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בשינוייםעוסקרבק-ארזדפנהשללקריאהמאודוהמהנההמרתקספרה

ניסיוןתוךומכירתו,החזירגידולשלבישראלהמשפטיתבהסדרהשחלו

אלה,לשינוייםשהביאוהחברתיים-תרבותייםהתהליכיםאחרלהתחקות

השינוייםאחרופרטני,מעמיקהיסטורימחקרבאמצעותעוקבת,ברק-ארז

האיסוריםשלבהיקפםאלה,ימינוועדהמנדטתקופתמשלהישחלו,

בפסיקתםלהםשניתנהובפרשנותומכירתו,החזירגידולעלהמשפטיים

החברתיים,העומקשינוייאחרלהתחקותמנסההיאהמשפט,בתישל

בחלקהובפסיקה,בחוקלשינוייםשהובילווהתרבותייםהכלכליים

הנדוניםהעיקרייםהנושאיםעלבקצרהאעמודזורשימהשלהראשון

בסוגייתשלפיהרבק-ארז,שלעמדתהאתאבחןהשניבחלקהבספר,

שיקפו,ורקערכית,ניטרליותשלעמדההמשפטבתיגילוהחזיר,איסורי

אטעןהישראלית,בחברהשחלוהתרבותייםהשינוייםאתיותר,אופחות

שחלוהמשפטיותההתפתחויותאתכראוילהסביראי-אפשרלמעשהכי

ושנויותנורמטיביות,הכרעותעללעמודמבליהחזיראיסוריבסוגיית

זה,בהקשרהעליוןהמשפטביתשאימץבמחלוקת,

לאומימסמלהחזיר:איסוריב.
דתילאינטרס

ומכירתוהחזירגידולשלהמשפטיהאיסורסיפורברק-ארז,שלתיאורהלפי

מקונצנזוסשנהנורחביםמאיסוריםוצמצום,הפחתהשלסיפורככלל,הוא,

ומוגבליםמקומייםלאיסוריםהמדינה,שלהראשונותבשנותיהרחבחברתי

סקטוריאלייםאינטרסיםכמשקפיםנתפסיםהםאףאשרכיום,בהיקפם

ברק-ארזמתארתבספרהומשפטית,פוליטיתבמחלוקתושנוייםצרים,

עלעומדתשהיאתוךוצמצומם,החזיראיסורישלהיחלשותםתהליךאת

רבק-ארזשלהמרכזיטיעונהזה,לצמצוםשהביאוהחברתיותההתפתחויות

החזיראיסורינתפסושבההמדינה,שלהמוקדמותשנותיהשלעומתהוא

מדינתשלהיהודיםאזרחיהשלכלל-לאומיתרבותיאינטרסכמשקפים

השניםבמהלךהרייהודית,מדינההיותהשלחשובוכמאפייןישראל

המגזרשלצריםאינטרסיםכמשקפיםויותריותראלהאיסוריםנתפסו

העםשלותרבותילאומיסמלעללהגןשנועדומאיסוריםוהחרדי,הדתי

הדתייםעללהגןשנועדואיסוריםלהיותהחזיראיסוריהפכוכולו,היהודי

שאינםישראליםעלהדתמצוותכפייתחשבוןעלברגשותיהם,פגיעהמפני

איסורישלהתרבותיבמעמדםשחלהפיחותעםבבדבדבכך,חפצים

המשפטיים,האיסוריםגבולותוהצטמצמוהלכוהחזיר,

אונו,האקדמיתהקריהבניר,מרצהלמשפטים,דוקטור

בימיהרבק-ארז,לפי

נתפסוהמדינהשלהראשונים

לאומי,כסמלהחזיראיסורי

העםשלרגישותואתהמשקף

לאיסוריםלדורותיוהיהודי

בזיכרון , 2בחזירהקשורים

היהודיהעםשלהקולקטיבי

ישראלשצורריהתודעהטבועה

שימושעשוהדורותבכל

היהודיםמרדיפתכחלקבחזיר

אנטיוכוסגזרותוהשפלתם,

אךבמיוחד,ידועהדוגמהמהווים

ביהודיםלפגיעהבחזירהשימוש

שונותובתקופותשונותובמדינותהרומי,השלטוןבתקופתגםנעשה

מחזיריםההסתייגותזו,היסטוריתתודעהרקעעלהנוצרית,באירופה

גםהמודרניתובעתהאיסור,שלהדתיתלמשמעותומעברהרבהחרגה

כךהחזיר,בשרשלמצריכתונמנעואחרותמצוותשמרושלאיהודים

בחרבהרחבמקונצנזוסנהנתהמהחזירההסתייגותבישראל,גםהיה

מדרבימרתקיםציטוטיםזהבהקשרמביאהוברק-ארזובפוליטיקה,

תמיכהשהביעואלתרמן,ונתןכצנלסוןכברלבמובהק,חילוניםאישים

היהודי,הקולקטיביוהזיכרוןהלאומיתהזהותשלבשמהחזירבאיסורי

המקומיתהישראלית,בפוליטיקהגםרווחואלהסנטימנטים

וחירות,י /Iמפאכגוןבמובהקחילוניותמסיעותכנסתחבריוהלאומית,

תל-אביב,כגוןבמובהקחילוניותמקומיותרשויותשלמועצותגםכמו

בשנותנחקקוכ,ךומכירתו,חזירגידולשלמשפטיבאיסורתמיכההביעו

חזירבשרמכירתאסרואשררבותמקומיותברשויותעזרחוקיהחמישים

ובעקבותיה , 3תל-אביבהייתהכאמורשפעלההראשונההרשותבתחומיהן,

המשפטביתשלדיןפסקיבעקבותנוספות,רבותמקומיותרשויותהלכו

צריךחזיראיסוריכמווכלל-מדינתיעקרונינושאכיקבעואשרהעליון

 oשתסדירראשיתבחקיקהצורךהתעורר , 4הארציתברמהמוסדרלהיות
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נחקק 1957בשנתכאשרחטיתיבמהירותהושגהזוחקיקההטוגיה,את

אושיגבילועזרחוקילהתקיןמקומיותרשויותךיהטמאשרההטמכה,חוק

ההטמכהחוק , 5ומוצריוחזירבשרכירתמו ,והחזקתםחזיריםגידוליאטרו

הלאומית-חשיבותואתוהדגישושבוויומצדד ,רחבהבתמיכהבכנטתעבר

כחוקדווקאולאו ,בכללוהיהודיהעםשלהתרבותיתלזהותכביטויכללית

חוקשלחקיקתוגםהדתי,לציבורטפציפייםכשרותעניינילקדםבאאשר

גידולאטרואשר ,יותרמאוחרשניםחמששנחקק , 6חזירגידולאיטור

שיקפה ,ערביים-נוצרייםיישוביםכמהלהוציאהמדינהשטחבכלחזירים

 ,רחבהלאומיתהטכמה

ועלתההחזירטוגייתשבה , 7השבעיםבשנותרגיעהשלתקופהלאחר

 ,השמוניםבשנותישראל,מדינתשלוהמשפטיהפוליטיהיוםטדרעל

מצדנוטפיםניטיונותנעשו ,דתיתחקיקהשלבתנופהשהתאפיינהתקופה

אלאחזיר,בבשרהמטחראתכלילשיאטרוחוקיםלחוקקדתיותמפלגות

אלהחקיקההצעותנתפטוהפעם ,אכזבההחוקיםלמציעינכונהשהפעם

דתייםערכיםלכפייתכניטיונותבכנטתונציגיוהחילוניהציבורידיעל

עלופרטושבואשר ,החקיקהמצדדישלדבריהם ,החילוניהציבורעל

החילוניםהכנטתחבריערלות,אוזנייםעלהפעםנפלו ,הלאומיהרגשנימי

להרחבתוהתנגדו ,צריםדתייםאינטרטיםכמשקפיםהחזירבאיטוריראו

הדתי,הציבורצורכיעללהגןמהצורךלמתחייבמעבראלהאיטורים

ובעיקר ,המוניציפלייםהחזירבאיטורירבתיהתרופפותחלהל,יבמקב

באכיפתם,משמעותיתהתרופפותחלה

צורכיעללהגןשנועדוכאיטוריםהחזיראיטוריתפיטתשל ,זומגמה

 ,כלל-ארצילאומיטמלהמשקפיםכאיטוריםולא ,בלבדהדתיהציבור

היקפםצמצום , 8האלפייםובשנותהתשעיםבשנות ,שאתוביתר ,נמשכה

שנחקק ,העיטוקחופש :חוק-יטודשלבחקיקתוגםנעזרריהחזאיטורישל

להגבילניטיונותבפנימרכזית "מכשלהיימהרהעדושהפך 1992בשנת

 ,הישראליתבחברהדמוגרפייםשינויים ,ומכירתוריהחזבשרשיווקאת

תרומתםאתתרמו ,לשעברהעמיםחברמארצותהגדולהעלייהגלובעיקר

 ,מחדשזהבענייןהמאבקיםחתיולפתהחזיראיטורילצמצום

מידתיותבמשקפיהחזיראיטורינבחניםהחדשההחוקתיתבמציאות

שמגביליםעזרחוקיהחוקתיות,היטודבזכויותפוגעיםשהםהפגיעה

התכליתהעיטוק,בחופשכפוגעיםנתפטיםומוצריוהחזירמכירתאת

רגשותעלכהגנההמשפטבתיבעינינתפטתאלהחוקיםנחקקושלשמה

נגזרותממנהאך ,ראויהתכליתאיה ,קבעוכך ,זותכלית ,הדתיהציבור

להגןנועדוהחזיראיטוריאם-לההמתאימותהמידתיותמגבלותגם

שאיןהרי ,כלל-מדינתילאומיאינטרטעלולא ,הדתיהציבוררגשותעל

מרביתשבהםבמקומותחזירבשרמכירתבמטגרתםלמנועהצדקה

דתית,איננההאוכלוטייה

להגן ,ובראשונהבראש ,שנועדוככאלההחזיראיטורישלזותפיטה

שבהםאזוריםלאותםלצמצמםישכןושעל ,הדתיהציבורשלרגשותיועל

האחרוןהדיןבפטקביותרהטובבאופןמשתקפת ,זהציבורבנימתגוררים

953"ץבבג ,אלהשורותכתיבתלמועדנכון ,זובפרשהשניתן כ IIח 01/

זהדיןפטק ,מראהשברק-ארזכפי , 9שמשביתעיריית Iנסולודקיןמרינה

החזיר,איטורישלבמעמדםשחלהמהפךאתממשמושלםבאופןממחיש

נאטרהובהםעיריותכמהשחוקקועזריחוקשלבחוקיותםעטקוהעתירות

בחופשפוגעיםהעזרחוקיכיטענוהעותרים ,ומוצריוחזירבשרמכירת

בחופשוכןעיריותאותןבתחומיחזירבשרבמכירתהעוטקיםשלהעיטוק

רבקהשופטמכירדינובפטק ,אלומוצריםשצורכיםימשלוהדתהמצפון

עלבשמירההקשורדתיאינטרטלצדעומ,דהחזיריאיטורשבבטיטבכך

לדיניהקשורהדתיתמתפיטההחורג ,לאומישיקולגםיי ,הכשרותמצוות

דומהאולם ,!"סמטורתייםאודתייםשאינםלרביםוהמשותף ,הכשרות

ממששלמשקללהםואיןבלב,דשפתייםמטבבחינתהםאלהשדברים

לא ,העיטוקבחופשהפגיעהשלמידתיותהבשאלתלהכריעבבואו ,בהכרעה

המתירה ,הדיןפטקשל "התחתונההשורהיי ,דרבהלאומימהשיקולנותר

ברובושהואציבורמתגוררשבהםבאזוריםרקחזירבשרמכירתלאטור

כבאיםהחזירבאיטוריהרואהתפיטהעםרקאחדבקנהעולה ,דתיהמכריע

בצדקברק-ארזשמציינתכפי ,שהריבלבד,הדתיהציבוררגשותעללהגן

ליומהדתיבאזורחזירבשרמכירתלימההלאומי,קוליהשמבחינת ,רב

לוהלאומי,באינטרטפוגעיםזהגםזה ?חילוניבאזורחזירבשרמכירת

עליוהיה ,הלאומילאינטרטממששלמשקלהעליוןהמשפטביתייחט

להיותיכולההלאומיתהמטרההריבהרבה,רופפיםמידתיותמבחניץלאמ

 ,!!איטוריםשליחטיתרחבהתחולהידיעלרקמושגת

לשחיקהגרםמה :"העומקשאלתייאתברק-ארזמעוררת ,לטיום

אלא ,לאומיכטמלעודנתפטיםהםאיןמדועהחזיר?איטורישלבמעמדם

אפשרייםהטרביםכמהמציעהרבק-ארזהדתי?הציבורשלצרכאינטרט

 ,בישראלשהחילוניםהואזולהתפתחותהעיקריההטרב ,! 2לשאלהכתשובה

עמדותשינוי ,לאומיטמלבחזירלראותחדלו ,בעקבותיהםהמשפטובתי

 ,הישראליתבחברהדמוגרפייםלשינויים ,חילוןלתהליכיודאיקשורזה

לאומייםטמליםשלבמעמדםהישראליתבחברהשחלהלשחיקהגםאך

שלמואץתהליךהאחרוניםבעשוריםעברהשראליתיההחברה ,בכלל

טמליםושלההיתוךכורמנגנונישלכוחםנחלש ,והיפרדותפרגמנטציה

על ,הזהויותופוליטיקתרב-התרבותיותשיחשלקרנםועלתה ,לאומיים

קבוצות-לכמהנחלקתהישראליתהחרבה ,הפרטיקולריטטייםטמליהן

ביותרעמוקיםבאופניםביניהןחלוקותאשר ,שונותתרבותיותזהות

צודקתשברק-ארזטפקאין ,ומעשיותערכיותובשאלותחייםבאורחות

הוא:החזירבטוגייתהציבורבקרבהעמדותשינוישלפיהבהבחנתה

 ,הישראליתהחרבהעלשעוברלקהילותההיפרדותלתהליךביטוייי

לאומיותשלטמליםטביבלהתלכדניטיוןנעשההראשונותבשניםאם

קהילהכלשלבושהילגמביאההזהויותקתיפוליטכיום ,וממלכתיות

אחרות,קהילותלביןבינהוהמבדילהשונההדגשתתוך ,הישראליתבחברה

 ,שלההאינטרטיםעלהשמירהעומדתקבוצהכלשלמעייניהבראשכאשר

 ,! 3 "ביהקולקטלעיצובהיומרהעללוותרגוברתנכונותמתוך

האחרוניםבעשוריםעברההישראליתשהחברהדומהאמנם

רבמחקרילענייןזכהזהתהליך ,! 4 "לטקטוריאליותמממלכתיותיי

לשחיקהשהובילוהםאלהשתהליכיםטפקאיןאף ,! 5האחרונותבשנים

וכבטיט ,זאתעםלאומי,טמלכמשקפיםהחזיראיטורישלבמעמדם

שלשתהליךכךעללהצביעמבקשאני ,זורשימהשלהשניבחלקהלדרביי

לפוליטיקהמעברבהכרחפירושםןיא ,זהויותשלופוליטיקה ,היפרדות
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טרסיםנהאיאתלקדםקבוצהכלמעוניינתשבמסגרתה ,םיאינטרסשל

 ,ככלל ,נכוןתיאורשזהודומני ,להלןשאסבירכפי ,אכןבלבד,שלההצרים

 ,רבהבמידה ,בישראללונייהחהציבורעלפרדותיההתהליכיהשפעתשל

היומרהייעללוויתורהחילוניהציבוראתהוביללסקטוריאליותהמעבר

באופןהגיבוהישראליתבחברהםיהמגזרכללאאך ,"הקולקטיבלעיצוב

 ,וממשיכים ,המשיכומסוימיםומגזריםההיפרדות,תהליךעלדומה

הציבורי,המרחבושלקולקטיבייםערכיםשלעיצובםעללהשפיעבניסיון

הישראליתהחברהשלהפיכתהשתהליךלכךדוגמאותלמצואאףניתן

דמותועיצובעלהמאבקיםשלמחדשבפתיחהמלווהמשוסעתלחמה

אופייהעללהשפיעמהניסיוןהנסיגהכן,אם ,! 6דווקאהציבוריהמרחבשל

שלהכרחיתתוצאהאיננההציבוריהמרחבשלצביונוועלהחברהשל

היפרדותשלתהליךלאחרגם ,הזהויותפוליטיקתושלההיפרדותתהליך

עיצובעלולהשפיעלנסותהממשיכותקבוצותנמצאאנוציהופרגמנט

להלן,זהלענייןאחזורממנו,הנסוגותקבוצותלצד ,הקולקטיב

דתןנאןנטרסלאומןסמלהחזןר:אןסורןג.

יםיוחוץ-משפטמשפטייםמקורותמאותעלהנשען ,ברק-ארזשלספרה

 ,-משפטייהיסטורמחקרשלמופתמהווהעיתונות)וקטעיראיונות(כגון

חברתיים-כללייםרוחהלכיביןהמתקיימיםהגומליןיחסיאתהיטבומדגים

היא ,המשפטבתיידיעללהםהניתנתוהפרשנותמשפטייםאיסוריםלבין

איסורישלהסמלי-לאומיבמעמדםשחלההמתמדתהשחיקהאתמנתחת

הרוחלהלכיראיהמשפטמשמשאלהשינוייםשבאמצעותומראה ,החזיר

ערכיותהכרעותמכריעאיננו ,לתפיסתה ,המשפטבית ,בחברההמשתנים

זהשניתוחהיאדעתיבחברה,ההתפתחויותאחרעוקבאםכי ,זובסוגיה

ביתשלתפיסתוכללמעשהנשענתשעליהחשובהערכיתהכרעהמחמיץ

הן ,דתייםשיקוליםשלולמעמדםהדתשללמעמדהבנוגעהעליוןהמשפט

 ,נוספיםבהקשריםוהן ,החזיראיסורישלבהקשר

 ,העליוןהמשפטביתשלהדיןבפסקיוהןמק-ארזשלבספרההן

או :החזיראיסוריבבסיסהעומדונליהרצאתלהביןדרכיםשתילנומוצעות

(להגןלאומיכסמלאוהכשרות)שומרהדתיהציטרעל(להגןדתיכאינטרס

ובתרבותבהיסטוריההחזירשלהמיוחדמעמדוועלהמדינהשלצביונהעל

לשקףיכוליםהחזיראיסורינוספת,אפשרותקיימתלמעשהאךהיהודית),

אינטרס ,ומעשיתמושגיתמבחינה ,ישראלשלהלאומיבצביונהדתיאינטרס

הרגשותעלאוהצריםהאינטרסיםעללהגנהמוגבללהיותחייבלאדתי

בשאלותעצמולערב ,נוהגובפועל ,יכולהדתיהציבורהדתי,בוריהצשל

מדגיםבכך ,הציבוריוהמרחבקולקטיבייםערכיםשללעיצובםהנוגעות

האתוסשלהיחלשותוןיבהכרחיקשראיןשלפיהטענתיאתהדתיהציבור

השונותמהקטצותחלקשלבציהיהמוטשלהיחלשותהלביןהקולקטיביסטי

תהליך ,הרביםרשותעיצובעללהשפיעהישראליתהחברהאתהמרכיבות

הקולקטיב,שלערכיואתלעצבהיומרהעלויתורמחייבאיננוההיפרדות

בהקשר ,מק-ארזשלבספרההנדוןבהקשרבמיוחדנכוניםאלהדמים

במעמדםשחלההשחיקהשדווקאלסמהמקוםיש ,ריהחזאיסורישל

לגל ,םיהשמונבשנות ,שהביאהזוהיאהחזיראיסורישלהסמלי-לאומי

כלל-ארצית,תחולהבעליחזיראיסורילחוקקניסיונותשלמחודש

לעצבהיומרהעלויתורמחייבאיננואפואכשלעצמוההיפרדותתהליך

תהליך ,זאתעם ,הציבוריהמרחבשלצביונוואתהקולקטיבשלערכיואת

לתהליךלהתייחסישכיצדהנורמטיביתהשאלהאתמעוררפרדותיהה

 ,רב-תרבותיתבחברההציבוריהמרחבשיעוצבראויוכיצדפרדות,יהה

לפיזו,לשאלהאחתתשובהמציעההליברליתהפוליטיתהתאוריה

שלוהאוטונומיההאישיתהחירותערךאתבמרכזההמעמידה ,זותאוריה

פלורליזםמשקףהוא ,נורמטיביתמבחינהראויההיפרדותתהליך ,הפרט

 ,האישיתהחירותהפעלתשלתוצאהשהואפלורליזם ,ואמונותדעותשל

תרבויותריבוישלוהיווצרותםהיפרדותשלתהליך ,הלימליתהעמדהלפי

 "ניטרליייציבורילמרחבלהובילאמורים ,עמוקותערכיותומחלוקות

מחייבהחירותערך ,"לחיותותןחייהיישלולמדיניות ,ערכיתמבחינה

 ,!ןחייהואורחותערכיהאתאחרותקבוצותעלתכפהלאקבוצהשאף

 ,קבוצהכלשלערכיההופכיםהרב-תרבותיבמצב ,הליברליתהעמדהלפי

כאשרואילולתי,יפנים-קה ,"פרטיייענייןלהיות ,דתייםערכיםובמיוחד

קולקטיבייםערכיםבקביעת ,כלליתתחולהבעליבהסדריםלדוןבאיםונא

מבחינה "ניטרלייםיישיקוליםרקלשקוליש ,הציבוריהמרחבובעיצוב

בניכלידיעל ,מובניםלפחותאו ,מקובליםשיהיושיקוליםכלומר ,ערכית

ובנותיה,החמה

הכרעהעלהמתבססת ,כמהמביןאחתאפשריתתשובהזוהיאך

 ,זועמדהעללחלוקניתן ,החירותערךשלחשיבותובדברמובהקתערכית

 o ,החירותלערךמרכזיתחשיבותמייחסותשאינןבחברהקבוצות ,למשלכ,ך

 ,-1956התשיייזמיוחזת)(הסמכההמקומיותהרשויותחוק

שלאמשוםהןנחוצההייתהזהחוקשלחקיקתו ,-1962התשכייבחזיר,גיזולאיסורחוק

חזיר,גיזולעלמקומייםאיסוריםלאפשרמנתעלכשלעצמוההסמכהבחוקזיהיה

חזירמכירתשאסרוהעזרחוקישלמסוימים,במקומותביותר,חלקיתאכיפהעקבוהן

 , 1היישלעיל , BARAK-EREZראוחזירגיזולאיסורחוקלחקיקתהרקעלענייןומוצריו,

 , 56-54בעמי

 , 72-69בעמישם,

 , 8בפרקשם,

 96-בעמי , 1היישלעיל , BARAK-EREZראוהזיןפסקלניתוח ,) 2004 ( 595 ) 5נח(פייז

102 , 

רבק,השופטשלזינולפסק 20פסי , 9היישלעילסולוזקיו,פרשת 10

11 Barak-Erez , 111בעמי , 1היישלעיל , 

 , 9בפרקשם, 12

 , 474בעמי , 1היישלעילברק-ארז, 13

 , 15היישלהלןזילרב,זינהשלבלשונה 14

רב-תרבותיותייללאתרבויותריבויהחזשים:ייהישראליםלינגקימרברוךלמשלראו 15

תרבותיותרבעלייהרהוריםשמירורונןשגיאאבימאוטנר,מנחם ;) 1998 ( 264 , 16אלפיים

ורונןשגיאאבי ,מאוטנר(מנחם 67ויהוזיתזמוקרטיתבמזינהתרבותיותרבבישראל"

 ,) 2006 ( 98-87כפוליטיקהביורוקרטיהזילברזינה ;) 1998עורכים,שמיר

בירושליםהציבוריהמרחבשלצביונוסביבהאחרונותבשניםהמתחולליםהמאבקים 16

בגללואוליזאת,ולמרותומנוגזות,רבותקהילותובהמשוסעתלעירזוגמהלהוותיכולים

הפרהסיה,שלצביונהעלהמאבקיםשאת,וביתרבה,נמשכיםזאת,

למרחבהנוגעותהכרעותשלפיהרולס,שלמזרשומביתהליברליזםשלהתפיסהזוהי 17

שיכוליםטעמיםשהם , Public Reasonציבורייי,בייהיגיוןלהיתמךצריכותהציבורי

 JOHN RAWLS, POLITICAL LIBERALISMראו:הסבירים,החברהבניכלזעתעללהתקבל

) J993 (, זיוןבמסגרתלהעלותשניתןוטעןעמזתו,אתמעטמיתןרולסיותרמאוחר

טעמיםבחשבוןיובאוהסופיתשבהכרעהובלבזציבורייםיי,ייטעמיםשאינםטעמיםציבורי

 John Ra\vls, The Jdea 01 Pllblic ReaSOז I Revisited, 64 U ,ראו:בלבז,ציבוריים
) 1997 ( 765 , CHICAGO L, REV , 
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שריבויבעמדהלהחזיקעשויות ,דתייםערכיםכגון ,אחריםלערכיםאלא

כלאיןלעתיםוכי ,חיוביתתופעהאינםכללכשלעצמםופלורליזםדעות

משקפתהכפייהאםכולו,הציבורעלמסויםחייםאורחשלבכפייהבעיה

אינהמהכפייההנובעתהכלליבציבורהפגיעהואם ,דיהחשובהנורמה

תחולתםאתלהצדיקהדתיותהמפלגותמבקשותבדיוקכך . J8מדיקשה

היסודמערכיאחדאת ,לגישתם ,משקפיםהםהחזיר:איסורישלהכללית

שהםאי-הנוחותואילו ,יהודיתכמדינהישראלשלביותרהבסיסיים

 .רבהאינההחילונילציבורגורמים

שלהערכיתהניטרליותהיעדרבדרבטענתיאתלהבהיראוכלכעת

באופןלהסבירמנתשעלהיאעמדתיהחזיר.איסוריבסוגייתהמשפטבתי

סוגיותגם(כמוהחזיראיסוריבנושאהמשפטיותההתפתחויותאתשלם

להכרהשמערבבכךלהכירעלינו ,ומדינה)דתבענייניהקשורותאחרות

לשקףועברולאומיאינטרסלשקףחדלוהחזירשאיסוריבכךהאמפירית

העמדהאתמפורשבאופןאימץגםהעליוןהמשפטבית ,דתיאינטרס

עמדה ,רב-תרבותיתבחברהדתייםשיקוליםשללמעמדםבנוגעהליברלית

הסדריםבקביעתהדתיהשיקולשלהלגיטימיותאתמאודעדהמצמצמת

העליוןהמשפטביתמדרבישעולההעמדהזוהיהציבורי.למרחבהנוגעים

נותןןיחשהשופט .ומדינהדתשלבסוגיותהעוסקיםהדיןמפסקיברבים

ביותר:החדהביטויאתזולעמדה

באמירהומדינהדתביחסיהשליטהעיקרוןאת ] ... [לתמצתאוליניתן"

היחידורשותמזההרביםרשותבאוהל;ךויהודיבצאתךאדםהיה :] ... [

ושליחיההמדינה .מכאןאדםשלוביתומכאןעירשלרחובה ] ... [מזה

הדתחופשעלויגנוישמרו-המשפטובתיהמינהלהממשלה,בהם-

רשותאלאו ,הרביםרשותאלובבואומביתובצאתואך ,בביתואדםשל

היחידרשותזולתו.עלודעתורצונולכפותיוכללאשוב ,הזולתשלהיחיד

 ] ... [ .לרבים-הרביםורשות ,שלוורשותויחידיחיד-ליחיד

 ,פנימהבביתםמכריעעדרבהואמשקלומצוותשומרישקנוהאינטרס

רשותאלויקרבומביתםשירחקוככל ;לעצמםדברהםמבקשיםעודוכל

מןדרבלשלולשיבקשוככלאו-הזולתשלהיחידרשותאלאו-הרבים

 • J9I1אינטרסאותושלכוחויחלשכן ,הזולת

אדם.שללביתו ,פרטיענייןהיאהדת .הליברליתהעמדהתמציתזוהי

ציבוריתמדיניותבקביעתלגיטימייםשיקוליםאינםדתייםשיקולים

בביתםמשפיע IIהדתיהאינטרס IIהציבורי.המרחבשלאופיוובקביעת

מרשותיוצאיםשאנוככלונחלשתהולכתעצמתואך ,פנימההדתייםשל

עמדהשלביותרהחריףהביטויזהו ,כאמורהרבים.לרשותועובריםהיחיד

זובפרשהאורהשופטשלדינופסקבבסיסשעומדתהעמדהגםזוהיאךזו.

דינופסקבבסיסהמונחתהנורמטיביתהעמדהגםשזוהידומני .(מיטראל)

חוקיהיהזופרשהשלעניינה ,כזכורסולוךקין.בפרשתברקהשופטשל

הדתיתהתפיסהאתושהשליטו ,מסוימותמקומיותברשויותשנחקקועזר

כמעטהדיןפסק .שלהןהמוניציפליהמרחבמרביתעלהחזיראיסוריבדבר

לאשבהםבלב,דדתייםלאזוריםאותהבהגבילו ,זוחקיקהמתוכןשעיקר

דילא ,זותוצאהלהשיגמנתעלמלכתחילה.זובחקיקההצורךמתעורר

להוסיףישדתי.אינטרסהיהלחקיקהשהמניעהעובדהעלבהצבעההיה

צביונובקביעתמשמעותיתפקידלמלאיכולאיננודתישאינטרסולהניח

האינטרסאתרבקהשופטתוחם ,נוידבפסק ,ואכןהציבורי.המרחבשל

הליברלית.התאוריהשלבמסגרתהלוהמוקציםהצריםלגבולותהדתי

ובכך ,"רגשותעלהגנה IIכהדתיהאינטרסאתמאפייןהוא ,ראשית

ולהשפיעלנסות ,כאמור ,(שהואיהדתהאינטרסשליומרתואתמצמצם

בפניהדתיהשיקולנדחהלכ,ךובהמשך ,שניתהציבורי).המרחבעיצובעל

ממששלהתנגשותקיימתשבומקוםבכלהחילוניהציבורשלהאינטרסים

התוצאההמוניציפלי.המחוקקשלהשונההכרעתואףעלוזאת ,ביניהם

יכוליםאינםפעםאףדתייםששיקולים ,למעשה ,היאסולוךקיןפרשתשל

זהמרחבכאשרהציבוריהמרחבשלצביונובדרבשיכריעושיקוליםלהוות

בלבד.מדתייםמורכבאינו

שעומדתזוהיאהליברליתשהתפיסהולשערלהוסיףאףשניתןדומני

 ,ופרייךיאקסלבפרשות ,ברק-ארזשסוקרתהישנותההלכותבבסיסגם

ללאחזיראיסורילקבועמקומיותרשויותשליכולתןאתשללואשר

פורמליסטית IIמנהלית IIבלשוןמנוסחיםהדיןפסקיאמנםמפורשת.הסמכה

לפנישמתחתלהניחמופרךזהיהיהשלאדומניאך .סמכותחוסרשל

שיקוליםהנםדתייםשיקוליםשלפיההלירבליתהעמדהשוכנתהשטח

פקידישלמייםיהלגיטהשיקוליםבקהללבוארשאיםהםואין ,"חשודים"

 ,אזוגם .המחוקקמאתלכךמפורשתהסמכהקיבלוכןאםאלאמנהל

משמעותחסר ,נימלייממשקללהםיינתן ,מבהירהסולוךקיןשפרשתכפי

כמעט.מעשית

רבק-שלהמבריקסטורי-סוציולוגייההניתוחהשעלדומני ,לסיכום

בדברהמשפטביתשמכריעהערכיתההכרעהתיאוראתלהוסיףישארז

הבנתנואתלהשליםמנתעלנחוץשהואדומניהדת.שיקולישלמעמדם

מנתעלגםנחוץשהואודומני ,החזיראיסורישלמעמדםצמצוםבעניין
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