
חדשה?חברתית
זווי Iבגרותפרופ'מאתם" II(ו IOום Iמתחודמוקריטת:ת Iהוד Iגה I(מדשראל I "על

הקדמה

קריאהובראשונה,בראשהוא,גביזוןרותפרופ'שלספרה

המגדירימהסדרימ,שלארוכהבשורהציבורידיוןלקיומ

אתלשמר"רצוןמתוךנכתבהספרהמדינה,שלאופייהאת

עלעומדתהמחברת ,'ודמוקרטית''יהודיתכמדינהישראל

משמעותבעלאינוודמוקרטית"יהודית"מדינהשהמושגכך

 '.קונקרטיימהסדריממתחייבימממנואוניברסלית,

אותמהקונקרטיימבהסדרימדיוןלהעדיףישלשיטתה,

שבחרהלתיאורראויהתהאאכןשישראלכךלאמץ,מוטב

המובאהדיון ,לטעמיודמוקרטית",יהודיתכ"מדינהלעצמה,

מחייבהוא ,מחשבהומעוררמרתקהואזהבענייןבספר

להסדרימבאשרמושרשותתפישותמחדשלבחוןהקוראאת

במדינה,יסודיימ

"משמעותלתתמחויבותמתוךאמנמנכתבהספר

תהיהמדינתמכיישראלתושיברובשלהברורהלהעדפתמ

דאגהרקעעלגמאךביהדותה''',גמתתייחדאךדמוקרטית,

קבוצותשתישלמצדןהמדינהכלפיגוברמניכורעמוקה

 :החרדיוהמגזרהערביהמגזר-בישראלהעיקריותהמיעוט

והמיידית,הטבעיתהלכידותמידתאתחסרה"המדינה

הספר , sמשותפת"דמוקרטיהשליציבקיומהמאפשרת

המשותפת,האזרחיתהזיקהלהעשרתקריאהלכןהוא

מסתפקהואאיןזאת,עמהמדינה,שלקיומהלעצמהחיונית

 ,החברהחלקיכלביןמחודשת"הסכמהלהשגתבקריאה

במסגרתבצוותאחייהמשלהמשותפימהעקרונותעל

בעקרונותמפורטדיוןכאמור,הוא,עיקרו , 6אחת"מדינית

"הסכמהאותהלהשגתאפשריכמתווההללו,היסוד

"תפיסתאתרולס,שלמשנתוברוחשתבטא,מחודשת",

ישראלד,במדינתהפוליטי"הצדק

מוקדשהראשוןהפרקעיקריימ,חלקימשניכוללהספר

שמדינהלכךמושגיתאפשרותשלבקיומהעקרונילדיון

למינהל,המכללהשלהאקרמיהמטלוללמשפטים,הטפרבביתמרצהלמשפטים,רוקטור *
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לקיומהובהצדקותו"דמוקרטית","יהודית"בעת,בהתהא,

עיקרובעצמשהואהשני,הפרקככזו,ישראלמדינתשל

האחרונימ,הפרקימשלושתפניעלומשתרעהספרשל

 ,הנתוןהמצבמןהנובעותהמעשיותבהשלכותדיוןהוא

יהודית"מדינהלהיות)שואפתלמצער, ,(אוהיאישראללפיו

הספר,פרקיארבעתבעקבותאפסעזובסקירהודמוקרטית",

המקוריות,בכותרותשימושתוך

ראשון:פרק

שלעקרוניתוהצדקהמושגיתהתיישבות

ודמוקרטיתיהודיתמדינה

בשאלהעקרוני,לדיוןמוקדשהספרשלהראשוןהפרק

גיבזוןפרופ'ודמוקרטית,יהודיתלהיותיכולהמדינההאמ

והןהמושגיבמישורהןזו,לשאלהחיובימענהמציעה

"יהודיות"שלמסוימותהגדרותבהינתןהמוסרי,במישור

בזכותוההכרהלשיטתה, , Bמדינהשל"דמוקרטיות"ושל

שמימושבכךהכרהגממחייבתעצמיתלהגדרהלאומשל

לגיטימית,היאלאומ","מדינתהקמתבאמצעותהזו,הזכות

בהשיתקיימבכךדיל"דמוקרטית"תיחשבשהמדינהכדי

הרובאמלפיכ,ךהנשלטימ,בהסכמתשלטוןשלהתנאי

יהודית,לאומ""מדינתשלבקיומהתומךהאזרחימשלהניכר

"יהודיות"שלהשילובלדמוקרטיה,עקרוניתמחויבותתוך

 , 9אפשריהואו"דמוקרטיות"

שלהמושגיתההתיישבותכיזאת,עממדגישההמחברת

מותנימשלו,האפשריתההצדקהגמכמוהאמור,השילוב

לגישתה,יהודית","מדינהלמושגבפועלשניתןבמובן

זיקותקיומ ..של,זהכגון-ייהודיות'שלחשובימ"מובנימ

עמלהתיישבהיכולימ-היהודיתלדתומוגבלותחלקיות

יהודיותשלאחריממובנימ ..זאת),מתו(לע ,דמוקרטיות

מתיישבימאינמ-מלאההלכהמדינתשלזהבעיקר-

היסודתנאיאתהמקיימתמדינהלפיכך, , 10דמוקרטיות"עמ

שלטוןשלהעיקרוןמןהנגזרימדמוקרטי,משטרשל



לבחורהזכותכיבודזה,ובכלל-הנשלטימבהסכמת

לפחותלשוויון,ומחויבותוהתאגדותביטויחופשולהיבחר,

להיותעקרונית,יכולה,-הפוליטיתההשתתפותמבחינת

שיהאבלאמסוימת,אתנית-תרבותיתקבוצהעממזוהה

דמוקרטיתןן,כמדינהאופייהאתלשלולכדיבכך

משמעותמתןבמחירמושגתזותוצאהכילבלשימחשוב

גביזון,פרופ'שללשיטתההמדינה,שלל"יהודיותה"מוגבלת

הרובעמדתאמודמוקרטית""יהודיתלהיותיכולהמדינה

פירושלפיכלומר,"יהודית",תהאאכןשהמדינהראויכיהיא

משמעותינדבךמוסיפהאינההמדינהשלה"יהודיות"זה,

היאדמוקרטיתמדינהממילא,כ"דמוקרטית",להגדרתה

המדינה,שלאופייהאתלקבועהכוחלרובמסורבהמדינה

בחירהשלכתוצאהלכןמתפרשתכ"יהודית"הגדרתה

לבחירההקודמיסודי,כנתוןולאאזרחיה,שלקונקרטית

מהגדרתהבנפרדהמדינה,של"יהודיות"האזרחימ,של

בלגיטימיותבהכרהלמשל,להתבטא,יכולהכ"דמוקרטית",

בהענקתאוהיהודיהרובהנצחתלשמצעדימשבנקיטת

אךהמדינהאזרחישאינמלמיגמבישראלריבונימעמד

מסתייגתשהמחברתנראהאולמ,היהודי,העמעמנמנימ

שלהמאפיינימלשניהניתןהשונההמעמדאלהנן,מדרכימ

להגבלתבאשרגביזוןפרופ'שלבעמדתהגממתבטאהמדינה

מניעתשללבגיטימיותמכירההיאאח,דמצדלהיבחר:הזכות

(תשנ"ט).וסיכוייםמתחיםודמוקרטית:יהודיתכמדינהישראלבגיזוןרי . 1

 • 7בעישם, . 2

ביןהראוילאיזוןבאשרלווינוחהצרריםשניאתלנןמבקרתגביזוןפרופי . 3
 : 82יבעשם,למשל,ראו,ומופשט.נלליבאופןהנערןל"דמוקרטיות","יהדויות"
נובעותאינןטפציפיותוהנרעותטפציפ"ם,למקירםמתייחטותשיפוטיות"החלטות

ברקביןהווינוחזו,מבחינה'לרמוקרטיות.'י'הודיות'ביןננוןמאיזוןמחייבבאופן

מחייבותשיפוטיותמטקנותללמודשניתןמרמזהואשנןמטעה,הואאלוןובין
היטוך",בחוקי Iוךמוקךטיתיהודית'מדינההביטוימפיךוש

 .ו 50בעישם, . 4
 . 89בעישם, . 5

ו. 54שם,בע' . 6

עלרולטעומרבטפרו J. Rawls Political Liberalis (New-York , 1933 (ראו:.ד
בנןהמאופיינתפוליטית,יציבותאללחתורהליברליתהרמוקרטיהשלההנרח
שלההממשלהטריראתלאנוףהפיטיבנוחהאינוהמרינהשלהליגטימיותשמקור

המשותפתצדק,שלפוליטיתבתפיטהאלאאלה,הטרריםהדוחותקבוצותעל
דעותחילוקישלקיומםניהיארולטמדגישאותההמרנזיתהנקודההציבור.לנלל

החברתית-הדתית,המוטרי,ת-הנוללתהעולםלהשקפתבאשרהאזרחיםבין

באשררחבההטנמהלזהותהאפשרותאתלמנועצריןאינו-ונדומהנלנלית
הלגיטימיותבטיטאתדהמוקרטיתלמרינההקמנהצדק",שלפוליטיתל"תפיטה

 "] Oח e may look atנ the public culture itself asקיומה:יציבותאתגםולנןשלה,
8 . ciples'" Ibid, at p riת the shared fund ofirnplicitly recognized basic ideas and p . 

נחרצתבלשוןמנוטחתבעבירתהטפרשלשנותרתובעורנילצייןמענייןאג,ב . 8
נוטחנבחרלאנגליתשבתרגוםהרי-ורמוקרטית"יהוריתנמרינה"ישראל-

 . Can Israel be Both Jewish alן d Democratic-יותרטפקני

 . 36בעיו,הערהלעילגביזון, . 9

 . 41בעישם, . 10

גבולותשלקיומםגםהואנדמוקרטיבשלטוןלהנרהתנאימטוימת,יגשהלפי . 11
מטורבושלטוןזאת,לעומתזיהוי.בר(עם)"דמוט"היוצירםברוירם,גיאוגרפיים

הואהמדינה,תושבישאינםמיגםנמניםעמהאתנית,לקבוצהההנרעהנוח
גיאוגרפיהיייאתנוקרטיה,'יפתחאלא'ראודמוקרטיה.ולא"אתנוקרטיה"בבחינת

 . 78 ) 2000 ( 19אלפייםהארץ"ייהודשלהפוליטיקהעלהערותדומוקרטיה:

היהוירהרובלהנצחתצדעים"נקיטתנימציינתהיא 26 'בע , 1הערהליעל ,גיבזון . 12
בדמינה".לא-יהודיםאזרחיםשלזנויותיהםלשוויוןהנוגעבנלממשיותבעיותיוצרת

להלן.השלישי,בפרקגםזהבענייןראו
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אופייהאתהשוללתמרשימהבבחירותההשתתפות

אינהעצמההדמוקרטית"המסגרתהמדינה:שלהדמוקרטי

עיוןשלמאבק,שלסוגימלאותמפתוחהלהיותאמורה

"מדינהזאת,לעומת . 131בתוכה'המותרימביקורת,ושל

לחשיבה-ולפעוללהתארגןהזכותאתמאזרחיההשוללת

 , 141מדינתמ'אתלהגדירמבקשימהמשבוהאופןעלמחדש

יכולהאינהיהודית,לאומכמדינתהגדרתהאתזהובכלל

אינהשכזוהגבלהולפיכךדמוקרטית,מדינהלהיחשב

מדינהלהיותתוכל"ישראלכיההערכהלפיכך,לגיטימית.

הרובעודכלרקדמוקרטיה,וגמיהודיימ,מאפיינימבעלת

משמעותבעלתהיא , 151בכך'ירצהאזרחיהשלהגדול

מעשית.רקולאנורמטיבית

בחירתועלבהסתמכותמסתפקתאינהאמנמגביזוןפרופ'

"יהודי",צביוןלמדינהלהעניקבישראלהציבוררובשל

זוהצדקהלכך.מוסריתהצדקהגמלהוסיףומבקשת

עצמית:להגדרההיהודיהעמשלזכותועלמבוססת

לגיטימיותזכויותיש(בארץ-ישראל)החיימ"ליהודימ

השתייכותשלמלאימלחיימגמכמואישי,לביטחון

מקביעהמסתייגתעצמהגביזוןפרופ'אולמ, . 16קהילתית"

להגדרההיהודיהעמשלזכותואתלממש"הרצוןזו:

בהחלטיכולוהואיהודית,מדינהקיוממחייבאינו ...עצמית

ואוטונומיתגדולהיהודיתקהילהשלחיימעמלהתיישב

מבחינהניטרליתאו ...רב-לאומיתיישותבמסגרת

כיוברורמדינית,בהכרחאינהעצמית';יייהגדרה 17לאומית"

 ...משמעותיימציבוריימלחיימזכותלהשישקבוצהכללא
מסופקתאיןדברשלבסופולפיכך, . 18מדינה"לייסדתוכל

לאומ"כ"מדינתהמדינהשללהגדרתהעצמאיתהצדקה

שלמהגדרתההנגזרתזוהיאהיחידהההצדקהדווקא.

באפיוןהאזרחימרובשלבחירתמ-כ"דמוקרטית"המדינה

המדינה.שלזה

להיותיכולהמדינהכילפיכךהיאגביזוןפרופ'שלעמדתה

להיותיכולהאתניתמדינהכלומרודמוקרטית","יהודית

בהיקפמ,מוגבלימהאתניימשהיסודותובלבדדמוקרטית,

לשיטתה,דמוקרטיה.לקיומהנחוצימהתנאימשיקוימוכך

כזו,במדינהתרבותית.לניטרליותמחויבתאינהדמוקרטיה

האתניתהקבוצהעמנמנימשאינממישלהניכורתחושת

איןבכךאךנמנעת,בלתיאמנמהיאהמדינהמזוההעמה

המדינה.שלהדמוקרטיאופייהאתלשלולכדי
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ם IIמרכזם Iדר Oהכמהשבן:פרק

מוסדרותבוהאופןלסקירתגביזוןפרופ'פונההשניבפרק

ראויההאמנמלהעריך,כדיקונקרטיות,סוגיותבישראל

דנהגביזוןפרופ'ודמוקרטית".יהודית"מדינהלכינויישראל

השסע-בישראלהחברהשלהמרכזיימהשסעימבשני

דנההיאהראשון,במישורהפנימ-יהודי.והשסעהיהודי-ערבי

המבקשותמרשימותבבחירותההשתתפותזכותבהגבלת

השוויוןבמידתהמדינה;שלהיהודיאופייהאתלשנות

המדינהאזרחיביןהנטלובחלוקתמשאבימבהקצאת

מערכתנהניתממנההאוטונומיהובמידתוהעריבמ;היהודימ

הערבי.במגזרהחינוך

המחלוקותשלסקירהמובאתהפנימ-יהודיהשסעבמישור

מעמדןגיור,ומרשמ,שבותלצורכייהודי""מיהובסוגיית

בתחומהסדרימהלא-אורתודוקסיות,היהודיותהקהילותשל

ש"ביןכךעלעומדתהמחברתועו.דוהגירושיןהנישואין

היחסימעלהגדולהוויכוחהשניכחוטעובראלההסדרימ

החיימהאנשימושלשלההיהודיתהזהותלביןהמדינהבין

המופעלותביצועיותתוצאותלביןזהותשביןהזיקה . 19בה"

זהויות,לקביעתמידהקנייצירתמחייבתהמדינה,ידיעל

ביתשלהגוברתנכונותוקשות.אידיאולוגיותהכרעותועמה

התביעהאתמעצימהזהותשלבסוגיותלהכריעהמשפט

דרךעלהמכבידהמוסמכת"ס"אידיאולוגית"הכרעהלקבלת

בעבר.מקובלתשהייתההפשרה

במיוחדבמיוח.דמחמיאהלבתיתמונהעולהזומסקירה

נהנימממנההאוטונומיההחינוך:מערכתשלהתיאורמטריד

מילדיאחוז 3Sש"לכךמביאההחרדיוהמגזרהערביהמגזר

שלפשוטמסרהחינוךבמערכתמקבלימאינמישראל

מוסיפימאמבה.מלאהוחברותהאזרחיתלקהילההשתייכות

כוח-ההוראהוברמתמשאבימבהקצאתבולטאי-שוויוןלכך

טובותמבשרתשאינהתמונהמתקבלת-והייעוץ

שהיעדרכךעלעומדתגמהמחברת .' lיציבה"לדמוקרטיה

בניעל-הצבאילשירותכתחליף-לאומישירותחובת

חוסרעלרקלאמעידהחרדיוהמגזרהערביהמגזרובנות

תחושתעללהצביעכדיגמבכךישהנטל.בחלוקתשוויון

גמלהוסיףניתןלכךלמדינה".אלהמגזרימבנישלהניכור

התלמידימהשונות.הקהילותביןהקיימהפיסיהניכוראת

אינמוהערביתהחרדיתהממלכתית,החינוךבמערכות

פעילותמתקיימתשאיןכמעטכלשהו;שיחיבניהממקיימימ

הדדיתלהיכרותכךכלהחיוניתמשותפת,ותרבותיתחינוכית

האיבה.חומותלהנמכתלתקווהבסיסוליצירת



ם Iוו[ Iו(ם Iאתגרשן: Iשלפרק

מתווהזהבפרקהספר,שללבובעצמהואהשלישיהפרק

לשאוף,המדינהעלאליהמלהסדרימקווימגביזוןפרופ'

לכידותמהיעדרהנובעותהיסודבעיותאתלפתורכדי

אתתבטאשאכןוכדיהאזרחית,בזיקהשוויוןומחוסר

כךעלעומדתהמחברתודמוקרטית","יהודיתהשילוב

יסודהיאהיהודיתהמדינהמןמרצון-הריחוקש"תחושת

הקיימ,במצב , 231ולחרדימ'לערבימשונימ,מטעמיממשותף,

והמיידית,הטבעיתהלכידותמידתאתחסרה"המדינה

הןאלו , 241משותפת'דמוקרטיהשליציבקיומהמאפשרת

השתייכותוזיקתאזרחות"זיקתשכןמטרידות,בעיות

להצדיקכדיהןנחוצותהאזרחימכללשל 25משמעותית"

סיכוייואתלהגיברכדיוהןהמשטרשלקיומועצמאת

ליציבות,

ישראלש"מדינתהעודבהאתכנתוןמקבלתגביזוןפרופ'

שכןעמה,להזדהותהמתקשותהאוכלוסיותעלמקלהאינה

בתכניביטוילידיבאוהדברמאו,ד'אידיאולוגית'מדינההיא

היא , 26והמנונה"המדינהובסמליבחגימהממלכתי,החינוך

שרבע"מדינהרצוי:מצבזהשאיןבכךמכירהאמנמ

לחשובצריכההמנונהועמדגלהעממזדההאינומאזרחיה

אינהאך , 27המשותפת"האזרחיתהזיקהלהעשרתדרכימעל

במסגרתמקומ,ישלפיכךכיהמסקנהאתמכךלהסיקמוכנה

אלה,יסודותמחדשלהגדירחדשה,חברתית""אמנה

קונקרטיימ,הסדרימשלארוכהבשורהדנהגביזוןפרופ'

השתתפותמניעתשלהראויבהיקףדיוןמובאזאת,בגדר

הגבלותהטלתשוללתהמחברתכאמור,לכנסת,בבחירות

המדינהשלאופייהאתלשנותהמבקשותרשימותעל

העליון,המשפטביתנמנעאכןשבפועלאףיהודית,כמדינה

להשתתףהזכותאתזהמסוגמרשימותמלשלול , 1965מאז

 ,"מ"טכניינימוקימעלההכרעהמבוססתלרובהריבבחירות,

שלאופייהלשינוילפעולבזכותמפורשתהכרהעלולא

בהמדינהאמספקגביזון,פרופ'שמציינתכפי , 28המדינה

-הרטורילתחוממוגבלתהיאאמאף-זוגישהמוחלת

גממצדדתהמחברת , 29דמוקרטית"מדינהלהיחשב"יכולה

להתפרשעשוישמצעןדתיות,רשימותכלפיסובלניביחס

שאינובאופןהמדינהשלל"יהודיותה"ביטוימתןכמחייב

ש"האיומאףלשיטתה,"דמוקרטיות",עממתיישב

שכןאימננטי,הואהדמוקרטיהעלהדתשלהפוטנציאלי

מתןלהניבבהחלטיכולהההלכתיאוהדתיהציוויעליונות

המוסמכותההחלטותכנגדלפעולחובההטלתאוחירות

-נוסףמה"דברלדרושיש , 3הנבחרימ"סהמוסדותשל

בהליכימכזהלשימושלגיטימציהאובכוחשימושכגון

בבחירות,מהשתתפותפסילהלהצדיקכדי 3פוליטיימ'''

דתיותרשימותפסילתהיומשל"יבשראלכיהואהחשש

 , 32והדרה"איומשלתחושותתיצור

ניתןאמגמכיסבורהגביזוןפרופ'ההגירה,בתחומ

באופןלצמצמישיהודימ,שלמסוימתהעדפהלהצדיק

"דמוקרטיה,לשיטתה, ,-1950תש"יהשבות,חוקאתניכר

מסוימתתשובהמחייבתאינהאמנמשאימצתי,הצרבמובן

משתלטהרובשבהחברהאךההגירה,מדיניותלשאלות

כוחוהגדלתלשמשימושבהמועושהההגירהמנגנוניעל

בקרבוהתקוממותקיפוחתחושותברגילמעוררתהיחסי,

מדיניות"תהיהלפיומפורט,הסדרמציעההיאהמיעוט"",

לאנשימהעדפהעממשפחות,איחודשלושוויוניתברורה

העדפהתהיהישראל,שבתחומלשטחימזיקהבעלי

זיקהבעלילפליטימעדיפותעמפליטימ,לקליטתמוסכמת

לבקשותמוסכמ,בסיסעלהיענות,גמתהיההיהודי,לעמ

לעמזיקהבעליאנשימשלולהתאזרחותלישראלכניסה

 , 34היהודי"

 . 89יבעשס,ו. 3

 . 9ויבע,שסו. 4

 . 92ישס,בעו. 5

 . 44יבעשס,ו. 6

ו. 53ישס,בעו. 7

 . 42בעישס,ו. 8

 . 58בעישס,ו. 9

ו. 60בעישס, . 20

 • 76בעישס, . 2ו

 .ו 4שס,בעי . 22

 . 88יבעשס, . 23

 . 89יבע ,שס . 24

 . 86יבע ,שס . 25

 . 89יבע ,שס . 26

שם.שס, . 27

/6בע"אשניתנהההנמקהאל ) 56 'בע ,שס(מפנהגביזוןפרופי . 28 ינאיזקסון 23ו 96

רשימהשלבזנותהלהניריותררבהננונותנינרתשם , 529 ) 2 (נפ"רהמפלגות,רשס

פרטוםלאחרשניתןריןבפטקזאת,עםאזרחיה".נלל"מרינתהמרינהלהפינתלפעול

2600ע"ב-הטפר / פוסרם)(טרםהמרכזיתהבתירותועדתיושב-ראשנ'ארליך 99

 .נאמורלרשימהעוינתבהתייחטותהמתבטאתהקורמת,לגישהחזרהנינרת-

 . 9ויבעשס,גביזון, . 29

 . 92יבעשס, . 30

ם.ששס, . 3ו

 . 94יבע ,שס . 32

 .ו 06עיב ,שס . 33

 .ו 60יבעשס, . 34
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אתהאפשרככללהקטיןקריאהגממבטאתזוהצעה

כאמור,המחייבת,זהויות,בקביעתהמדינהשלהמעורבות

התפקידמןלהתנערצריכה"המדינהאידיאולוגיות:הכרעות

מפלגימ,אידיאולוגיימנימבעניימוסמכתקביעהשל

לנקוטבלייהודיתזהותשלושימורהפיתוחהולאפשר

שלאחרתאוזופרשנותלטובתורשמיתממלכתיתעמדה

 • 35I1זוזהות

ובהן:נוספות,רבותבסוגיותגממרתקדיוןמובאבספר

ובשילובמשאבימבהקצאתלשוויוןהנדרשתהמחויבות

ההצדקהשלילתהציבורי;בשירותהשונימהמגזרימבני

חפצותשאינןקבוצותבניעל(אינטגרציה)שילובלכפות

נבדלת;זהותלשימורשאיפהאודתחופשמטעמיבכך,

בישראלוהאזרחיתהדמוקרטיתהמחויבותבחיזוקההכרח

שלהיקפההגבלתבאמצעותהחינוך,מערכתבאמצעות

העצמאיות;החינוךמערכותנהנותממנההאוטונומיה

שללאופיבאשרועקרוניימסימליימממאבקימהימנעות

ונכונותפשרהשלהסדרימהעדפתתוךהציבוריימ,החיימ

ועו.דהדדי,לכבוד

רביעי:פרק

בינייםטינום-ודמוקרטיתיהודיתמדינה

להשיגההכרחאתגביזוןפרופ'מדגישההאחרוןבפרק

העקרונותעלהחברה,חלקיכלביןמחודשת"הסכמה

 • 36I1אחתמדיניתבמסגרתבצוותאחייהמשלהמשותפימ

"שיחשלבדרךבמחלוקותמהכרעהלהימנעישלשיטתה,

להכרעותהמשפטביתאתהמחייבזכויות",של

מוכרעותלהיותאלהלהכרעותלהןמוטבאידיאולוגיות.

 , 37I1חבילהמ"עסקתכחלקפוליטיות-ציבוריות,במסגרות

שתתבססאמיתית,חוקה IIשלניסוחבאמצעותשתשוריין

 • 38I1בארץהחיותהקבוצותכלשלחברתיתאמנהעל

תושגשלאלאפשרותכמובןמודעתשהמחברתאף

זותקווהלמדי.אופטימיתהיאכינראהשכזו,הסכמה

מחודשתהסכמההשגתכיפוליטית,הערכהעלמבוססת

כלשלהאינטרסימאתתשרתהמדינהשלאופייהעל

בעתידכיהעובדה,עמלהשלימצריכימהערבימ IIהצדדימ:

הציבוריתשתרבותהבמדינהכמיעוטיחיוהמלעיןהנראה

להיענותשעשויהדרישה-לדרושיכולימהמאבל,יהודית.

ששילמוהכבדבמחירבייחודמ,בלאומיותמ,יכירהרובכי-

ההחלטותבקבלתלשותפותבזכותמהמדינה,הקמתעקב

הלאומיתובזיקתמהמדינה,במשאביהוגנתולשותפות

 60המשפט

מצוותשומרשאינוהרוב,לפלסטינימ.והתרבותית

קבלתמנגנוןליצירתהשאיפהמןלהיגמלצריךאורתודוקסי,

הדתיהמיעוטהקולקטיבית.הזהותבענייןרובניהחלטות

אתיקבעשהוארצויחוסן:לעולמלאכילזכורצריך

בליהיסודיות,זכויותיוואתההחלטות,בקבלתשותפותו

 • 39I1המאזניימלשוןיהיהשתמידכךעללהסתמך

הסכמהבהשגתהצורךבדברההערכהעללחלוקקשה

אזרחיתזיקהיצירת"רקאכן,חדשה.חברתיתלאמנהרחבה,

קיומההמשךתאפשרללא-יהודימומכובדתמשמעותית

ותהיהליהדותייחודיתזיקהעלשתשמורמדינה,של

שנאמרובעתנכונימהיוהדברימ . 40Ilוצודקתדמוקרטית

נכונותמ .,-999בבכתבשפורסמו"ובעת-996בלראשונה

הקשותהמהומותפרוץעמכואבת,בצורהונתאשרה,שבה

א, IIתשסהשנהבראשבישראלהערביהמגזרביישובי

ברקהממשלהראששלליזמתוהציבוריתבתגובהולהבדיל,

להטילניתןכינראהגיסא,מאידךאזרחית"."מהפכהבדבר

סבירבסיסבכללישכילהערכהבאשרמשמעותיימספקות

שללהערכתוזהבענייןשותףאנישכזו.הסכמהלהשגת

אמנהלגבשמעשיתאפשרותחוסרבדבריונה,יוסיפרופ'

עמוקותחלוקעצמוהיהודיהציבור"ראשית,שכזו:חברתית

רובולכלול.צריכהזושתפיסההמשותפימהתכנימבשאלת

שמקורהלכהמדינתלכונןשואףהיהודי-דתיהציבורשל

שואףהלא-דתיהיהודיהציבורואילודתי,הואסמכותה

מקורכאשרהמדינהשלהיהודיאופייהאתולפתחלשמר

המשותפימהמינימומתכנישנית,חילוני.הואסמכותה

עלמקובלימאינמהשונותקהילותיועלהיהודילציבור

 • 4ו IIהפלסטינימישראלאזרחי

מאמץלעשות IIהחיוניבצורךהכרהכילינראהכן,כמו

האזרחימכלביןהשוויוניתהאזרחיתהזיקהלחיזוקמירבי

יהיההיהודיהרובכילציפייהלהוליךיכולה 42I1למדינתמ

פיעלממנושנדרשותמאלהיותרעמוקותלפשרותנכון

בחירתהכימציינתהמחברתגביזון.פרופ'שלהצעותיה

על"מבוססתליהודיותדמוקרטיותביןבשילובלעסוק

המסקנהועלאפשרי,השילובכיהמראהפוליטיניתוח

בטווח-עדיףאףואולילהצדקה,ניתןהואכיהנורמטיבית

במישורכאמור, . 43I1סבירותחלופותעל-לעיןהנראה

שילובעלהסכמההשגתכילהערכהשותףאיניהראשון,

למישורביחסהישראלית.במציאותאפשריתאמנמהיאזה

להוכיחבנטלגביזוןפרופ'נשאההאמנמבעיניספקהשני,

כיומציינתשבהעצמההיאהעדיף.אכןהואזהשילובכי



עצמיתלהגדרההיהודיהעמשלזכותואתלממש"הרצון

בהחלטיכולוהואיהודית,מדינהקיוממחייבאינו ...מדינית

ואוטונומיתגדולהיהודיתקהילהשלחיימעמלהתיישב

מבחינהניטרליתאו ...רב-לאומיתיישותבמטגרת

הצורךעלגינזוןפרופ'מטתמכתדבר,שלבטופולאומית"".

ישראלתושבירובשלהברורהלהעדפתמ"משמעותלתת

 ...ביהדותהגמתתייחדאךדמוקרטיתתהיהמדינתמכי

מרשמהואייהוכלוטהארובשלמאוויהמאתהמטכל'פתרון'

חזרהבעצמישבכך . 45ומאבק"אלימותשללתוואיבדוק

מטתייגתממנהרובנית,הכרעהעלהמבוטטתתפיטהלאותה

לבואצריכהלפשרהנכונותכילינראהבמפורש.המחברת

מטגרתליצורהאפשרותשליטודיתבבחינהגמביטוילידי

 • 46"רב-תרבותית"מדינית

הראויהפשרהלהטדרבאשרהעמדהתהאמקרה,בכל

אתלקבלישקבלתה,לטיכוייבאשרגמכמותהא,אשר

המשאתהליךשלהפעלתועצמכיגביזוןפרופ'שלהערכתה

להימנענכונותהרוביבטאבוחברתית,אמנהלהשגתומתן

תנופהלטפק"עשויבכוחו,שימושתוךהחלטותמקבלת

גביזוןפרופ'שלטפרה . 47בישראל"האזרחיתללכידותעצומה

זה.מהלךשליטודאבןבוודאיהוא

 . 112בע'שם, . 35

 . 154בע'שם, . 36

 . 158בע'שם, . 37

 . 155בע'שם, . 38

 . 162-161שם,בע' . 39

 . 162בע'שם, . 40

הליבךליזםומבגלותבישראלהליבלריתהרמוקרטיהבגולות-ומרינהרת"יחטייונהיי . 41

 . 214-2ו 3ו, 85(תש"ט)מטעיוןהפוליטי"

ו. 62בעיו,הערהלעילגיבזון, . 42

ו. 5ובע'שם, . 43

ו. 53 'בעשם, . 44

 . 150 'בעשם, . 45

יונהפרופ'טעןלמשל,נ,ןזו.בחלופההתמינהנינרבאופןגוברתהאחרונותבשנים . 46

פשרה"מציעיםשהסדריהרב-תרבותית","רמוקךטיהשלהקמתהלהעריףישני

"אינםאלהשינוייםאםאףלשיטתו, . 217בע' , 41הערהלעיליונה, :וטבירה"הוגנת

ניהערנהמתוךלקירומן,לפעולישהנונחי",התרבותי-פוליטיבאקליםאפשריים

 . 218בעישם,השינוי:בעקבותתבואהציבוריתהתמינה

 . 159בעי , 1הערהלעילגיבזון, . 47
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