחוזים גבוהים יותר ביחס לנשירה מהחינוך  ,בפועל

ימים, לרוב לבדם מול הספר, דבר על בחורי הישיבות ללמוד במשך שעות ו, שכן הממלכתי

 שדורש יכולות שלא כולם עומדים בהן.

 חינוך נשים

חינוך בנים כולל מקצועות צרים  .הגבריםהחינוך של נשים שונה בתכלית ממערכת החינוך של 

לומדות מגוון  הן - בחינוך של הבנות הדברים שונים .הכוונה מאוד הומוגנית ואחידהמאוד, ב

 (.)אם כי לא לומדות מדעים וכמובן שלא ביולוגיה היסטוריהו ית, מתמטיקהאנגל כמו מקצועות,

מכשירים את הבת החרדית להשתלב בעולם התעסוקה. משתדלים שהיא לא תגיע לאקדמיה 

אך מכירים בכך שזה קורה וקשה מאוד למנוע את זה מכיוון שיש להן את הכלים הבסיסיים 

לעולם  יציאה –ברעיון התיאולוגי  הם עטופים מעניקים להן את הכלים הללו אךלצורך כך. 

התעסוקה כדי לפרנס ילדים חרדים ובעל חרדי שלומד תורה. הסיפור שעומד מאחורי הלימודים 

הוא לא סיפור של תרומה אזרחית, שילוב והגשמה עצמית, אלא סיפור של האידיאל החרדי 

 והגשמתו.

 הפן המשפטי 

חרדיות, אך היו עתירות רבות בנוגע לחינוך בנים חרדיים. לא היו עתירות בנוגע לחינוך בנות 

והבחירה  מדברים על התנגשות עם ערך השוויון, אך הדגש העיקרי הוא על אוטונומיה

 .החופשית

 פגיעה באוטונומיה
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הזכות של אדם לספר את סיפור חייו. אדם צריך להיות מסוגל לבחור את מסלול  –אוטונומיה 

 סלול אחר.חייו, בלי שיכפו עליו מ

זכותם להחליט על  –יש לשים לב שהפגיעה באוטונומיה יכולה להתבטא בפגיעה בהורים 

זכות היציאה, סוגר יותר אופציות להמשך ביחס לסוגי  מניעת -החינוך לילד או בפגיעה בילדים 

 חינוך אחרים שכמובן גם הם מכווינים את הילד לאפיקים מסוימים.

עתירה כנגד חוקתיות חוק מוסדות  - (2014)רובינשטיין נ' הכנסת בג"ץ : פגיעה בילד •

מיחידת  60%חינוך תרבותיים ייחודיים, המעניק למוסדות כאלו מימון ממשלתי של 

התקצוב לכל תלמיד הלומד בו, ללא התניית המימון בלימודי ליבה. המשמעות היא 

", פטורות מלימודי ליבה שמוסדות החינוך העל יסודי בחינוך החרדי, "הישיבות הקטנות

רוצה לבטל את חוקיות ישיבות אלו, אך מקבלת את הטענה הזו וארבל י"ב. -בכיתות י'

החוק פוגע העותרים מוסיפים וטוענים כי : "השופטת ארבל נותרת בדעת מיעוט.

נמנעת מהם רכישת מיומנויות בסיס לקיום חיים כאשר  של הצעירים החרדים באוטונומיה

. האוטונומיה של אותם צעירים נפגעת גם את עבודה המכבדת את בעליהעצמאיים ולמצי

אליה הם משתייכים בהעדר מיומנויות בסיסיות  פגיעה בזכותם לצאת מהקבוצהבמובן של 

בכבודם המאפשרות להם להשתלב במסלול חיים אחר. עוד טוענים העותרים כי החוק פוגע 

. נער חרדי הנעדר ידע בסיסי בתחומי של הצעירים החרדים להתקיים ולהתפרנס בכבוד

הלימוד השונים יתקשה להשתלב בכבוד בחברה כמו גם למצוא תעסוקה ופרנסה. לבסוף 

בקרב  פוגע בפיתוחה של תחושת השתייכות חברתיתטוענים העותרים כי החוק אף 

 ".הצעירים החרדים

הדמוקרטיה להתגונן בכך בג"ץ מציין שניתן לטעון שהחוק פוגע בזכותה של  רובינשטייןב

 פפר. שהוא אינו מחייב מוסדות חינוך מסוימים בהנחלת ערכים בסיסיים של דמוקרטיה

, הם שונים התלמיד החרדי יש לשים לב שהערכים או המקצועות שנרצה שיילמדמציין ש

המשמעות  – לאזרחות טובה ולדמוקרטיה הטיעון הוא דאגהלפי הטיעונים השונים. אם 

לחנך את התלמיד החרדי לאזרחות, כפי שאנו רואים את האזרח קשים היא שאנו מב

אנגלית ומתמטיקה, כלים  –; אם הטיעון הוא פגיעה באוטונומיה של הילד הישראלי כיום

. אלו שני מסלולים שונים בנוגע לחובת אפשרויות בעתיד לתלמידים החרדיים מגוון שיעניקו

 המדינה להתערב בחינוך החרדי. 

ארגון בבג"ץ אינו פסק הדין הראשון שעוסק בחינוך החרדי.  רובינשטיין ים:פגיעה בהור •

, ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים עתר לבג"ץ בבקשה לבטל את (2004)המורים 

אינם עומדים בדרישה לקיים שההקצבות הכספיות הניתנות למוסדות במגזר החרדי 

 :פרוקצ'יהכותבת השופטת  המוריםארגון בבג"ץ במסגרתם תכנית ליבה כנדרש בחוק. 

, זכות ההורים להקנות לילדם חינוך לפי השקפת עולמם"עשוי להיווצר מתח טבעי בין 

לבין חובת המדינה לאכוף לימוד חובה ולהבטיח הקניית ערכי השכלה בסיסיים לכל ילד 
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בישראל בכל מגזר אוכלוסייה שהוא... המתח עשוי לגבור מקום שההורים משתייכים 

וצת מיעוט אתית תרבותית, והם מבקשים לשמר, במסגרת החינוך, את האוטונומיה לקב

האישית הנתונה להם דרך הטמעת מורשת תרבותם הייחודית, ולקיים חיי קהילה על פי 

אמונותיהם ואורחות חייהם... נקודת המוצא המקובלת בישראל, כמו גם במדינות 

האמור בדרך של כיבוד האוטונומיה  יש ליישב את המתחדמוקרטיות נוספות, הינה כי 

של המשפחה לבחור את קו החינוך הרצוי לילדיה, אך זאת תוך הכרה בסמכות 

המדינה, ולעיתים אף בחובתה, להתערב באוטונומיה זו לשם הגנה על טובת הילד 

, ולהשגת תכלית חברתית כללית ביצירת מכנה משותף של ערכי חינוך בסיסיים וזכויותיו

  ."כל בני החברההמאחדים את 

בוגרים של החינוך החרדי בגלל היעדר יכולת להשתלב בשוק לאחרונה הוגשה עתירה ע"י 

לצרף את ההורים, מאחר  הביקש המשיבה )המדינה( התעסוקה מאחר שגדלו בציבור החרדי.

 שהם בחרו במסלול החינוכי הזה.

 

 זכות היציאהפגיעה ב

 לד.נגזרת של הזכות לפגיעה באוטונומיה  של הי

נה מכירה יאין זהות בין האינטרסים של הילדים המתחנכים לבין אלה של הוריהם. המד"

באחריות של ההורים לילדיהם, שאליה מתלווה זכותם לשלוט בחינוכם של הילדים ולכוונו, אך 

היא אינה משוחררת מן החובה להגן על שלומם והתפתחותם התקינה של ילדים. חובה זו 

הפחות כאשר -ליברליות, לכל-להתערבות בחינוך של קבוצות מיעוט לאיכולה להצמיח הצדקה 

החינוך אינו מאפשר להם לבחור לעזוב את הקהילה, ולפיכך יש לתופסו כשקול לכפיית דרך 

חשיפה של הילדים לקיומן של אפשרויות מחוץ לקהילה; -החיים של הקהילה על הפרט. ]...[ אי

החיצונית )שימוש בשפת קהילה השונה משפת מתן כלים בסיסיים להישרדות בחברה -אי

הרתעת הילדים מעזיבת -לימוד מקצועות בסיסיים הדרושים לתעסוקה וכולי(; אי-הרוב, אי

)תמר הראל בן  "הקהילה תוך הצגת העזיבה ככרוכה בסנקציות שאינן קיימות במציאות, ועוד

על חוק מוסדות חינוך  –ך הליבה ומימון ציבורי של החינו-שחר, "אוטונומיה חינוכית, תוכנית

 . (15-14, עמ' 7יב )תש"ע(  משפט וממשל" 2008-תרבותיים ייחודיים, התשס"ח

 משפטית ומוסרית.  שפגיעה בזכות היציאה היא פסולהאומרת  תמר הראל בן שחר

[A]utonomy is valuable only if one steers a course for one’s life through 

significant choices among diverse and valuable options. The underlying idea 

is that autonomous people had a variety of incompatible opportunities available 

to them which would have enabled them to develop their lives in different 

directions. Their lives are what they are because of the choices made in 
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situations where they were free to go various different ways. (Joseph Raz, 

“Liberalism, Skepticism, and Democracy” 74 Iowa L. Rev. 761 781 (1988-

1989)) 

לא מדובר בשאלה האם . בחירות משמעותיותאומר שלא מדובר רק בבחירות, אלא ב רז

, אברך במוסד זה או אחר, או שוחט או כותב סת"ם, אלא בחירת אופציות משמעותיות להיות

. הרעיון הבסיסי הוא שלאנשים אוטונומיים יש מגוון אופציות שאינן תפיסות עולם, אמונות

מתיישבות אחת עם השנייה, לא ניתן לקיים את שתיהן, ועליהם לפתח את חייהם בהתאם 

 לבחירות השונות שלקחו. 

 ונומיה תרבותיתאוט

ניתן לטעון שהחינוך החרדי הוא כושל כי הוא לא מאפשר לילדים אוטונומיה, את היכולת לבחור. 

באמת גדלים בחברה  מאתנומצד שני, עד כמה זה בכלל משתקף בחינוך האנושי, כמה 

עד כמה החינוך החילוני מכין ? למשל, ו לקחת בחירות שמעודדות חיפוש עצמאינשמאפשרת ל

 את הילדים למצב בו ירצו לחזור בשאלה? 

מטרות החינוך נוגעות לעולם התוכן ממנו הגיע התלמיד ולתרבותו, הן נוגעות למורשתו "

ולאורח חייו, ועל מוסדות החינוך לאזן בין הצורך להקנות כלים ומיומנויות, איתם יוכל תלמיד 

תיו, לבין הצורך התרבותי, הערכי והלאומי לגבש את אופיו לצאת אל העולם ולממש את יכולו

עמותת "נוער  1067/08בג"ץ של התלמיד ולחנכו לאור זהותו הלאומית ומורשת אבותיו". )

  .(השופט לוידינו של -לפסק 13(, פסקה 6.8.2009) נ' משרד החינוך כהלכה"

הערך הבסיסי, הוא לא  בהגות הרב תרבותית יש אמירות לפיהן האוטונומיה היא לא בהכרח

 תכשאנו רוצים ליישם א עולה בהכרח בקנה אחד עם ערכים שחברות מסוימות מקדשות.

האידיאלים הליברליים, עד כמה אנחנו צריכים לקחת בחשבון את האופי של הקהילה 

עד כמה מתערבים בחינוך של ( 1עולות כאן שתי שאלות: ) הספציפית שאינה ליברלית?

את החינוך  לתקצבעד כמה אנחנו מוכנים  (2; )וטרים אותם מהחינוך הכלליד כמה פהקהילה, ע

 בארה"ב למשל, החינוך הפרטיקולרי לא ממומן. האם לסבסד? השונה?

 אוטונומיה בקהילה שאינה ליברלית

Respect for the autonomy of the members of minority cultures requires respect 

for their cultural structure, and that in turn may require special linguistic, 

educational, and even political rights for minority cultures. Indeed, there are a 

number of circumstances in which liberal theories of equality should recognize 

the special status of minority cultures (as prewar liberal theories often did). The 

attempt to answer questions about the rights of cultural communities with 

the formula of color-blind laws applying to persons of all races and 
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cultures is hopelessly inadequate once we look at the diversity of cultural 

membership which exists in contemporary liberal democracies. (Will 

Kymlicka, “Liberal Individualism and Liberal Neutrality” 99 Ethics 4 883 903-4 

(July 1989)) 

Restricting religious freedom or denying education to girls is inconsistent with 

these liberal principles and indeed violates one of the reasons liberals have 

for wanting to protect cultural membership—namely, that membership in a 

culture is what enables informed choice about how to lead one’s life. Hence a 

liberal conception of minority rights will condemn certain traditional practices of 

minority cultures just as it has historically condemned the traditional practices 

of majority cultures and will support their reform. A liberal conception of minority 

rights, therefore, will endorse special rights for a minority culture against the 

larger community but not against its own members. (Will Kymlicka, "The 

rights of minority cultures: Reply to Kukathas" 20 Political Theory 1 140 

142(1992)) 

כותב כי אנו צריכים לכבד את המבנה התרבותי של קבוצות מיעוט.  וויל קמילקהההוגה הקנדי 

מסוימות שניתנות לקבוצות, זכויות קיבוציות. אנו, כליברלים, אמורים להכיר הוא בעד זכויות 

צבעים, שאינה יודעת להבחין בין תרבויות  במעמד המיוחד של תרבויות מיעוט. גישה עיוורת

מיעוט לתרבות הרוב, לא תתפקד במסגרות המיעוט. אנחנו צריכים להתאים את הדרישות 

עם זאת, הוא לא מוכן שההתאמות הללו שלנו בחינוך בין תרבות הרוב לתרבות המיעוט. 

נוע חינוך לבנות יפגעו בחינוך הליברלי. החינוך הליברלי הוא חיוני. למשל, לא הגיוני למ

  בשביל להגן על תרבות מיעוט.

בהוגה קנדי, ובקנדה יש מעמד מיוחד לקבוצות מיעוט שמתקשות  הוא שקמילקהיש לזכור 

מדגיש שהן לא צריכות להיעלם, המדינה צריכה לשמור עליהן כדי  קמילקהלשמור על עצמן. 

שנוכל לבחור בין אורחות חיים שונים, אבל בגבול מסוים. זו הצדקה ליברלית, שכל מה שעומד 

מאחוריה הוא ליברליזם, אוטונומיה, והרעיון שהאוטונומיה היא הבסיס כל עוד לא מתנגשים 

ורם להן לנזק ולכן אפשר להגביל את החירות במקרה עם עקרון הנזק )למנוע מנשים חינוך ג

הם לא יאפשרו גם בחברת המיעוט.  -הזה(. פרקטיקות שליברלים לא יאפשרו בחברת הרוב 

הוא מצפה מקבוצות מיעוט לאמץ את הערכים הבסיסיים של הליברליזם. זו אמירה די מרחיקת 

החרדית. החברה החרדית רואה  לכת, כי הרבה קהילות מיעוט אינן ליברליות, ביניהן החברה

הרבה ערכים שבאים לפני האוטונומיה, וזו סתירה שלא ניתנת ליישוב. הקהילה החרדית לא 

 יכולה לחנך גם לערכים החרדים וגם לאוטונומיה.
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The argument against Kymlicka is that his account of the place of cultural 

minorities seeks to entrench cultural rights on a basis which itself undermines 

many forms of cultural community, specifically those that fail in their practices 

to conform to liberal norms of tolerance and to honor the liberal ideal of 

autonomy. Cultural minorities are given protection—provided they mend their 

ways…. Thus from the perspective of a defender of the interests of cultural 

minorities, Kymlicka’s view has to be found wanting. (Chandran Kukathas, “Are 

There Any Cultural Rights?” POLITICAL THEORY 20:1 123 (Feb. 1992)) 

הגרסה של קימליקה לזכויות תרבותיות שומטת  ואומר כילקימליקה  מגיבוקטאנס צ'אנדרה ק

מאותן תרבויות את בסיס קיומן. איזה ערך יש בהגנה נגד הרוב אם אי אפשר לשמור על המיעוט 

מפני הרעיון הליברלי? נותנים להם הגנה רק אם הם מתקנים את תרבותם בהתאם לתרבות 

 הרוב.

 ואת הרעיון של חינוך לשיטות לימוד שונות? ה את החינוך החילוניכיצד החינוך החרדי רוא

מהי דעתו על לימוד המקצוע 'מחשבת רבי יהושע יגל שלי"א כאשר נשאל פעם על ידי  •

ישראל', שאל אותו מרן זצ"ל ]הרב יצחק זאב סולובייצ'יק[: מה זה? וכשהסביר לו הרב יגל 

כי בשיעורים הללו מלמדים את התלמידים את השיטות השונות בהשקפה היהודית, אמר, 

ות, כי אסור ללמד לצעירים כמה שיטות, תוך הבהרת כל שיטה במה היא חלוקה מהאחר

 עובדות והנהגות לבית בריסקאלא יש ללמדם את ההשקפה הנכונה בלבד. )ש"י מלר, 

 (179תש"ס(, כרך ג, עמ' -ד )ירושלים, תשנ"ט-א

יש אצלם רק דבר אחד שהוא גבוה מעל הכנסת והוא 'הבג"ץ', שם יושבים רשעים  •

ם "גבוה" מושחתים, ריקים ופוחזים, אנשים הכי ירודים והכי שפלים שבעולם, הם עומדי

מעל הכל! הם קבעו והם דורשים מתלמודי התורה ללמוד עם הילדים "אזרחות". הרי עצם 

לימוד אזרחות הוא כפירה גמורה, אם לומדים עם ילדים שיש כאן הנהגה של כנסת והנהגה 

של בג"ץ, זה כפירה גמורה, ליהודים יש רק הנהגה של תורה, הנהגה של שולחן ערוך!!! 

הרב ! הגעתי למסקנא שיש כאן תהליך של שמד!!! פשוט שמד!!! )לא כנסת ולא בג"ץ

רלו )תמוז,  מורשה, "כל מזימזם שמד ועקירת הדת", משולם דוד הלוי סאלאווייצ'יק

 (2תשע"ב(, עמ' 

שנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים היא קשה ביותר, במיוחד כאשר מקורה בקנאה. אין זה  •

א הצמיחה פירות באוש שהצבוריות אוכלת בכל סוד שמערכת החינוך החילונית כשלה. הי

פה. די אם תעקוב אחרי מה שהתפרסם בתקופה האחרונה, כדי להבין עד כמה עמוק 

המדרון. לעומת המערכת הכושלת הזו, החינוך החרדי מצליח ופורח. זו עובדה שאין עליה 

א סוג של עוררין. גם החילונים מודים בכך. ההתקפה הזו שאנו עדים לה בימים אלו, הי

התגוננות מפני המציאות. )ישראל פרידמן )ראיון עם ח"כ משה גפני", "לא נשנה את 
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)יתד נאמן, א' בניסן תש"ע(, עמ'  מוסף שבת קודשאורחות חיינו! למעננו, גם למענכם" 

8) 

 

 חומרי קריאה

 עד הסוף 68, ומסעיף 12-1השופטת ארבל, סעיפים  -פס"ד רובינשטיין 

( כי אין עילה חוקתית לביטול 7:2שופטים קבע ברוב דעות ) 9מורחב של רציו: בג"ץ בהרכב 

)שעיקר עניינו במתן פטור מלימודי  2008-חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח

ליבה למוסדות חינוך חרדיים שלומדים בהם תלמידים בכיתות ט' עד יב'( ואין מקום שבג"ץ 

ייחודיים. בגדרי -ודי הליבה על מוסדות החינוך התרבותייםיורה למשיבים לאכוף את תוכנית לימ

 ההכרעה התייחסו חברי ההרכב לשאלה האם יש להכיר בזכות לחינוך כזכות חוקתית.

, סקרה בהרחבה את הרקע הנורמטיבי וסברה בחוות דעת בדעת מיעוט, ארבלהשופטת 

מקיפה כי יש לקבל את העתירה. לשיטתה, הזכות לקבל חינוך, ולו במובן הבסיסי והמצומצם, 

מוגנת ע"י חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. באשר להיקף הזכות החוקתית לחינוך ציינה 

ם, ובהם נסיבות הזמן והמקום, השופטת ארבל כי הוא ייקבע תוך התחשבות בשיקולים שוני

ערכי היסוד של החברה ואורחות חייה, מוסכמות חברתיות ופוליטיות, ובכלל זה המציאות 

הנורמטיבית השוררת במדינה. היא סברה כי ההגנה הבסיסית של הזכות כוללת את כל תקופת 

טעמה, לימודי החובה של תלמיד בישראל ואת תכני החובה שנקבע כי ילמדו במסגרת זו. ל

החוק אינו מאזן כראוי בין הזכויות החוקתיות שבהן הוא פוגע לבין התכליות שאותן הוא מבקש 

להשיג ועל כן אין הוא עומד בתנאי המידתיות שבפסקת ההגבלה )לדעה זו הצטרף והוסיף 

 (.ג'ובראןנימוקים השופט 

יב בה כדי להקנות ארבל מציינת כי לימודי הליבה הינם תוכנית יסוד בסיסית אשר ביה"ס מחו

לתלמידיו מכנה משותף פדגוגי וערכי. תוכנית המגלמת את הגרעין הקשה של התכנים 

והערכים, שהקנייתם לתלמיד היא חובה בכל מוסד חינוך רשמי והיא נקבעת ומתעדכנת מעת 

לעת ע"י משרד החינוך. תוכנית הליבה נועדה לחשוף כל תלמיד באשר הוא, בלי להתייחס 

, לתכנים לימויים על בסיס עקרונות וערכי היסוד המצויים בבסיס קיומה של למגזר חברתי

המדינה ושיטת המשפט החוקתית הנוהגת בה. המטרה היא לתת לכל תלמיד כלים וידע בסיסי 

שיאפשרו לו להתמודד בחיים ולממש את הזכות לשוויון הזדמנויות בפיתוח אישיותו. מטרה 

ליה מקשרת בין כל פלגי העם ומגזריו כדי ליצור מכנה נלווית, חשובה לא פחות, להוות חו

 משותף בסיסי ליצירת הרמוניה חיונית בין הרבדים האנושיים השונים של כל החברה.

 הרקע הנורמטיבי של לימודי הליבה
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לחוק חינוך ממלכתי מגדיר את מטרותיו של החינוך הממלכתי, והוא לטענתה, מדגיש את  2§

החינוך בקידום התפתחות התלמיד, אישיותו, יצירתיותו, כישרונו תפקידה המרכזי של מערכת 

ומיצוי יכולתו. כמו כן, מדגיש את הצורך להעניק שוויון הזדמנויות לכל אחד ולאפשר להם 

להתפתח עפ"י דרכם ולהבטיח שוויון בחינוך ואי הפליה. כן דורש הסעיף להנחיל את ערכיה 

של כבוד לזכויות אדם, לחירויות יסוד, לערכים  של המדינה כיהודית ודמוקרטית ולפתח יחס

דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, לחנך לשלום וסובלנות ביחסים 

)א( מוסיף וקובע כי שר החינוך יקבע את תוכנית הלימודים של כל מוסד 4§בין בני האדם. 

הלימודים תכלול "תוכנית יסוד" (, כאשר תוכנית 2§חינוך רשמי )כזו שתגשים את המטרה של 

 (.1)§שהשר יקבע כתוכנית חובה 

ביחס למוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים )גם לגביהם מתקיים פיקוח ממשלתי באשר 

תקנות חינוך ממלכתי )מוסדות  –לתוכנית הלימודים המתקיימת בהם(, יש תקנות ספציפיות 

מתוכנית היסוד, אשר יאושרו ע"י  75%מד מוכרים(. בתקנות הללו נקבע כי על כל מוסד לל

 השר.

ביחס למוסדות חינוך המוכרים שאינם רשמיים המשתייכים לאחת משתי רשתות החינוך 

א' 3)§מרכז החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני, לגביהם נקבעה הוראה מיוחדת  –החרדי 

ו ללמד רק חלק מתוכנית ככל שאלו יבחר –לחוק יסודות התקציב(, כאשר ביחס ללימודי הליבה 

ממנה(, הרי שנפסק שהם יתוקצבו בהתאם )בפס"ד  75%הליבה )כשהמינימום עומד על 

 (.התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' שרת החינוך והתרבות

לחוק לימוד חובה(. סעיף זה  5)§"מוסדות פטור"  –סוג אחר של מוסדות חינוך עפ"י החוק 

טור ילדים הלומדים במוסד חינוך שאינו מוכר מן החובות מתיר לשר החינוך והתרבות לפ

, 55. גם הם מקבלים תקציב ממשרד החינוך, בשיעור מופחת של 4§המוטלות עליהם לפי 

 מתוכנית הליבה. 55%המותנים בחינוך היסודי ביישום של 

 הרקע לעתירות

הפרה  עתירה ראשונה בנושא "תוכנית הליבה", בה נטען כי המדינה –בג"ץ פריצקי  •

את חובתה עפ"י חוק חינוך ממלכתי לקבוע תוכנית יסוד לבתי הספר המוכרים. 

העותרים טענו שמטרת החוק היא להבטיח שכל תלמיד ילמד מקצועות חובה מסוימים 

והמדינה טענה כי תוכנית הלימודים המיושמת במוסדות הלימוד הרשמיים חלה גם על 

הולם על יישום תוכנית היסוד במוסדות המוכרים וכי הבעיה מתמקדת בהיעדר פיקוח 

החינוך המוכרים. העתירה נדחתה תוך התחייבות המדינה לפרסם חוזר מנכ"ל שיכלול 

 תוכנית יסוד שתחול על מוסדות מוכרים.
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לא התפרסם חוזר מנכ"ל כזה ואף לא הוקמו מנגנוני פיקוח  –בג"ץ ארגון המורים  •

ו ביקשו מביהמ"ש לבטל את ההקצבות ליישום התוכנית במוסדות החרדיים. בעתירה ז

הכספיות הניתנות למוסדות במגזר החרדי שלא עומדים בתנאים שעוגנו בחוק. 

המדינה ביקשה זמן למצות את התהליך המורכב והרגיש ליישומה תוכנית הליבה. 

ביהמ"ש הורה על הוצאתו של צו מוחלט בעתירה אשר מורה למדינה לבטל את 

כאשר הצו יכנס לתוקפו בחלוף שלוש  –דים בקריטריונים ההקצבות למוסדות שלא עומ

 שנים.

עברו שלוש שנים, לא קרה כלום. במסגרת ההליכים  –בג"ץ המרכז לפלורליזם יהודי  •

בעתירה הזו הודיע משרד החינוך כי הוא השלים את גבישו תוכנית הליבה וכי זו 

רכות אמיתית הועברה. ביהמ"ש מתח ביקורת על משרד החינוך שלא ביצע כל היע

לקידומה של תוכנית הליבה וזנח את מחויבותו ואחריותו לביצוע האמור בפס"ד הנ"ל. 

יתרה מכך, ביהמ"ש ראה בהצעת המתווה של משרד החינוך, לפיה יוסבו מוסדות 

החינוך אשר לא מעוניינים ללמד את תוכנית הליבה למוסדות פטור, כעקיפה של הצו 

ורים. ביהמ"ש התכוון להוציא צווים נוספים, להורות המוחלט שהוצא בעניין ארגון המ

על משרד החינוך להימנע ממתן תמיכות למי שאינו מקיים אךת תוכנית הליבה ולהורות 

למשרד החינוך לקיים מנגנון פיקוח. עם זאת, סמוך למועד הצפוי לשימועו של הפס"ד, 

זה לא מופיעה  התבשר ביהמ"ש על אישורו של חוק מוסדות חינוך תרבותיים )בחוק

 דרישה של יישום תוכנית הליבה במוסד(.

 פסקת ההגבלה

החוק עוסק באופן מפורש במגזר החרדי ומבקש להעניק לו אוטונומיה מדינה יהודית:  •

חינוכית )ולמעשה מנסה למנוע התערבות בתכני הלימוד הנלמדים במוסדות חינוך 

המקדם את ערכיה של חרדיים(. החוק בא לקדם ערך של התמסרות ללימוד תורה, 

 המדינה כיהודית. 

 –החוק בא להגן על האוטונומיה של קבוצת מיעוט בחינוך ילדיה מדינה דמוקרטית:  •

תואם את ערכיה של המדינה המעוניינת להבטיח לאזרחיה אוטונומיה רחבה בקבלת 

החלטות המשפיעות על חייהם, תוך מתן אפשרות למימוש אמונותיהם באשר לדרך 

 יה בעיניהם.החיים הראו

בבסיס החוק עומדות זכויות חשובות שעניינן באוטונומיה של ההורים  תכלית ראויה: •

לבחור את חינוך ילדיהם ולהשפיע עליו, ובזכות לתרבות של המגזר החרדי. תכליות 

אלו הן ראויות ועולות בקנה אחד עם ערכיה של המדינה. הן באות להשיג מטרות 

 חברתיות מהותיות.

 אם החוק פוגע בזכות האדם?ה מידתיות: •
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יש להראות כי קיים קשר של התאמה בין האמצעי למטרה  מבחן הקשר הרציונלי: .1

)יתכנו מספר אמצעים להשגת אותה מטרה; לא נדרש שהאמצעי שנבחר יגשים 

את המטרה באופן מוחלט וודאי(. החוק פוטר את מוסדות הלימוד החרדים מכל 

חינוך ובכך הוא משיג אוטונומיה מלאה מחויבות לתכנים עליהם מורה משרד ה

 למגזר החרדי בנוגע לחינוך ילדיו ומגשים את זכותם לתרבות.

החוק משיג הגשמה מלאה וכמעט מוחלטת של  מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה: .2

האוטונומיה החינוכית במגזר החרדי. אמנם ניתן להצביע על אמצעים אחרים 

 שישיגו את המטרם באופן חלקי, אך העותרים לא הצביעו על כאלה.

בדיקת יחס ראוי בין התועלת הצומחת מהגשמת  מבחן המידתיות במובן הצר: .3

בשל כך לזכות החוקתית. בעניין דנן נדרש  התכלית לבין הנזק העלול להיגרם

לבחון את היחס בין הפגיעה בזכות לחינוך ובזכות לאוטונומיה של ילדי המגזר 

הזכות  נכשל.החרדי אל מול התועלת המושגת בחוק זה. לטעמי באיזון זה החוק 

לקבל חינוך של הילדים הלומדים במוסדות עליהם חל החוק, זכותם לאוטונומיה 

צמי, זכותם לקבל הגנה שווה של החוק כפי שמקבל כל ילד אחר במדינה ולמימוש ע

החוק אינו מקיים  שהאמצעי הנבחר בחוק אינו מידתי.נפגעות. מכאן יש להסיק  –

הזכות לקבל חינוך והזכות לאוטונומיה  –כל איזון במסגרתו בין הזכויות האמורות 

ם והזכות לתרבות, מצד של הילד מצד אחד, אל מול הזכות לאוטונומיה של ההורי

שני. החוק מעדיף כמעט באופן מוחלט את זכויות ההורים והמגזר, שכן הוא לא 

קובע ולו פיקוח מינימלי על התכנים הנלמדים. העובדה שלא נלמדים כלל מקצועות 

יסודי מובילה למסקנה כי לא נערך כלל איזון בין הזכויות -ליבה בחינוך העל

 ליות המונחות בבסיסו.הנפגעות ע"י החוק לבין התכ

בשל כך, המסקנה שלה היא כי החוק אינו מאזן באופן ראוי, ואף כמעט ואינו מאזן כלל, בין 

לבין  –הזכות לקבל חינוך והזכות לאוטונומיה  –הזכויות החוקתיות של הנערים בהן הוא פוגע 

לתרבות של הזכות לאוטונומיה של הורי הנערים והזכות  –התכליות אותן הוא מבקש להשיג 

המגזר החרדי. משכך אין הוא עומד בתנאי המידתיות הקבוע בפסקת ההגבלה ולכן הוא אינו 

 חוקתי ודינו להיפסל.

לדעתה, יש לבטל את החוק וכל עוד לא יחוקק הסדר חדש, הדין הנורמטיבי שיחול על אותם 

 מוסדות יהיה זהה לזה החל על מוסדות חינוך החרדיים היסודיים.

: קבוצת תלמידים ממגזר אחד אינה חוות הדעת של שאר השופטים, היא מוסיפה לאחר קריאת

זוכה להגנת המדינה, לה זוכים שאר התלמידים בישראל, אשר לפיה כלל הורי המדינה 

מחויבים לשלוח את ילדיהם ללימודים אשר כוללים מקצועות יסוד. המדינה לא מגנה כך על 

ש והיא פוגעת בזכותם לחינוך, באפשרותם לבחור קטיים שלא יכולים לפנות בעצמם לביהמ"
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לעצמם את נתיב החיים בבגרותם, ביכולתם להשתלב במעגל התעסוקה בהתאם לרצונם 

וליכולותיהם. פגיעה בלתי מידתית, בה לא נערך כל איזון. שלילת החובה ללמוד לימודי ליבה 

לא באה חלילה לפגוע בשנותיו המכריעות של הנער היא כוללנית וגורפת. ההגנה המבוקשת 

במגזר החרדי, אבל היא באה להוסיף ללימודים הקיימים היקף מסוים של לימודי חול אשר 

יאפשרו לתלמידים בבגרותם להמשיך ולהשתייך למגזר החרדי, אך גם להשלים את הלימודים 

החסרים להם ולהשתלב בשוק התעסוקה )השתלבות שניצניה נראים כבר היום וכנראה מדובר 

 ה הולכת וגוברת(. היא יודעת שהיא נותרה בדעת מיעוט, אך לתחושתה, היא צודקת.במגמ

 45-32עמ'  –שפיגל 

 רקע

מחקר המציג את מערכת החינוך החרדית לבנים ומתאר את המערכת שיצרה אלטרנטיבה 

משמעותית לחינוך המקובל בישראל בדרכי פעולותה ובאופני הלמידה שלה, בתודעה החרדית 

 ריה ובצמיחתה המטאורית בעשורים האחרונים.שהקנתה לבוג

 אידיאל תלמוד התורה

נטוע בלב המסורת היהודית לאורך דורות ונקשר במקורות היהודיים למעמדו של אדם בעולם. 

לימוד התורה שקול לשאר המצוות להן מחויב אדם והוא מערב אותו במעשי בראשית. מקום 

מוד המקורות, לעיון, לבקיאות, לדיון, למחלוקת, מרכזי בחיי האליטה הדתית היהודית שמור ללי

לשינון ולשיח עליהם. מעשה הלימוד מקרב את הלומד רוחנית לבורא עולם ויכול להשפיע על 

מצב העולם ועל תהליכים קוסמיים החלים בו. עצם לימוד התורה הוא מצווה חשובה המביאה 

וד התורה הוא הבסיס לתפיסה את הלומד לעשיית מצוות נוספות ולהבנת טעמן. אידיאל לימ

החינוכית של הבנים בעולם היהודי. אמור להתבטא בלימוד ממניעים רוחניים )"תורה לשמה" 

לימוד לשם שמיים( וכן ממניעים רשמיים כמו רכישת כבוד בעיני הבריות/השגת פרנסה.  –

מעטים אידיאל זה התממש לאורך הדורות רק בחלקו, היה בעיקר נחלתם של חכמים ולמדנים 

שתפסו מקום מרכזי בקהילות היהודיות בגולה. העת החדשה שינתה את היחס לאידיאל זה 

 והציבה אותו בתחרות עם הפתיחות, הנאורות והחינוך הכללי.

 מבט היסטורי

הייתה מערכת החינוך החרדית  19-עד אמצע המאה ה –התקופה העות'מאנית  •

בירושלים מצומצמת למדי. השינויים חלו עם כניסת המודרנה לירושלים, לצד מאבקים 

מול המיסיון הנוצרי, היהודים המודרניים ולחצים כלכליים. אלה נתנו בסיס למאבק על 

פורסמו  19-ה הדמות החינוך החרדי בעיר ועל תכני הלימוד. במחצית השנייה של המא

איסורים וחרמות שונים ע"י רבני ירושלים בנושאים הקשורים לחינוך ילדים  9לפחות 

)כדוגמת איסור נגד הכנסת הלשון הערבית כשפת לימוד נוספת בבתי החינוך(. בסוף 

גדל היישוב היהודי וגם מערכת החינוך. המערכת נשחקה במידה רבה  19-המאה ה
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יבה לעצמה מול החינוך המודרני לבין המציאות מן המתח בין האידיאלים שהצ

 הכלכלית והחברתית הקשה.

השלטון הבריטי אפשר את התרחבותה של החברה החרדית בארץ,  –תקופת המנדט  •

ברק. החברה החרדית בארץ -התהליך כלל גם את הקמת המרכז החרדי בעיר בני

וב מסגרות ציונית על רקע עיצ-יהודית-התמודדה בזמן זה עם החברה החילונית

בעיות  2-המדינה בדרך. מערכת החינוך החרדית לבנים התרחבה אך סבלה מ

מחסור בתקציבים ועזיבה של רבים מבוגרי המערכת את המסגרת )עברו  –מרכזיות 

למסגרות בעלות אוריינטציה מודרנית וחלוצית יותר/מעבר למוסדות החינוך של הציבור 

מדו ברקע הפילוג שנוצר בין העדה החרדית הדתי לאומי/היו שהתפקרו(. קשיים אלה ע

 ישראל ומוסדותיה, שנקשרו ליישוב המאורגן. -המתבדלת לבין אגודת

o  שואת יהודי אירופה הייתה טראומה קשה לחברה החרדית בארץ כאשר רוב

העולם החרדי חרב, מאות אלפי חרדים נרצחו והתיאולוגיה החרדית עמדה 

החרדי המרכזי שקיבל עליו אחריות בפני קריסה. ארץ ישראל הפכה למרכז 

להמשך קיום עולם התורה החרדי. תוך שנים מעטות הגיעו לירושלים רבנים 

ואדמו"רים חשובים שהצליחו לשרוד ושימשו עמודי תווך לקהילות הללו. 

מערכת החינוך לבנים קיבלה משנה חשיבות בהיותה מופקדת על בניית דור 

בות שהתפתחו בישראל. אך בואם העתיד ועתודת התלמידים לישיבות חשו

של העולים מאירופה רק חידד אך המאבק בין זרמי החינוך החרדיים והציוניים 

על נפשות הילדים, במיוחד כשהסתבר שתנועות ציוניות מנסות להרחיק את 

 ילדי העולם מחינוך דתי כלשהו.

הקמת המדינה הייתה עת קשה לחברה החרדית  –עשורים ראשונים של המדינה  •

למערכת החינוך שלה. ההצלחה המובהקת של התנועה הציונית עודדה חרדים ו

צעירים לחפש אופקים חדשים. בציבור החרדי מקובל לטעון כי מערכת החינוך החרדית 

הייתה על סף קריסה באותן שנים. דווקא בתקופה זו זכתה היהדות החרדית לשני 

 הישגים בעלי חשיבות הקשורים ללמערכת החינוך:

הממסד לשמר עצמאות של מערכת החינוך החרדית במסגרת חוק לימודי  הסכמת .1

חוק והסכמה לפטור מוסדות לימוד מסוימים מהחינוך הרשמי. מערכת החינוך 

החרדית לבנים קיבלה את ההסכמות החוקיות לקיומה לצד מערכת החינוך 

מדינה הכללית, בין אם כזרם חינוך נוסף ובין אם כמוסד עצמאי הפטור מכל דיווח ל

 ומכל פיקוח מצידה.

פטור ממשלתי מחובת גיוס לצבא, שניתן למספר מוגבל של תלמידי ישיבות  .2

 גבוהות.
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שני ההישגים סללו את הדרך להתפתחות מערכת החינוך החרדית, תהליך שהוביל 

הרב ישעיה קרליץ )"החזון איש"(. לשיטה זו, גורל היהדות החרדית בארץ יוכרע 

 חרדי נפרד ועצמאי.במאבק על קיום חינוך 

מערכת החינוך החרדית השתנתה תוך זמן קצר. נוצרה מסגרת לחינוך החרדי 

והתמיכה הממשלתית שהוענקה למוסדות החינוך העצמאי נתנה להם בסיס כלכלי, 

אפשרה להם להתרחב בצורה משמעותית ויצרה מקומות עבודה לבוגרות הסמינרים 

 ולבוגרי הישיבות.

ו האתרים החינוכיים שניצבו בפני אנשי החינוך החרדים. הם תוך שנים ספורות השתנ

התמודדו עתה בעיקר עם הצורך בסוציאליזציה לתלמידים החדשים כדי להכשירם  

לחיי תורה ומצוות בהתאם לתפיסות חרדיות. במקביל דחפו את בוגרי המערכת 

ו להמשיך במסלול התורני רב השנים ולהתנזר במידת האפשר מהכשרה מקצועית א

מחשיפה לתרבות הכללית. כך עולה מתח פנימי שהתפתח במשך השנים בחברה 

החרדית בכלל ובמערכת החינוך שלה בפרט. מצד אחד עמד הרצון להתרחב ולתת 

מענה תורני לאוכלוסיות רחבות ואף פשרניות ומצד שני עמד אידיאל ההסתגרות בדלת 

 אמות וחיזוק האליטה הלמדנית.

ינוך החרדית מוסדות מגוונים, רובם פתוחים יותר לעולם עד מהרה כללה מערכת הח

המודרני ומקצתם בעלי אופי שמרני, מסוגר ואליטיסטי יותר. רוב המוסדות עמלו להציג 

 קו חינוכי ביקורתי המתבדל מן העולם המודרני ומהמדינה הציונית.

צע סימנים ראשונים לשינוי בחינוך החרדי הופיעו כבר באמ –העידן החרדי החדש  •

, כאשר חלק שחיקה בתרבות ההגמונית בישראל, התחזקו קבוצות 70-שנות ה

פריפריה בחברה ונכנסו כוחות חדשים למרכז המערכת הפוליטית. מנהיגי החברה 

החרדית הגדלה והמתפתחת היו רגישים לשינויים אלה וזה קיבל ביטוי עם עליית 

 הליכוד לשלטון.

לדין מהמערך לבקשה להרחיב את רשימת ' נענה שר החינוך אהרון י75כבר בשנת 

' חל מהפך עם עליית הליכוד לשלטון והמפלגות החרדיות 77מוסדות הפטור. בשנת 

הפכו רשמית לגרם שלטוני מרכזי. המהפך הפוליטי הביא לתמורות משמעותיות במצב 

 החינוך החרדי, במרכזן הרחבת סדרי התקציב.

יאה להרחבה נוספת של החינוך החרדי ' הב80-כניסת ש"ס לפוליטיקה באמצע שנות ה

דרך פתיחת רשת 'מעיין החינוך התורני' עבור הציבור הספרדי דתי. בנוסף התרחבו 

התקציבים הממשלתיים לכלל מוסדות החינוך החרדיים. התקציבים סייעו לפריחת 

 המוסדות השמרניים יותר ולחיזוק החברה החרדית כולה.

בות הקטנות העצמאיות בעיר, שרובן היו בתקפה זו החל להתרחב גם מערת הישי

מחוברות עד אז לישיבות הגדולות. חלה גם התחזקות במעמד 'מוסדות הפטור' ועלייה 

 בדרישות מן הציבור להקפיד בענייני דת שונים במוסדות החינוך.
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' צמחה ופרחה מערכת החינוך החרדית והתרחבה בשכונות רבות ברחבי 90-בשנות ה

מהמשך מגמת הגידול הדמוגרפי של האוכולוסיה החרדית והיא  ירושלים. היא נהנתה

הושפעה מתהליכים פוליטיים )כמו התחזקות החרדים במערכת הפוליטית הארצי 

' החליט ראש 93והתרחבות התקציבים שהוזרמו למערכת(. הדבר הביא לכך שבשנת 

עיריית ירושלים )אולמרט(, להקים מנהל נפרד לחינוך חרדי כחלק מההסכם 

 קואליציוני.ה

בשנים האחרונות המשיך החינוך החרדי לבנים בירושלים להתרחב והמוסדות 

החרדיים השמרניים המשיכו להתחזק בעיר על חשבונם של המוסדות המוכרים שאינם 

רשמיים. הקמת מינהל החינוך החרדי והתרחבות מערכת זו גם לטיפול בתלמידים 

יוחד, מלמדות על מידת כוחה של הנושאים ממערכות החינוך ותלמידי החינוך מ

המערכת. ממערכת חינוך מדולדלת שכללה עשרות מוסדות קטנים שנאבקו על קיומם, 

 הפכה מערכת החינוך החרדית למערך מוסדרות החינוך הגדול ביותר בירושלים.

 סיכום

ההיכרות עם אידיאל לימוד התורה ועם ההיסטוריה של החינוך החרדי לבנים בארץ חשובה 

המציאות בה פועלת מערכת זו בימינו. ההיסטוריה חוזרת וניכרת מחזוריות במאבקים  להבנת

ובאתגרים הנוצרים סביב מערכת חינוך זו לאורך השנים. המפגש בין אידיאל למציאות מצביע 

במידה רבה על רמה גבוהה של גמישות בחינוך הבנים, אשר מצליח לשנות את פניו בהתאם 

ד על מאבקים תמידיים של אנשי המערכת מול לחצים חיצוניים, לנסיבות. בד בבד הוא מלמ

שהטיבו את חותם באתוס החרדי. דיאלקטיקה זו חייבת לעמוד לנגד עיניו של כל מי שמעוניין 

 ליצור שינוי במערכת חינוך זו.

התוצאה היא שבימינו אלה למעלה ממחצית תלמידי מערכת החינוך העברית בירושלים לומדים 

, רובם במוסדות בעלי אוריינטציה בדלנית ומחמירה. עובדה זו יוצרת אתגרים בחינוך חרדי

מורכבים. חברת המיעוט הופכת להיות חברת רוב בעיר מודרנית זו, שצריכה לכלכל את עצמה 

 ואת סביבתה. בוגרי מערכת החינוך החרדית לבנים מתקשים לעמוד בכך.

 

  



- 96 - 
 

 אתגרי האקדמיה וההשכלה הגבוהה עבור הציבור החרדי – 11שיעור 

  ההתנגדות לאקדמיה

האקדמיה עצמה הינה כר פורה להפרת ההתבדלות. אולם, האם גם אקדמיה  - תבדלותה

שמיועדת לציבור החרדי היא רעיון מאיים? האם כל התכנים האקדמיים הם מאיימים? 

)פילוסופיה למול מדעי המחשב(. האקדמיה עשויה לייצג סט ערכים שאינו משתלב בהכרח עם 

 ערכים חרדיים.

בעסק משפחתי או כקופאי במכולת זה לא  עבודה –ורה ערעור על מרכזיות לימוד הת

דבר שמתחרה עם לימוד תורה. בניגוד לכך נמצאת האקדמיה, שמקדמת ידע שהוא חוץ תורני 

 כערך, ומאיימת על מרכזיות לימוד התורה.

ההשכלה עצמה היא הגורם הגדול לחילון, נתפסת כמי שהמיטה  נרטיב ההשכלה: •

אסון על העולם היהודי. לפני עידן הנאורות היהדות הייתה שמרנית ומי שהיה יהודי 

היה שומר מצוות. אולם בתקופת הנאורות, מתקבל היהודי החילוני שאינו הולך בדרכי 

רם האשם בכך הוא ההשכלה, אבותיו אלא הולך ככל הגויים. על כן, בנרטיב החרדי, הגו

ומי שנמצאת בחוד החנית של ההשכלה היא האקדמיה. מדובר בנרטיב משמעותי 

  מאוד, שנוכח בכתיבה ובעיתונות החרדית, במאמרים, דרשות ועוד.

חשיבה ביקורתית וחירות המחשבה. האקדמיה מקדמת חשיבה  ערכי האקדמיה: •

כשאדם מתחנך  -ת רק לתחום צרביקורתית. לא ניתן להגביל את החשיבה הביקורתי

לחשוב בצורה זו, הוא יפעיל אותה גם בתחומים אחרים בהם הוא נפגש במהלך יומו 

וחייו. זוהי ביקורת שהעולם החרדי אינו רגיל אליה, אלא לצייתנות וקבלה של מוסכמות 

 -חרדיות פנים חברתיות ביחס להלכות חיים. )במענה לשאלה על ביקורתיות בישיבה

חשיבה ביקורתית קיימת בתוך הישיבות, אבל בתוך השיטה, שהיא השיטה  מצד אחד

 הישיבתית, הביקורת לעולם לא תהיה על השיטה עצמה(.

 כפירה ותכנים פסולים תכני האקדמיה: •

 תחרות מול ערך של לימוד תורה •

דומה לרעיון של התבדלות. אך עניין זה לא מוגבל רק לעניין של  סביבת האקדמיה: •

ורבבים, אלא גם במקומות של הפרדה מגדרית, כיוון שאין את הסינונים קמפוסים מע

המקובלים בעולם החרדי. כאשר אדם נכנס למוסד חרדי כזה או אחר, או שולח את 

ילדיו שם, הוא יוצא מנקודת הנחה שכל אדם במוסד עבר איזשהו תהליך של סינון, 

. אין הדבר כך במוסדות בדיקה ובירור לגבי אופיו של האדם והתאמתו לערכי המוסד

האקדמאיים. אף באקדמיה החרדית, ניתן לפגוש אנשים על הסקאלה של הדת, 

 החרדיות והמצב האישי. 
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במידה וניתן להגיע לרמה של בידול וסינון ואף עם  תואר ראשון מביא לידי תואר שני: •

 פיקוח רבני, עדיין, הכנסת ההשכלה לעולם החרדי לא תגמר בתואר הראשון. לאחר

התואר הראשון אדם ירצה תואר שני,להתקדם לדוקטורנטים ולמחקרים, דבר שיביא 

 להשפעה עצומה על המרקם של העולם החרדי. יש לכך מחיר כבד. 

"הסכנה היא פשוטה, קודם כל בת ישראל שלא תעזוב באר מים חיים. בית יעקב  •

יה בת של זה בונה את הבת שהיא צריכה להעמיד את הבית שיה זה באר מים חיים.

תורה ולהעמיד את הילדים. עיקר החינוך של הילדים זה על האמא. )האקדמיה, י"כ( 

)אחד מגדולי  זה בורות נשברים. המציאות שמי שהולך למקומות האלו הכל נאבד"

 הרבנים, כינוס נגד האקדמיה(.

. טומאת "כל אותם הדברים שבאים מן החוץ זה השפעה של הטומאה של החוץ •

החילוניות. עקבות הטומאה הזאת נחרתים ומושפעים בבנות ישראל,  העמים, טומאת

והדבר הזה יש לו השפעה לכל ההמשך. זאת מלבד כל האווירה שיש שם שהכל 

מכרסם בכל עבודת החינוך. בכל החינוך של כל השנים. בוודאי שזו סכנה גדולה 

 )שם(. ונוראה"

החילוניים, אלא בתור התחלה כנגד ההתנגדות הגדולה המובאת אינה נגד הקמפוסים 

 הקמפוסים החרדיים.

 

 גידול במספר הסטודנטים החרדיים

"המושג הזה שנכנס יותר ויותר משנה לשנה מושג של אקדמיה זה מושג של סכנה, 

סכנה לבנות ישראל וסכנה לבתים של תורה. המספרים עולים והאחוזים הולכים 

סיבה שבאופן טבעי זה לא ילך ויתפשט וילך וגדלים, ואם לא יעצרו את זה עכשיו אין 

 )אחד מגדולי הרבנים, כינוס נגד האקדמיה(. ויתרחב"

אולם, חרף הניסיון החוזר ונשנה של חוגים ועסקנים ובעלי מוסדות להתנגד, אכן יש גידול ניכר 

מאוד בשנים האחרונות בכל הנוגע להשכלת חרדים, מדובר בתופעה שצוברת תאוצה. הגרף 

הגידול במספר הסטודנטים החרדים על רקע תכנית החומש. יש להביא בחשבון  מראה את

המספרים הם לא אבסולוטיים, לא יודעים להגיד במדויק מי חרדי ומי לא, יש לא מעט סטודנטים ש

שהקריטריונים שלהם לא בדיוק עונים לחרדי, אבל בכל מקרה, ניתן לומר שיש גידול במספר התלמידים 

 החרדים. 
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התבטאויות של רבנים בנוגע לכך שצריך לעצור את המגמה הזאת ולהחזיר את המספרים לאחור,  ישנן

לעצור את הסחף. האם באמת ניתן לעצור את זה? קשה להעלות על הדעת מצב בו המגמה תתהפך, 

נראה שהיא תמשיך באותו כיוון. יש בקרב הרבנים גם חשיבה על אלטרנטיבות, הגעה לשוק תעסוקה 

 קבלת השכלה, אבל בצורה פנים חרדית.איכותי ו

פפר טוען שצריך לתת כבוד לחששות של הרבנים, שכן בסופו של יום אדם שמגיע לאקדמיה  

מפנים איזשהו סט ערכי אחר מהערכים המקובלים בתוך העולם החרדי, זהו דבר שמאוד קשה 

לם החרדי למנוע. מדובר באתגר לא פשוט לעולם החרדי. צריך לקחת את החששות של העו

 בחשבון כשמתכננים את התכניות לשילוב החרדים בהשכלה גבוהה. 

 חלוקת מקום הלימודים

מכלל המוסדות בהם לומדים תלמידים חרדיים, ישנו רוב עצום של מוסדות לימוד –מוסדות 

פנים חרדיים. אחוז קטן של תלמידים חרדיים לומדים במוסדות אקדמיים כלליים. רוב עצום 

ת מכללה פרטית, מסגרת נפרדת לחרדים במכללה מעורבת, במכללות לומדים בשלוח

פלטפורמה, מכללות חרדיות שמעניקות תואר של מוסד אקדמי מוכר, ומוסדות עצמאיים, 

 מוסדות חרדיים ותיקים שמעניקים תואר מטעמם.
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 10אחוזים גברים לעומת  39יש אחוז עצום של תלמידים חרדים שלומדים משפטים )–מקצוע

אחוזים גברים  25אחוזים נשים מכלל תלמידי המשפטים(. נשים רבות יותר לומדות ניהול )

 אחוזים נשים(. 27לעומת 

 

 הפרדה מגדרית באקדמיה

בעולם החרדי יש לא מעט אתגרים גם עוד טרם נושא ההפרדה המגדרית עצמה, ולכן כל מי 

צטרכו להיות נפרדות, שעודד השכלה אקדמאית של חרדים לקח כהנחת מוצא שהמסגרות י

וזאת כדי לא להעמיס עוד מכשולים ומשוכות בפניי התלמידים שרוצים לרכוש השכלה גבוהה. 

כך, נוצרו מכללות חרדיות שמציעות לימודים בנפרד )למשל קמפוס הקריה האקדמית אונו, 

 מכון לב ועוד(.

, כאשר בתכנית בחודשים האחרונים, הדבר עלה וקיבל הד משפטי ותקשורתי מאוד משמעותי

החומש החדשה של המל"ג מדובר בהרחבה של המגמה של הקמת מוסדות בהפרדה מגדרית 

 עבור תלמידים חרדים.

בתכנית המל"ג יש מעין פשרה. מצד אחד הרחבת המגמה של שילוב חרדים באקדמיה, הכרה 

, בכך שרבים מאוד מהחברה החרדית לא יסכימו לעשות זאת תוך ערבוב מגדרי. ומצד שני

המל"ג גם מבין שהדבר לא פשוט וכי יש מתח ערכי לגבי לימודים בהפרדה, ושזהו אינו האידיאל 

של העולם האקדמי הישראלי, אבל מוכנים לקבל זאת בכורח השעה ובצורך חיוני. ואם הדבר 

יתאפשרו לימודים בהפרדה מגדרית רק עד קו אינו חיוני, דווקא לא יאפשרו אותו. כלומר, 

ע ע"י המל"ג( שהוא קו הגבול החיוני עבור המשך התפתחות האקדמיה הגבול )שנקב

כך למשל, לימודי תואר שני לא יתאפשרו בלימודים נפרדים, מתוך האמונה שתלמיד  החרדית.

 שירצה להמשיך לתואר שני, יהיה מוכן לעשות זאת אף בלימודים מעורבים.

ך, ולכן ישנן עתירות בעניין משני כיוון שמדובר בפשרה, אף אחד מהצדדים לא יוצא מרוצה מכ

 הצדדים. 
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יש עתירות רבות מהצד הליברלי שטוען שיש בעיה מהותית בהפרדה מגדרית בעולם 

האקדמיה, שמכרסם בערכיה של החברה הישראלית, בערכים המקודשים עבור האקדמיה, וכן 

 (.6500/17 תירושעתירת בדמוקרטיה של המדינה )

שטוענים כי ההסדר מפלה, אינו חוקתי ופוגע בשוויון,  פורום קהלתעתירה של מהצד השני יש 

שכן אין סיבה שרק לתלמיד החרדי תהיה האפשרות ללמוד במסגרת של הפרדה מגדרית. 

עותרים אלו משתייכים למגזר הדתי, שהלימוד המעורב נוגד גם את אמונתם, ועל כן, אי יכולתם 

וויון. מיהו המל"ג שייקבע דבר כזה? שהרי להשתתף במסגרות הנפרדות נוגד את זכותם לש

 העניין לא קשור לציונים וכדומה.

. מטרתו של חוק זה לקבוע 2007חוק זכויות הסטודנט דבר זה באופן עקרוני מבוסס על 

עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה ועקרונות לזכויות 

ת המל"ג לפעול במסגרת החוק להקמה והתאמת מוסדות הסטודנט. חוק זה לכאורה מסמיך א

 הלימוד לאוכלוסיות מסיומות.

לחוק זה כתוב כי מוסד לא יפלה סטודנטים מטעמי מין. בס"ק ב', נאמר כי לא יראו  4בס' 

הפליה לפי ס"ק א' אם יש הפרדה של מסלולי לימוד לצורך קידום קבוצות אוכלוסיות מסוימות 

)ב(.לאור חוק זה, המל"ג מפתח את המוסדות הללו, אך עדיין 9פי ס' ושל תנאי קבלה מקלים ל

 מסתייג מהם.

מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או   )א(       .4

כלכלי או -מטעמי ארץ המוצא שלהם או של הוריהם, רקעם החברתי

 מטעמים של דת, לאום, מין או מקום מגורים, בכל אחד מאלה:

 רישום ללימודים וקבלה למוסד;   (1)

 קבלה לתחומי לימוד;   (2)

 קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.   (3)

לא יראו הפליה לפי סעיף קטן )א( בקיומם של מוסדות נפרדים   )ב(          

או של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, של מסלולי לימוד 

וכלוסיה מסוימות ושל תנאי קבלה מקלים נפרדים לצורך קידום קבוצות א

 )ב(.9לפי סעיף 

 

 התכנית הרב שנתית של מל"ג/ ות"ת להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה
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מצד אחד, רוצים להקים ולהרחיב את הנגישות האקדמית לאוכלוסייה החרדית, דבר זה מחייב 

מתן לימודים בהפרדה. עם זאת, האקדמיה מעניקה לסטודנט לא רק הכשרה מקצועית, אלא 

יש לה ערכים פנימיים של פלורליזם, שוויון וחשיבה ביקורתית. אמנם, בהפרדה מגדרית יש 

וויון, אולם המל"ג סבורה שעדיף לאפשר לחרדים לימודים שכאלה, פגיעה מסוימת בערך הש

 מאשר שיימנעו אלו מללמוד באקדמיה. 

 עיקרי העתירה:)תירוש( 6500/17

זו פרקטיקה שאנחנו מכירים, שעומדת מאחוריה  -פגיעה בשוויון ובכבוד  •

 יש בכך פגיעה בנשים שיופלו לרעה.  -תפיסה של אפליה בין נשים לגברים

מדינת ישראל היא דמוקרטית, שוויונית,  -תאמה לערכי מדינת ישראלהעדר ה •

 שאינה מפלה.

 העדר תכלית ראויה •

 היעדר קשר רציונאלי •

 הסדר שאינו האמצעי שפגיעתו פחותה •

 היעדר מידתיות •

מעטים יבואו לקמפוס מעורב כשיש אופציה של קמפוסים  -שאלת הוולונטריות •

הזאת, האופציה הבלבדית תישאר נפרדים, אך אילו לא תהיה את האופציה 

לימודים בקמפוסים הנפרדים. ולכן, עצם הקמת הקמפוסים הנפרדים סוגרת 

 את הדלת בפני החרדים שרוצים להגיע לקמפוסים המעורבים.

 (2)חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ס' הפלית מרצות מול מרצים  •

חוקתי ועליו  תוקפים את חוק זכויות הסטודנט בטענה שהוא לא -הפן המנהלי •

להתבטל. גם אם לא יתבטל, המל"ג לא מיישם את החוק בהתאם להסמכות 

 המפורשות שהחוק מעניק לה.

 נפרד אך שווה

גישת המשפט הישראלי היא כי אין דבר כזה נפרד אבל שווה, שכן בכל מקום בו אוכפים את 

מטבעה אינה ההפרדה המגדרית, בעצם כופים אי שוויון. מדיניות נפרד אבל שווה, היא 

 שוויונית.

, הם מקרים בו היה גוף ספציפי עתירת תירושלדעת פפר, כל המקרים שהובאו בפסיקה ב

(, גזע ועוד. אך מה הדין כאשר קבוצת מיעוט ריגןשכפה על קבוצות את ההפרדה, מגדרית )

מבקשת את היחס הנפרד בשביל לשמר את הייחודיות התרבותית שלה? האם גם אז ניתן 

ורה פסקנית לגמרי שיש כאן נפרד ולא שווה? באות נשים חרדיות ואומרות כי לא ילכו להגיד בצ

ללמוד מחול במסגרת מעורבת, וכך גם כל מקצוע אחר, בגלל הערכים הפנים חברתיים. האם 
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כל הטענות הללו של נפרד ולא שווה, של חוסר יכולת להקים מסגרת שהיא נפרדת ולא שווה, 

 ם שם?! כל הטענות הללו תקפות ג

 אפליה בין מרצים למרצות

מעגן את החובה שלא  לחוק שוויון זכויות בעבודה 2ס' נראה שיש פגיעה בשוויון תעסוקתי. 

תהיה הפליה בקבלה לעבודה בעקבות מין. אולם נראה שבקמפוסים נפרדים יש הפרה של 

מדו נשים וגברים חובה זו, שכן מרצות אינו מופיעות בפני גברים. אולם ניתן להציע כי נשים יל

 ילמדו רק גברים, או כי המרצים עצמם לא יופרדו, אלא רק התלמידים.

 אוטונמיה ואקדמיה

יש שאלה שעולה לגביי השוני בהשכלה גבוהה לבין השכלה תיכונית לעניין ההפרדה המגדרית. 

מדוע במקרים אלו כן מכבדים את ערכיהן הפנימיים של חברות מתבדלות, ואילו בלימודים 

והים לא. פפר מציע כי הסבר לפיו בחינוך התיכוני, כאשר מעצבים את דמותו של הילד, אז גב

 מקובל בכל העולם שיש מסגרות נפרדות, ולעומת זאת במוסדות אקדמיים זה לא מקובל.

אם כן, נותרות שתי שאלות לגבי הפרט ויכולת האוטונומיה שלו ולגבי רצונו שלא ללמוד 

 בהשכלה מעורבת:

 נה יכולה לשלול זאת ממנו ולא לאפשר לו ללמוד במסגרת נפרדת?האם המדי .1

האם אין פגיעה בחופש המצפון וחופש הדת?או שמא מי שרוצה להיכנס לעולם 

 האקדמי צריך לעשות זאת בתנאי עולם זה?

ניתן להניח כהנחת מוצא  האם הערך המהותי של האקדמיה גוזר מעורבות מגדרית? .2

שערך אקדמי הוא חשיבה ביקורתית לדוג', אך האם הרעיון של ההפרדה המגדרית 

גם הוא אינהרנטי ומובנה בתוך האקדמיה? האם ההפרדה פוגעת באיכות האקדמיה 

 ובעקרונות העל ? יש וויכוח בעניין. 

 

 חומרי קריאה

 עתירת תירוש

הפרדה היו חריגים וכיום הם הפכו לדרך המלך  בעבר מוסדות להשכלה גבוהה שהייתה בהם

מוסדות להשכלה גבוהה, באישורה של המל"ג מתוקצבים ע"י המדינה  20של המל"ג. כיום יש 

ומקיימים מערך לימודים המיועד לאוכלוסייה החרדית וסטודנטים בהם מופרדים על סמך מינם 

. וכך, בשביל לשלב את ובמרבית ממוסדות אלה נשים לא מורשות ללמד סטודנטים גברים
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הציבור החרדי, התפיסה הרואה בהשמעת קול אישה באוזני גברים כפגיעה בטוהר המידות, 

 הפכה לעמדה מקובלת ע"י האקדמיה בישראל.

בעתירה זו כבודן של נשים, סטודנטיות ומרצות, מכל קבוצות האוכלוסיה, וזכותן לשיוויון, הוא 

גבוהה אין כל הסמכה המאפשרת אישור של מסלולי שעומד על הפרק. בחוק המועצה להשכלה 

ואף עומדת בניגוד לימוד בהפרדה ולכן מדניות זו אינה מכוח סמכות שהוענקה למל"ג בדין 

, מנגדלהוראות כללי ההכרה במסדות אקדמיים, המחייבים את המועצה להשכלה גבוהה. 

אפליה מכוח חוק זכויות למוזדות להשכלה גבוהה עומדת הגנה מטענת  -חוק זכויות הסטודנט

)ב( לחוק 4הסטודנט. לפי שיטת המל"ג, זה המקור הנורמטיבי ממנו היא קונה את סמכותה )ס' 

 זכויות הסטודנט(

)ב( לחוק זכיות הסטודנט בטל משום שמדובר בהסדר 4העותרים טוענים שס'  -במישור החוקתי

 .נפרד אינו שווהבלה. שפוגע בזכות לכבוד ובזכות לשוויון ולא עומד בתנאי פסקת ההג

הסדרי ההפרדה שהתירה המל"ג, פוגעים שלא כדין בזכויות חוקתיות,  -במישור המנהלי

עומדים בניגוד לדין ולהלכה הפסוקה, חורגים מגבולות סמכות המל"ג וחורגים בצור קיצונים 

 ממתחם הסבירות.

 הסדרי ההפרדה מתאפיינים בחמישה רבדים:

לימוד נפרדים לנשים ולגברים כך שנשים וגברים לא  יצירת מסלולי -הרובד הבסיסי •

יחלקו אותה כיתה, וכן התרת קיום קמפוסים בהם לימודים ייעודיים למגדר אחד. 

בנוסף, קביעת תכניות לימודים בקמפוסים כך שיוקצו ימים נפרדים לגברים ולנשים 

 ומחיה.ומתירה מתן עדיפות לגברים חרדים על פני נשים חרדיות במלגות לימודים 

מל"ג מתירה למוסדות להשכלה גבוהה לפתוח מסלול לימוד ייעודי  -הרובד השני •

 למגדר אחד, מבלי שיפתח מסלול לימוד ייעודי באותו מקצוע למגדר השני.

איסור על מרצות להרצות בפני סטודנטים גברים מבלי שמל"ג דנה  -הרובד השלישי •

 בחוקיותו או בהשלכותיו, אך מכירה בו מפורשות.

העדפה תקציבית של סטודנטים במסלולי לימו בהפרה על בסיס מין  -הרובד הרביעי •

על פני סטודנטים במסלולי הלימוד הכללים. וכן תנאי קבלה למסלולי הלימוד בהפרדה 

 מגדרית נמוכים יותר מאלו של הכלליים והלימודים עצמם גם קלים יותר.

ל משטור מגדרי ודתי הסכמה בשתיקה לקיומן שלפרקטיקות ש -הרובד החמישי •

במסלולים בהפרדה על בסיס מין, בהם חיוב הסטודנט בראיון עם רב המוסד ובקבלת 

אישורו לאורחות חייהם, קביעת קוד צניעות למוד האקדמי, התערבות בתוכן אקדמי 

 וכו.

 כל הרבדים שלובים זה בזה בתכנית החומש לשילוב חרדים.
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  -נית החומש בטלותדין ההחלטה המנהלית של מל"ג לאשר את תכ

הגבלת אפשרות ההוראה והקצאת מלגות מחיה על יסוד אמונה דתית ומגדר עומדים  •

  אי חוקיות. בניגוד לחוק ומשכך בטלים בשל 

 .בחוסר סמכותפעילות המל"ג בנדון נעשתה  •

הסדרי ההפרדה שאושרו אינם עומדים בתנאי הסף שנקבעו בפסיקה שרק בהתקיימם  •

המקרה הזה הוא המקרה ראשון בביהמ"ש בו  -תבחן סבירות הסדר הפרדה לגופו

נדונה מדיניות מוצהרת של גוף ציבורי המתירה הפרדה על בסיס מין. במקרים בודדים 

ייתה שישנו איסור ברור על אחרים שנדונו בביהמ"ש בנושא דומה נקודת המוצא ה

הפרדה מגדרית במרחב הצביורי והשאלה שנדונה הייתה רק מהם אמצעי האכיפה 

 שינקטו נגד מי שמבקשים לקיים הפרדה. 

תנאי סף  4קבעו  קולך והלכת רגן, הלכת נוער כהלכה, הלכת  -שלוש הלכות עיקריות •

ה נובעת מליבת . יש להראות שההפרד1שחייב להוכיח מי שמבקש לקיים הפרדה: 

. יש להראות שהמסלולים המופרדים זהים לחלוטין )אותן 2הפרקטיקה הדתית 

. להראות שההסדר המופרד לא עדיף על ההסדר הכללי, 3אפשרויות לנשים וגברים( 

בנדון המל"ג לא עומד באף אחד  . להראות שההסדר הוא וולנטרי.4שלא בהפרדה. 

 מתנאי הסף.

לא ציווי דתי  -ת אינה מחויבת בעת שמיעת הרצאהע"פ ההלכה, ההפרדה המרחבי •

ולא פרקטיקה דתית. ההסדרים אינם שוויוניים, אין להם התרים, להסדר המופרד ניתן 

נוצר כאן "אפקט  -מעמד עדיף על זה שלא בהפרדה. ההפרדה במסלול אינה וולנטרית

הילה", מי שיבחר שלא ללמוד בהשכלה מגדרית, יודר באופן טבעי מהרשתות 

המרצות מנועות  -החברתיות. ההסדרים האלה גם לא וולנטרים למרצים ולמרצות

 מללמד כליל וכן המרצים גם מנועים ללמד בסביבה שוויונים.

בהליך אישור ההחלטה המנהלית נפלו פגמים היורדים לשורש ההליך ומצדיקים כל  •

במלואה. . לא גובשה התשתית העובדתית 1אחד בנפרד וכולם יחד את ביטול ההליך: 

. לא הוצגה לחברי מל"ג התשתית העובדתית הרלוונטית ומסמכי השימוע הציבורי 2

. הועברו לחברי מל"ג חוו"ד מהציבור מחוץ למסגרת השימוע הציבורית, שלא גולו 3

 ושלא ניתן לכלל הציבור אפשרות להתייחס אליהן.

 לבסוף, ההחלטה חרגת קיצונית ממתחם הסבירות. •

 -לעתירהתשובת הכנסת 

עניינה של הכנסת נוגע רק לטענת העותרים במישור החוקתי ולכן היא לא מתייחסת לתכנית 

 החומש לגופה.
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 דין טענות העותרים במישור החוקתי להידחות כי:

בחינה של החוק בהתאם לשלבי הבחינה החוקתית מעלה בבירור כי הוא צולח את  •

עד החריג של ביטול חקיקה המבחנים החוקתיים ואין עילה המצדיקה את מתן הס

העותרים לא עמדו בנטל לביסוס פגיעה בזכות יסוד והחוק עומד  -ראשית של הכ נסת

חוק זכויות הסטודנט אינו קובע כי כל הפרדה מגדרית וכל בתנאי פסקת ההגבלה. 

ביטוי שלה במוסדות להשכלה גבוהה הם לגיטימיים, אלא רק כי עצם ההפרדה 

בת תמיד להפליה פסולה. כלומר, החוק לא קבע היתר בהשכלה הגבוהה אינה נחש

גורף להפרדה מגדרית, אלא רק ביקש למנוע איסור גורף להפרדה מגדרית על 

 .תרבותי-רקע אורח חיים דתי

מלאכת המחשבת לאזן בין כלל האינטרסים הנוגעים בדבר הוטלה על הרשות  •

הבטיח כי לצד המבצעת ובכלל זה למועצה להשכלה גבוהה. על הרשות המבצעת ל

ההכרה בייחודיות של החברה החרדית, ולצד האינטרס הציבורי החשוב של הנגשת 

ההשכלה להם, לא ייפגעו יתר על המידה אינטרסים צביוריים חשובים אחרים ועקרונות 

 יסוד.

ביסוד חוק זכויות הסטודנט עומד אינטרס המחוקק להנגיש השכלה גבוהה ולעודד את  •

שכלה. התפיסה המקובלת בישראל היא כין אין לראות בכל הציבור החרדי לרכוש ה

הפרה מגדרית על רקע אורח חיים דתי תרבותי במרחב הציבורי הפליה פסולה 

 כשלעצמה, ובנסיבות מסימות ניתן לאפשר אותה באופן מאוזן ומידתי!

מוקד הדיון בענייננו אינו צריך להיות חוק זכויות הסטודנט. ביצוע  -הכנסת סבורה כי •

הפרדה המגדרית צריך שייעשה באופן מידתי ומאוזן, ולכן לעמדת המשיבה עיקר ה

קרי, בחינת היישום  –הדיון והביקורת השיפוטית צריכים להיות ממוקדים בהיבט זה 

בפועל של ההפרדה המגדרית בהשכלה הגבוהה. הכנסת אגב לא מתיימרת להגיד 

 שקיימת בכלל בעיה עם יישום החוק.

 -והיסטוריה חקיקתית תשתית נורמטיבית

בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות צביוריים עיגן  חוק איסור הפליה במוצרים,

( סייג מיוחד לנסיבות שבהן הפרדה 3)ד()3לראשונה את אנסור ההפליה והוא קובע בס 

 מגדרית במתן שירותים ציבוריים תהיה מותרת ולא תחשב כהפליה. 

לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת בקיומן של מסגרות נפרדות 

המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד 

שההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום 

בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן הציבורי, במידת החיוניות שלו, 

 ההפרדה"
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בישראל קימים שני זרמי לימוד ממלכתיים: חינוך ממלכתי וחינוך  -הפרדה מגדרית בחינוך

חוקקה הכנסת את חוק זכויות התלמיד  2000מלכתי דתי. באחרון נהוגה הפרדה מגדרית. ב

ם מטעמים עדתיים... החוק לא אסר הפליה מטעמי נאסר על מוסדות להפלות תלמידי 5ובס' 

לוק עוגן איסור כללי על  4אישרה הכנסת את חוק זכויות הסטודנט ובס'  2007מין או דת. ב

)ב( נאמר : לא יראו הפליה בקיומם של מוסדות  4הפליה במסדות כלפי הסטודנטים אך בס 

 ת.נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי ד

 עתירת פורום קהלת

בדבר מדיניות רב  2017עתירה שתוקפת את החלטת המועצה להשכלה גבוהה מחודש מאי 

 שנתית ביחס להשכלה גבוהה לאוכלוסייה החרדית. 

שרק עבורו מותר יהיה הגבלת "קהל היעד", העתירה תוקפת שלושה רכיבים בהחלטה: א. 

זה הוא חרדים אשר למדו במסלולים שאינם להציע מסלולים נפרדים לגברים ולנשים. קהל יעד 

על לימודים  קביעת איסור מוחלט דתי בלבד. ב.-בפיקוח החינוך הממלכתי או הממלכתי

, מגבלות שונות על ההפרדה והיקפה לתארים מתקדמים בהפרדה מגדרית ללא כל חלופה. ג.

 כגון הגבלתה לכיתות הלימוד בלבד ולא למתקנים נוספים במוסדות.

מברכים על מאמצי המדינה להנגיש השכלה גבוהה לציבורים רחבים בישראל, אולם העותרים 

-מתקוממים נוכח ההחלטה לשלול מהם את הזכות ללמוד בדרך ההולמת את אורח חייהם 

אמונתם אם משום שאינם ב'קהל היעד' או שהם מבקשים ללמוד בהפרדה לתואר שני; ולמעשה 

על הנמקותיה, גורסת כי על המשיבים חלה  לשלול מהם את האפשרות ללמוד. ההחלטה,

חובה לסייג ולהגביל את מסלולי הלימוד הנפרדים, מחמת 'ערכים נוגדים' שהמשיבים אימצו 

בראש ובראשונה  החלטה זו פסולהלהם ומחמת הטענה כי מסלולים נפרדים פוגעים בשוויון. 

בוגרים ולנסות לכפות משום שאסור למדינה להשתמש בכוחה הכופה כדי "לחנך" את אזרחיה ה

'טוב' בעיני  –עליהם אורחות חיים התואמים את תפיסת ה'טוב' של המשיבים )במקרה דנן 

המשיבים הוא לימודים מעורבים לגברים ולנשים). החלטת המשיבים משקפת עמדה של 

, והיא מבקשת להשתמש בסמכות להכרה במסלולי השכלה גבוהה כדי סמכותנות תרבותית

השקפות עולם ואורחות חיים על העותרים ועל עוד אלפים שכמותם. כזאת לא לכפות ערכים, 

קיומם של  יעשה במדינה ליברלית, ובוודאי שלא ניתן לעשות כן ללא חקיקה ראשית. מנגד,

מסלולים נפרדים בהשכלה גבוהה אינו כופה דבר על איש, אלא רק מציע פתרון לציבור 

 רנליסטית סותרת את דרכה של מדינה ליברלית.גדול המעוניין בו. מניעתו בשל עמדה פט

, יחד עם  2-4מעבר לכך, ההחלטה פוגעת בזכויות שלא כדין. ההחלטה מפלה את העותרים 

בהכרה במסלולים שלהם   –עוד אלפים אחרים, לעומת "קהל היעד". היא מפלה בין מוסדות 

, בכבוד האדם, בחירות, בחופש העיסוק –מטעמים לא ענייניים. היא פוגעת גם בזכויות יסוד 
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בזכות לאוטונומיה, בזכות לחינוך, בזכות לתרבות, בחופש הדת ובחופש האקדמי. פגיעות אלו 

נעשות שלא מכוח חוק, לתכליות עמומות במקרה הטוב ובלתי ראויות במקרה הפחות טוב, 

 ואין קשר רציונלי בין הפגיעות לבין הגשמת אותן תכליות.

ומדת בניגוד מובהק לחוק מפורש, חוק זכויות הסטודנט, הקובע מבחינה משפטית, ההחלטה ע

את הכללים והזכויות לגבי נגישות להשכלה גבוהה בישראל. חוק זה קובע כי אף שאין להפלות 

קיומם של מסלולים נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת לא ייחשב אפליה.  –בקבלה ללימודים 

כי אין להבחין בין מועמדים לפי רקעם הדתי יתירה מכך, חוק זכויות הסטודנט גם קובע 

והחברתי, כלומר אסור למוסדות לייחד מסלולים לקבוצה מסויימת בלבד. ההחלטה היא אפוא 

הפרת חוק ברורה וצורמת, ודינה בטלות. לא זו בלבד, ההחלטה איננה בסמכותם של 

הה בישראל, המשיבים. למועצה להשכלה גבוהה סמכות כללית לפעול לקידום ההשכלה הגבו

סמכות שאינה כוללת הטלת מגבלות או איסורים, ובוודאי שלא פגיעה בזכויות. סמכויותיה 

הספציפיות של המועצה להשכלה גבוהה מפורטות היטב בחוק, והן כוללות הכרה ורישוי של 

תכניות לימודים והענקת תארים, תוך קביעת כללים, ואגב איסור מפורש להגביל את חופש 

ון בקביעת כללים אלו. החלטת המשיבים מפרה איסור מפורש זה, תוך שהיא הדעה והמצפ

מגבילה את אפשרויות ההכרה במוסדות ומסלולים על בסיס שיקולים ערכיים. בכך פעלו 

 המשיבים בניגוד לסמכותם, ולפיכך ההחלטה חסרת תוקף.

זו תוקפת מתוקצבים ופרטיים. עתירה  –ההחלטה מתייחסת לכלל המוסדות להשכלה גבוהה 

את ההחלטה לגבי כלל המוסדות, אולם ביתר שאת לגבי מוסדות פרטיים שאינם מתוקצבים 

על ידי המדינה, או מוסדות מתוקצבים המציעים מסלולים שאינם מתוקצבים. המשיבים, 

שהצהירו כי רצונם להנגיש השכלה גבוהה לחרדים, מגשימים תוצאה הפוכה: חסימת השכלה 

 ום של שוחריה, ובכללם העותרים.גבוהה בפני ציבור עצ

העותרים מסבירים כי במשך שני העשורים האחרונים יש מהפכה בציבור החרדי ואנשים 

 2011מתחילים לצאת ללמוד באקדמיה בגלל המסגרות הללו. בעקבות דוח טרכרטנברג ב

)דוח שהראה שיש צורך להכניס חרדים למעגל ההשכלה והעבודה(, גיבשה המל"ג תכנית רב 

תשע"ו שיעדיה הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה למיעוטם ולחרדים. -תית לשנים תשע"אשנ

 מח"רים )מסגרות חרדיות(.  14הוקמו בחמש השנים מאז החלטת טרכטנברג 

אישרה  2017פרסמה המל"ג טיוטה לתכנית חומש שהציבור מוזמן להגיב לה וב 2016באפריל 

הנגשת ההשכלה לחרדים ואת ההכרח  את התכנית. ההחלטה מציגה את המעלות של מגמת

שיש בפיתוחה וביסוס ומנגד את העמדה כי לימוד במסלולים נפרדים פוגע ב"ערכי היסוד 

האקדמיים הדוגלים בפתיחות ובפלורליזם". לכן ההחלהט משקפת את האיזון המל"ג החליט 

 לעשות ביניהם. 
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 רכיבי ההחלטה הרלוונטים לעתירה זו הינם:

אודות הצורך לאפשר מסלולים בהפרדה מגדרית, הן להגשמת קביעות ברורות על  •

זכותם של החרדים לחינוך ולשוויון, הן כדי לקדם את מצבה הכלכלי של האוכלוסייה 

 החרדית, הן לשילובם בחברה בישראל והן לצורך קידומה של כלכלת ישראל. 

תוס קביעות על כך שהשכלה בהפרדה מגדרית פוגעת בשוויון, בערכים שונים, בא •

אקדמי, ובסטודנטים במסלולים רגילים שעלולים להיפגע מהקירבה למסלולים 

 נפרדים. 

 הגדרת "מיהו חרדי" שיותר לו ללמוד במסלולים כאלה.  •

 קביעה כי לא יותרו מסלולים נפרדים לתואר שני. •

 תמצית ההליכים המשפטיים האחרים הנוגעים להחלטה:

ת" עתירה לבג"ץ שיאפשרו להן ללמוד הגישו בוגרות של תיכון "בית שולמי 2013ב •

 העתירה נדחתה כי זה היה סמוך לפתיחת שנה"ל. -במסלולים נפרדים

הוגשה עתירה לבג"ץ בבקשה לאסור על הלימודים הנפרים מטעמי פגיעה  2014ב •

העתירה נמחקה כי טרם בשלה העת לדיון, נוכח העודה  -תירוש(והפליה בנשים )

 ומש הקודמת וטרם הולדתה של החדשה.שהעתירה הוגשה בסיום תכנית הח

 בג"ץ ברזון נ' מדינת ישראל עודנו תלוי ועומד. •

 בג" ץ קסטל נ' מדינת ישראל גם •

העתירה הוגשה ע"י קבוצה של מורים באוניברסיטאות שונות. העתירה  -בג"ת צירוש •

טוענת שההחלטה אינה חוקית ואיננה חוקתית, בייחוד משום שלדעת העותרים שם 

 בין נשים וגברים משמעותה הפליה.כל הפרדה 

  -העותרים בנדון

, דתית לאומית, בוגרת מכללה חרדית בירושלים תואר ראשון 6, אם ל33רבקה, בת  •

בעבודה סוציאלית. רצתה להתמחות בפסיכודרמה ונדרשת התמחות בתחום במהלך 

התואר השני. היא מנועה מללמוד את המקצוע בכיתה יחד עם גברים )השקפת 

ימודי תואר שני עולמה(. היא פנתה למכללת מבח"ר )היחידה בישראל שמציעה ל

בכתה נפרדת לנשים( וסורבה כי היא לא בוגרת סמינר ולכן לא עומדת בקריטריון 

 "חרדית". 

, למדה בתיכון בסמינר. החלה ללמוד משפטים בקריה האקמית 5, אם ל25רינה, בת  •

אונו בקמפוס החרדי באור יהודה והיא לקראת סיום תואר ראשון והיא לא יכולה 

 לול נפרד.. ללמוד לתואר שני במס
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שנים. העדיף ללמוד שלוש שנים  14-. חוזר בתשובה כ2, אב ל40אביב משטרי, בן  •

במכללה חרדית כדי שאורח חייו לא להיפגע. פנה לקמפוס חרדי במכללה האקדמית 

באשקלון כדי להתקבל, שילם, ואז המכללה אמרה לו שהוא לא עונה לקריטריונים 

 להיות."חרדי" של המל"ג ולכן הוא לא יכול 

עמותה רשומה בישראל שפועלת לעיגון מעמד הקבע של ישראל  -פורום קהלת •

כמדינת הלאום של העם היהודי, לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית, קידם חירות הפרט 

 ועידוד יישום עקרונות השוק החופשי בישראל.
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 תופעת האפליה בציבור החרדי -אפליה עדתית או העדפה דתית – 12שיעור 

מצד אחד יש דיבור על העדפות דתיות, אך מצד שני מעלים את הטענה שמשתמשים בכך 

 בשביל אפליה עדתית. 

השאלה הראשונה נוגעת להנחות מוצא שונות באשר למושגי שסתום שאנחנו רגילים 

להשתמש בהם במובן מסוים שהוא כביכול מובן מאליו בשבילנו, כשיכול להיות שכשנגיע 

שוויון במובן פשטני  -ר יקבל משמעות אחרת. שוויון הוא דוגמא טובהלקבוצות שונות הדב

הוא יחס שווה לכל אחד, אין הבדל בין גזע, מין, כל אחד מקבל אותו יחס, את אותה הזדמנות 

הגדרה סטנדרטית ואובייקטיבית. אולם,  –ואת אותם התנאים. זה שוויון לפי ההגדרה במילון 

לפרטים, אנשים תופסים את הרעיון של שוויון בצורה שונה. בסופו של יום כאשר אנו נכנסים 

האישה החרדית עצמה, ומוסד הלימודים אליו היא שולחת את  -למשל בעניין של שוויון מגדרי

בנותיה, מעודדות מודל פטריאכלי ותפיסה על פיה האישה צריכה לפרנס ולדאוג לצרכים 

הרגיל בציבור זה נראה כמו פגיעה  הגשמיים, מבחינתה זו תפיסה שוויונית. בשביל האדם

בשוויון. הקונטקסט של הדברים בין חברות שונות הוא שונה. גם פה, כאשר מדברים על 

שוויון עדתי יש קושי מסוים. יש קושי לבדל ולהפריד בין אפליה על רקע עדתי, שהוא פסול 

 לכל הדעות, לבין ההעדפה הדתית. 

 :חט, במצגת(הרב משה שו -ביקורת מתחשבת )צריך עיון

המאמר עוסק בביקורת פנים חרדית. ביקורת היא לא רווחת בעולם החרדי, מכיוון שגדולי  

הרבנים בעצת העסקנים מתווים את המדיניות. אולם, בגלל גידול של מגמות שונות בעולם 

החרדי, יש אנשים שכן מוכנים לבקר ולהעיר על תופעות שאינן תקינות מבחינתם, וזאת כדי 

עורך הביקורת בדרך כלל משווה בין החילוני לבין החרדי אולם מדובר  המצב. לשפר את

שטחית, עולם הערכים שונה בין שתי הקבוצות, מכוח אורח החיים, מהאתגרים ומנק'  הבהשווא

שיש לשפר. השוואות מנקודת מבט זאת לא תעזור, לטענתו, לעזור לשפר את התקלות בחברה 

גברים בחברה החרדית אי אפשר לבקר בצורה יעילה ובונה החרדית. את ההפרדה בין נשים ל

אם לא לוקחים בחשבון ומבינים את שורש הדברים ואת מה שעומד מאחורי התופעה. ביקורת 

אמת היא זו שלוקחת בחשבון את הערך שעומד מאחורי הפעולה בחברה אותה מבקרים, 

שמתבונן מבחוץ ואומר  אדםלעניינו ערך צניעות, התבדלות, לימוד תורה טוטאלי ועוד. 

שתופעה מסוימת לא בסדר, מבלי להסתכל על מה עומד מאחורי זה, עלול לפספס את היכולת 

 שלו לבקר בצורה בונה. 

למרות הרגישות ברבה שיש באפליה דתית יש להבין למה בחברה החרדית עדיין יש תופעה 

דתית, צריך לזכור לשאול כאשר אנו נכנסים ליסוד של אפליה חמורה של אפליה על רקע עדתי. 

למה יש אפליה על רקע עדתי, ואיך זה שונה מתופעות אפליה  –מאיפה הדבר הזה מגיע 
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בחברה החילונית? האם יש תופעות מקבילות? איזה יסודות יש בעולם החרדי שמניבות את 

התוצאות האלה? האם יש אשם? בעולם החרדי מאשימים את מנהלי המוסדות בתופעות של 

אי קבלה של בנות מזרחיות למוסדות של רשת החינוך העצמאי )הרשת הדומיננטית אפליה, 

בעולם האשכנזי(. הטענה כי מנהלי המוסדות אשמים. אולם, הם יענו לאישום זה בכך שיאמרו 

שזה מה שההורים רוצים, והמנהלים אינם הכתובת, מאחר שבית הספר הוא עסק שמסתכל 

ה ומתמודד מול בתי ספר אחרים. המנהלים יטענו שכאשר על היצע וביקוש, רוצה להשיג יוקר

 המצב ישתנה אצל ההורים אז הם ישנו את תנאי הקבלה.

 מהי חברה? 

מה הופך קבוצה להיות מוגדרת כחברה? מה מגדיר חברה? חברה בד"כ נבנית מתוך מכנה 

משותף, שמאפשר לנהוג אחד בשני עם מידת אמפתיה מסוימת. )מעגלים במצגת( כיום, 

החברה הליברלית היא אינדיבידואליסטית מאוד ולכן היא מדגישה את האדם הפרטי, 

ערביות. החברה החרדית לא שם, היא חיה ומובילה להיחשלות של חברות מודרניות מ

בתפיסה שהיא טרום מודרנית בהקשר הזה, שהיא עדיין מאוד קהילתית וחברתית, בעלת 

מאפיינים של ערבות הדדית ולכידות חברתית. זה קשור גם באפיון של האדם החרדי, שכן 

ש מקום הזהות הקהילתית היא מאוד חזקה אצלו, הוא קודם כל מגדיר את עצמו כחרדי. י

להעלות את השאלה איך זה משפיע על העניין של העדתיות, היחסים בין הציבור האשכנזי 

והמזרחי. מצד אחד אותה זהות חברתית בנויה על שלילת האחר, התבדלות מהאחר. ואילו, 

יכול לבוא אדם חרדי אשכנזי ולטעון כי הוא מגדיר את עצמו כאשכנזי, יש לו את המאפיינים 

הוא לא רוצה בקשר עם קבוצות אחרות שמגדירות את עצמן גם כן כחרדים,  של הקבוצה. אם

אז יש לו זכות לעשות זאת, זה חלק מהזהות שלו וההתבדלות של הקבוצה. הדבר בא לידי 

ביטוי למשל בקשרי נישואין. הצדדים לא רוצים להתחתן אחד עם השני. ההצדקה להפרדה 

 הקבוצות.  העדתית תהיה בנויה על מאפיינים שונים של

 קטעים ממאמרו של ראובן זכאים(  -)ראו במצגת חרדי-התפתחות הציבור המזרחי

הרב ראובן זכאים מתאר את האפליה הקשה שספגו הספרדים מההגמוניה האשכנזית 

ומההגמוניה הליטאית. התפיסה הבסיסית של האדם האשכנזי  היא שהיהדות היא זו 

ן, ועל כך שהכותרת של התלמוד היא "תלמוד בבלי", האירופאית, אולם הוא מביא סיפור על מר

כלומר היהדות לא החלה באשכנז. ההגמוניה החרדית האשכנזית הכירה רק את עצמה, רק 

את תורת אירופה לאחר ספרות הגאונים.  לכן אין להתפלא על כך שמי שהקים את עולם 

רירה אלא להיכנס לתוך התורה היהודי היה אשכנזי. לכן, למי שבא לעולם התורה לא הייתה ב

עולם התורה האשכנזי. החזון איש החליט שמפסיקים לדבר יידיש כדי להכניס לתוך התורה 

האשכנזית גם את בני התורה המזרחים והספרדים. עם זאת, נוצר תהליך בו הספרדים התאימו 

 את עצמם לאורחות חיים אשכנזים, להגהה אשכנזית ועוד. 
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העיקרית שבאה לשנות את המצב, טען שלא ייתכן שמסורת היה הדמות  הרב עובדיה יוסף

הספרדית שמלאה בחכמים ובספרות תעלם. הספרדים נתקלו בהתנגדות של ההגמוניה 

האשכנזית ללגיטימציה של הישיבות הספרדיות המזרחיות. נוצר מצב בו הישיבות האשכנזיות 

ות האשכנזית, ומצב לא קיבלו את התלמידים הספרדים, כדי שהאשכנזים ישמרו את התרב

שני התנגדו לאפשר לישיבות הספרדיות להתפתח מתוך עצמן. הייתה צפייה שהמוסדות 

הספרדית שהוקמו ינהגו לפי מנהג האשכנזים, כיוון שלטענת האשכנזים שיטתם היא היהדות 

הנכונה. בהתחלה הייתה דרישה לצעוד לאורן של הישיבות האשכנזיות, המורים היו גם 

בר הפך לפעמים לאבסורד, כך שהספרדים הפכו לאשכנזים יותר הדוקים אשכנזים, הד

מהאשכנזים עצמם.  הצורה הספציפית שמתקבלת בתוך החברה החרדית, היא העליונות של 

המנהיגים האשכנזים ותרבותם, והדבר בא לידי ביטוי בתשובה לשאלה מיהם המנהיגים של 

תי? מה ההגייה? מה התפיסה ההלכתית החברה? מה צורת הלימוד הנכונה? מה הנוף התרבו

כל אלו הם נקודות השוני בין מסורת אשכנז למסורת הספרדית.  רק עם הזמן, הצליח  -ועוד

 הרב עובדיה ותלמידיו "להחזיר עטרה ליושנה" ולכונן עצמאות ספרדית גאה.

מצד אחד, אפשר להאדיר או לפחות לקבל את הקהילתיות החרדית, ומצד שני אפשר לצייר 

קווים אדומים כאשר לא מוכנים  לתת שוויון לזולת גם כאשר הדבר לא מפריע לנו. השאלה 

היא איפה עובר קו הגבול? העובדה שיש קושי למקם את קו הגבול לא אומרת שאין אבחנה, 

אבל ישנו קו אדום בין תופעה מובנת ולגיטימית למען שמירת הקהילתיות ורב תרבותיות לבין 

 לשמה שיש למגר למען השמירה על השוויון. תופעה שהיא גזענות

 פרשת עמנואל )ראו במצגת את עמדת המשיבים ותקנון בית הספר(

ליבת הנושא הייתה האם הפרדה בין המגמה החסידית למגמה הכללית הייתה אפליה פסולה 

על רקע עדתי או שמדובר בקבוצה שסה"כ מנסה לשמר את חיי הדת, את המאפיינים העיקרים 

א מתקשה לעשות את זה שהיא מוסד ציבורי המחויב לערך השוויון )קהילת החרדים לה, שהי

 הסלונים שהיא קהילה קטנה ומאוד מתבדלת בציבור החסידי(.

בית ספר של בנות דתיות פוצל, ולאחר מכן הופרדו בצורה מלאה שתי המגמות של בית ספר. 

ם הפיצול לא נעשה בכוונה המשיבים טענו שהפיצול הוא באמת לא בסדר וישנה בעיה, אול

להפלות בין התלמידות על רקע עדתי, לא מדובר באפליה אלא בשימור תרבות. בית הספר 

החדש שהוקם )המגמה החסידית( הוא בעל רוב מופלג של בנות אשכנזיות, אולם אף תלמידה 

, אם היו המשפחות מוכנות לקבל על הלא סורבה מלהתקבל בבית ספר החדש, גם ספרדיי

לדוגמא: שלא יהיה רדיו בבית,  -עצמן את תנאי המגמה החסידית )תקנון מאוד מאוד מחמיר

על הנערה להתפלל בהגהה אשכנזית וגם על המשפחות, אסור אופניים, הוגדר רב אשכנזי 

אלטרנטיבה  מכריע, לבוש ההורים לפי ביה"ד של הרב וואזנר ועוד(. המשיבים טענו, שמשיש

 להורים שלא מוכנים לקבל על עצמם את עקרונות התקנון, לא מדובר באפליה.
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בפועל, התקנון נועד לשם הסינון, שכך שמי שלא נמצא במקום של האליטה ומסגל לעצמו את 

יש מוסדות שבצורה רשמית מדברים בה יידיש, הנוהג שלה, ידע שהוא לא רצוי במוסד הזה. 

אם המוסד מדבר הסינון, וץ מכמה מילים מעטות. העיקרון הוא עקרון אך בפועל אין יידיש ח

כלי הרתעה אשר מגדיר את יידיש אנשים שנרתעים מיידיש לא יפנו אליו. התקנון הוא בעיקר 

 המוסד הוא אשכנזי, מי שלא מעוניין בתנאים שלא יתקרב.  -המוסד

מה חינוכית עם אורחות דת של השופט לוי אומר בפסק הדין שלמוסד חינוכי יש זכות לקיים מג

קהילה פלונית, כלומר זה בסדר שתהיה מגמה חסידית לפי התפיסה הייחודית שלה. הדבר 

אינו פוגע בשוויון, ובמסגרת כך המוסד רשאי לקבוע תנאי התנהגות מסוימים. השוויון ייפגע 

מה שקורה אם אדם מוכן לקבל את התקנון עליו, והוא אינו יתקבל. אולם, השופט מזהה את 

בעמנואל כמשהו חשוד, ההפרדה האובססיבית מאותתת שקורה משהו מעבר למאפיינים 

תרבותיים, אורחות חיים ותפיסות עולם. מאפיינים אלו לא מחייבים הפרדה של חדר האוכל 

וחומה ענקית בין שתי המגמות. השופט לוי טוען שהתקנון במקרה זה מנסה להפריד על רקע 

"המטרה הייתה אחת ויחידה הדרת בנות המגזר החסידי  -בותיעדתי, לא על רקע תר

מעמיתותיהן הספרדיות". התוצאה מראה שזאת הייתה המטרה. ביהמ"ש אומר שתוצאה 

על אפליה. השופט לוי אומר שהתקנון  –כשלעצמה היא דבר שעשוי להעיד על משהו חשוד 

תרבותי כדי לאפשר אפליה על עצמו אינו קשור לשימור החסידיות, אלא מהווה כיסוי של שוני 

 רקע עדתי. 

האב הספרדי שלא רוצים לקבל את ילדתו למגמה החסידית מאמין בצורך העניין החסידי: 

להפריד כדי לשמר את הקהילתיות ואת התרבות ואת ההתבדלות של החסידיות השונות. 

ת ומודעות ההגמוניה האשכנזית, באה לרמוס את תרבות יהדות ספרד, לא מתוך כוונות פסולו

בהכרח, אלא מתוך הרצון לשמר ולהגן. טענת חסידי הסלונים היא שהסדר המשיחי של הסדר 

מסלונים אינה חומה של הפרדה והשפלה, אלא מתוך הרצון לשמר על קבוצה עילאית, 

לכן המפגש בין ערך השוויון , משיחיים חסידים. םאליטיסטית מעלת מאפיינים ייחודיי

ה לעצמה כערך על לבין הפרקטיקות המפלות שיש בתוך קבוצת שהמדינה והחברה מגדיר

מיעוט הוא מפגש טעון. הצדדים מדברים בשפות שונות בקווים מקבילים וקשה מאוד לתווך 

 בין הצדדים ולהעביר את תפיסות העולם שכל כך מנוגדות ושונות. 

 

 חומרי קריאה

 סודו המשיחי של הרבי מסלונים ❖

 פס"ד נוער כהלכה ❖
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 ציבור החרדייחס ביהמ"ש ל – 13שיעור 

הציבור החרדי רואה את בימ"ש כגוף שיש לו עמדה  "שלציבור החרדי מאבק ישיר מול בימ

זה הקו שמובילים חברי הכנסת החרדים, הרבנים והעיתונות החרדית.  -קבועה אנטי חרדית

פסיקות בימ"ש נתפסות כמכוונת נגד הציבורי החרדי. לכאורה יש פסיקות המאששות את 

רייגן, פס"ד סימה אמיר: שלילת סמכויות בתי הדין הרבניים  לפסוק בעניינים  -החרדות האלו

(, פרשת עמנואל, התרת מכירת בשר 2012(, פס"ד רסלר: ביטול חוק טל )2006כספיים )

 (, כשרות בתי העסק בלי תעודת רבנות ועוד.2004חזיר:פס"ד סולודקין)

שלא עולה בקנה אחד עם הקו של החרדים ושל חלקים  לבימ"ש העליון ובג''צ קו אידיאולוגי 

-דתית בכלל ואנטי-בציבור הישראלי שהקול החרדי משרת את האינטרסים שלהם, גישה אנטי

חרדית בפרט. הפוליטיקאים החרדים רואים את עצמם ככאלו שירשו את התפקיד המסורתי 

מדינה, הבית היהודי, לפי של מפד"ל שהיו פועלים ונלחמים בכנסת למען הצביון היהודי של ה

ראיית המפלגות החרדיות, כבר לא עושה זאת ולכן המפלגות החרדיות מתעסקות בצביון 

היהודי במדינת ישראל. החרדים רואים את עצמם כקול היהודי המסורתי/הדתי כדי שישמר 

ה זכותם לפולחן דתי וחיים יהודיים )פרשת הכדורגל בשבת ואריה דרעי(. לא ברור האם המלחמ

של החרדים לצביון דתי בישראל, עולה בקנה אחד עם הגישה המתבדלת והמסתגרת של 

 הציבור החרדי.

 יהודי:-שיח זכויות מערבי אל מול שיח חובות חרדי

בג"צ פוסל תקנות וחוקי ממשלה וכנסת בעיקר על בסיס חוקי היסוד, החוקים האלו מעגנים את 

מגיע יחס בסיסי מהמדינה שיאפשר לו כבוד, לכל אדם  -זכויות היסוד של האזרח הישראלי

חופש, שוויון ועוד. את זכויות היסוד האלו אנו תובעים  מבימ"ש שיאכפו אותם כנגד הממשלה 

שבחוקיה עלולה להפר אותם. תרבות הזכויות זרה לציבור החרדי. תרבות הזכויות נובע 

יש זכות ואני עומד עליה, כל אדם לעצמו, לי  -תמתפיסה מערבית, נאורה ואינדיווידואליסטי

שיח חובות במקום שיח  -זכות שלילית וחיובית כאחד. הציבור החרדי חי בתפיסה קהילתית

מגיע לי לעומת מגיע למישהו  -זכויות. תנועת הנפש של חובה שונה מתנועת הנפש של זכות

אחר. התפיסה הליברלית של בימ"ש, תפיסה של זכויות היא תפיסה שבאה מתוך חילון, 

 תפסת בעיני החרדים ככזו המנוגדת למדינה היהודית כיוון שהיהודית מתנהלת בשיח חובות.נ

אדם שנולד לתוך משפחה וחברה יוצר חובות הדדיות בין האדם לקהילה אינדיבידואל וקהילה: 

או למשפחה, על ידי כך שאנחנו דוחים את מעגלי הקשר האנושי הכולל חברים ומשפחה, 

את שדה החובות שחלים עליו, מצמצם את תפקידיו בחיים. אומנם  האינדבידואליסט מצמצם

המשפחה הגרעיני מהווה מקור חובות, אך המשפחה הדמוקרטית שונה בהגדרה מהמשפחה 

האריסטוקרטית, הראשונה לא מגדירה את חובות האדם לפי האופי של המשפחה. )פרופ' 
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לם הקדום הכבוד היה תוצאה . כבוד האדם היום הוא בסיסי וקיים לכל אדם, בעוטוקביל(

 מהמעמד ומההופעה החיצונית שלך, חברה מעמדית ומדרגית. 

כך בימ"ש העליון פוסק לפי תפיסה ליברלית המושפעת מהחילון ומהנאורות, פוסק שיש לתת 

זכויות גם אם התפיסה מתנגשת עם ערכים יהודיים, דתיים, קהילתיים. בימ"ש לא מתחשב, 

 קהילתית החרדית אלא מסתכל על הפרט. לשיטת החרדים, בתפיסה ה

 האם החרדים הם באמת מיעוט?

)חסרות עשר דקות  השופט גרוניס מול השופט ברק. "ל:שירות בני ישיבות בצה -פס"ד רסלר

 של שיעור.....(

יש חרדים הטוענים שהם המיעוט ויש להגן עליה וקבוצת הרוב יכולה לחוקק מה שהיא רוצה 

כוח פוליטי עצום ויכולת להשפיע על החלטות הרוב בכנסת. שנית, בכנסת. אולם,  לחרדים 

בקבוצת הרוב אין שום קבוצת מיעוט מסומנת שיש לשמור על האינטרסים שלה, אך אם נפלח 

את הקבוצה הישראלית לקבוצות היא כולה מורכבת מחלקים קטנים יותר, כל חלק יכול לטעון 

כנים משותפים עם קבוצות אחרות. לשיטת שהוא קבוצת מיעוט, למרות שיש לו בריתות ומ

 החרדים כל קבוצה בחברה יכולה לטעון שהיא מיעוט.

הנשיא ברק בכלל חולק על גרוניס, טוען שהרעיון החוקתי של ערך השוויון מתבסס על כבוד 

האדם באשר הוא אדם בהיותו בן חורין, מבלי קשר להשתייכותו לקבוצת המיעוט או לקבוצת 

ניס מסכים שיש להגן על הפרט, אולם השופט ברק אומר שהוא עיוור צבעים, הרוב. השופט גרו

 כאשר בימ"ש מזהה פגיעה כלשהי בזכות, לעניין זה הזכות לשוויון, בימ"ש צריך להתערב.

השופטת פרוקצ'ה קבעה שלעיתים השגת שוויון מחייבת העדפה מתקנת, היא מכירה בהעדפה 

 ??????????לקבוצת מיעוט, 

אפשר לראות את פסיקותיו של בימ"ש לעניינים הנוגעים לציבור עמיחי כהן: המאמר של 

 החרדי בשתי צורות שונות:

בתור אידיאולוגיה: החרדים מאשימים את בימ"ש במניעים אידיאולוגים ליברלים וחילוניים  •

ולכן הפסיקה אינה הוגנת וקשה מאוד להגן על בימ"ש. אם פסיקותיו מונעים מסיבות 

ת, אז מניין הסמכות של בימ"ש להטיל את האידיאולוגיה שלו על האוכלוסייה? אידיאולוגיו

 גם אם אותן סיבות אידיאולוגיות מושכים לכיוון זכויות

עמיחי כהן מציע להבין את פסיקות בימ"ש לא במובן של אידיאולוגיה אלא במובן של הליך,  •

של המשפט. דמוקרטיה  במובן פרוצדורה. עמיחי כהן מנתח את הסיטואציה בניתוח כלכלי

מה שיש ביקוש  -ייצוגית היא כזו שדעת הרוב מיוצגת על ידי נבחרי הציבור, הרוב קובע

דעת המיעוט דווקא היא זוכה לכוח בהרבה  -כשלי שוקזוכה להכי הרבה היצע. לעיתים, יש 
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יותר ממספר הבוחרים, ממספר המחזיקים באותה דעה )דוגמא: חוק המרכולים, לא בטוח 

בר בחוק המייצג את דעת הרוב של הכנסת(. כשלי השוק בפוליטיקה שבה במקום שמדו

לקבל את דעת הרוב האזרחים מקבלים דעות מיעוט שהם לא בחרו בהן, לכן צריך את 

 בימ"ש שייצג את דעת הרוב. 

לא מדובר בכשל שוק אלא גרוניס טוען שהמשחק הפוליטי הוא משחק של פשרות, 

קואליציונית גורמת לכך שהקואליציה מצביעה כגוף אחד, ממשלת משמעת בפוליטיקה עצמה. 

דתי. האם יש צורך -ימין כנראה תכלול את המפלגות החרדיות ויעברו חוקים בעלי אופי יהודי

 להתייחס לזה כדבר לא רצוי?

נכון שלעיתים יש פגם פרוצדורלי אמיתי, למשל אומר בימ"ש בפס"ד רסלר לא ייתכן שהחלטת 

מדובר בעניין מסדר  -משירות צבאי תתקבל על ידי החלטה של שר הביטחוןפטור החרדים 

ראשון שצריך להתקבל בחוק בכנסת, הדבר אכן פרוצדורלי לפי טענותיו של עמיחי כהן אולם 

לפי כהן יהיה מדובר בתיקון כשל שוק, ולא בהתנגדות  -הדבר לאחר מכן התקבל בחוק

 אידיאולוגית.

 עצמם? בתור מיעוט או בתור חלק מקבוצת הרוב היהודית?איך החרדים תופסים את 

הציבור החרדי בנוי מקבוצות קבוצות, אולם אין ספק שהמיינסטרים החרדי ממשיך לראות את 

אפילו מיעוט נרדף. קבוצת הרוב  -עצמו כמיעוט, המנהיגות החרדית מתחזקת את התפיסה הזו

 ת עצמו בשלילה לכל מה שהרוב מייצג. היא הציבור החילוני הכופר, והציבור החרדי מציג א

יש מיעוט ויש מיעוט. מיעוט חלש, הרואה את עצמו כקבוצה  טיעון הבחירה בלהיות מיעוט:

מופלת לרעה, מי שעומד במעמד חברתי פחות ונמוך. אולם החרדים בוחרים לחיות בעוני, 

ם במעמדם בנמוך רוב המיעוטים בעולם אינם כאלו, הם לא בוחרי -החרדים הם מיעוט מבחירה

ובעוני, גזע, אתניות, קבוצה לאומית שמביאים להפליה על ידי חברת הרוב. אדם אינו בוחר 

להיות מיעוט אלא נולד לתוך קבוצה שהיא בהגדרה קבוצת מיעוט. אומנם אדם לא בוחר להיות 

י רב חרדי, אלא נולד להיות חרדי, מצב הגוזר עליו תנאים מסוימים ומערכת מסוימת. ישנו קוש

 למשש את זכות היציאה מהעולם החרדי. 

הציבור החרדי רואה את עצמו בתור שומר הסף של החברה הישראלית, בתור הקטר של 

זה דבר שונה ממיעוטים אחרים אליהם אסור  -החברה הישראלית שיש להצטרף אליה

שחור בארה"ב לא יקרא ללבנים להצטרף אליו. החרדים רוצים שכולם יצטרפו  -להצטרף

לקבוצה שלהם. הם רואים את עצמם ככקבוצה מובילה והפוליטיקה שלהם מתנהגת בצורה כזו 

המשתדלת שנורמות שמתאימות לציבור החרדי יהיו יותר מקובלים ורווחים במדינת ישראל. 

הציבור החרדי בגדול לא רוצה להשתלט על המדינה ולא כל הציבור החרדי מסכים עם הקו 

קול שישמע ולא מיעוט חלש. לפי הסקר האחרון של  -פוליטיקאיםהזה אבל זה הכיוון אצל ה
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אחוזים מהציבור היהודי במדינה הוא ציבור חרדי, הציבור הזה חושב שעתיד  12%הלמ"ס 

 המדינה תלוי בו. התלות של הפוליטיקה בחרדים נותנת לציבור החרדי כוח.

 -ד, תודעת השוני והאחרתודעת המיעוט הרדוף חשובה כדי להחזיק את הציבור החרדי המלוכ

אולם כמה אנחנו שונים מהרוב התוקף אותנו ולכן יש לנו כוח פנימי במגננה מול הרוב בתוקף. 

כאשר המפגשים בין החרדים לרוב מתרבים ומתרבים? המגמה  זמן התודעה הזו תחזיק?

תפיסת המיעוט הרדוף  -המתבדלת מאוד מאותגרת על ידי האינטרנט והאמצעים הטכנולוגים

 נחלשת והציבור החרדי מתחיל להזדהות עם הציבור הכללי. 

ככל שגודל הציבור החרדי יגדל והוא יכנס לחלק מהרוב, יכנס למנגנוני המדינה ולכן הציבור 

 החרדי יתחיל להשפיע על האידיאולוגיה של מי שמשפיע על התפיסות העיקריות במדינה.

 חומרי קריאה

 הדין של השופט גרוניס( פס"ד התנועה לאיכות השלטון )רק פסק ❖

 הליכה והליך/ עמיחי כהן ❖
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 שאלה תיאורטית? מדינת החרדים: – 14שיעור 

 השבט החרדי, אומנם שבט?

לפי נאומו של הנשיא ריבלין: יש בישראל שבטים שלכל אחד תפיסה שונה ואורח חיים שונה 

מית בנאומו אך אנחנו צריכים למצוא את הערכים המשותפים ולחיות ביחד. ישנה סתירה פני

של ריבלין, מצד אחד לכל אחד יש תפיסה שונה לעניין אופי מדינת ישראל )הלכה, יהודית, 

דמוקרטית וכו'( ומצד שני יוצא מנקודת מוצא בה כולם מסכימים על אופי המדינה כמדינה 

 יהודית ודמוקרטית.

מדבר על  מביע את העמדה של ריבלין פחות או יותר. -משה הלברטל: על תורה ועל עבודה

האתגר החרדי ככזה של "זכות לתרבות".  לאדם יש זכות בסיסית לתרבות, והזכות לתרבות 

גם זכות אינה רק הזכות של כל אדם לחיות לפי צו מצפונו ותרבותו מבית אב ואם, אלא 

שהיא חלק מרכזי מהזהות הפנימית והאפיון העצמי של האדם. האדם שייך לקבוצה  קבוצתית

מסוימת ועל המדינה לתת העדפה כדי לוודא שתרבויות מיעוט לא תכחדנה, )אפשר לטעון 

שריבלין רומז שהחרדים אינם מיעוט, לכן פחות חובה של המדינה לדאוג לתרבות המיעוט 

מיעוט ועל הרוב לדאוג לקיומה של תרבות המיעוט  שלהם(. כדי לחזק את החוסן של תרבות

 על מנת לממש את הזכות לתרבות. 

מאותה נקודה משה הלברטל מפרסם מאמר בעיתון הארץ וטוען בו שיש לפתור חרדים מגיוס 

 טענות: 3צבאי על בסיס 

 אופיו של בן הישיבה: נער הספר שלא מתאים לשירות קרבי. •

החברה החרדית לא מאפשרת לחברה החרדית  טענת ההתבדלות: האתגר המתבדל של •

לראות את עצמה כחלק מחברת הרוב. המהות והאתוס הבסיסי ביותר של האדם החרדי, 

של הקבוצה החרדית הוא אתוס מתבדל. מאז ומעולם היהודים היו מיעוט ומאז תקופת 

ההשכלה, תקנת חירום מביאה את החרדים להתבדל מיהודים שאינם חרדים, לצורך כך 

 מכוננים תרבות משלהם על מנת שלא יתפתו לצרות את התרבות החיצונית הם

"האחי" של האדם החרדי שונה מ"האחי" של האדם אחווה.  -הטיעון המרכזי של הלברטל •

הלא חרדי. האחיך הוא "אחיך במצוות" )ביטוי תלמודי( בעיני האדם החרדי. האדם החרדי 

אדם החרדי או לכל הפחות את האדם רואה כשותף שלו והאיש שהוא מזדהה איתו את ה

"אחווה  -השומר מצוות. לאדם חרדי תהיה אחווה מיוחדת עם  חרדי שיפגוש בעולם

חרדית". כמו ריבלין טוען הלברטל שישנו עם ישראלי שנוסד על הרעיון הלאומי המודרני, 

מתוך תפיסה מודרנית שמדגישה את ההיסטוריה המשותפת של עם ישראל, השפה 

תפיסה אתנית של קשרי דם, תרבות משותפת ושירות צבאי משותף. לעניין המשותפת, 

הצבא אי אפשר לצפות מהאדם החרדי לבוא ולהקריב את עצמו למען העם הישראלי שנוסד 
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כאשר אנחנו , לפי הלברטל אולםעל בסיס תפיסת עולם שזרה לגמרי לתפיסה החרדית. 

" בתוך החברה טציה חמורהמומדברים על הימנעות מהשתתפות בתעסוקה מדובר ב"

מדובר בנטע זר, החרדיות לא באמת מאופיינת בחוסר עבודה, מדובר במשהו  -החרדית

לחרדי   מקרי שלא אמור להיות שם כלל, עד כמה שאפשר יש צורך לטאטא את זה הצידה.

הרעיון הוא להתבדל  -פשוט לא יהיה קל לזהות את ההבדל בין השירות הצבאי לתעסוקה

אז  -חרדית, שמדגישה ערכים מסוג אחר של צניעות ואחריות לקיום התורה ולשמר זהות

 אין לצאת לשוק העבודה הכללי ולא לצבא. 

בהמשך אומר הלברטל שייתכן והחרדים יישתנו בהמשך ויאמצו את הלאומיות הישראלית 

 )"יצר הרע של לאומיות"(.

 

מוכנים לשחק את המשחק השאלה היא האם השבטים השונים שמדבר עליהם הנשיא ריבלין 

תנו לי את יבנה הזה ולחיות בשיתוף? שהבריחו את רבי יוחנן בן זכאי בימי חורבן הבית אמר "

ובכך לא רק  -אלא את חכמי יבנהרבי יוחנן לא ביקש את האומה ואת ירושלים,  -"וחכמיה

עשה צעד של שימור חלק ספיציפי של עם ישראל אלא גם עשה צעד מכונן לתפיסת עולם 

המרכז של העם היהודי הוא חכמי התלמוד ומדרש שיושבים ולומדים ובכך  -גלותית אחרת

 מקיימים את המהות של עם ישראל. 

לא לתלמידי  –אי טוען שהציונות העמידה בראשה דווקא את המרד ביוחנן בן זכ זאב גלילי

ישיבה מדוללי גוף, אלא יהודי צעיר ובריא נועז ונכון לקרב. דוגמא לכך היא הדגשת הגבורה 

בזכרון השואה, הצד של אותם גיבורים שלא נכנעו ולא הלכו כצאן לטבח, לא הלכו רכים 

ג את ולחלשים ואנחנו אומרים "לעולם לא עוד".  אם נחזור לימינו לא נעים לשמוע אך מי שמייצ

חברי הכנסת  -הם מקיימים את האידיאל של לא להיות ככל העמים -יוחנן בן זכאי הם החרדים

 החרדים באים לכנסת ועובדים למען רווחתם ואפשרות קיומם של החרדים וחכמיה. 

 

האם החרדים הם יבנה וחכמיה? קבוצה  האם החרדים באמת מייצגים את יוחנן בן זכאי?

קבוצה המתקבצת  ת סה"כ עצמאות תרבותית וחינוכית?מתבדלת שחיה לעצמה ומבקש

או שמא, מדובר  בשכונות וערים  חרדיות, ואנחנו צריכים לתמוך בתרבות המיעוט שלהם.

לשמור על הצביון  -בחברה בעלת שאיפות לאומיות, שאיפה להשפיע על הספירה הציבורית 

ל הפסיפס הישראלי ולא היהודי של המדינה. קבוצה שרואה את עצמה בהחלט כחלק מרכזי ש

הפוליטי, הכלכלי, המדיני  -רק כקבוצה מתבדלת אלא כקבוצה משפיעה שכוחה הולך וגובר

והחברתי. יבנה וחכמיה מאמינים בהשפעה מטאפיזית, ובעולם החרדי מרבי לדבר על 

ההשפעה הטובה שיש ללימוד התורה על העולם, אך האם לצד ההשפעה הזו יש לחרדים 

פוליטית עמוקה בתוך החברה הישראלית. בהינתן להשפעה הרבה שיש  השפעה קונקרטית

לציבור החרדי על כלל תושבי מדינת ישראל, האם דברי הלברטל רלוונטים? האם אין לחרדים 
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שאיפה לאומית בתוך התרבות הישראלית?  האם נאום השבטים של ריבלין יכול  לייצג כאשר 

 ראל בין בקבוצות בישראל.ישנו מתח מורגש סביבי עתידה של מדינת יש

יכול להיות שישנה אפשרות יותר מהותית ויותר עמוקה בזהות המשותפת בין החלקים 

האם יש אדם ששמע השונים של החברה הישראלית שיכולה לאחד את הציבור הישראלי? 

את מייקל פנס אומר שייחינו ולא התרגש? האם החרדי לא התרגש כמו החילוני? אם כולנו 

אותה צורה, האם מודל השבטים בתוך החברה הישראלית הוא מודל הכרחי התרגשנו ב

ומספק. מדינת ישראל רוצה לצעוד קדימה לקראת מטרות משותפות ואידיאל משותף מתוך 

שנות  2000אמון שהמדינה מייצגת את העם היהודי, בשביל לייצג משהו גדול וחשוב אחרי 

תוך הבנה שיש צורך איכשהו להתקיים אנחנו תקווה לחזרה לארצנו. האם חוץ מקיום משותף מ

 לא יכולים למצוא מכנה משותף לאוכלוסייה הישראלית?

בפרט כיום, כאשר החברה החרדית היא כל גדולה ומשמעותית ומזהה את עצמה בתור 

מרכיב מרכזי בתוך המדינה היהודית, מצד אחד ישנו אתגר, אולם מצד שני מגביר את 

 החרדים ושאר היהודים בישראל. הדרייב לשיתוף הפעולה בין

האם אפשר לדבר על מדינת הלכה והאם החרדי מעוניינים במדינה במאמרו שואל  רביצקי

ישנו משהו פרדוקסלי ברעיון לקראת מדינת הלכה, הדבר הראשון שבו מכירה ההלכה שכזו? 

הצורך של המשטר לשמור על הסדר הציבורי: התלמוד אומר שלא ייתכן  -הוא הפרגמנטיות

שאין בו מורה של מלכות וכוח. מדינה היא מקום שיש בו מונופול על הפעלת הכוח, כך אפשר 

לכן  בהלכה מקבלים את עקרון "דינא דמלכותא דינא"  יש  לארגן את האזרחים סביב משהו.

לקבל מסגרת על מנת לחיות בשלום. אין למשפט העברי דין חוקתי, המשפט הפלילי לא מיושם 

כבר שנים ואינו מתאים לימיינו, ההשלמה מגיעה על ידי חקיקה משלימה של הפרלמנט, 

 והתורה נותנת את הסמכות אליה. 

אלה מה יהיה המשפט שיהיה המשפט של המדינה היהודית החדשה, בקום המדינה עלתה הש

מה שנבחר הוא המשך המשפט המערבי האנגלי המקובל, עד היום הציבור החרדי לא ניסה 

החרדים מכירים בכך שאנחנו חיים בתוך  -לדיון במימוש המשפט העברי בישראל סלהיכנ

שפט תורני או אחר, כיוון שהמשפט משפט מודרני ואין שום יומרה ושום רצון להחליף אותו במ

 המודרני מאפשר לנו זכויות לטובתו. 

אינדיקציה שלחרדים יש תפיסה אזרחית מסוימת בכל מקרה, אינדיקציה לכך שהחרדי מכיר 

בכך שהמדינה לא תהיה מדינת הלכה, או מדינה שמשקפת ערכים בתוך המשפט שהם ערכי 

 -(כניסה וריבוי עורכי דין חרדים ואף שופטיםט )זירת המשפתורה וקיום מצוות היא אינדיקצית 

 ככל שהחרדים משתלבים יותר בחברה הישראלית הכללית אז המשפט לא ישתנה.

אומנם אפשר לדבר על תפיסת השבטים אך בראייה יותר אופטימית, אפשר לדבר גם על 

לו שבטים שהמכנה המשותף בינהם הוא עמוק, שורשי ומייצג משהו שאנשים מכל שבט יוכ

ובמיוחד במדינה שרעיונה הוא מדינת לאום והיא נבנתה על  -להזדהות איתו ולחיות יחד

 תקווה עצומה להיות משהו מעבר לשומר לילה נטרלי המאפשר קיום אנושי בסיסי. 
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ְשאֹול " :משלי טו כדאומר בפירושו על  הגאון מוילנא יל, ְלַמַען סּור מִּ ים ְלַמְעָלה ְלַמְשכִּ ֹאַרח ַחיִּ

לכן  -היא על ידי עלייה למעלה פשט הכתוב הוא שהדרך היחידה לסור משאול מטה –".ָמָטה

למטה כיוון שזוהי הדרך אותו משכיל שמבין מהם אורחות חיים ידע שהכיוון חייב להיות תמיד 

אין נטראלי בחוויה  -היחידה שניתן למנוע בעזרתה את הירידה למטה. אין מצב של ניוטרל

האנושית, ככל שאדם רוצה לשמר את מצבו המוסרי, הוא תמיד חייב לעלות למעלה, אם לא 

ם עולים למעלה לא נשארים באותו מקום מוסרי: המצב האנושי הוא מצב שבהגדרתו דינאמי, א

 אתה לא עולה, אתה יורד.

החברה אנושית, הכלל גם הוא צריך לעבוד כדי לעלות למעלה, וככל הדבר נכון גם עבור 

ד"ר פפר חושב שהחברה החרדית והכלל ישראלית עולות שלא עולה למעלה ירד למטה. 

מעלה יחדיו ומהוות אחת, יש  התקדמות ויש שיפור, עצם העובדה שישנו קורס של חרדיות 

ט, המפגש בין חרדים לחילונים וחרדים באקדמיה יוצרים יכולת להידברות ואחדות. במשפ

פגישה בין שתי הקבוצות יוצרת חוסן לאומי, ככל שהמגמה של היכרות אחד עם השני תלך 

 ותתעצם, למרות כל הקושי יקרו פלאות. 

לה המפגש קורה כי החברה החרדית יותר משתלבת וכי החברה הלא חרדית גם היא מתחי

להיתקל בחרדים באופן אישי.  המפגש האישי הבלתי אמצעי יוצא ומלמד אותנו עד כמה 

המכונה המשותף הוא יותר עמוק ומאפשר לצעוד יחדיו לקראת משהו משותף. משהו מעבר 

 לצעקות על במת הכנסת ולאינטרסים פוליטיים.

בישראל כיוון  היהלבבות בין החרדים לשאר האוכלוסיהמשפט מהווה תפקיד מרכזי בקירוב 

שאינו רק משקף אלא גם מכונן. המשפט נותן מענה של שאלות של רגישות תרבותית, מיהו 

המיעוט, חובות אזרחיות המשותפת לכל הקבוצות, המשפט אינו רק מקום של הכרעה בין 

 -. המשפט בכלצדדים אלא מקום לכינון נורמות שתהיה לה לאור עבור הרבה מאוד אזרחים

 בעולם ברמה מאוד מרכזית. המשפט נוכח 

 חומרי קריאה

 משה  הלברטל –מראית עין מזויפת של שוויון 

דחיית גיל הגיוס תשכפל את  -התוכניות השונות לגיוס חרדים אינן נושאות עמן בשורה גדולה 

אי השוויון לתוך המערכת ותוסיף נטל על תקציב הביטחון, והחרדים, מצדם, יסרבו לגיוס, משום 

את האידיאולוגיה שלהם. מהן הסוגיות המרכזיות ואיך אפשר בכל זאת לצאת שהוא נוגד 

  מהפלונטר?

 המתווים השונים שמעלים לאחרונה גורמים פוליטיים, למרות התמורה והשינוי שמבטיחים,

חוטאים לכל צדדי העימות העמוק בנוגע לשאלת גיוס החרדים לצבא. דחיית גיוס החרדים לגיל 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%98%D7%95_%D7%9B%D7%93
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יון. השירות יהיה קצר יותר, המגויסים יהיו ברובם בעלי משפחות שעול איננה מבטיחה שוו 22

קיומן ייפול על המדינה בתקופת השירות שלהם, וקשה להניח שניתן יהיה לגייס אותם ליחידות 

לוחמות. לכל היותר, יתווספו לצבא אלפי חיילים שיגבירו את האבטלה הסמויה הקיימת בו 

ים הללו במסגרת הצבאית, במטרה לקיים שוויון למראית ממילא, בנוסף, החזקתם של המובטל

עין, תטיל נטל עצום על תקציב הביטחון שממילא עומד בפני מצוקות קשות. יצירה של שכבה 

חרדית מגויסת בעל כורחה, שמורכבת לרוב מבעלי משפחות בתפקידים שאינם לוחמה, 

הקיים. פתרון כזה אינו  ונתמכים ע"י הצבא בתוך הצבא, נראית בעייתית לא פחות מהמצב

מהווה שוויון, אלא משכפל את אי־השוויון לתוך המערכת עצמה. דבר דומה חל על מתווים 

הקובעים שהחרדים ישרתו בשירות לאומי בקהילותיהם. נטל הגיוס הוא בעיקרו שאלה של 

מחיר דמים וחירוף נפש, ואינו נוגע רק למספר השנים שצעירים מפסידים מחייהם בשירות 

ציבור. החרדים, מצדם, לעולם לא יסכימו להתגייס לצבא, משום ששאלת הגיוס עומדת בלבה ה

של האידיאולוגיה החרדית והוויתור עליה מהווה עבורם אובדן של זהותם האידיאולוגית. 

הדוברים החרדים מרבים להשמיע את הטענה שלומדי התורה מספקים ביטחון והגנה לא 

קשה להתייחס ברצינות לטענתם, שכן ידוע לכל שבני  .החרבפחות, ואף יותר, מכל אוחזי 

הישיבות שיהיו בגיל הגיוס הם ממילא אחוז קטן מלומדי התורה, הכוללים תינוקות של בית 

רבן, נערים, מבוגרים אחרי גיל הגיוס וזקנים. עם הגיוס, ואפילו בשעת מלחמה שתכלול גיוס 

הם אלפים ורבבות שזכות תלמוד התורה שלהם מילואים, בתי המדרש לא יתרוקנו, וייוותרו ב

 תגן על כלל הציבור. 

 תולעת יעקב:

בסירוב להתגייס עומדות על הפרק שלוש טענות יסוד עמוקות, הנוגעות למרקם הזהות הבסיסי 

של העולם החרדי. מנקודת המבט החרדית ההיסטורית, הלאומיות היהודית המודרנית חוללה 

הציונות איפשרה ליהודים זהות יהודית מלאה שפרקה מעליה עול שינוי עמוק בזהות היהודית. 

תורה ומצוות, וזהות זו, על פי טיבה הלאומי, מבוססת על סולידריות ושותפות גורל 

שבתשתיתה תרבות משותפת, שפה, זיכרון היסטורי ודת אזרחית שאין לה דבר עם רוח ישראל 

כתנועת שמד, המסייעת בפעולותיה  סבא. לא לחינם ראו גדולי הדור החרדים את הציונות

להעביר על דתם את המוני בית ישראל. בניין המדינה ויצירת מדינת לאום בארץ הקודש נכפו 

על העולם החרדי שהתבונן במפעל הזה מתוך זרות ואף עוינות. התגייסות לצבא מנקודת מבט 

של הצטרפות חרדית משמעותה הצטרפות למפעל הלאומי היהודי המודרני, משום שבבסיסה 

זו עומד רעיון הסולידריות. צבא־עם בנוי על תחושת שייכות ואחווה הקיימת בין חייליו ובינם 

ובשם הסולידריות הזאת הם נחלצים להסתכן אחד למען  ,לבין האוכלוסייה שעליה הם מגנים

במובן “ אחיך“השני. האידיאולוגיה החרדית דחתה את מושג האחווה הלאומי המחודש הזה, ו

זה השותף שלך לאורח חיים המחויב להלכה.   - “אחיך במצוות”סורתי של המילה אינו אלא המ

במונחים אלה של אחווה במצוות, הוגדר יהודי עד לבואה של התנועה הלאומית היהודית 
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המודרנית, ומי שפרק מעליו עול תורה ומצוות נחשב כמי שעזב את כלל ישראל כמומר, משומד, 

יתה של המדינה מהחרדים בדרישת הגיוס היא למעשה ציפייה להקריב אפיקורוס ומין. ציפי

עצמם למען מדינה שהם לא רצו בה מלכתחילה, ולמען שאר האזרחים שהם אינם רואים בהם 

אחים באופן בו נתפשת המילה בעיניהם. היהודים החדשים, מחללי שבת בפרהסיה, שהם 

י ישראל, וגם אם ניתן להתייחס אליהם תוצר של התנועה הלאומית המודרנית, אינם אלא פושע

כאחים בתורת פרטים, בוודאי שמפעל הריבונות היהודית המודרנית כשלעצמו פסול מעיקרו 

מובן ששאלת הסולידריות עם המדינה ושאר האזרחים של בני החברה  .בעיני העולם החרדי

אל בכדורגל. יצר החרדית מורכבת, ויש ביניהם כאלו המתעניינים, למשל, בניצחון נבחרת ישר

הרע של הלאומיות הוא גדול ביותר, והחיכוך המתמיד עם החברה הישראלית ואמצעי 

התקשורת שלה יוצר הזדהויות מורכבות. אולם אין לבלבל את המורכבות הזאת עם השלילה 

 האידיאולוגית של הלאומיות היהודית המודרנית, וגיוס לצבא כמוהו כהצטרפות לזהות זו.

המכתיבה את הסירוב לגיוס בעולם החרדי קשורה לאופן בו התנהל העולם  הטענה השנייה

החרדי אל מול תנועת המודרנה. במציאות קשה זו נקטה הקהילה החרדית מדיניות של 

הסתגרות מרצון, מתוך הבנה ששימור אורח החיים החרדי תלוי בשליטה מוחלטת של הקהילה 

ת השליטה החינוכית שלהם בחבריהם ולאפשר על פרטיה. גדולי התורה לא יסכימו, להפקיע א

להם להשתלב בכור ההיתוך של המסגרות הצבאיות, שעשויות לקעקע את נאמנותם לאורח 

 חיים של תורה ומצוות. 

הטענה השלישית נגד הגיוס, והקשה יותר לניסוח, קשורה באופן שבו מוגדר בן התורה, 

תורה זה אינו מאוחזי הנשק, וכל הווייתו התלמיד החכם, אל מול היהודי החדש, איש הצבא. בן 

המעודנת דוחה את הגבריות הצבאית השופעת. אחד הכינויים לעם ישראל במקרא הוא 

את הדימוי המוזר הזה הבין המדרש מתוך השוואה לתולעת המכרסמת את “. תולעת יעקב”

ובלימוד. בתפילה  -כמו התולעת, כוחו של עם ישראל בפה בלבד  .הארז הגדול ומפילה אותו

התבוננות ביושבי בית המדרש, מבהירה עד כמה רחוקה ההוויה הצבאית מאופן העמיד, 

ההליכה, לחיצת היד והדיבור של בני הישיבות. גם כאן גיוס לצבא משמעותו פגיעה במרקם 

הבסיסי ביותר של ההבנה של אנושיות וגבריות בתפיסה החרדית, והיא זרה לעולם החרדי 

 וב הדמות האנושית האידיאלית ועמידתה בעולם. במובן הרחב של עיצ

 מוטציה מודרנית:

הצירוף של שלוש הטענות הללו כשמתייחסים אליהן ברצינות, מלמד שהחרדים לא יסכימו  

לגיוס שוויוני. חשוב לציין שבכל הנוגע להצטרפות למעגל העבודה, המצב שונה. המציאות 

שנוצרה, שבה רוב הגברים בקהילה החרדית אינם עובדים, אינה קשורה לתפיסת העולם 

פך, מדובר במוטציה מודרנית שהתחוללה בעשרות השנים הבסיסית של הקהילה הזאת. לה

האחרונות בעולם החרדי בישראל, ואין לה דבר עם הקהילה החרדית המסורתית או עם 
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מקבילותיה העכשוויות באנטוורפן, בלונדון או בניו יורק. לשינוי זה אחראים לו החזון איש וגדולי 

הקהילה הגברים, בכך שהפך אותם  תורה אחרים, והוא נועד לסייע לחרדים לשלוט בבני

לתלויים בקהילה, כיוון שלא הכשירה אותם לחיים בחוץ. אסטרטגיה זו הותירה אלפי גברים 

חרדים במצוקה קשה, בעיקר את האברכים שמבחינת נטייתם, התורה אינה אומנותם והם 

לצפות  חפצים לצאת ממעגל העוני ומחיי הניוון של הבטלה והתלות בקהילה. בעניין זה יש

לשינוי שיתחולל מבפנים ויחזיר את הקהילה החרדית בישראל למה שהייתה בעבר, משום 

שהבטלה השוחקת שנכפתה על המוני אברכים הורסת את עולם הישיבות עצמו, שמצויים בו 

בטלנים מתוסכלים בצדם של המתמידים, והמחיר על האיסור לעבוד יהיה גבוה מהתועלת. 

ההולכת וגוברת של הקהילה החרדית על חבריה, באמצעות האיסור  באופן פרדוקסלי, השליטה

לצאת לעבוד, הפכה את הקהילה לתלויה בכספי המדינה ובמימונה. בימים כתיקונם הכלכלה 

בני תורה נתמכו ע"י מחותנים שעבדו ושבחרו חתנים “. כלכלת מחותנים”החרדית הייתה 

כו בלימוד התורה. שאר הגברים עסקו מעולים, או ע"י אבות שתמכו בבנים מבטיחים שימשי

במלאכה. עם הפיכת לימוד התורה ללא מלאכה לחיוב מוחלט לכל הגברים החרדים, נעלמו 

. ואכן, למימוןמהמפה המחותנים והאבות בעלי ההכנסה, והקהילה החרדית פנתה אל המדינה 

חלה לתמוך , היא ה50–מעבר לפטור מגיוס שהעניקה המדינה לבני הישיבות בראשית שנות ה

להבטיח רוב  שנועדה 70–כלכלית בישיבות ובלומדים. התמיכה, שהחלה בסוף שנות ה

קואליציוני, יצרה מצב מוסרי בלתי אפשרי, שבו אפשרות הפרישה מהמדינה ממומנת על ידי 

פתרון אינו שירות שנכפה באמצעות הטלת קנסות ורישומים פליליים . ההמדינה עצמה

י. קנסות לא יביאו לשינוי של ממש, אלא למלחמת תרבות מתישה. ושממילא לא יהיה שוויונ

מעבר לכך, יש לכבד את העמדה העקרונית החרדית ששוללת את הלאומיות היהודית 

כישראלים וכיהודים המשתייכים ללאומיות היהודית . המודרנית. יש בה היגיון פנימי אידיאולוגי

תה בסביבתנו חלופה חרדית חיה יאילולא הי שעולמנו שלנו היה דל יותר לומרהמודרנית ניתן 

העדה החרדית אינה יכולה להישען על הריבונות היהודית, שהרי ונושמת למפעל הציוני. אולם 

לפיכך, על המדינה לאמץ את העמדה שגיוס אמור לחול על היא מנוגדת מוסרית לעקרונותיה. 

אפשרות  בנוסף,ת תיפסק. באופן שווה. אם החרדים יסרבו להתגייס, הכלכלי 18–כל בני ה

, סה הקודםהיציאה לעבודה לא תותנה בשירות צבאי. כך תוכל הקהילה החרדית לחזור לדפו

. הפסקת התמיכה אינה הגברים מפרנסים את עצמם ואת משפחותיהם מכוח עמלם שבו רוב

סבור שהמנהיגות החרדית  קנס או עונש שמטרתו כפיית גיוס, אלא יצירת מצב מוסרי. הכותב

ולו שכטיב עם עצמה ועם הציבור אם תיזום מהלך כזה בעצמה ותגיע למסקנה שאכן לעניין ת

אינם  צריכים . צעדים כאלה תמיכת הציבוראת  צריכה לבקשאין היא , הצהרת פרישה מהציבור

ים, קצבאות והטבות שלילת אזרחות מבני הקהילה החרדית או הפסקת ביטוחל להביא

המדינה בעולם  שלהתמיכה הכלכלית ת היות ממוקדים בהפסקעל הצעדים לחברתיות אחרות. 

כך יסירו  לבד.החליט להיבדל מכלל ישראל, יהיה עליו לדאוג לקיומו  שהאחרוןהיות . הישיבות

בכל מקרה,  מעליהם הלומדים את החרפה המוסרית הנוצרת מהיסמכותם על כספי המדינה.
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הזרמים ם לעמדה העקרונית של מצד המדינה, יתקרב מצבם של החרדי זובאימוץ עמדה 

ולהיות המדינה מ שבניגוד לזרם המרכזי החרדי סירבו לקחת הטבותהחרדיים הקיצוניים, 

מוצא הגון מהמצב המורכב שנוצר. יש להבין שכפיית מהווה ההצעה שלהלן מחוייבים לה. 

היה שירות תהיה חסרת תוחלת ותועלת, ועלינו לכבד את העמדה החרדית העקרונית, ואולם י

 .ההיבדלות לממן אתזה בלתי אפשרי לצפות מהמדינה 

 מרגליות והלברטל –ליברליזם והזכות לתרבות 

לכת לגבי  מרחיקותלכל יצור אנושי יש זכות לתרבות משלו, כאשר לזכות זו יש השלכות 

התפיסה הליברלית של המדינה. תרבות מעצם מהותה נזקקת לקבוצה, כך שהזכות עשויה 

להיות כרוכה בהענקת מעמד מיוחד לקבוצות, שלעיתים אף מנוגד למעמדו של הפרט במדינה 

ליברלית, וייתכן שזכות תחול על קבוצה שהנורמות שלה מנוגדות לאלו של הפרט בחברה 

רה המכירה רק בנישואים מוסדרים )שידוך(. ההגנה על תרבויות, שנובעת חב -ליברלית. לדוג'

מהזכות האנושית לתרבות עשויה להביא לתוצאה של תמיכה בתרבויות שאינן מכבדות את 

זכויות הפרט. בנוסף, התמיכה מאפשרת ניצול של הזכות לשם הגנה על תרבויות המתנגדות 

ם מזדהים כלל אזרחי המדינה, ומהם נובעת ל"דת האזרחית", כלומר לערכים ולסמלים עימ

נכונותם של האזרחים להגן על מדינתם בחירוף נפש. בעיה נוספת בהגנה של הזכות לתרבות, 

כאשר  -הינה שהגנה עליה לעיתים דורשת מהמדינה שימוש באמצעים בלתי ליברליים. לדוג'

אנשים "מבחןץ", מהם מאפשרים שמירה על הומוגניות באזור מסוים, עלולה להתרחש פגיעה ב

. בעיה נוספת העולה מדבריהם של הוגי דעות באותו האזורנמנעת האפשרות להתיישב 

ליברליים הינה שמבחינה ליברלית על המדינה להיות ניטרלית כלפי אורח חייהם של אזרחיה, 

לתמוך ולסייע באופן פעיל  כאשר הזכות לתרבות מנוגדת לעמדה זו ומכריחה את המדינה

נוגדת את ההשקפות הרווחות במדינה. כלומר, הדעה במאמר הינה  ןת שהשקפת עולמלתרבויו

שהזכות לתרבות מתירה למדינה להיות ניטרלית רק כלפי התרבות הדומיננטית. בהנחה 

שהתרבות הדומיננטית יכולה לדאוג לעצמה, מדינה ליברלית אינה יכולה לאפשר לעצמה להיות 

 ויות המיעוטים הזקוקות לעזרתה למען שמירה על זהותם.ניטרלית והיא מחויבת לדאוג לתרב

שתי קבוצות אלו  -לצורך המחשה, נשתמש בדוג' קונקרטיות: ערביי ישראל והיהודים החרדיים

 מורכבות מאזרחים ישראלים החיים בישראל בגבולות הקו הירוק.

לרבות  ליברלית המתערבת בחיי חבריה בכל היבטי החיים,-תרבות אנטי -התרבות החרדית

בתחום הפרט. לעיתים אף מגיבה באלימות, כלפי אלו המפרים את נורמות ההתנהגות שלה. 

אורח החיים החרדי נאכף בקפידה ע"י הקהילה ומוסדותיה. התלות הכלכלית של חברי הקהילה 

מוחלטת, כך שכל חריגה מהנורמות מביאה לחרם כלכלי, הגורם לאובדן אמצעי המחיה.  טכמע

דרישה   -עות בלתי ליברליות גם כלפי "זרים" במרחב הציבורייברה באה בתביתר על כן, הח

ויידוי אבנים כלפי כלי רכב הנוסעים בשכונה חרדית בשבת. גם  ,ל"לבוש צנוע" וקריאות גנאי
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ותכנית הלימודים נתונה לפיקוח בלעדי  בתחום החינוך, מקפידה החברה החרדית על הפרדה

-18מוסדות החינוך. הבנות מסיימות את לימודיהן בגילאי של הקהילה תוך הפרדה מגדרית ב

, ואילו הבנים ממשיכים ללמוד במובן מסוים כל ימי חייהם )לימודי דת ולא מקצועות חול(. 19

שתי הקבוצות )חרדים וערבים ישראלים( מהוות יותר מרבע מאזרחי המדינה. לשם השוואה: 

'. אם ברצוננו ללמוד מהדרך בה מדינה האוכ' הילידית בקנדה מהווה רק אחוס מכלל האוכ

מתייחסת לקבוצות של אזרחיה, גודל הקבוצה עשוי להיות גורם מכריע, ולא פחות חשוב, ריכוז 

)חרדים בשכונות  םטריטוריאליי. שתי הקבוצות המדוברות חיות בריכוזים ההטריטוריה של

  חרדיות בבני ברק וירושלים והערבים בגליל וב"משולש"(.

 הלאומי של מדינת ישראל:ההמנון 

מה הפגנה של "שלום עכשיו", ו"ועד המועצות הערביות". ההפגנה נועדה יסיפור א: בת"א התקי

מיד מסיימת את תבחלקה להביע זעם על הטבח במערת המכפלה בחברון. "שלום עכשיו" 

ין בשירת "התקווה", ואילו הפעם נסתיימה ההפגנה בדקת דומייה. רבים הרגישו שא הפגנותיה

מאוכלוסיית המדינה אינם שותפים לו  18%יהודי, שמעצם תוכנו -מקום לשירת המנון לאומי

 בהפגנה משותפת של יהודים וערבים, אחרים מחו במרירות על ההחלטה. 

סיפור ב: לפני שנים נחנך בית כנסת חדש ברובע העתיק בירושלים, כאשר לטקס החניכה 

ת בה היו אמורים לשיר את ההמנון "התקווה" הוזמן נשיא המדינה דאז. בתום הטקס, בע

השתררה דממה מביכה. כמחאה, שר הנשיא את ההמנון בקום רם במיוחד. ההמנון מדבר על 

"להיות עם חופשי בארצנו", ואילו הקהילה החרדית מפרשת זאת כתקווה להיות חופשיים מן 

 הדת )מרידה בדת(, ולהקים מדינה ציונית חילונית. 

ינה אלא תסמונת המבטאת את הפער בין הקבוצות הללו לבין המדינה. שתי בעיית ההמנון א

הקבוצות הללו נודעות בכך שחבריהן אינם המשרתים בצבא, המהווה מוסד חברתי מרכזי 

מבחינת האתוס ואורח החיים במדינה, וכן מילדי שתי הקהילות נבצר ללכת לבתי הספר 

תף את הילדים בשיעורי ההיסטוריה של לא ניתן לש -המשמשים את הרוב הישראלי. לדוג'

החברה הכללית, שהרי בעוד שבעיני יהודי ישראל נתפשת מלחמת העצמאות באור חיובי, 

עבור ערביי ישראל מדובר באסון לאומי. בעוד החרדים רואים במדינת ישראל גרמה לחילונו 

ביי ישראל של העם היהודי בשנותה את זהולתו ההיסטורית מזהות דתית להות לאומית, ער

מצויים בדילמה של נאמנות חצויה: הם אזרחי מדינת ישראל, שנשלטת בידי רוב יהודי, המצוי 

ובפרט עם בני עמם, הערבים הפלשתינים(. שתי 0במלחמה מתמשכת עם אחיהם הערביים 

הקבוצות מציגות אתגרים לשאיפתי של ישראל להיות חברה ליברלית, גם כיוון שאינן ליברליות. 

ליברלית, ואילו הרבית כיוון שאינה נכללת -חרדית כיוון שהינה בעלת תרבות בלתיהחברה ה

בדת האזרחית של ישראל )יש לציין שרוב החברה הערבית בישראל הינה חברה מסורתית, 

 ולכן גם אותה לא ניתן לתאר כחברה בעלת תרבות ליברלית(.
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 הזכות לתרבות:

חובק כך, המבדילה בין קבוצה אחת לאחרת. ביסודה מונחת התפיסה שתרבות היא אורח חיים 

בניגוד לאורח חיים שיכול להתקיים רק בקבוצה, סגנון חיים יכול להתקיים גם במסגרת פרטנית. 

 נושא המאמר דן בתרבות כאורח חיים של קבוצה כוללת, כגון קבוצה אתנית, דתית או לאומית.

היא מעצבת את אפשרויות משפיעה על כל תחומי החיים והעשייה של חבריה. התרבות 

הבחירה העומדות לפניהם וקובעת עבורם מה עליהם להחשיב כמשמעותי ביחס על עצמם ואל 

 סוגיות: 3הזולת. בדיון על הזכות לתרבות, יש לתת את הדעת על 

 מה תוכנה של הזכות לתרבות: .1

רחבה תוך ההגבלה ה החברה הזכות לקיים אורח חיים נפרד במסגרת רמה ראשונה:

 לפגוע בזולת. שאין

 רמה שניה: הזכות להכרה באורח החיים של הקהילה מצד החברה הכללית.

-)לדוג' רמה שלישית: הזכות לקבלת תמיכה ממוסדות המדינה לצורך שגשוג התרבות

יש לציין שכל רמה כוללת את קודמתה )הרמה השנייה מכילה בחובה  תמיכה  כספית(.

   את הראשונה, ואילו השלישית את שתי הקודמות לה(.

השאלה באיזו רמה מתקיימת הזכות, חשובה להבנת הזכות כשלעצמה. כובד משקלן 

בישראל תורם להמשך קיומה, ואף לשגשוגה בפוליטיקה  של המפלגות החרדיות

כספים ממשלתיים רבים. לחברה הערבית לעומת זאת, מאפשרים באמצעות הזרמת 

 אמנם "לשרוד", אך אין מסייעים לטיפוחה.

 

 למי יש את הזכות לתרבות: .2

עד כה נאמר כי לכל יצור אנושי יש זכות לתרבות, וכי היא מוגדרת כזכות לקיים אורח 

ת אם חיים נתון. יוסף רז מציע הגדרה טובה יותר, לפיה אדם נחשב לבעל זכו

האינטרסים שלו מהווים סיבה מספקת להטיל על אנשים אחרים חובה כלשהי. כלומר, 

כפי שנאמר אורח חיים זקוק לקבוצה ולכן אין להכיר בזכותו של הפרט לתרבות, אלא 

כדי לתבוע זכות לתרבות המהווה סיבה מספקת  יש להסב את הזכות לציבור שלם.

 של נושאי זכות.  מספריסף לחייב אחרים, על הקבוצה לעבור 

 

 מה מצדיק את הזכות לתרבות: .3

התרבות ממלאת תפקיד מכריע בעיצוב האישיות של הפרט. התרבות החרדית למשל, 

קובעת שהיותו של אדם תלמיד חכם מהווה מרכיב מרכזי בזהות האישיות של הפרט 

בחברה החרדית, בחברה הערבית לעומת זאת סימן ההיכר הינו השימוש בשפה 

 בית כלשון הדיבור.הער
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הזכות לתרבות אינה רק הזכות להזדהות עם קבוצה, אלא גם הזכות להבטיח את 

הזהות האישית. שתי התפיסות ממלאות תפקיד חשוב  בחיי האדם, והחברה 

 הליברלית נזקקת לשתיהן.

 

 השוואה עם קימליקה: –זכותו של כל אחד לתרבותו הוא 

כלשהי, טענת הכותבים הינה שלפרט יש זכות קימליקה טוען שלפרט יש זכות לתרבות 

לתרבותו שלו. קימליקה משתמש בדוגמת ילידים קנדיים. הוא שדואל כיצד ניתן  ליישב 

את ההשקפה הליברלית הקלאסית של רולס ודבורקין עם הזכויות שהוענקו לילידים 

הקנדיים, אשר ניתנו להם במסגרת קבוצתית ומגבילות את חירותם האישית של 

בנים" לרכוש אדמות או להצביע בבחירות באזורי הריכוז של השבטים הילידים. "הל

מחד, קימליקה אינו רוצה בביטול הזכויות הללו. מאידך, הוא אינו רוצה לנטוש את 

העמדה הליברלית הקלאסית שאינה מצדדת בזכויות מיוחדות המגנות על תרבות 

ן, הוא מפתח טיעון על פיו הזכות נתונה, ומגבילות את אלו שאינם משתייכים אליה. לכ

לתרבות הינה חלק מהזכות לחירות ותואמת את הערכים הליברליים. לקשר בין 

התרבות לליברליזם השלכות חשובות לגבי טווח חלותה של הזכות לתרבות והתנאים 

יתר פוליטיות ומשפטיות במטרה לשמור על תרבות מיעוט. -בהם ניתן להעניק זכויות

של המיעוט לתרבות, אינה בבחינת שמירה על תרבותו, על תוכן לטענתו, הזכות 

מסורתי, אלא היא שואבת כוחה מזכות של כל פרט ופרט להסתפחות תרבותית 

כלשהי. לטענתו, אם הייתה קבוצת המיעוט הילידית בקנדה נטמעת בהצלחה ברוב 

נקו הלבן, גם בעל כורחה, הייתה מאבדת את ההצדקה לשמור על זכויות היתר שהוע

לה, כיוון שהייתה נעשית חלק מהתרבות המערבית. כלומר, לכל פרט מגיע להיות חלק 

מזיקה תרבותית כלשהי, לאו דווקא תרבות ספציפית. לדעת קימליקה מה שחשוב זו 

היכולת להעריך אופציות חיים שונות ולבחור מביניהן. כותבי המאמר חולקים על 

ורח חיים המקובל עליו ושמירה על הזהות קימליקה. לדעתם מדובר בזכות של אדם לא

האישית שלו, שלרוב שואב מהתרבות אליה הוא משתייך. הם טוענים כי הפרט מוקיר 

את התרבות  שלו כיוון שזו מעניקה משמעות עמוקה ורחבה לחייו. עמדתו של קימליקה 

משקפת את היותו ליברל לעומתו, האנשים המשתייכים לתרבויות פרטיקולריות, 

חד שמדובר בקבילה הילידית בקנדה, במגזר הערבי והעדה החרדית בישראל, במיו

מייחסים ערך מועט, אם בכלל  ליכולת הבחירה, ואינם רואים בה את מלוא ערכה של 

 התרבות הפרטיקולרית אליה משתייכים.

 

 האם יש להעניק לקבוצות מיעוט זכויות מיוחדות?

כות לזהות או לחירות יש השלכות לשאלה האם הזכות לתרבות שואבת הצדקתה מהז

לגבי טווח תחולתה. לדעת הכותבים, הרואים בזכות כשואבת הצדקתה מהזכות 
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לזהות, לכל אדם יש זכות להנות מתרבותו שלו ולא מתרבות בכלל. הזכות לתרבות 

עומדת בעינה בכל מצב, ולא רק במקרה של חשש מהיכחדותה של התרבות. הזכות 

מתקשה לקיין היבטים מסויימים המהווים חלק מהתרבות ישימה גם כאשר המיעוט 

בהיעדר הזכויות המיוחדות הללו, או כאשר השמירה על התרבות גורמת לקבוצה 

אין ספק שהחרדים  -לשלם מחיר כבד מדי מבחינת המשאבים העומדים לרשותה. לדוג'

 יוכלו להמשיך ולשמור את השבת, גם באם תתאפשר כניסת כלי רכב לאזורם בימי

שבת וחג, אך אין ספק שהדבר יקלקל את אווירת השבת ויפגע באיכות הציבורית. לכן, 

תלויה העדה החרדית בציבור הרחב לצורך שמירת השבת ברמה המקובלת עליה. גם 

בעניין קוד הלבוש בסביבתה, לדעת הכותבים כל עוד מתקיים מרחב ציבורי שהינו 

יימת של פיקוח על הכניסה לתחומה, ניטרלי, ניתן להעניק לעדה החרדית מידת מסו

וכן על סגירת רחובות לתנועת כלי רכב בשבת בשכונות החרדיות. בדומה לכך, אם 

החברה הערבית לא הייתה מקבלת עזרה מסיבית מהממשלה, והשפה הערבית לא 

הייתה מוכרת כרשמית במדינה, ייתכן שהחברה הייתה מאמצת את השפה העברית 

הממשלה מחוייבת לסייע לערביי ישראל לשמור על שפתם  כשפתה העיקרית, עם זאת

ולהכיר בה כשפה רשמית. כלומר, הכותבים סוברים שכל עוד אין המיעוטים כופים על 

הרוב את הנורמות שלהם, ראוי שיקבלו סיוע )כך גם בעניין מוסדות החינוך 

ירות והאוטונומיה המשפטית(. הזכויות יש לציין ישקלו בהתאם למידת הפגיעה בח

ה"אחרים" )הרוב(. כלומר, אם כלל הכבישים הראשיים במדינה עוברים בשכונות 

חרדיות, אזי יש להשאיר לפחות כביש ציר מרכזי אחד פתוח בשבת. הכותבים מציינים, 

כי הזכות לתרבות נעוצה בתרומתה לאינטרסים הבסיסיים של הפרט, ולכן אין היא 

רט לשם שימורה, ואין לכפות על הפרט יכולה להצדיק כפיית תרבות כלשהי על הפ

להישאר בקהילה ותרום באם אינו מעוניין בכך )כפי שלרוב אין יכולת למנוע מפרט 

 להשתייך/להסתפח לקהילה, כך לקהילה אין יכולת לכפות על פרט להישאר בה(.

הכותבים מוסיפים שהזכויות הלא שוויוניות אותן מקבל המיעוט, מקבלות הצדקתן 

תרבות הרוב לשמור על הומוגנית באמצעות חוקי הגירה ואזרחות החלים  מיכולתה של

על המדינה כולה. כלומר, באמצעות מונופול על הכניסה למדינה וקביעת מעמדם של 

הנכנסים )תיירים/אזרחים/תושבי חוץ(. חותמת הגומי הינה חלק מסמלי הריבונות. זו 

ווים הסדרי הכניסה לגדה הסיבה שבמו"מ העיקרי בין הישראלים לפלשתינים, מה

המערבית ולרצועת עזה סלע מחלוקת עיקרי. חוקים כמו חוק השבות מבטיחים רוב 

יהודי )אותו רואים הכותבים במוצדק בשל  רדיפת היהודים בתפוצות(, וטוענים כי 

היסטוריית הגירוש של הפלשתינים מצריכה חוק שבות למדינה פלשתינית שיחול על 

העולם. אך כיוון שהחוק בישראל מעניק העדפה ליהודים, יש כל הפלשתינים ברחבי 

להעניק לאוכלוסיית המיעוט הערבית זכות לקיין רוב ערבי באזורי הריכוז שלו, ע"מ 

 לאפשר לערביי ישראל מרחב ציבורי משלהם, לצד המרחב הציבורי של הרוב היהודי.
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ס ניטרלי כלפי תרבות לסיכום, חובה על מדינות, ובמיוחד על מדינות לאום לגלות יח

 הרוב תוך סיוע לתרבויות המיעוט באמצעות מתן זכויות מיוחדות.

המסקנה אינה פרדוקסלית: מדינות יכולות להרשות לעצמן להימנע מהתערבות 

במרחב הציבורי שלהן, כיוון שמראש קובעות את אופיו ע"פ חוקי הכניסה למדינה. 

הדומיננטית רוב, זכויות מיוחדות המפירות את הודות וחוקים אלה מבטיחים לתרבות 

הניטרליות של המדינה מוצאות את צידוקן. שהרי אם היה העניין מסור לכוחות השוק, 

 הייתה תרבות הרוב משתלטת עד מהרה על כל המרחב הציבורי.


