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 דת ומדינה במשטרי� דמוקרטיי� 1

ולכ� ,  יש היבט פומבי� לכל דת �לדת "במאמר שהתפרס� לאחרונה אומר שלמה אבינרי ש

ואכ� ). 1995, אבינרי" (דורות בי� הדת למדינה על השליטה ברשות הרבי��התנהל מאבק ב�

 מהות הקשר  התחולל לאור� שני� מאבק עז על� דמוקרטיות ודיקטטורות �במדינות רבות 

שניי� ה� ; קיימי� חמישה דגמי� עיקריי� של הקשר בי� דת למדינה. בי� דת למדינה

(ושלושת האחרי� מיושמי� בדמוקרטיות ליברליות , דיקטטוריי� וטוטליטריי� מובהקי�

Van der Vyver, 1996, pp. XI-XLVII ;עמ, 1994, נויברגר; 396-373'  עמ, 1976, יחיא וליבמ��דו�  '

11-7.( 

.  האבסולוטיסטי החילוני�דמוקרטיי� ה� הדג� התאוקרטי והיפוכו �שני הדגמי� הלא

. הדת שולטת בפוליטיקה ואנשי הדת ה� שליטי המדינה, "הטהור"בדג� התאוקרטי 

ומיעוטי� דתיי� או , העצמה כולה היא בידי דת אחת ובידי ארגו� דתי אחד, בתאוקרטיה

אי� בתאוקרטיה הכרה . דת השלטת נרדפי� עד חרמהמיעוטי� כיתתיי� ורעיוניי� בתו� ה

כפי שהוא מתפרש על ידי ההנהגה הדתית , שכ� חוק המדינה הוא החוק הדתי, בריבונות הע�

בתאוקרטיה מתקיימת פגיעה חמורה . מפלגתיות וחופשיות�שאינה נבחרת בבחירות רב

 בימינו אי�. לבה של הדמוקרטיה המערבית והליברלית�בחירויות האזרח שה� לב

ה� בעלות סממני� , א� מדינות כמו אירא� החומייניסטית וסעודיה, "טהורות"תאוקרטיות 

 ).בסעודיה(או כפיית החוק הדתי ) באירא�(למשל שלטו� חכמי הדת , תאוקרטיי�

 במשטרי�. דתי מובהק�קיצוני ואנטי�דמוקרטי השני הוא חילוני�הדג� הלא

" מעי� דתית"ולוגיה חילונית אבסולוטית שלטת אידא" חילוניי��האבסולוטיסטיי�"

בש� האתאיז� המדינתי .  דת הרוב ודתות המיעוטי� ג� יחד�הדוחה את כל הדתות 

ובמשטר כזה ג� אי� מכבדי� את חירויות האזרח , נרדפי� אנשי דת ואנשי� דתיי�

חופש , חופש הפולח�, חופש הביטוי והאסיפה,  את חופש המצפו� והדת�הליברליות 

במשטרי� שכאלה חל איסור על ההורי� להעניק . � וחופש ההתארגנות הפוליטיתהפרסו

צרפת . לילדיה� חינו� דתי בבתי ספר ציבוריי� או פרטיי� וחל איסור על כל הוראה דתית

סי� המאואיסטית , ברית המועצות הקומוניסטית, מקסיקו המהפכנית, היקובינית

במזרח , בקובה, בצפו� וייטנא�, הצפוניתלמשל בקוריאה (ומשטרי� קומוניסטיי� אחרי� 

שנית� לראות בו את תאומו , התקרבו למודל הדיקטטורי) ברומניה ובאלבניה, גרמניה

 .דתי של המודל הדיקטטורי התאוקרטי�החילוני האנטי

דג� הכנסייה הרשמית , הדגמי� הדמוקרטיי� העיקריי� ה� דג� ההפרדה בי� דת ומדינה

 .ומודל הקהילות המוכרות
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 דג� הפרדה
דתית �במוב� של לא" (חילונית"המדינה מכריזה על עצמה כ, בדג� ההפרדה בי� דת ומדינה

. או שהיא מכריזה במוצהר על עקרו� ההפרדה" ניטרלית"או כ) דתית�ולאו דווקא של אנטי

, "חילוניות"קומוניסטית הכריזו בחוקותיה� על עצמ� כ�הודו ורוסיה הפוסט, כ� למשל צרפת

אירלנד וספרד מעדיפות את הגדרת המדינה , קות הדמוקרטיות של אוסטרליהבעוד שהחו

בי� דת " הפרדה"דווקא פולי� הקתולית כל כ� הכריזה בחוקתה על . בענייני דת" ניטרלית"כ

כ� למשל בארצות (ההפרדה בי� דת למדינה מתקיימת בדר� כלל בכל המדינה . למדינה

מוסדי �לק מהמדינה שהוא בעל סטטוס פוליטיא� ייתכ� ותתקיי� ג� בח, )הברית ובצרפת

ארצות הברית הכריזה על ). נבה בשוויי� או חבל ויילס בבריטניה'כמו קנטו� ג(מיוחד 

אלא באמצעות פרשנות , א� כי הדבר לא נעשה ישירות בחוקה, כעל עקרו� חוקתי" הפרדה"

סטורית מתו� ההפרדה בי� דת למדינה יכולה לנבוע הי. משפטית של בית המשפט העליו�

א� יתכ� שבמהל� , )כמו בצרפת(או מתו� עוינות לדת ) כמו בארצות הברית(אהדה לדת 

" ההפרדה העוינת"בעוד ש, תיתפס כפחות אוהדת לדת" ההפרדה האוהדת"ההיסטוריה 

בכל משטרי ההפרדה מקובל שהחקיקה הממלכתית צריכה . תהפו� בהדרגה לפחות עוינת

. ושאי� היא צריכה לפגוע בדת כלשהי או להעדי� דת כלשהילהיות בעלת מטרות חילוניות 

עוד מוסכ� שבמשטר ההפרדה אי� המדינה מעורבת בדת ובארגו� הדתי ואי� הדת והארגו� 

 .הדתי מתערבי� בענייני מדינה

התיקו� הראשו� לחוקה קבע כי . הברית�דג� ההפרדה הידוע מכל הוא המשטר בארצות

" (מדינה רשמית או שיאסור את חופש הדת�שליט דתהקונגרס לא יחוקק שו� חוק שי"

Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise 
thereof .(א� יש בו שתי אמירות , במשפט מפתח זה לא נאמר דבר על הפרדה בי� דת ומדינה

 Establishment)( אמירה אחת. ר הפרדת הדת מהמדינהמרכזיות שעליה� נבנתה הפרשנות בדב
Clauseהיא נועדה להבטיח . מדינתית ומועדפת,  מתייחסת להתנגדות לכינו� דת רשמית

(וזאת על ידי ניתוק הקשר הממלכתי בי� הכנסייה למדינה , פלורליז� דתי ומוסדי

(Disestablishment .פלגי� וכנסיות קיו� של � מדובר היה בפלורליז� ובדו-18במאה ה

בימינו הפרשנות . ולמעשה נשמרה העליונות של הנצרות הפרוטסטנטית, פרוטסטנטיי�

,  לקתולי��המוסכמת לחוקה בדבר הניטרליות הדתית של המדינה מתייחסת לכל הדתות 

 וההתייחסות לכל הדתות פירושה שוויו� כל הדתות בפני �למוסלמי� ולאחרי� , ליהודי�

 -Establishment Clauseבעוד שה". רשמית" שדת כלשהי תהיה דת החוק ודחיית אפשרות

האמירה , פרסו� בא להג� על המדינה מפני שלטו� דתי והשפעה דתית'המזוהה ע� תומאס ג

 באה לגונ� על הדת והכנסיות מפני כוחה Free Exercise Clause)(השנייה העוסקת בחופש הדת 

יסו� מדגישה את האוטונומיה של מוסדות הדת יימס מד'אמירה זו המזוהה ע� ג. של המדינה

 החירות הדתית -18ג� בעניי� זה יש לזכור שבמאה ה. המצפו� והפולח�, ואת חופש הדת

א� בהדרגה הוחלה , בלבד) ולעתי� לנוצרי� פרוטסטנטי�(הייתה חירות דתית לנוצרי� 

 .מאמיני��חירות זו על כלל המאמיני� וג� על הלא

א� למעשה התיקו� הראשו� לחוקה הביא , ת הברית על הפרדהאי� מדובר בחוקת ארצו

 המפרידה בי� wall theory)" (תאוריית החומה"בעקבות כ� פותחה . להפרדה בי� דת למדינה

ר ' אצל רוג-1643 מופיעה כבר בwall of separation)" (החומה המפרידה"תפיסת . דת ומדינה
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ה המפרידה בי� גינת הכנסייה וישימו� החומ"ויליאמס שדיבר על התפיסה הפוריטנית של 

" חומה"פרסו� אימ� לו דימוי זה של 'ג. de Witte and Green, 1996, pp. 507)" (העול� הזה

(ושופט בית המשפט העליו� הוגו בלק אמר בפסק די� מפורס� , המפרידה בי� דת למדינה

Everson vs Board of Education, 1947 (חומה בי� הכנסייה תיקו� הראשו� לחוקה בנה"שה 

עוד ". לא נסכי� לשו� סדק בחומה. חומה זו צריכה להיות גבוהה ובלתי חדירה. והמדינה

 :קבע השופט בפסק די� היסטורי זה מה� עקרונות ההפרדה

The "establishment of religion" clause of the First Amendment means at least this: Neither 
a state nor the Federal Government can set up a church. Neither can pass laws which aid 

one religion, aid all religions, or prefer one religion over another. Neither can force nor 
influence a person to go to or remain away from church against his will or force him to 

profess a belief or disbelief in any religion. No person can be punished for entertaining or 
professing religious beliefs or disbeliefs, for church attendance or nonattendance. No tax in 

any amount, large or small, can be levied to support any religious activities or institutions, 
whatever they may be called, or whatever form they may adopt to teach or practice 

religion. Neither a state nor the Federal Government can, openly or secretly, participate in 
the affairs of any religious organization or groups and vice versa. In the words of Jefferson, 

the clause against establishment of religion by law was intended to erect "a wall of 
separation between church and State." 

 )55' עמ, Thieman- ,1996מצוטט ב(

 ניסחו שופטי בית המשפט העליו� מחדש בחדות Wallace vs Jaffree, 1985)(בפסק די� אחר 

 :ובבהירות את עקרונות ההפרדה כדלקמ�

The Government [must] maintain strict neutrality, neither aiding nor opposing religion. 
...Government in our democracy, state and nation must be neutral in matters of religious 
theory, doctrine and practice... The First Amendment mandates governmental neutrality 

between religion and religion, and between religion and non-religion. ....The Government 
must pursue a course of complete neutrality toward religion. 

 )56' עמ, Thieman- ,1996מצוטט ב(

שלפיה המדינה אינה רשאית לכפות על אזרחיה , תיקו� זה נות� ביטוי לתפיסה האמריקאית

הדג� האמריקאי מימש בעצ� . דת כלשהי והיא מנועה מלהתערב בפעילות הדתית החופשית

 חופשית כנסייה"שאיחד את איטליה ושא� ל, Cavour)(את חזונו של הרוז� קאמיליו קאבור 

 .באמצעות הפרדה בי� דת ומדינה" במדינה חופשית

שאי� , הברית הוא שאי� המדינה מעדיפה דת כלשהי�פירושו של עקרו� ההפרדה בארצות

. הממשל האמריקאי מאמ� דוקטרינה דתית כלשהי ושאסורה אפליה דתית מכל סוג שהוא

שהייתה , )נייני דתאת איסור מעורבות המדינה בע" (המרחיבה"על פי הגישה המשפטית 

 -80 ועד ראשית שנות ה-40דומיננטית בבית המשפט העליו� של ארצות הברית מסו� שנות ה

אי� הממשל רשאי להיות מעורב בכל נושא דתי ואי� הוא , אי� לממ� בכספי ציבור כל עניי� דתי

הברית לבטל את התפילות �לכ� הוחלט בארצות. בדר� כלשהי דת או כתות" לעודד"אמור 



10 

ה� תפילות כלליות וה� דקת דומיה שאינ� , ה� תפילות הייחודיות לדת מסוימת(בתי הספר ב

מרישו� ההשתייכות הדתית , להימנע מהטבעת סמלי� דתיי� על בולי�, )קשורות לדת אחת

הגישה המרחיבה . במקומות ציבוריי�) כגו� צלב(במרש� האוכלוסי� ומהצבת סמלי� דתיי� 

אלא ג� לקיומ� ) חובה או רשות(ורי דת ממלכתיי� בבתי הספר לא רק מתנגדת בתוק� לשיע

של שיעורי דת לאחר שעות הלימודי� במתקני בתי הספר הציבוריי� וכ� לכל סיוע ממשלתי 

מדע "עוד מתנגדת הגישה המרחיבה ללימוד . לשיעורי דת פרטיי� מחו� לכותלי בית הספר

ע� . קובל על היווצרות החיי� והעול�בצד הלימוד המדעי המ) (creation science" הבריאה

הגישה . הברית יש מחלוקות על משמעות ההפרדה בי� דת ומדינה�ג� בארצות, זאת

מסתמכת על פירוש דווקני של ) את איסור מעורבות המדינה בענייני דת" (המצמצמת"

מותר למדינה , כל עוד אי� העדפה של דת או של כנסייה כלשהי, על פיה. האמור בחוקה

שבה כל תלמיד יכול להתפלל (ו� בבתי ספר דתיי� ומותר לה להנהיג דקת דומייה לתמ

אפשר ג� להציג את חילוקי הדעות בי� ). בהתא� לאמונתו או לא להתפלל בהתא� להשקפתו

כמחלוקת בי� אסכולה הדוגלת בהפרטה מלאה של הדת " המצמצמת"ו" המרחיבה"הגישה 

 המבקשת לשמר פרהסיה שהיא לפחות דתית ונסיגתה הטוטלית מהפרהסיה לבי� אסכולה

מעניי� בהקשר זה שהארגוני� . (במידת מה ג� א� אינה מזדהה ע� דת זו או אחרת

 ".)המרחיבה"היהודיי� הגדולי� בארצות הברית תמכו רוב� ככול� בגישה 

אלא על שאיפה , הברית אינה מעידה על עוינות לדת כלשהי�הפרדת הדת מהמדינה בארצות

השופט הארי . יננטיות של דת אחת ובכ� להג� על חירות� של כל הדתות והכתותלמנוע דומ

 ניסח את התפיסה האמריקאית בצורה קולעת באומרו שההפרדה בי� דת Blackmun)(בלקמו� 

כבוד "בתפקידיו ובפעולותיו היא חיונית דווקא כדי להבטיח " חילוני"למדינה בממשל שהוא 

ותפיסות חילוניות , אית היא חברה דתית מאודהחברה האמריק". לפלורליז� הדתי

אבותיה ומייסדיה . דתיות היו בה תמיד נחלת מיעוט שולי וחסר השפעה�מיליטנטיות ואנטי

) וושינגטו�' ורג'ג" (עמודי תוו� של החברה האזרחית) "ובמוסר(של ארצות הברית ראו בדת 

, הברית�ווקא בארצותד). ו� אדאמס'ג" (גורמי� הכרחיי� לריסו� יצרי� שלטוניי�"ו

 In God We"כל שטר כס� וכל מטבע נושאי� את המילי� , המקיימת הפרדה בי� דת ומדינה
Trust "וש�: השופטי� וחברי הקונגרס מסתיימת במילי�, השרי�,  האמוני� של הנשיאעתב

"So Help Me God ."ישיבות הקונגרס ובתי הנבחרי� במדינות השונות נפתחות בתפילה ,

הברית פועלת מערכת חינו� �דווקא בארצות.  מכריז שוב ושוב על ימי תפילה והודיהוהנשיא

המדינות השונות . ( רחבה ופלורליסטית� מג� הילדי� ועד האוניברסיטה �דתית פרטית 

בתנאי שאינ� מתני� את הכניסה לבית , מעניקות תמיכה מסוימת לבתי ספר פרטיי� דתיי�

, נוצריי�� דתיי�חלק מחגיה הרשמיי� של ארצות הברית ה�). הספר באורח חיי� דתי מסויי�

הברית �בצבא ארצות.  מורידי� את הדגל לחצי התור� לזכר צליבתו של ישו-Good Fridayוב

 נוהג שאי אפשר להעלותו על הדעת במדינה עוינת �משרתי� כמרי� צבאיי� ורבני� צבאיי� 

מעידה א� היא על גישה ) נה דתיתג� על פעילות שאי(, פטירת הכנסיות מתשלו� מס. לדת

 וזאת בהתא� לכוונות ולערכי� של �א� שכל הגישות אוהדות ביסוד� לדת . אוהדת לדת

, מדובר בעיקר בכנסיות פרוטסטנטיות פונדמנטליסטיות( יש חוגי� דתיי� �אבות החוקה 

 הרואי� בהפרדה הקיצונית בי� דת למדינה) בכנסייה הקתולית וביהדות האורתודוקסית

(ביטוי של עוינות לדת ) את איסור מעורבות המדינה בענייני דת" המרחיבה"שביסוד הגישה (

Liebman, 1997, p. 14 .(את איסור מעורבות המדינה בענייני דת " המצמצמת"הגישה , לדיד�
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 �ניטרליות ממלכתית יש פרשני� שמדברי� אפוא על שתי גישות של . היא יותר אוהדת לדת

(או א� מיטיבה ) undiscriminatory (וניטרליות לא מפלה) strict neutrality(ת ניטרליות דווקני

benevolent) (Wald, 1996, p. 79; Thieman, 1996, pp. 61.( 

יש להדגיש שהטקסי� הדתיי� הפומביי� והסמלי� הדתיי� הממלכתיי� אינ� נוגעי� בדר� 

כ� ). � הכלל המעיד על הכללהחגי� הלאומיי� הנוצריי� ה� היוצא מ. (כלל לדת מסוימת

ושבועת האמוני� , למשל התפילות בפתיחת מושב הקונגרס ה� של אנשי כמורה מכל הדתות

הסוציולוג ברו� קימרלינג טוע� שבעצ� . מתייחסת לאלוהי� במוב� הכללי ולא לישו הנוצרי

הדיו� ). 1995, קימרלינג(שספגה אל תוכה מרכיבי� מדתות שונות " דת אזרחית"מדובר פה ב

ודאי , ע� זאת. היהודית נוצרית אולי ממחיש תפיסה זו!) לא הדת" (הציוויליזציה"הרווח על 

, גוטמ�" (גוו� נוצרי"היא בעלת " הדת האזרחית"יהיו מי שיטענו שאפילו בארצות הברית 

 ).10' עמ, 1996

לדת יש שמקורה דווקא בעוינות . א� לא תמיד נובעת ההפרדה בי� דת למדינה מאהדה לדת

בעוד שבארצות הברית ההפרדה נבעה . וצרפת היא דוגמה לכ�, וברצו� לקצ� את כנפיה

 �לפחות בהתחלה מפלורליז� של כנסיות ומהרצו� להימנע מהשתלטות של כנסייה אחת 

אי� ספק שאחד מיעדי . ומגמת ההפרדה כוונה כנגדה, יכולה�בצרפת הייתה כנסייה אחת כל

אריסטוקרטי � המלוכנישבצוותא ע� הממסד, ה הממסד הדתי הי1789המהפכה הצרפתית בשנת 

הדת הקתולית , בצרפת שלפני המהפכה שלט המל� בחסד האל". המשטר היש�"גיל� את 

היא . המהפכה שינתה כל זאת. הייתה דת המדינה והמיעוטי� הדתיי� היו בעלי מעמד נחות

ית והקימה במקומה ביטלה את האוטונומיה של הכנסייה הקתול, הכריזה על חופש הדת

 1791כ� הנהיגה צרפת בשנת . שכוהניה הוצרכו להישבע למדינה, כנסייה בחסות המדינה

 נאסרה הצגת סמלי� דתיי� בפומבי 1795בשנת . נישואי� אזרחיי� ופעלה ג� לחילו� החינו�

נסיגה מתפיסת . ונקבע שהרפובליקה אינה מכירה בשו� דת ולא תממ� שו� שירות דתי

כשנפוליו� חת� על קונקורדט ע� הכנסייה הקתולית שבו נקבע , 1801תה בשנת ההפרדה היי

ע� שוב� של הבורבוני� . בו כי הדת הקתולית היא דתו של הרוב המכריע של הע� הצרפתי

חו� . ובו נקבע כי הדת הקתולית היא דת המדינה, רטר חדש'הוענק לכנסייה צ, לכס המלוכה

אז . 1905ת קצרות לא השתנה מצב דברי� זה עד משינויי� בלתי משמעותיי� ולתקופו

המדינה . וכ� חלה הפרדה מלאה בי� דת למדינה, בוטלה כל הכרה חוקתית בדת או בכנסייה

הדת . הפקיעה את אדמות הכנסייה ובנייני הכנסייה וחדלה לממ� את הכנסייה ואת כמריה

(פובליקה הרביעית א� חוקות הר, )1944-1940(חזרה למעמדה הרשמי בתקופת משטר וישי 

. שוב שללו ממנה כל מעמד רשמי והכריזו על חילוניות המדינה) 1958(והחמישית ) 1946

כשבתי המשפט דחו ה� , חילוניות המדינה הופגנה לאחרונה בצורה קיצונית במערכת החינו�

עתירה של מוסלמית שדרשה להופיע ברעלה בבית הספר הממלכתי וה� עתירה של יהודי 

 הגו� �" מועצת המדינה"בשני המקרי� פסקו שופטי .  אותו מלימודי� בשבתשדרש לפטור

 שחילוניות מערכת החינו� הממלכתית מונעת מה� להיענות �המשפטי העליו� לענייני מנהל 

החילוניות הרשמית של המדינה אינה מונעת עריכת טקסי מדינה רשמיי� , ע� זאת. לעותרי�

 נער� בכנסייה זו טקס האשכבה הממלכתי לנשיא לאחרונה(וחגיגיי� בכנסיית נוטרד� 

ניסיונו . לכנסייה הוחזר רוב רכושה וג� מומנו חלק מבתי הספר הדתיי�, יתר על כ�). מיטרא�
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של הנשיא מיטרא� בסו� שנות השמוני� לקצ� בסיוע הממשלתי לבתי הספר הדתיי� נכשל 

 .לאחר הפגנות המוני� סוערות

דינה שמקורה בעוינות לכנסייה היא ההפרדה שהייתה דוגמה נוספת להפרדה בי� דת למ

מקור העוינות היה התנגדותה של . 1929 ועד שנת -1860נהוגה באיטליה מאז איחודה ב

 לאיחודה של � שהצטמקה מאוחר יותר למדינת הוותיק� של היו� �" מדינת הכנסייה"

סוליני והאפיפיור הפרדה זו התמוטטה כליל ע� חתימת ההסכמי� הלטרניי� בי� מו. איטליה

 מהפרדה גמורה לכינונה של מעי� דת �שהעבירו את איטליה מקוטב אחד לשני , 1929בשנת 

 . רשמית

 כ� למשל קרה במעבר מברית המועצות �ייתכ� ג� מעבר מהפרדה עוינת להפרדה אוהדת 

 .קומוניסטיות�ופולי� הקומוניסטיות אל רוסיה ופולי� הפוסט

, בי� שמקורה באהדה לדת ובי� שמקורה בעוינות כלפיה, ינהיש לציי� שהפרדת הדת מהמד

נועדה להבטיח את חירויות הפרט ואת השוויו� למיעוטי� דתיי� ולא דתיי� ולמנוע מאבקי 

א� היו מקרי� של הפרדה עוינת שהידרדרה לדיכוי הדת ולפגיעה בחירויות היסוד של . דת

 1917,  במקסיקו1911,  בצרפת1789(כ� קרה בעיקר לאחר מהפכות אלימות . מאמיני�

או " עממיי�", "מהפכניי�"שהביאו לכינו� משטרי עריצות ) ' בסי� וכו1949, ברוסיה

 .קומוניסטיי�

 דג� הכנסייה הרשמית
שבו , Established Church)(דג� דמוקרטי שני של דת ומדינה הוא דג� הכנסייה הרשמית 

הכנסייה האנגליקנית . נסייה ממלכתיתככ) ובדת מסוימת(המדינה מכירה בכנסייה מסוימת 

הכנסייה הפרסביטריאנית בסקוטלנד מאז האיחוד ע� אנגליה , Church of England)(באנגליה 

, בנורבגיה, בדנמרק, לותרנית בשבדיה�הכנסייה האונגלית, Church of Scotland) (-1706ב

 כל אלה נהנות �ה מזרחיות ביוו� ובולגרי�הכנסיות האורתודוקסיות, באיסלנד ובפינלנד

א� ההפרדה תהיה , -1996בשבדיה מעמד זה בוטל ב" (כנסייה רשמית"על חוקתי של �ממעמד

א� אי� , ג� ברוב הקנטוני� בשוויי� קיימת כנסייה רשמית). 2000בתוק� רק החל משנת 

בליכטנשטיי� ובחלק ממדינות אמריקה , במונקו, במלטה. כנסייה רשמית לשוויי� כולה

בעוד שבדג� , עדפת הכנסייה הקתולית בחוקה היא סמלית והצהרתית גרידאה, הלטינית

מטע� זה מקובל . פוליטית ומוסדית, סקנדינבי יש לכ� ג� משמעות אופרטיבית�הבריטי

 Endorsed" (הכנסייה הנתמכת"לכנות את הדג� המתו� יותר של הכנסייה הרשמית בש� 
(Church) ראו , על מושג זה(Durham, 1996, pp.20. 

ניתנת עדיפות ממלכתית " הנתמכת"או " הרשמית"בדג� הכנסייה , שלא כמו בדג� ההפרדה

סקנדינבי קיימת מעורבות מסוימת �בדג� הבריטי. וסמלית לכנסייה מסוימת ולדת מסוימת

 מעורבות רבה ומשמעותית יותר ממעורבות הכנסייה והדת �של המדינה בכנסייה ובדת 

. דינתית זו היא עדות לכ� שבעבר הכנסייה הייתה זרוע שלטוניתמעורבות מ. בענייני המדינה

שההעדפה הממלכתית של דת מסוימת ושל כנסייה מסוימת מתקיימת , חשוב ע� זאת לציי�

אל כתות , במקביל ליחס סובלני ושוויוני אל זרמי� דיסידנטי� בתו� הכנסייה הרשמית
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זאת . כל הנושאי� המשמעותיי�ודתות אחרות וג� כלפי אידאולוגיות חילוניות כמעט ב

שבה� הסובלנות כלפי דתות אחרות היא חלקית , )כגו� אירא�" (מדינות איסלאמיות"לעומת 

שבה� היה , )כגו� ספרד בתקופת פרנקו(וג� לעומת מדינות קתוליות אוטוריטריות , ומוגבלת

 .שוויו� בולט ומפלה כלפי דתות אחרות�אי

שבה המל� או המלכה עומדי� , מית היא אנגליההדוגמה המובהקת לדג� הכנסייה הרש

בסקוטלנד אותו מונר� עצמו הוא ראש הכנסייה הרשמית (תמיד בראש הכנסייה הרשמית 

ולכ� המל� אינו יכול , מי שאינו אנגליקני לא יוכל לעול� לשבת על כס המלוכה). הסקוטית

 -1978ב( הקתולית  ג� אוסר על המל� להתחת� ע� בת הדת1700חוק משנת . להמיר את דתו

). שכ� בשנה זו נשא לאישה קתולית, נאל� הנסי� מקנט לוותר רשמית על כל טענה לכתר

המל� נשבע ע� הכתרתו , 1688 משנת Coronation Oath Act)" (חוק שבועת ההכתרה"בהתא� ל

 to maintain the]" (כדת רשמית[לשמור על הדת הרפורמית הפרוטסטנטית שנקבעה בחוק "
Protestant Reformed Religion established by law .( מג� האמונה"עוד עליו להכריז על עצמו כעל) "

(Defender of the Faith פרוטסטנטית � הנוצרית,אלא האמונה האחת,  לא כל אמונה�)(Cumper, 
1996, pp. 214-215) .כל , "אמונה"רלס ידוע ברצונו להמיר שבועה זו בשבועה להג� על 'הנסי� צ

, דגל המדינה מורכב מצלב כפול שהוא סמל נוצרי מובהק). מונה שהיא ולא האמונה האחתא

". מג� האמונה"וג� על מטבעות המדינה מוטבעי� על יד שמו של המונר� ראשי התיבות 

כגו� טקס הכתרת המונר� או טקסי , הכנסייה הרשמית ג� מארגנת טקסי� ממלכתיי�

ובה� ,  הבישופי� הבכירי� של הכנסייהעשרי� ושישה. אשכבה לנופלי� במלחמה

כלורדי� "יושבי� בבית הלורדי� מתוק� תפקיד� , הארכיבישופי� של יורק וקנטרברי

 שמתקבלי� measures)(כל חוקי הכנסייה הרשמית וכלליה . Lords Spiritual)" (רוחניי�

משנה שאי� ואי� זה (חייבי� באישור הפרלמנט ) General Synode(באסיפת הכנסייה הכללית 

1588ספר התפילות הרשמי של הכנסייה אושר על ידי הפרלמנט ב). בו בדר� כלל רוב אנגליקני

עת אושר התיקו� המאפשר מינוי גברי� גרושי�  (�1990 ולאחרונה ב�1872ב, �1662ב, �

מינוי . Cumper, 1996, pp. 218)) (כשנשי� אושרו לכהונה בדרגות הזוטרות (�1994וב) לכהונה

והבישופי� של הכנסייה נעשה על ידי המונר� ) של קנטרבורי ויורק(בישופי� הארכי

בדר� כלל ראש הממשלה מאשר את המלצות ועדות המינויי� . ראש הממשלה" המלצת"ב

ר ' מינתה ראש הממשלה מרגרט תאצ-1981כ� למשל ב. א� אי� זה כ� תמיד, של הכנסייה

הכלל .  בסול� העדיפויות של הכנסייהלתפקיד הבישו� של לונדו� את המועמד שהיה שני

המערב את ראש הממשלה במינוי הבישופי� יכול להוביל לסיטואציה שבה ראש ממשלה 

באנגליה . יעסוק במינוי� של בישופי� לכנסייה הרשמית) נוצרי�ואולי א� לא(אנגליקני �לא

מי שאומר  המאפשר להעמיד לדי� פלילי כל Law of Blasphemy)(קיי� ג� חוק חילול הש� 

כל מי שמחר� את הדת הנוצרית חותר בדבריו : "זו לשו� החוק. דברי כפירה כנגד הנצרות

 ,to reproach the Christian Religion is to speak in" subversion of the law) ("Cumper" (תחת החוק
1996, pp. 223.( 

 נעשה ניסיו� -1991ב(בוטל החוק לא ,  לא הועמד איש לדי� בעוו� חילול הש�1922א� כי מאז 

א� הדבר לא , של מוסלמי� להעמיד את הסופר סלמ� רושדי לדי� בהתא� לאותו חוק

 .)הסתייע שכ� החוק מדבר במפורש על חירו� הדת הנוצרית ולא על פגיעה בדת כלשהי

שבכל בית ספר ממלכתי תתקיי� תפילה , -1988עוד נהוג באנגליה על פי חוק שהתקבל ב
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 באנגליה ובוויילס מקובל -county schoolsברוב ה. daily act of collective worship)(ית יומית קיבוצ

התפילה צריכה להיות בכללותה או ברובה בעלת אופי נוצרי רחב המשק� את עיקר "ש

" (וזאת מבלי להתייחס במיוחד לכנסייה או לזר� נוצרי, המסורת של האמונה הנוצרית

(Cumper, 1996, pp. 237 .מועצה המקומית "נית� לפנות ל,  רוב הילדי� אינ� נוצרי�א�

לבקש , )Local Standing Advisory Council on Religious Education" (המייעצת בענייני חינו� דתי

נוס� לתפילה . פטור מהתפילה לכל הילדי� או למקצת� ולבקש לקיי� תפילה חלופית

אבל כ� או אחרת רשאי� ההורי� , תיי�מתקיימי� שיעורי דת בבתי הספר הממלכ, היומית

 .להוציא את ילדיה� ה� מהתפילה היומית וה� משיעורי הדת

קיי� באנגליה קשר עמוק בי� כנסייה , שבה קיימת זיקה עזה בי� דת ולאומיות, בדומה ליהדות

ייתכ� שמצב הדברי� באנגליה ובארצות ". הכנסייה יצרה את האומה"ויש טועני� ש, ואומה

.  הוא טיפוסי למדינות לאו� שבה� הלאו� הדומיננטי מזוהה ע� דת מסוימתסקנדינביה

 ".הלאומית"לדומיננטיות של הלאו� מתלווה העדפה מסוימת של דתו , במקרה כזה

א� כמה , בריטניה היא מדינה שבה כל האמונות שוות"יש הגורסי� בציניות ברוח אורוול ש

� זאת צרי� לומר שההעדפה הרשמית אינה פוגעת ע, Cumper, 1996, pp. 241)" (מה� שוות יותר

תיתכ� אפוא שיטה . כלל בחירויות הדת של בני כל הדתות והכתות האחרות בבריטניה

כש� , המעניקה מעמד סמלי בכיר לדת אחת בלי למסד הפליה של ממש של דתות אחרות

תות א� למעשה יש בה ד, שתיתכ� שיטה המעניקה לכאורה מעמד רשמי שווה לכל הדתות

 .המופלות לרעה

-1943בשני� (איטליה היא דוגמה למדינה שעברה מדג� של דת מדינה בתקופה הפאשיסטית 
כנסייה " לדג� של �ולבסו� , )1984-1947בשני� " (מעי� כנסייה רשמית"לדג� של ) 1929

 נאמר שהדת הקתולית היא הדת היחידה של 1929בהסכמי� הלטרניי� של ". נתמכת

, עוד נקבע בה� שלכנסייה חלק נכבד במורשת הלאומית האיטלקית. המדינה האיטלקית

פאשיסטית �החוקה הפוסט. ומסיבה זו הונהגו לימודי דת חובה בבתי הספר הממלכתיי�

אמנ� הבטיחה חירות שווה לכל הדתות ועמדה על כ� שהמדינה והכנסייה ה� בלתי תלויות 

 ימשיכו להסדיר את יחסי המדינה א� מאיד� גיסא נקבע שההסכמי� הלטרניי�, וריבוניות

 ביטלה איטליה את הסעי� הבעייתי בהסכמי� הלטרניי� שקבע כי 1984רק בשנת . והכנסייה

ע� זאת נשמרה העדפה סמלית ". הדת היחידה של המדינה האיטלקית"הדת הקתולית היא 

שלא כמו ". המורשת האיטלקית"ה� חלק מ" עקרונות הקתוליות"של הקתוליות באמירה ש

בתקופה הפאשיסטית בוטלה חובת שעורי הדת בשנה זו בבתי הספר הממלכתיי� א� ה� 

ג� ספרד עברה ). 13' עמ, ראו גוטמ�, על איטליה(נשארו כלימודי רשות בתכנית הלימודי� 

על פי החוקה (מטמורפוזה דומה מדת מדינה בתקופת פרנקו למצב חוקתי של כנסייה נתמכת 

 הדת והפולח� והתחשבות אוהדת של המדינה בכל האמונות בחוקה הובטחו חופש). -1978מ

. סמלית� החוקתיתובכ� נשמרה העדפתה, א� רק הכנסייה הקתולית הוזכרה בשמה, והכנסיות

, ה� באיטליה וה� בספרד מממנת המדינה את פעולות הכנסייה באמצעות מס מדינה מיוחד

 .המוטל על הבוחרי� להיות מאמיניה וחבריה
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 כרותדג� העדות המו
ה� בגרמניה הוויימארית . דג� העדות המוכרות מקובל בכמה וכמה מדינות מערב אירופיות

 1989-1949במערב גרמניה בשני� (וה� ברפובליקה הפדרלית שלאחר מלחמת העול� השנייה 

זאת ; המדינה לא מזדהה עקרונית ע� דת מסוימת) 1989ובגרמניה המאוחדת מאז שנת 

 הדמוקרטית גרמניה". מדינה נוצרית"שהייתה רשמית , 1918שלפני בניגוד לגרמניה הקיסרית 

). Heckel, 1996, pp. 196" (מזירת הקרב התאולוגית"נסוגה , ה� של ויימאר וה� של בו� וברלי�

. בענייני דת ומדינה באופ� עקרוני" ניטרלית"והמדינה היא , רשמית�אי� בה כנסייה ממלכתית

 לא בענייני מינוי �י� מעורבות של המדינה בענייני הכנסייה א, בניגוד לדג� הכנסייה הרשמית

א� כנהוג אפילו בדג� ההפרדה האמריקאי או . וקידו� כמרי� ולא בעניי� ספר התפילות

מה שמשק� את העובדה , חלק מחגיה הרשמיי� של גרמניה ה� חגי� נוצריי�, הצרפתי

מוכרות , ד לדג� ההפרדהובניגו, ע� זאת. שהרוב המכריע של האוכלוסייה הוא נוצרי

ומקובלת התפיסה שהמדינה מעניקה , הכנסיות על ידי המדינה הגרמנית כתאגידי� מיוחדי�

. תחבורה וסעד, בריאות, לאוכלוסייה כפי שהיא מעניקה לה שירותי חינו�" שירותי דת"

 וחלק מ� הכמרי� ה� עובדי מדינה בעלי, בניית חלק ממבני הכנסיות ממומנת מכספי המדינה

המוטל על האזרחי� , "מס כנסיות"החלק הארי של מימו� הכנסיות בא מ. מעמד מיוחד

הרוב (אזרח יכול להודיע על פרישתו מהכנסייה אליה השתיי� . והנגבה ע� מס ההכנסה

א� אזרח כזה לא יוכל ליהנות , ואז אי� גובי� ממנו את מס הכנסייה, )הגדול אינו עושה זאת

). 'קבורה דתית וכו, נישואי�, טבילה, ות בטקסי הקהילההשתתפ" (שירותי הכנסייה"מ

א� הורי� לילדי� שאינ� רוצי� , נהוג בבית הספר לקיי� תפילות ושיעורי דת, בדומה לכ�

מורי . יכולי� לפטור עצמ� מחובת שיעורי הדת, )14מגיל (והילדי� עצמ� , )14עד גיל (בכ� 

נו� הממלכתיות וה� הכנסייה חייבי� וה� רשויות החי, הדת בבתי הספר ה� עובדי מדינה

מקובל להכיר , לש� הבטחת הצרכי� הדתיי� ושירותי הדת. לאשר את הסמכת� להוראה

ואכ� בגרמניה מכירי� ". עדות מוכרות"ולמעשה ה� מעי� , בכל העדות העיקריות במדינה

ינה  מד�בבלגיה . (היהודית ולאחרונה ג� בעדה המוסלמית, הפרוטסטנטית, בעדה הקתולית

, הפרוטסטנטית,  המדינה העניקה הכרה לקהילייה הקתולית�נוספת שבה נהוג דג� זה 

מצייני� בגרמניה את דתו של , שלא כמו בארצות הברית). היהודית והמוסלמית, האנגליקנית

. א� מותר לכל אזרח להכריז על התנגדותו לרישו� זה, אד� במרש� האוכלוסי� הרשמי

דיני . ניה נישואי� וגירושי� רשמיי� ה� א� ורק אזרחיי�בגרמ, בדומה לארצות הברית

 .האישות ה� ניטרליי� לחלוטי� מהבחינה הדתית ושווי� לבני כל הדתות

" ליברלית"קומוניסטית נהוג דג� העדות המוכרות במתכונת מעט שונה ו�בהונגריה הפוסט

, מרש� האוכלוסי�כ� בהונגריה אי� מצייני� את דתו של אד� ב. יותר מזו הנהוגה בגרמניה

שיעורי הדת במערכת החינו� הממלכתית מוגדרי� , "עובדי מדינה"מורי הדת אינ� מוגדרי� 

 .Foldesi, 1996, pp(ואי� מתירי� לקיי� תפילות בי� כותלי בית הספר " חובה"ולא כ" רשות"כ
, לי דתיהכללי� הליברליי� יותר הנהוגי� בהונגריה נועדו למנוע לח� חברתי �פורמ). 243-262

כמו " (שיעור חובה"שהרי קיי� הבדל חברתי ופסיכולוגי א� ילד משתחרר בבית הספר מ

 ).כמו שנהוג בהונגריה" (שיעור רשות"או שאינו נרש� ל) שנהוג בגרמניה

המדינה מכירה " אמרה ש1937חוקת " (הכנסייה הנתמכת"בעבר אימצה אירלנד את דג� 

 �1972ב"). שומרת האמונה של רוב האזרחי�...במעמדה המיוחד של הכנסייה הקתולית
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של " המעמד המיוחד"עברה ג� היא לדג� הקהילות המוכרות כשביטלה במשאל ע� את 

, גוטמ�(באירלנד מוכרות כל הקהילות הדתיות שפעלו בעת כינו� החוקה . הכנסייה הקתולית

 ).12' עמ, 1996

פעולה הדוק של המדינה ע� נית� לסכ� ולומר שדג� הקהילות המוכרות מבוסס על שיתו� 

ג� מדינות . העדפה של אחת מה� ועל מימו� ממלכתי של שירותי הדת�על אי, כל הכנסיות

קרובות , שבעבר השתייכו לדג� הכנסייה הרשמית, כגו� ספרד ואיטליה, קתוליות מובהקות

 .היו� יותר לדג� הקהילות המוכרות

חופש דת . ש דת וחופש מדתהמשות� לכל המשטרי� הדמוקרטיי� הוא שיש בה� חופ

לקיי� את פעילותו הדתית באי� ) כגו� כנסייה(מוגדר כחופש של כל דת או ארגו� דתי 

חופש של כל אד� לדבוק בדתו ובאמונתו ולקיי� את מצוותיה ופולחניה ללא "מפריע ו

, "החופש לעשות את אשר הדת מצווה"יש חילוקי דעות הא� חופש דת זה הוא ". הפרעה

א� לא , כ� למשל לפי ההגדרה הראשונה" (ש לעשות את כל מה שהדת מתירההחופ"או 

עוד מקובל שמותר ). נית� לאסור ריבוי נשי� על אזרח מוסלמי, לפי ההגדרה השנייה

, ")החופש לעשות את אשר הדת מצווה("אפילו בהגדרתו המצמצמת , לפגוע בחופש הדת

 לפגיעה בסדר הציבורי או לפגיעה ,לשפיכות דמי�, א� קיו� מצוות הדת יביא לאלימות

כ� למשל אסרה הדמוקרטיה ההודית שרפת אלמנות שהיא . קשה בזכויות אזרח אחרות

לכבוד , כיוו� שמעשה זה פוגע בזכות הדמוקרטית של האישה לחיי�, מצווה הינדואית

אסרה ג� הדמוקרטיה האמריקאית על , מחמת פגיעה בסדר הציבורי. ולחירות

ועוד אסרה הדמוקרטיה .  ריבוי נשי� המותר על פי דת� ואמונת�המורמוני� לקיי�

האמריקאית על הורי� למנוע טיפול רפואי מילדיה� וזאת בש� האמונה שמחלות ה� 

בתי . ענישה אלוהית על חטאי� ואמונה לא מלאה ואל לאד� להתערב בענישה האלוהית

שכזה מהווה " הדתחופש "המשפט האמריקאיי� קבעו שסיכו� חייה� של הילדי� בש� 

הפרה ברורה וקיצונית של זכות הילדי� לחיי� וזכות זו גוברת במקרה זה על חופש הדת 

)Wald, 1996, p.75 .(חירותו של כל אד� שלא לקיי� את מצוות "חופש מדת מוגדר כ

הצהרה דתית , פולח� דתי, טקס דתי, במדינה דמוקרטית אי� כופי� מוסד דתי". הדת

, בה� כבוד האד�, אד� כדי לממש את חירויות האזרח המקובלותומחויבות דתית על 

במדינות דמוקרטיות . חופש הנישואי� ושוויו� בפני החוק, חופש המצפו�, חופש הביטוי

להוציא אולי סגירת חנויות בימי חג (אי� מטילי� על האזרח כל הגבלות מטעמי דת 

המוטלות על " מגבלות"� א� ספק א� נית� לראות בכ, דתיי� שה� ג� ימי חג רשמיי�

חופש הדת יכול להתקיי� ג� במדינות שקיימת בה� הפרדה בי� הדת למדינה ). האזרח

. ובלבד שמדובר במשטר דמוקרטי, וג� א� הפרדה זו מקורה ההיסטורי בעוינות לדת

סמלית של דת אחת �חופש מדת יכול להתקיי� ג� במדינות בה� יש העדפה ממלכתית

 ".יתהכנסייה הרשמ"בשיטת 

בי� הכנסיות והזרמי� השוני� בתו� הדתות , הפגיעה בשוויו� בפני החוק בי� הדתות השונות

מאמיני� אסור שתהיה קשה ותיגע בענייני� מהותיי� הנוגעי� לחירויות �ובי� מאמיני� ולא

, )דג� ההפרדה(כ� למשל הכרזת חגי� נוצריי� כחגי� רשמיי� בארצות הברית . האזרח

תיחשב כפגיעה קלה ) דג� הקהילות המוכרות(ובגרמניה ) סייה הרשמיתדג� הכנ(בריטניה 

ג� שילוב צלב . בשוויו� לאור העובדה שהרוב הגדול של האזרחי� באות� מדינות הוא נוצרי
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והיות המונר� ראש הכנסייה ) בבריטניה בשוויי� ובמדינות סקנדינביה(בדגל המדינה 

גיעה היא סמלית בעיקרה ואיננה פגיעה של א� הפ, הרשמית פוגעי� בשוויו� כלל האזרחי�

 .ממש לא בשוויו� בפני החוק של כלל האזרחי� ולא בחירויותיה� הבסיסיות

ואכ� נית� , עוד חשוב להדגיש שבכל המדינות הדמוקרטיות רק החוק החילוני הוא הקובע

ל להגדיר שלטו� חוק במדינה דמוקרטית כשלטו� החוק החילוני שהתקבל בדר� דמוקרטית ע

לא , על פי הגדרה זו. ידי חקיקה בפרלמנט דמוקרטי ושאינו סותר את עקרונות הדמוקרטיה

עדות "ושל " כנסייה רשמית"אלא ג� המתכונות של , רק דג� ההפרדה בי� דת ומדינה

מאיד� גיסא דג� ההפרדה יכול להתקיי� ג� (ה� ְכֵּשרות מבחינה דמוקרטית " מוכרות

,  האמפיריתבעול� המציאות). אבסולוטיסטית�וגיה חילוניתדמוקרטי בעל אידאול�במשטר לא

 ג� א� 1יש אפוא אפשרות לקיי� דמוקרטיה ליברלית, "הטהורה"ובניגוד לעול� התיאוריה 

" העיר הארצית"ו" עיר האלוהי�"המערכת הפוליטית אינה מבוססת על הנגדה טוטלית בי� 

 ).18' עמ, 1996, גוטמ�(

                                                 
המבוסס על שלטו� מוגבל והמציב את חירויות האד� והאזרח כער� , היא סוג הדמוקרטיה הנהוג במדינות המערב" דמוקרטיה ליברלית"    1

 אינה נרתעת מלרמוס את א�, המקדשת את ריבונות הע� ושלטו� הרוב" לדמוקרטיה יקובינית"זאת בניגוד . מרכזי במערכת הפוליטית

דמוקרטיה יקובינית מידרדרת פעמי� רבות למשטר , בעוד שדמוקרטיה ליברלית נשארת בדר� כלל נאמנה לעקרונותיה. חירויות האזרח

" פורמלית", "נוהלית" כ�ואת הדמוקרטיה האחרת  , "עבה"ו" מהותית"נית� ג� להגדיר את הדמוקרטיה הליברלית כדמוקרטיה . ערי�

 ."רזה"ו
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 �שראל מדינה ודמוקרטיה בי, דת 2
 היסטורי�הממד הרעיוני

 מסורת דמוקרטית
היא . התרבות הפוליטית הישראלית היא תערובת של מסורות דמוקרטיות ולא דמוקרטיות

בציונות , במסורת הקהילה היהודית בגולה, כוללת מרכיבי� שמקור� בדת היהודית

ציאליז� סו, ליברליז�: -19המודרנית ובאידאולוגיות החילוניות החשובות של המאה ה

דמוקרטיות שהחדירו הדת �בפרק זה ננתח את התשומות הדמוקרטיות והלא. ולאומיות

� .והמסורת הדתית לתרבות הפוליטית באר

מודרנית �במשמעות הליברלית" דמוקרטית"שכ� אי� דת , הדת היהודית איננה דמוקרטית

ורתית מס�כש� שכל חברה דתית, היהדות המסורתית לא הייתה דמוקרטית. של המילה

 בריבונות הע� �דת מעצ� ההגדרה כופרת בעיקרי יסוד דמוקרטיי� . איננה דמוקרטית

, בכל הדתות המאמיני� אמורי� לציית בראש ובראשונה לציוויי האל. ובפלורליז� רעיוני

בכול� יש הלכה מחייבת אחת ולא ". חילוניי�" לחוקי� � וא� זאת לא תמיד �ורק לאחר מכ� 

רבי� סבורי� שקיימי� ביהדות ג� , כ��פי�על�א�. יונות וערכי�של רע" שוק חופשי"

מוצא קווי דמיו� בי� רעיו� הברית ביהדות , למשל, דניאל אלעזר. דמוקרטיי��מרכיבי� מעי�

עצ� תפיסת הברית בי� . Elazar, 1983)(לבי� תאוריות ליברליות בנושא האמנה החברתית 

שכ� ההכרה בעליונות מוחלטת של , שרירותיבל� נגד שלטו� , לדעתו, אלהי� לעמו משמשת

מנוגדות במהות� לתפיסת השליט , האל והכפירה הנגזרת ממנה בריבונות השליט האנושי

אפשר שברו� זיסר ואליעזר דו� יחיא צודקי� באומר� , ע� זאת. הטוטליטרי הכל יכול

רטיה החל באנרכיה ובתאוקרטיה וכלה בדמוק, מצדיק כל צורת שלטו�"� נתפס כ"שהתנ

 .Susser & Don Yehiya, 1983,  pp. 94)" (ליברלית

תאוריה מקובלת בחקר תרבויות פוליטיות חדשות גורסת שבמדינות הגירה נוצרת מערכת 

פוליטית המשקפת את התרבות ואת המסורות הפוליטיות שהביאו המהגרי� מארצות 

וקרטיות ליברליות מהגרי� מבריטניה הליברלית כוננו דמ, ואכ�. Hartz, 1964)(מוצא� 

 ואילו מהגרי� מספרד ומפורטוגל, זילנד�באוסטרליה ובניו, בקנדה, הברית�בארצות

בעניי� זה ישראל היא . האוטוקרטיות הקימו כמה וכמה דיקטטורות באמריקה הלטינית

 אחוז מהעולי� לאר� באו -90יותר מ. דווקא בבחינת היוצא מ� הכלל שאינו מעיד על הכלל
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ה� , )הונגריה, רומניה, פולי�, רוסיה(אירופיות �ה� מזרח,  לא דמוקרטיותדווקא ממדינות

רק מעטי� ). תימ�, אירא�, עיראק, מצרי�, לוב, מרוקו(אפריקאיות �תיכוניות או צפו��מזרח

אולי משו� שג� במדינות , ובכל זאת קמה כא� דמוקרטיה, מאוד באו מהמערב הדמוקרטי

 .בי� אוטוקרטי" איי� דמוקרטיי�"יות מעי� דמוקרטיות היו הקהילות היהוד�הלא

אלעזר מציי� כי ע� עקרונותיה של הקהילה היהודית הטיפוסית אפשר למנות ג� את השלטו� 

את השתתפות חברי הקהילה בפעילותה ובמוסדותיה ואת הביזור , את הייצוג, המוסכ�

להלכה כל : קיימי� ג� ערכי� דמוקרטיי� אחרי� ביהדות המסורתית. בקבלת ההחלטות

היהדות אינה מכירה בעילית ; ואי� מדרג דתי של מעמדות עליוני� ונחותי�, היהודי� שווי�

הציות להנהגה הפוליטית הוא , יתרה מזו. קבועה ואי� היא מכתירה שליט שאינו טועה לעול�

, לדיו� מפורט במסורת הפוליטית היהודית ובדפוסי השלטו� בקהילות ישראל(תמיד מרצו� 

אפשר למצוא במקורות צידוקי� לשלטו� הרוב ולהיענות . Elazar & Cohen, 1985): ראו

, "אחרי רבי� להטות"כמו הכלל , "קול המו� כקול שדי"הקביעה . ההנהגה לרחשי לב הציבור

אי� מעמידי� פרנס על הציבור אלא א� כ� "הכללי� . ה� רק שתי דוגמאות למגמה זו

ה� " ל הציבור אלא א� כ� רוב הציבור יכולי� לעמוד בהאי� גוזרי� גזרה ע"ו" נמלכי� בציבור

אי� מוציאי� למלחמת הרשות אלא על "העיקרו� היצוגי מוצא ביטויו בכלל . דוגמאות נוספות

אפשר להכליל ולומר כי היהדות נוהגת כבוד באד� באשר הוא ". פי בית די� של שבעי� ואחד

. ורליז� רעיוני ולתרבות של ויכוחויש א� שמסורת ההלכה פתוחה לפל, אד� הנברא בצל�

והוויכוח הממוש� בי� " אלו ואלו דברי אלהי� חיי�"העיקרו� ש, "מחלוקת לש� שמי�"חיוב 

 כל אלה ממחישי� כי המסורת היהודית �בית שמאי לבית הלל ובי� סיעות החכמי� ביבנה 

ללמוד אצל ל שתלמיד חייב "קביעת חז. אכ� משופעת מחלוקות ואי� היא מוצאת בה� פסול

א� אי� לשכוח ). 1984, דישו�(מצביעה א� היא על הלו� מחשבה דומה , שני רבני� לפחות

א� בכל , שהפלורליז� המסורתי באשר לפירוש התורה והמצוות היה מקובל במסגרת ההלכה

 .לא הייתה הכרה בזכות לדעה שונה, הנוגע לעצ� השמירה על ההלכה

אלה מרכיבי� בעלי גוו� �דית בתפוצות כללה אימסורת השלטו� העצמי של הקהילה היהו

הקהילה הייתה וולונטרית באופיה והתבססה על הסכמה , ששו��כפי שאמר ב�. דמוקרטי

שכ� סמכות הכפייה שלה חלה רק על מי שבחרו מרצונ� להישאר יהודי� , עממית רחבה

ו ולא כקניינו הקהילה היהודית הטיפוסית בגולה נתפסה כנחלת הציבור כול. ולהשתיי� אליה

על פי דפוסי� של שלטו� , לפחות להלכה, היא התנהלה. של מנהיג או של עילית שלטת כלשהי

מכא� (ובית הכנסת היה מרכז הפעילות ומקו� הכינוס המקובל , הריבו� היה הקהל. עצמי

אמת שבקהילה הטיפוסית בימי הביניי� ובעת החדשה צמחו אוליגרכיות "). בית כנסת"

�וֶהסדרי� דמוקרטיי� או מעי�, א� הציבור הרחב לא היה משולל השפעה, ותרבניות ואחר

החלטות בהסכמה כללית ובחירה לכהונות למועד , הכרעת רוב, בִחירות: ובה�, דמוקרטיי�

 .לא היו זרי� ליהדות התפוצות, )קדנציה(קצוב 

רשה אפוא היא נד. הקהילה היהודית הייתה תכופות יחידה כמעט אוטונומית בסביבה עוינת

, חינו�: ובה�, ייחודי�לספק לחבריה את השירותי� החיוניי� ביותר שהיו בעלי צביו� יהודי

, לש� כ� נאלצה להטיל מסי� שוני�. הסדרי נישואי� וגירושי� ושירותי דת, שיפוט פנימי, סעד

אפשר לומר כי כוחה של הקהילה . שגביית� נסתייעה רק ברצונ� הטוב של חברי הקהילה

אי� מיסוי בלי "ת להשפיע על מנהיגיה נגזר מ� הנוסחה הדמוקרטית הידועה האומרת היהודי
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יש (היה כוח השפעה ניכר , שהיו משלמי המסי� העיקריי�, וכי לעשיריה ולגביריה, "ייצוג

 הייתה זכות בחירה רק למיעוט קט� של אצילי� -19לזכור שג� בבריטניה עד אמצע המאה ה

,  עיקר סכנה להיווצרות שלטו� יחיד כפייתי בקהילה היהודיתא� הייתה כל). ובעלי רכוש

 .שורשיה היו במצב זה של ריכוז כוח ההשפעה בידי בעלי הממו�

שאסרו על ,  תקנות רשמיות� מטעמי� אנטישמיי� �בארצות שונות פרסמו השלטונות 

רטיה כיו� ידוע כי איסור זה ודומיו מנעו צמיחת אריסטוק. יהודי� להיות בעלי קרקעות

שני המגזרי� הללו היו אויביה� , במדינות רבות; יהודית קרקעית ומעמד של בעלי אחוזות

ג� לא צמח בקרב היהודי� מעמד , כנגד זאת. המושבעי� של הליברליז� והדמוקרטיזציה

 אותו המעמד שתר� באירופה תרומה חשובה לצמיחת הליברליז� �תעשייתי �בורגני מסחרי

 .והדמוקרטיה הליברלית

כ� מסביר ב� ששו� את המאפייני� הדמוקרטיי� והאוליגרכיי� בקהילה היהודית בימי 

 :הביניי�

עקרונות המנהיגות שירשה יהדות ימי הביניי� מ� הדורות שקדמו , א� כ�, ארבעה היו

שמתו� מעשיו , כוחו של הצדיק, תוקפו של החכ� היודע, הייחוס ועמדה מקודשת: לה

וזכותה של עדת הע� המנהיגה את עצמה כרצונה , הנהגהודוגמתו האישית מגיעה לו ה

 .והבוחרת את אשר היא בוחרת
 ).89' עמ, 1977, ב� ששו�(

, כגו� הולנד, רוב הדמוקרטיות הליברליות הוותיקות התפתחו במדינות פרוטסטנטיות

פורטוגל או , ספרד, כמו צרפת, ואילו במדינות קתוליות, הברית�שוודיה וארצות, בריטניה

אבינרי טוע� כי . עמדה הכנסייה במש� שני� רבות למכשול בדר� לכינו� דמוקרטיה, ליהאיט

הקהילות היהודיות העצמאיות דמו יותר לקהילות הקלווניסטיות והפוריטניות העצמאיות 

ה� בנוהלי� שלפיה� בחר הציבור , הברית מאשר לחברות הקתוליות ההיררכיות�בארצות

ולא " הע�"באלה כבאלה שלט ). 1973, אבינרי(עצמי שלה� במנהיגיו וה� בדפוסי השלטו� ה

השוואה היסטורית זו מלמדת על מקור השראת� של אנשי . עצמה�ממסד כנסייתי רב

. ישראל�שיישמו עקרונות דמוקרטיי� ביישובי� החדשי� שייסדו באר�, העליות הראשונות

וקמו בשלהי המאה השה, האספות הכלליות והמועצות הנבחרות במושבות הראשונות, ואכ�

 .דמו במתכונת� לא מעט לקהילות היהודיות בגולה, -20 ובראשית המאה ה-19

שורשי� עמוקי� בהיסטוריה , שהוא תנאי הכרחי לכל דמוקרטיה, לפלורליז� המוסדי

יהודית ריכוזית בארצות הגולה והמבנה הפנימי �היעדרה המוחלט של סמכות כלל. היהודית

ה תרמו להשתרשות עקרו� ביזור השלטו� במחשבה הפוליטית עממי של הקהיל�השוויוני

. אוטוריטרי בקהילות ישראל�עצ� פיזור� של היהודי� מנע צמיחת דפוס ריכוזי. היהודית

על . גג פדרטיביי��והקשר ביניה� התקיי� באמצעות ארגוני, הקהילות היו למעשה עצמאיות

לימי� , כפי שמראה אלעזר.  פולי�ועד ארבע הארצות של יהודי, למשל, פי עיקרו� זה פעל

שנוסדו בו , ישראלי�העולמית וכ� ביישוב האר��הציונית�יוש� העיקרו� הפדרלי בהסתדרות

, פדרטיבי�ישראל היא ארגו� מעי��אפילו אגודת. של קיבוצי� ושל מושבי�" פדרציות"

. מפלגהחצרות הרבני� השונות וארצות המוצא של חברי ה, שמיוצגות בו הישיבות הגדולות

,  כי בהיעדר ריבונות ואמצעי כפייה של המדינה�הורובי� וליסק סבורי� בהקשר זה 
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האפשרות היחידה של חיי� פוליטיי� ממוסדי� הייתה גלומה בנכונות לקיי� מערכת 

תודעת הזהות , תהלי� העלייה לאר�, יתר על כ�. פוליטית פלורליסטית על בסיס של פשרה

 כל אלה התבססו על �ומסגרות הייצוג הממוסדות של היישוב המשותפת של היישוב היהודי 

כ� שכפייה אידאולוגית של קבוצה אחת על האחרת או אפילו החלטות , העיקרו� הוולנטרי

 ).207' עמ, 1977, הורובי� וליסק(משמעיות עשויות היו להביא להתפרקות המערכת �רוב חד

 הפוליטית  ה� על התפתחות התרבותליברליות המערביות השפיעו א��המסורות הדמוקרטיות

 �כל הזרמי� העיקריי� בציונות . הדמוקרטית ביישוב ואחר כ� במדינת ישראל

הושפעו מהליברליז� �הימי� הלאומי והציונות הדתית, הכלליי��הציוני�, הסוציאליסטי�

סלדו תכופות , מנהיגי� ציוניי� שבגרו ופיתחו את הכרת� הפוליטית ברוסיה. המערבי

הוא הדי� בציוני� .  מהדיכוי הקומוניסטי�ולימי� , וקרטיה הצארית האנטישמיתמהאוט

. בהונגריה וברומניה, שחוו על בשר� את מעלליה� של המשטרי� הדיקטטוריי� בפולי�

ניסיו� עבר זה הגביר את נכונותה של התנועה הציונית בכללותה לקלוט רעיונות דמוקרטיי� 

 .ולאמצ�

מאז נוסדה בשנת . ה מראשית דרכה גופי� ונוהלי� דמוקרטיי�התנועה הציונית אימצה ל

שהרי ; ובה ייצוג יחסי למפלגות ולארצות, "פדרציה"הייתה למעשה התנועה הציונית , 1897

 למשו� אליה �וולנטרית ונטולת אמצעי כפייה , כאמור,  שהייתה�רק כ� יכלה התנועה 

מפלגות בלטו במיוחד בכינוסי הפלורליז� הרעיוני והתחרות בי� ה. חברי� ואוהדי�

התנועה הציונית הורישה אפוא רבי� ממאפייניה הדמוקרטיי� . הקונגרסי� הציוניי�

 החל בשיטת �וה� משתקפי� עד היו� בתחומי� רבי� , למערכת הפוליטית הישראלית

הבחירות היחסית ובפיצול המפלגתי הרב וכלה במשטר קואליציוני ובנוהלי העבודה בכנסת 

היישוב החדש באר� נבנה א� הוא מרצונ� החופשי של העולי� ובחברה שעצ� . תהישראלי

ג� . כפייתי�לכונ� משטר דיקטטורי, כאמור, קשה, בניינה וקיומה מושתתי� על רצו� חופשי

מודי� שביסוס , אלה שנוטי� להדגיש את הממד האוטוריטרי בתרבות הפוליטית היישובית

 . ועל כושר שכנוע פעל לדמוקרטיזציה של המערכתעל רצו� חופשי, היישוב על התנדבות

, בקיבוצי� ובמושבי�, דמוקרטי בלט בעיקר במושבות החדשות�הצור� במשטר השתתפותי

תבע לו , שהרי א� טבעי היה שכל המצטר� להרפתקה גדושת התלאות של ייסוד יישוב חדש

 להביע את , לבחור ולהיבחר�את הזכות ואת האפשרות להשתת� בפוליטיקה המקומית 

לכ� מראשית ההתיישבות הציונית המודרנית נשאו כל ההתארגנויות אופי . דעתו ולשכנע

הייתה בראשית , למשל, במושבות החדשות(ג� א� לא תמיד מושל� , דמוקרטי ביסודו

במיוחד בלט המרכיב הייצוגי "). פועלי�"ל" אזרחי�"הדר� הבחנה מעי� מעמדית בי� 

בשנת .  אסיפת נציגי� אזורית ראשונה� הכנסייה בזיכרו� יעקב   התכנסה1903בשנת : ביישוב

והרוב הפרלמנטרי באסיפה בחר ועד לאומי לניהול ,  החלו כינוסי אסיפת הנבחרי�1920

יש לציי� שאסיפת הנבחרי� נבחרה בשיטת בחירות יחסית . ענייניו השוטפי� של היישוב

 .רשנחשבה אז לשיטה המתקדמת והדמוקרטית ביות, טהורה
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 דמוקרטית�מסורת לא
מדינה המתנהלת על פי חוקי התורה או ההלכה אינה עולה בקנה אחד ע� 

אי� טע� באפולוגטיקה דתית המבקשת להעמיד . .... דמוקרטיה וע� חופש הפרט

פני� שמדינה המתנהלת על פי חוקי התורה עולה בקנה אחד ע� התפיסות 

 ).190-189' מע, 1990, ישעיהו ליבמ�(הבסיסיות של דמוקרטיה 

היא , כאשר היא נקבעת, ההלכה ביסודה... אי אפשר להתעל� מ� הבעייתיות 

הדמוקרטיה ביסודה יונקת את סמכותה מהרוב של . מקבלת גושפנקא אלוקית

 ).18-17' עמ, ח"תשמ, בתו� פריד, מרדכי פרידמ�(הע� 

� נפר ונפר אול, אי� אנו מפירי חוק כל זמ� שהחוק אינו עומד בסתירה לחוקי התורה

 ).1962, "עמודי�"בטאו� הקבו� הדתי (חוקי� העומדי� בנגוד לצו התורה 

 �כבוד האד� וחירותו : לחוק יסוד[דדי צוקר הכניס את הפסקה ממגילת העצמאות 

הנושא של שוויו� הוא בלתי אפשרי כי הוא אסו� . הרי זה לא בא בחשבו�.]. נ.ב

, ]ס"ש[חבר הכנסת יוס� עזר� (תו דבר מבחינת הדת והוא אומר שגוי ויהודי זה או

"� ).7.11.94" האר

המאבק המדיני הוא רק קצה הקרחו� של מאבק עמוק יותר בי� מת� זהות יהודית 

אלו שפע� ראו קדמה . למדינה לבי� הממירי� אותה בזהות דמוקרטית חילונית

, ]ל"מפד[חבר הכנסת זבולו� המר (בקומוניז� סוגדי� היו� לליברליות המתירנית 

"� ).12.12.94" האר

. שמאל והמחנה הדתי,  ימי��המערכת הפוליטית באר� מפוצלת לשלושה מחנות עיקריי� 

שכנו מרכיבי� דמוקרטיי� ולא , במסורתו ובערכיו, בתולדותיו של כל אחד מהמחנות

המפלגות בתו� כל מחנה ומחנה , יתר על כ�. א� כי במינו� שונה, דמוקרטיי� בכפיפה אחת

נטתה ) השמאל(במחנה הפועלי : מות שונות של מחויבויות לדמוקרטיה ליברליתהציגו ר

� "ואילו מפ, דמוקרטית בנוסח הלייבור הבריטי�לאמ� גישה סוציאל, המתונה יותר, י"מפא

" הדמוקרטיה העממית" קרובה יותר בהשקפותיה לתפיסת -50הייתה עד אמצע שנות ה

הכלליי� הייתה קרובה לאידאל �ל� של הציוני�השקפת העו, במחנה הימי�. בנוסח הסובייטי

. ואילו חירות בחרה להני� את דגל הלאומיות האינטגרלית, ליברלי המערבי�הדמוקרטי

�המזרחי היו תמיד פשרניות ופרגמטיות יותר מאגודת�מפלגות המזרחי והפועל, במחנה הדתי

 . ישראל התיאוקרטיות�אגודת�ישראל ומפועלי

ננסה לעמוד על המרכיבי� , מדינה ודמוקרטיה, וא הקשר בי� דתכיוו� שנושא מאמר זה ה

מובאה ממאמר של אביגדור לבונטי� . דמוקרטיי� בתפיסה הדתית האורתודוקסית�הלא

 :תמחיש לנו את שורש הבעיה

רגשית , לחוויה אישית, ואולי א� לא בעיקר, באיסל� וביהדות נזקקת הדת לא רק

שיטתי �אלא להסדר נורמטיבי, גופי אמונתואו ל, של המאמי� הבודד, או מיסטית

נכונות מצד הדת להכיר בקיומ� הנפרד של �עד כדי אי, של כלל מהל� החיי�

, כלומר המטרייה המוסדרת על ידי הדת, "החיי�. "המוסר מזה ושל המשפט מזה

א� מורה , וכי מדוע. ג� את המגזר החשוב של החיי� הציבוריי�, כמוב�, מקיפי�
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על מה ימסור , במה יאמי�, כיצד יזדווג, כיצד יתלבש, יצד יאכלהדת את האד� כ

כלו� במסגרת ? היא לא תורה אותו כיצד יכלכל את חייו שבמסגרת הכלל, את נפשו

וא� אכ� יכול ? אלא רק ביחסי� שבי� אד� לחברו, הכלל אי� אד� יכול לשר� דרכיו

 בעניי� זה מדוע לא תחתור הדת להדרי� אותו ג�, הוא להרע במסגרת הכלל

מטבעה של הלכה כוללנית שהיא שואפת להסדיר את , ואכ�? ולהושיעו ג� מסכנה זו

אלא ג� ביחסי� שבינו לבי� , חיי האד� לא רק ביחסי� שבינו לבי� כל אחד מחבריו

אי� מקו� להתווכח לקראת גיבושה של , כאשר שוררת הלכה כזאת. כלל חבריו

על כלל , כנתינת�, תנו וה� מקובלותמשו� שכל התשובות כבר ני, תשובה טובה

. שאינו עושה פירות, היה זה ויכוח סרק, אפילו היה הוויכוח מותר. הציבור המאמי�

אלא את אופיה , סובלנית�אינני מתכוו� כא� להדגיש את אופיה של הלכה כזאת כלא

כיצד ישכי� בבוקר , המורה לאד� את שיחו ושיגו, א� לפנינו קרדו של�. ככוללנית

; ודת הבורא ומה יעשה וכיצד ינהג במש� כל שעות היו� עד שישכב לישו�לעב

 כיצד לצאת �� "אבל בוודאי ברמב,  אמנ� לא בכל קודפיקציה�ובעצ� א� אומר לו 

אשר א� א� לא נראה אותה ,  כי אז לפנינו תורה כוללנית�ומתי ונגד מי , למלחמה

, הלי� הדמוקרטיהרי במידה רבה היא מייתרת את ה, "דמוקרטית�אנטי"כ

. זולת עיסוק בענייני� משניי�, "מחוסרת עבודה"משאירה את הדמוקרטיה 

במצב כזה מתרוקנת הדמוקרטיה . כבר מקדמת דנא" סגורי�"הענייני� הראשיי� 

 ).35' עמ, 1983, לבונטי�(מעיקר תוכנה 

 לא רק והוא שנוי במחלוקת, משמעי�טיב הקשר בי� דת לתרבות פוליטית דמוקרטית אינו חד

יש אסכולה הגורסת . אלא ג� במדינות אחרות ובדתות אחרות, בנוגע ליהדות, בישראל

המפחיתה מער� השלטו� והשליטי� והמעוררת פקפוק ביכולת האד� להבי� הכל , שהדת

שכ� היא כופפת את השליט , עשויה ג� לחזק את אשיות הדמוקרטיה, ולהגיע לשלמות

הגורסת , במקביל התפתחה ג� אסכולה נגדית. הארצי לערכי� ולסמכויות שמעליו

מובילה , בי� טוב מוחלט לרע מוחלט, בי� אסור למותר, שההבחנה הדתית בי� טמא לטהור

שכ� אי� היא מותירה מקו� , דמוקרטיות�בקרב אלה שהפנימו דימויי� אלה לעמדות אנטי

 .לפשרות ולסובלנות, לדעות ולתפיסות שונות

השלטו� . שלדמוקרטיה כמשטר אי� בסיס במקורות ישראלהיסטורית יש לומר בפה מלא 

א� , אריסטוקרטי ואוליגרכי, או מלוכני, בשבטי ישראל ובממלכות ישראל היה פטריארכלי

 ).79' עמ, 1988, לנגר(לבטח לא דמוקרטי במוב� המודרני של המילה 

� השקפת המובאה מדברי פרופסור אביגדור לבונטי� מבהירה היטב מדוע בנושאי� רבי� אי

יכולה מעצ� טבעה לעלות בקנה אחד ע� ) ולא רק זו החרדית(עול� דתית אורתודוקסית 

א� שהקהילה היהודית היא מסגרת שיש בה יסוד . עקרונות הדמוקרטיה הליברלית

על פי ההלכה לקהילה הזכות , אדרבה. אי� לה עניי� בחירויות פרט ליברליות, עממי�דמוקרטי

. בלי הבחנה בי� ענייני ציבור לענייני הפרט, ה על כל יחיד ויחידהלכפות את כללי המוסר של

זאת מפני שההלכה חלה על כל תחומי הקיו� האנושי ואינה מותירה לפרט תחומי� 

שיש דברי� "כשהנשיא לשעבר יצחק נבו� חיווה דעתו . שההכרעה בה� נתונה א� ורק בידו

" הכול הלכה"ש,  אברה� שפירא,ענה לו הרב הראשי לשעבר" שההלכה לא רלוונטית לה�

ג� אותה קהילה יהודית שגילינו בה סממני� של שלטו� עצמי ). 27.11.95, "דבר ראשו�("
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על ההכרה הכללית בדבר סמכותה המחייבת של ההלכה "דמוקרטי נשענה לפני האמנציפציה 

על כלל וכבר אמרנו שכפיית הלכה דתית , )266' עמ, 1988, דו� יחיא" (לגבי החברה היהודית

יחיא אכ� �ודו�. דמוקרטית המודרנית�האוכלוסייה אינה מתיישבת ע� התפיסה הליברלית

יכלו הקהילייה ומוסדותיה להתפרס ... סמכותה המחייבת של ההלכה] שעל בסיס"[, אומר

). 266' עמ, ש�" (לכל תחומי החיי� של הציבור היהודי ולכוונ� בהתא� לעקרונות ההלכה

ההלכה איננה מציעה את עצמה ליהודי� כהזמנה בלתי : " לוימסביר זאת הרב אהרו�

' עמ, 1983, מצוטט אצל לבונטי�" (מחייבת כדי שישקול כל אחד מה� א� לקבלה או לדחותה

אכ� ,  באירופה-17שרעיו� זכויות הפרט שהחל להתפתח במאה ה, בשל כ� סבור דוד הד). 39

התפיסה הגורסת ). 60' עמ, 1986, הד ("איננו חלק אינטגרלי ובסיסי של המסורת היהודית"

הייתה טבועה ג� , שהקהילה רשאית לכפות כללי מוסר והתנהגות על כל אחד מחבריה

אול� בהדרגה . במסורות הקלוויניסטיות והפוריטניות האמריקאיות המוקדמות שהזכרנו

שיש בה מגוו� של דתות וגישות , השתרשה במסורות אלה ההכרה כי בחברה הטרוגנית

, לעומת זאת. אי� לכפות באמצעות חוקי המדינה נורמות התנהגות וערכי� דתיי�, נייני דתבע

בטענה שכל מדינה , תפיסת המפלגות הדתיות בישראל מחייבת עד היו� כפיית חוקי� דתיי�

וכי חוקי דת עדיפי� מחוקי� שמקור� " עשה ואל תעשה"מכתיבה לאזרחיה כללי 

 .באידאולוגיות חילוניות

. היהדות האורתודוקסית אינה מכירה בהבחנה שבי� דתיי� לחילוניי�, עקרוניותמסיבות 

הייתה כופה את ההלכה , לו עלה הדבר בידה, ישראל�סביר אפוא להניח שמפלגה כמו אגודת

, אכ�). Liebman & Don Yehiya, 1983, pp.135(על כל אזרחי ישראל היהודי� בכל תחומי החיי� 

ישראל ועל �ישראל להחיל את חוקי התורה על כנסת�דת תבעה אגו-20עוד בשנות ה

, פרידמ�(מוסדותיה ולנהל את אורחות החיי� של היישוב כולו בהתא� לכללי ההלכה 

תבע בשעתו , מי שהיה הוגה דעות מרכזי במחנה האגודאי, יעקב ברויאר). 212' עמ, ח"תשל

יא ג� אינ� פוסלי� את ליבמ� ודו� יח. חילוניי� כדתיי�, להחיל את חוקי השבת על הכל

הייתה א� היא נכונה לפגוע פגיעה חמורה בחירויות , ל רוב בכנסת"שלו היה למפד, האפשרות

יש לזכור כי בענייני נישואי� וגירושי� כבר . Liebman & Don Yehiya, 1983, p. 100)(הפרט 

עקרונות הצליחו המפלגות הדתיות לגייס רוב בכנסת כדי לחוקק חוקי� העומדי� בסתירה ל

 אזרחיי� נישואי�,  בה� חוקי� שאינ� מתירי� נישואי� לפסולי חיתו��דמוקרטיי� �ליברליי�

 .)על כ� ידובר בהרחבה בהמש�. (ללא מאמיני� ונישואי� בי� בני דתות שונות

השקפת העול� האורתודוקסית סותרת את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה הליברלית ג� 

י גורס כי די� התורה הוא הסמכות המשפטית והמוסרית המחנה הדת. במובני� אחרי�

אלוהי� הוא ריבו� הע� "שכ� , והוא עומד מעל כל חוק או חוקה מעשה ידי אד�, העליונה

לרעיו� החוק . Elazar, 1983, p. 44)" (ניתנת לערעור בלתיהיהודי וסמכותו היא מוחלטת ו

א� אי� הוא , ויות השלטו� הפוליטישכ� הוא מגביל את סמכ, העליו� יש אמנ� היבט דמוקרטי

התפיסה . עולה בקנה אחד ע� עקרו� ריבונות הע� שכל דמוקרטיה ליברלית מתבססת עליו

הדתית בדבר עליונות ההלכה מתנגשת בכמה וכמה מובני� ע� עקרונות הדמוקרטיה של 

על , ובראש ובראשונה יש בה ערעור על סמכות הממשלה הנבחרת, המערב הדמוקרטי

על של חירות �ג� בדמוקרטיה יש עקרונות. (ות הפרלמנט ועל עליונות בתי המשפטריבונ

.) על אלה מתיישבי� ע� עקרונות הדמוקרטיה ואינ� סותרי� אות��א� עקרונות, וצדק
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 Susser & Don" (אבסולוטיז� של החוק"לפיכ� יש המכני� את העמדה האורתודוקסית 
(Yehiya, 1983, p. 100 , קרטיה המוגבלת בידי חוק אלוהידמו"או לחלופי�) "Goitein ,1983, p. 71 .(

שהרי מדינה , זו אי� בידי הממשל הנבחר סמכויות חקיקה נרחבות" דמוקרטיה דתית"ב

אינה נזקקת לחקיקה אזרחית , המקיפה כמעט את כל תחומי החיי�, המושתתת על ההלכה

אמר בפירוש כי הרעיו� , מי שהיה נשיא אגודת ישראל העולמית, יעקב רוזנהיי�. מקיפה

) 42' עמ, 1990, פרידמ�" (מבוסס על הסוברניות של חוקי התורה האלוקיי�"המדיני היהודי 

הכריז ברוח זו , לשעבר הרב הראשי לישראל, שלמה גור�. ולא על בסיס רוב קולות דמוקרטי

על חוקי יסוד מקודשי� של תורת ישראל "שעקרונות הדמוקרטיה אינ� יכולי� לחול 

אפילו מנהיגיה ). 113' עמ, 1980, מצוטט אצל רענ�" (המהווי� את שורש נשמתו של הע�

, המתוני� יותר של הציונות הדתית מתלבטי� בי� נאמנות� להלכה לבי� נכונות� לקבל

הלקוח מריאיו� ע� השר , בקטע שלהל�. את כללי הדמוקרטיה, לפחות כהסדר דה פקטו

 :לבטותו של השר בסוגיה זונית� ביטוי ברור להת, זבולו� המר

, הלכה ע� המציאות של מדינה ריבונית� כיצד אתה מיישב את שאיפת� למדינת.ש

אי� אתה ? הא� אי� בי� שתי אלה ניגוד עקרוני בלתי מתגשר? דמוקרטית וחילונית

 ?מסתדר ע� זה

, תפיסתי היא שהדת היהודית היא לא דת שבי� אד� לאלוקיו בלבד,  קוד� כול.ת

ישראל תהיה �אני רוצה בפירוש שמדינת, שנית. רוש דת של ע� ואר�אלא בפי

מדוע . כלומר שהתנהגותה תהיה לפי רוח התורה וההלכה, באופיה כהשקפתי

�אגודת�ישראל ופועלי�כגו� אגודת, מפני שיש כיתות ביהדות הדתית? הקדמתי זאת

. לא: רוששאומרות בפי, )קרתא�אינני מדבר על נטורי(ישראל כמפלגות פוליטיות 

אנחנו חיי� בתוכה בער� כפי . אבל מדינה חילונית, כא� זאת אמנ� אדמה קדושה

, בוני� את עצמנו. אנחנו לא ערבי� זה לזה ולא מעורבי�. שאנו חיי� בי� הגויי�

אני חושב . זאת תפיסה שאני חולק עליה. בוני� לעצמנו גטאות משל עצמנו

, אבל בנסיבות הנוכחיות. דינהשהתפיסה שלי צריכה להשפיע על דמותה של המ

אני מקבל את השיטה , כלומר במאה הנוכחית ובהרכב הכוחות בישראל

אני . אבל אני לא מציע שו� תחלי� לה, לא שהיא קדושה בעיני; הדמוקרטית

היות : אני לא אומר. ישראל יהודית לפי תפיסתי�אשתדל להשפיע על היות מדינת

ג� לא אומר שאני . ת או מחכה להזדמנותאני כרגע נמצא במחתר, ויש רוב נגדי

יכולת ההשפעה מופיעה אצלי בכמה . מסתגר ומוותר על השפעה בכל השאר

המאמ� הגדול שלי מכוו� . הוא החינוכי, עמוק יותר לטווח ארו�, האחד: מישורי�

החינו� , י לקבל את החינו� שאני מאמי� בו"לכ� שתהיה אפשרות ליהודי בא

לעשות , כלומר.  אחוזי��51הייתי רוצה להגיע ל; חנכי� כ�כרגע שליש מת. ליהדות

אולי הלבבות . של הסברת דרכי, שאני לא עושה אותו במידה מספקת, מאמ� גדול

אנשי� יתקרבו יותר . תו� כדי אירועי� שוני�, תו� כדי נסיבות שונות, ייפתחו

דה השלישית היא הנקו. במוב� של יכולת השפעה במדינה דמוקרטית, להשקפתי

אני מקבל את השיטה הדמוקרטית כשיטה הפוליטית המקובלת : הפוליטית

מנסה להשיג הישגי� הקשורי� , להשיג חוקי�, במסגרת הדמוקרטיה, ומנסה

 .בהשקפתי
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 הא� ה� ערכי� אבסולוטיי� �הע� והדמוקרטיה �העקרונות האלה של ריבונות. ש

 ?לגבי דיד�

ר יש דמוקרטיה מתנוונת באיזה כאש. אני מקווה שג� לא לגבי דידכ�.  לא.ת

באיזשהו , כלומר. אני לא יודע הא� זה טוב, רגע אחד: אתה בוודאי תאמר, מקו�

 .זה לא קדוש אצלי. בתקופות מסוימות, מקו� יש ספקות

הא� היית ,  אחוזי�51אילו היית מגיע לאות� ?  אז מה אתה מעמיד מול זה.ש

 ?הלכה באופ� קונקרטי�רואה לנגד עיני� מדינת

אבל , הלכה באופ� קונקרטי� אחוזי� הייתי הול� למדינת�51 לא הייתי אומר שב.ת

כמו , שתשפיע לא על הפרט אלא על הכלל, הלכה� אחוזי� הייתי הול� למדינת�80ב

משפיע שהחינו� הדומיננטי יהיה , למשל, הייתי. אבל בכיוו� ההפו�, מדינה חילונית

מחוקק חוק , למשל, לא הייתי. רפיהחינו� דתי ושהעיתונות לא תפרס� פורנוג

 .אבל דמות השבת הייתה כנראה אחרת. זה לא... לגבי כל יהודי, תפילת מנחה חובה

אתה רואה את האפשרות התאורטית שמדינה במאה העשרי� תתנהל ,  כלומר.ש

 ?לפי עקרונות ההלכה לגבי הכלל

ישראל במאה �נתאיני חושב שמדי.  בוודאי�א� הכלל רוצה בזה , אני חושב.  כ�.ת

,  תוכל להחזיק מעמד בהיותה כפי שהיא עכשיו� ג� במאה העשרי� �העשרי� 

היא לא תמשו� אליה יהודי� והיא לא תעודד את . לוונטינית ומחקה את המערב

ג� נוכח הנסיבות הקשות סביבנו וג� נוכח האופי המיוחד של , ילידיה להישאר בה

אני חושב שהיא לא תוכל להחזיק . יו��הרוצה יותר מאשר חיי היו�, הע� היהודי

 )194-193' עמ, 1980, אצל רענ�. (מעמד דווקא בדר� חילונית

שכ� , כל המפלגות הדתיות בישראל מתנגדות לכ� שהמדינה תאמ� לעצמה חוקה כתובה

. לטענת� התורה היא חוקתו הבלעדית של הע� היהודי ואי� להמירה בחוקה חילונית

הייתה למעשה ,  כדי לנסח חוקה למדינה שא� קמה1949 בינואר שנבחרה, המכוננת�האסיפה

בשל התנגדות המפלגות הדתיות לחוקה , ואולי בעיקר,  בי� השאר�לבית נבחרי� רגיל 

כי חוקה המושתתת על העקרונות , כפי שה� יודעות כיו�, ה� ידעו היטב. ליברלית�דמוקרטית

 חוקיות� של דיני האישות הדתיי� ליברליי� של מגילת העצמאות תערער על�הדמוקרטיי�

המובאה להל� מסבירה היטב מדוע קיומו . ותפר את האיזו� העדי� ביחסי� שבי� הדת למדינה

 :ליברלית�על דתי כה מקשה על כינו� חוקה דמוקרטית�של חוק

א� לא הגיעה , ואי� לנו צור� בתחלי�, וחוקת ישראל קיימת כבר זה אלפי שני�... 

הרי מוטב שלא תתקבל שו� , ו תהיה יסוד חוקי התורה שלנועדיי� השעה שחוקתנ

 .ובלבד שלא נעשה שקר בנפשנו, חוקה

שאיפתה של היהדות הדתית היא שרק חוקי התורה יהיו הקובעי� בכל שטחי 

א� יודעי� אנו כי בהרכב הנוכחי של היישוב לא בא עדיי� הזמ� . החיי� של המדינה

 אשר תספק את הדרישות העיקריות של משו� כ� העמדנו תכנית מינימו�. לזה

וע� הבטחת , ואשר לא תהיה שו� כפייה על היהדות הדתית,היהדות הדתית

הניסיו� . דרישות יסוד אלה ראינו אפשרות של שיתו� פעולה במוסדות המדינה
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עומד בניגוד לכל חופש הדעות , לכפות עלינו חוקה שתעמוד בסתירה לעקרונותינו

מוטב . כ� אי� כל צידוק מוסרי לדרישות מצדדי החוקהמשו� . שאת� דוגלי� בו

ואני מדגיש כי אלה מבי� החוקי� אשר לא ייחקקו , אפוא כי יחקקו חוקי� בודדי�

מכל מקו� מוטב ; תראה אות� היהדות הדתית כזמניי� בלבד, כול� ברוח התורה

 . מאשר הניסיו� לכפות עלינו חוקה שלא לפי התורה, זאת
, 1983, בתו� בקרמ�, ו"תשט, ירושלי�,  אגודת ישראל העולמית,מכנסייה לכנסייה(

 ).37' עמ

, למשל, לכ�. כי ההלכה עומדת מעל כל חוק מדינה חילוני, כאמור, המפלגות הדתיות גורסות

ישראל בריש גלי כי היא תעודד את תומכיה להפר כל חוק שיחייב תלמידי �הכריזה אגודת

הגדה , שעל פי הציווי הדתי, אמוני��וח זו קבע גושבר. ישיבה או בנות דתיות לשרת בצבא

הואיל ולאיש אי� סמכות להפר את דבר . המערבית ורצועת עזה ה� חלק בלתי נפרד מישראל

לא יקבלו שו� החלטה של ממשלה נבחרת שתעמוד בסתירה , הצהירו אנשי הגוש, האל

צווי� מ� התורה על פי אנו מ: "בפרסו� רשמי מטע� התנועה נאמר בפירוש. לציווי הדתי הזה

מצוטט אצל " (ולכ� אי� אנו יכולי� להיות כפופי� לחוקי הדמוקרטיה המקובלי�, רצו� האל

עוד הרחיק לכת , הרב צבי יהודה קוק, אמוני��אביו הרוחני של גוש). 45' עמ, 1980, רענ�

ו� מצוטט בת" (אנו מצווי� על פי התורה כי התורה נצחית והממשלה עוברת בטלה: "ואמר

אמוני� �העריכו בזמנו ליבמ� ודו� יחיא כי גוש, בשל עמדות אלה). 111' עמ, 1980, רענ�

וכי על א� השוני בי� , "איו� שבכוח על הסדר הדמוקרטי בישראל"ישראל כאחד ה� �ואגודת

משותפת לה� דחיית העיקרו� שהחברה עצמה היא , האגודה לגוש בסגנו� הפוליטי ובמטרות

(נה ושציבור הבוחרי� רשאי לקבוע את עיקרי המדיניות החברתית מקור הסמכות העליו

Liebman & Don Yehiya, 1983, pp. 135-136 .( �רבני הציונות " הוציא גו� המכונה 1995ואכ� בקי

לא למלא פקודה לפינוי התנחלויות , חייליו ומפקדיו, ל"פסק הלכה הקורא לצה" הדתית

1996, צבי�רוז�(מרו� בהיותה נוגדת את די� התורה ומתנחלי� ובסיסי� צבאיי� ביהודה ובשו

 ).18' עמ, 

התפיסה האורתודוקסית בדבר עליונות ההלכה על חוק המדינה הביאה לכ� שבשני� 

ובכ� , צ ופסיקותיו"האחרונות הרשויות הרבניות ערערו פעמי� מספר במפורש על עליונות בג

הנהוג בכל גווניה של הדמוקרטיה כלל , ערערו על כלל הברזל של עליונות החוק החילוני

 :להל� כמה דוגמאות. הליברלית

. רק נושא הכשרות ראוי לבדיקה, החוק קובע שלצור� מת� אישור על כשרותו של מקו�

שהופעתה בבתי מלו� גררה שלילת תעודת ההכשר , צ שד� בעתירתה של רקדנית בט�"בבג

היא א� ורק ] של ההכשר[ה משמעותה של התעוד"צ במפורש ש"קבע בג, מאות� בתי מלו�

צ לא "למעשה פסיקת בג". שאוכל המוגש במקו� כשר ואי� מדובר בהכשר כולל למקו�

לא , והרבנות מתנה אישורי כשרות בכ� שבתי המלו� לא יאפשרו עישו� בלובי בשבת, מבוצעת

לא יגבו כס� בשבת , לא יעסיקו פקיד קבלה יהודי בשבת, יאפשרו צפייה בטלוויזיה בשבת

, לא יערכו טקסי נישואי� של הומוסקסואלי�, לא ישמיעו מוזיקה בשבת, א מאחורי פרגודאל

לא ישכירו אול� ליהודי� משיחיי� ויימנעו מכל , לא יאפשרו לנשי� טקס הכנסת תורה

הדברי� , כיוו� שכללי� אלה מנוגדי� במובהק לחוק". רוח ישראל סבא"אירוע המנוגד ל

לא הורדנו כשרות לאול� שמופיעה בו : "רבנות את מדיניותהוכ� מסבירה ה. נעשי� בעקיפי�
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המשגיח לא יכול להישאר , אבל בעלי האולמות יודעי� שא� מופיעה רקדנית... רקדנית בט�

הרב ". ולמחרת הוא יצטר� להכשיר את כל הכלי� מחדש כי ה� יהיו בלי השגחה, במקו�

" זה לא בגלל כשרות"משה ראוכברגר ממועצת הרבנות הראשית מודה בפה מלא ש

ולכ� מותר למנוע את , "עבודה זרה"א� לדידו מדובר ב, "מבחינת החוק זה לא עומד"וש

 ).18.1.95, ראו שחר איל�, על סוגיה זו(צ "מימוש פסיקת הבג

 1994צ הייתה לאחר החלטתו בדצמבר "דוגמה אחרת לכפירה פומבית ובוטה בסמכות בג

וזאת למרות שהחברה מייבאת ג� בשר לא , רלייבא בשר כש" מיטראל"לאפשר לחברת 

צ הבדיקה הלגיטימית היחידה למת� תעודת הכשרות היא בדיקת כשרות "שכ� לדידי בג, כשר

מועצת הרבנות הראשית החליטה להתעל� מפסיקת . הבשר ולא כלל פעילותה של החברה

-3.1.95 ו27.12.94, "האר�("' צ בענייני� הלכתיי�"לא נקבל פסיקות בג'צ תו� התרסה ש"הבג
.( 

, "הלכת בבלי"צ נוגע ל"ועוד מקרה בו בחרה הרבנות הראשית לשי� לאל את פסיקת בג

 ושחייב את בתי הדי� הרבניי� לפסוק שותפות שווה בנכסי� 1993לפסק די� שנית� בשנת 

בתגובה לפסק הדי� הודיע הרב הראשי הספרדי אליהו . לזוגות המתגרשי� לאחר שני� רבות

" הודענו מפורשות שדיי� מעצ� היותו דיי� צרי� לפסוק רק לפי די� תורה" שדורו��בקשי

")�צ רק "נישמע לבג"ג� הוא הדגיש ש, הרב משה ראוכברגר, ר ועד הרבני�"יו). 3.1.95, "האר

לא ... א� בשו� פני� ואופ� לא נית� לו לפסוק בנושאי� הלכתיי� , כשמדובר בענייני נוהל

שנתיי� לאחר ). ש�" (צ ואי� שו� סיבה שה� יתחילו להתערב לנו"ניסינו להתערב בעבודת בג

צ להוציא צו על תנאי נגד בית הדי� הרבני הגדול ובית הדי� הרבני האזורי "פסק הדי� נאל� בג

במקרה הספציפי מדובר היה " (הלכת בבלי"א כדי שינמקו מדוע אינ� מפעילי� את "בת

 ).ואי�באישה שהתגרשה מבעלה לאחר שלושי� שנות ניש

ג� הצעות חוק של המפלגות הדתיות בנושאי� חוקתיי� ממחישות את הקושי שיש לה� 

 1992ל בשנת "כ� הציעה המפד. לעכל את העיקרו� הדמוקרטי של עליונות החוק החילוני

שבסופו של דבר לא נחקק עקב התנגדות הסיעות  (זכויות האזרח: חוק יסודתיקו� להצעת 

אי� בחוק יסוד זה כדי לפגוע בתוקפו של די� שהיה קיי� ע� החלתו ) "א: (בזו הלשו�) הדתיות

האפשרות לשלול ) ב". (של חוק היסוד או בכל חוק או תקנה שיתקבלו בעתיד מסיבות דתיות

בהוראת חוק ההולמת את ערכי היהדות ואת היותה של מדינת ישראל "חירות יסוד תינת� 

מעל לחירויות היסוד " ערכי היהדות"ת את פירוש הצעות אלה שה� מעמידו". מדינה יהודית

או ") די� שהיה קיי�("הדמוקרטיות ועל כ� ה� מעניקות חסינות לכל חקיקה דתית קיימת 

 ).30.11.92, "האר�("ג� א� היא נוגדת את חירויות היסוד הדמוקרטיות , עתידית

עה  שהתקבלה בכנסת בהצבהסטטוס קוו: חוק יסודמרחיקת לכת עוד יותר היא הצעת 

בכל הנוגע להגדרה "נקבע ש, את הסטטוס קוו" לשריי�"שנועדה , בהצעה זו. טרומית

חוות ", וזאת לצור� פרשנות החקיקה הקיימת, "ולפרשנות של הדת ושל מסורת ישראל

על כ� הגיב שר המשפטי� .]. נ. ב�הדגשה שלי " [הקובעתדעתה של הרבנות הראשית תהיה 

משנה סדרי שלטו� וממשל ומעניקה ) "רומיתשכאמור התקבלה בהצבעה ט(שההצעה 

" על ומסכנת את אופיה הדמוקרטי של המדינה�למועצת הרבנות הראשית מעמד של רשות

")� ).26.1.96, "האר
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שתי "הדמוקרטיה הליברלית המערבית שימרה את העיקרו� התאולוגי הנוצרי הקדו� של 

הקובע כי המדינה אינה , � זהעיקרו. המבחי� בי� תחומי הסמכות הפוליטי והדתי, "חרבות

דת האיסל� . מג� בעת ובעונה אחת על חופש הדת ועל החופש מהדת, כופה חוקי� דתיי�

דתי �פוליטי לבי� זה הרוחני�אינ� מבחינות בי� התחו� החילוני, כפי שכבר צוי�, והדת היהודית

עה כמו השרי, ההלכה היהודית. ומקשות לפיכ� מאוד על הנהגת דמוקרטיה ליברלית

מציגה מערכת חוקי� הקובעי� את דר� ארגו� החברה ואת התנהגות� של , האיסלמית

ניגוד בלתי נית� לגישור בי� ליברליז� "על כ� נסמכת הדעה כי קיי� . הפרטי� בכל התחומי�

ברור אפוא מדוע אי� ). 61' עמ, 1986, פורת" (לבי� דת התגלות המנסה להתממש עלי אדמות

, ליברליי�� דמוקרטיי�בחוקות ובחוקי�, של ממשלותבאוטונומיה מכירה היהדות האורתודוקסית 

כי זכותה המלאה של הממשלה , ומדוע המפלגות הדתיות גורסות, וודאי שלא בעליונות�

בסתירה גמורה לערכיה של , כמוב�, השקפה כזו עומדת.  הע�כללכפות חוקי� דתיי� על 

 .הדמוקרטיה הליברלית ולנוהגיה

ועל ,  א� אינה מכירה בשוויו� בי� גברי� לנשי� ובי� יהודי� לשאינ� יהודי�ההלכה היהודית

פי סקרי� רבי� נראה כי יש לכ� ביטוי ג� בעמדות פוליטיות מסוימות הרווחות בציבור 

הנבחרי� � לאסיפתסירבה הקהילה החרדית להשתת� בבחירות, למשל, בתקופת היישוב. הדתי

באשר להענקת זכויות . שי� את זכות הבחירהכיוו� שלא התקבלה תביעתה לשלול מנ

הקהילייה החרדית שֹשֹה עוד פחות מ� "ישעיהו ליבמ� סבור כי , יהודי��פוליטיות ללא

). 66' עמ,1990, ליבמ�" (דתית להקצות זכויות פוליטיות ללא יהודי��הקהילייה הלאומית

בי� כה� וישראל ובי� שוויו� �כ� יש אי(ההלכה ג� לא מכירה בשוויו� כל הגברי� היהודי� 

ולכ� חוקי ההלכה חייבי� לסתור את , דמוקרטית�ההלכה היא קד�). ממזר ושאינו ממזר

 ).כמו בדיני האישות הנהוגי� בישראל(הדמוקרטיה ג� וכאשר קיבלו גושפנקה על ידי הכנסת 
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 מדינה וחירויות האזרח בישראל, דת 3

, ואכ�. ב הפרדה ברורה בי� דת למדינהליברלי אינו מכתי�הדג� הדמוקרטי, כפי שכבר נאמר

לא אימצו את , בלגיה או גרמניה, שוודיה, כמו בריטניה, דמוקרטיות ליברליות מובהקות

המשות� לכל הדמוקרטיות . הגישה האמריקאית של ניתוק המערכת הפוליטית מזו הדתית

ת אלא זכות� של האזרחי� לחופש הד, הליברליות איננו אפוא הפרדת הדת מהמדינה

 חירות הפרט לעבוד את אלוהיו לפי �בישראל חופש האמונה והפולח� . ולחופש מהדת

כל " שקבע כי 1922 משנת דבר המל� במועצתו מבוסס על �בצנעה ובפרהסיה , בחירתו

האנשי� ייהנו מחופש מצפו� מלא וחופש לקיי� את מצוות דת� כל עוד נשמרי� הסדר 

, חופש דת"ועל מגילת העצמאות שהבטיחה , )126' עמ, 1974, רובינשטיי�" (והמוסר הציבורי

יכולתו של הפרט לבחור באפשרות לא להיות ,  היינו�לחופש מהדת ". חינו� ותרבות, מצפו�

לא להיות כפו� לחוקי הדת ולמצוותיה ולא להזדקק לשירות של , לא לקיי� מצוות, דתי

 אי� ישראל �) גירושי� וקבורה, כגו� נישואי�(רשות דתית למימוש זכויות וחירויות בסיסיות 

אשר מעוז סבור שלאורתודקסיה בעיה אמיתית . עומדת בדרישות הדמוקרטיה הליברלית

אלא ג� , שכ� לפי ההלכה כל יהודי אחראי לא רק להתנהגותו, ע� עקרו� החופש מדת

האורתודקסיה רואה את הדרישה לחופש מדת כדרישה , לדעתו. להתנהגות זולתו היהודי

ולכ� דרישה זו משוללת בעיניה כל , ת ולא כדרישה שמבוססת על עקרונות וערכי�לנוחיו

לא יכול להיות ספק שמנסחי מגילת העצמאות רצו לקיי� . .Maoz, 1996, pp) 361(לגיטימיות 

ג� בית המשפט הגבוה לצדק הכריז שוב ושוב על תמיכתו . משטר של חופש בעניני דת

על פי האמור "צ ש"כ� למשל פסק בג. ושא דת ומדינהדמוקרטיי� בנ�בעקרונות ליברליי�

, האמונה, יפורש כל חוק ותפורש כל סמכות כמכירי� בחופש המצפו�, בהכרזת העצמאות

צ שכל חקיקת "עוד פסק בג). 225' עמ, 1991,  בתו� רובינשטיי�83/292צ "בג" (הדת והפולח�

ות האד� המוכרות בתור משנה הסותרת מושגי יסוד של חופש הדת או זכות אחרת מזכוי

 בתו� 67/103צ "בג" (כבלתי סבירה ואחת דינה להיבטל..." שכאלה במשפט העמי� תיראה 

ע� זאת מדינת ישראל אינה יכולה לממש את החופש בענייני דת ). 225' עמ, 1991, רובינשטיי�

� וג, שכ� די� התורה הוא חוק המדינה בתחו� האישות, כנהוג במערב הדמוקרטי, במלואו

בכמה וכמה תחומי� אחרי� החקיקה הדתית מתנגשת ע� חירויות יסוד המקובלות 

 .במשטרי� דמוקרטיי�

על פי . הבעיה מתמצה בהבחנה בי� חופש הדת הקיי� בישראל לחופש מדת שאינו מצוי בה

מצב , כל אזרחי ישראל כפופי� לסמכותו של הממסד הדתי בענייני נישואי� וגירושי�, החוק

בניגוד לתקופת . ה לדג� הליברלי ולהצהרה העולמית של זכויות האד�העומד בסתיר
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דווקא משנהייתה ישראל מדינה , ישראל הייתה וולונטרית�שאז ההצטרפות לכנסת, היישוב

חוק הוחל , האמורה לכאורה להקפיד הקפדה יתרה על זכויות הפרט, ריבונית דמוקרטית

 על כל אזרח יהודי וג� על כל תושב -1953ג"תשי) נישואי
 וגירושי
(שיפוט בתי די
 רבניי� 

מבחני ההלכה של דיני "וזאת על פי , בלי להתחשב ברצונו החופשי, יהודי שאינו אזרח

כי הגבלות , משמעית�השופט העליו� משה לנדאו קבע חד). 106' עמ, 1990, שלח" (ישראל

, סמכות שיפוט רבניתדתיות בענייני נישואי� וגירושי� ששורשיה� בחוק הדתי והמתבססות על 

מצוטט אצל " (ע� חופש המצפו� וחופש הפעולה הכרו� בו"אינ� עולות בקנה אחד 

, אי אפשר בישראל למשל להינשא בנישואי� אזרחיי�, להלכה). 133' עמ, 1991, רובינשטיי�

חייבי� לעשות זאת בטקס דתי שעור� נציג רשות , וכל גבר ואישה המבקשי� להינשא כחוק

 . לחוקי הדת שבני הזוג משתייכי� אליהדתית בהתא�

ג� א� הדבר נעשה באמצעות חוקי מדינה שהתקבלו בכנסת כדת , כפיית עקרונות הלכתיי�

כגו� , התנהגות אמונתית"שהרי כל כפייה של , היא בעייתית מנקודת ראות דמוקרטית, וכדי�

�קרטיה ליברליתמנוגדת לנהוג ולמקובל בדמו) 65' עמ, 1990, שלח" (השתתפות בטקס דתי

אי� ספק שמצב חוקי זה פוגע פגיעה של ממש בחופש המצפו� של מי שאינ� . מערבית

א� ללא , בתי המשפט מתירי� לפסולי חיתו� נישואי� פרטיי� באמצעות חוזה(מאמיני� 

שר , היטיב לתאר מצב זה גדעו� האוזנר). מאמיני� שאינ� פסולי חיתו� אי� היתר כזה

 :המשפטי� לשעבר

אלא שאצלנו ... אחד מאבני היסוד של ישראל , כמוב�,  האמונה והפולח� הואחופש

אלא , ...לא האנשי� הדתיי� ה� הטועני� לחופש עבודת אלוהי� : המצב הפו�

. הבלתי דתיי� ואלה שאינ� שומרי� מצוות ה� התובעי� את החופש לנהוג כרצונ�

 ).234, 1991, אצל רובינשטיי�(

�ית לנישואי� דתיי� היא חריגה צורמת מהנהוג בעול� הליברליקיומה של חלופה אזרח�אי

בדמוקרטיה ליברלית חייבת להיות זכות "המקבל את קביעתו של ישעיהו ברלי� ש, דמוקרטי

שכ� הכפפת היבטי� אלה של החיי� ... חוקית לגרושי� אזרחיי� ולנישואי� אזרחיי� 

, 1988, ברלי�" (ונות ליברליי�האזרחיי� לפיקוחה של סמכות דתית התנגשה תמיד ע� עקר

 ).4' עמ

 כפי שמקובל לכנות את נוסחת �דיני האישות הנהוגי� באר� בתוק� הסטטוס קוו הדתי 

 פוגעי� בחירויות �הפשרה שגיבשו הממסד הפוליטי והדתי בשנותיה הראשונות של המדינה 

אלא א� אחד מבני (החוק באר� אינו מתיר נישואי� בי� בני דתות שונות , למשל. יסוד נוספת

ואינו קובע הליכי נישואי� מתאימי� למי שה� חסרי מעמד דתי על פי ) הזוג ימיר את דתו

מי שאביו יהודי ואמו מוסלמית הוא מוסלמי על פי ההלכה היהודית ויהודי : לדוגמה(החוק 

אי� בכ� הוא פוגע בזכות הנישו). אינו יהודי ואינו מוסלמי, למעשה, וכ�, על פי חוקי האיסל�

עניי� רגיש לא פחות וטעו� חומר נפ� . שלה� ובחופש הנישואי� שלה� ובשוויונ� בפני החוק

על נישואיה� , ובעקבותיה החוק הישראלי, פוליטי הוא האיסור שמטילה ההלכה היהודית

בועלה של אישה , כה� וחלוצה, כה� וגיורת, כה� וגרושה(של פסולי חיתו� מטעמי� שוני� 

ליברליות וה� להצהרה �איסור זה עומד בסתירה ה� לנורמות דמוקרטיות). ממזרי�, נשואה

גברי� ונשי� : "וזו לשונו, העולמית של זכויות האד� הכוללת סעי� בעניי� חופש הנישואי�
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. בלאו� או בדת, זכות� להינשא ולהקי� משפחה ללא הגבלה שמקורה בגזע, שהגיעו לפרק�

צ "ג� בג". במש� הנישואי� ובעת הפקעת�, ואי�ה� זכאי� לזכויות שוות בכל הנוגע לניש

כ� למשל . ליברליי� מתופעת פסולי החיתו��הסתייג שוב ושוב בש� העקרונות הדמוקרטיי�

יש בו באיסור זה לא רק , בשביל מי שאינו מאמי�"צ בנושא נישואי כה� וגרושה ש"קבע בג

 בתו� 69/51צ "בג" (שבדתאלא ג� הפליה בי� כה� ובי� סת� יהודי מטעמי� , כפיה מצפונית

מעוכבי "של " רשימה שחורה"משרד הדתות מנהל , כידוע). 241' עמ, 1991, רובינשטיי�

מהסוכנות היהודית , על בסיס מידע שהוא צובר מרושמי נישואי�) פסולי חיתו�" (נישואי�

על לא " ברשימה שחורה"ויש בכ� פגיעה חמורה בכבוד האד� שנמצא , וממשרדי הממשלה

, האוניברסלי" חופש הנישואי�"באיסורי� אלה פוגע הסטטוס קוו הדתי לא רק ב.  בכפועוול

מופלה במובהק , שכ� מי שהחוק אוסר עליו להינשא, אלא ג� בעקרו� השוויו� בפני החוק

 .לרעה בהשוואה לאזרח שאיסור זה אינו חל עליו

העדה רושמת הנישואי� ש. הדי� הדתי אינו מתיר לקראי� להינשא ע� שאינ� קראי�

" חירות� של הקראי� לנהוג לפי הליכות דת� לגבי גירושי�"א� נשללת , מוכרי�

ה� פגיעה באוטונומיה של , יש בכ� ה� פגיעה בחופש הנישואי�). 138' עמ, 1990, שיפמ�(

שכ� מוצא� פסול וה� מוחזקי� ספק , אותו די� ג� לא מתיר לקראי� להתגייר. העדה

הגבלות שונות חלות על בני קהילות שהרבנות ). 241' עמ, 1974, רובינשטיי�(ממזרי� 

בעבר ). מאתיופיה" (ביתא ישראל"ו) מהודו" (בני ישראל"כגו� , מפקפקת ביהדות�

עצ� הדרישה לבדיקות , א� א� שפגיעה זו הוסרה, הייתה פגיעה בחופש הנישואי� שלה�

רבני� רפורמיי� ג� אי ההכרה ב; מיוחדות פוגעת בעיקרו� של שוויו� בפני החוק

וקונסרבטיביי� ובקייסי� אתיופי� לצור� קיו� טקסי נישואי� ורישו� נישואי� פוגעת 

 .בשוויו� בפני החוק

הזרמי� והכתות בכל הדתות , העיקרו� הדמוקרטי של השוויו� בפני החוק של כל הדתות

יהודית נפגע ג� מ� החזקה הבלעדית שיש לרבנות האורתודוקסית בישראל על ענייני הדת ה

ומסירוב המדינה להעניק לרבנות הקונסרבטיבית והרפורמית מעמד שווה ומקביל לזה של 

באר� אי� הרבני� הרפורמיי� והקונסרבטיביי� מוסמכי� לערו� . הרבנות האורתודוקסית

יהודי� הנמני� ע� זרמי� אלה , לפיכ�. טקסי נישואי� ואי� ה� יושבי� בבתי די� רבניי�

נאלצי� להפקיד את ענייניה� האישיי� בידי בתי די� ודייני� ) ני�וג� מי שאינ� מאמי(

שאינ� מקובלי� עליה� והפוסקי� על פי ההלכה בהתא� לפרשנות , אורתודוקסי�

ועד כה נמנעה , רפורמי� וקונסרבטיבי� ג� לא משרתי� ברבנות הצבאית. האורתודוקסית

 1996בדצמבר (צות הדתיות  הכניסה למוע�צ " חר� החלטות חוזרות ונשנות של בג�מה� 

שתמנע מהרפורמי� ומהקונסרבטיבי� , א� התקבלה בהצבעה טרומית בכנסת הצעת חוק

רבניה� אינ� מקבלי� שכר ). כל אפשרות של יצוג במועצות הדתיות" חוקי"באופ� 

המדינה אינה מממנת הקמת בתי כנסת עבור קהילותיה� והקצבת משרד , מהמדינה

וג� זאת רק מאז (ורמית וקונסרבטיבית היא מזערית וסמלית הדתות לתרבות תורנית רפ

אפליית הרפורמי� ). 1995כניסתו של השר שמעו� שטרית למשרד הדתות בשנת 

והקונסרבטיבי� על ידי שלילת סיוע ממשלתי משמעותי מקהילות אלה יש בה לא רק 

שקשה (פולח� אלא פגיעה עקיפה בחופש הדת וה, פגיעה חמורה בעקרו� השוויו� בפני החוק

יזמת ). לקיימו א� אי� תקציבי� להקמת בתי תפילה ולתשלו� משכורות הרבני� והחזני�
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 בשלב מתקד� היא לשלול בחוק כל אפשרות של הכרה בגיור חקיקה נוספת הנמצאת

 �א� לא היה חוק , למעשה גיור כזה ג� לא הוכר עד כה(רפורמי או קונסרבטיבי שנעשה באר

 ).מפורש בנידו�

שיווי זכויות  חוק. חוקתי הקיי� בנושא דת ומדינה פוגע ג� בשוויו� הנשי��ר החוקיההסד

וכל הוראת חוק המפלה ; די� אחד יהיה לאישה ולאיש לכל פעולה משפטית" קובע שהאישה

עיקרו� זה מופר בגי� הפיכת דיני ". אי� נוהגי� לפיה... לרעה את האישה באשר היא אישה 

רק גברי� (שהרי בנושאי� כגו� זכאות לגירושי� , ות ממלכתיי�האישות הדתיי� לדיני איש

אישה שנעזבה בלי . והיכולת להינשא מחדש אי� שוויו� בי� גברי� לנשי�) מעניקי� גט

שבעלה , "אישה מורדת"ואילו אישה שסירבה לקבל גט היא , "עגונה"שקיבלה גט הופכת ל

ג� פסילת� . ימטריה בי� גברי� לנשי�בנושאי� אלה אי� ס. יכול לקבל היתר לנישואי� שניי�

חוק שיווי נכו� שאותו . של נשי� לעדות בפני בתי די� רבניי� פוגעת בעקרו� השוויו� בפני החוק

אי� "לתת גושפנקה חוקית לסתירה באמצעות סעי� בחוק הקובע כי " דואג "האשה זכויות

ענייננו חשוב לציי� א� ל, "חוק זה בא לפגוע בדיני איסור והיתר לנישואי� ולגירושי�

 ".די� אחד יהיה לאישה ולאיש"שהמציאות אכ� אינה תואמת את העיקרו� ש

בניגוד לבתי הדי� (נשי� יוצאות נפגעות ג� מאי יכולת� לכה� כדייני� בבתי הדי� הרבניי� 

וזאת למרות האינטרס המובהק שיש לנשי� בענייני� בה� דני� בתי הדי� , )האזרחיי�

את " גו� הבוחר"לה מהנשי� ג� האפשרות לכה� במועצות דתיות ובבעבר נשל. הרבניי�

 -21ב(א� הפליה זו מותנה בשנות התשעי� , הרבני� הראשיי� ואת הרבני� המקומיי�

 � המונה מאה וחמישי� חברי� � השתתפו לראשונה שתי נשי� בגו� הבוחר 1993בפברואר 

 ).שבחר את הרבני� הראשיי�

ל "ל המחייבת כל יחידה בצה"החופש מדת היא פקודת המטכדוגמה אחרת לפגיעה בעקרו� 

.  כל חייל בפקודה להשתת� בומחייבתלקראת הימי� הנוראי� ו" מסע התעוררות"לערו� 

 :ל"כ� אומרת פקודת המטכ

ל מסע התעוררות על ידי הרבנות הצבאית "מידי שנה בשנה יער� בכל יחידה בצה

בו יוסברו ערכי הימי� , כיפורי�הראשית בתקופה שבי� ראש חודש אלול ויו� ה

ההשתתפות במסע ההתעוררות חובה על כל חייל צהל . הנוראי� ומועדי ישראל

 ). ימי� נוראי�� 34.0103ל "פקודת מטכ(

א� היא אינה ) קדישא�חברא(בלעדיותו של הממסד האורתודוקסי במת� שירותי קבורה 

� דמוקרטיתהתקדמות.  בחירהעולה בקנה אחד ע� העיקרו� הליברלי של פלורליז� וחופש

 בו �1996ו" חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית התשנליברלית בנושא זה חלה ע� חקיקת

א� ביצוע החוק מתמהמה , "אד� רשאי לבחור להיקבר בבית עלמי� אזרחי חלופי"נאמר ש

אי� פתרו� של ממש לאזרחי� הרוצי� בקבורה אזרחית מטעמי� ) 1997נכו� ליוני (ועד כה 

כגו� (יוניי� ולאזרחי� הזקוקי� לקבורה אזרחית כיוו� שאינ� יהודי�  על פי ההלכה רע

 ).יהודיה�ילדי� לאב יהודי ולא� לא

דוגמה להסדרי� חוקיי� אחרי� שאינ� עולי� בקנה אחד ע� עקרונות דמוקרטיי� ה� 

על (חזיר שווק , )�1962ב"התשכ, חוק איסור גידול חזירעל פי (החוקי� המגבילי� גידול חזיר 

לא ישווק אד� ולא ימכור חזירי� או בשר חזיר ומוצריו  "��1990"פי תקו� לחוק משנת תש
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על (הצגת החמ� בפומבי בפסח , ")הנועדי� לאכילה ולא יגרו� ולא ירשה שישווקו או יימכרו

לא יציג בעל עסק בפומבי מוצר חמ� " 1986 �ו "התשמ] איסור חמ�[חוק חג המצות פי 

] פיתוי להמרת דת[לתיקו
 דיני עונשי
 על פי החוק (ופיתוי להמרת דת ") ריכהלמכירה או לצ

המפתה להמרת דת בתשלו� כס� או כל דר� אחרת "יופעל החוק הפלילי כנגד  1977 �ז "תשל

 ").ועל המקבל פיתוי זה
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 סיכו� 4

מאמר זה ד� במתח הקיי� בישראל בי� כמה מההסדרי� הקיימי� בנושא דת ומדינה לבי� 

" המודלי�"נקודת המוצא הייתה אבחו� . כללי� הנהוגי� בדמוקרטיות ליברליותה

ישראל רחוקה מאד מדג� ההפרדה בי� דת . ליברליי� בנושאי דת ומדינה�הדמוקרטיי�

א� יש במודל הישראלי קרבה ה� לדג� העדות , )ההפרדה האוהדת או העוינת(ומדינה 

 משמעותיות ש בסטטוס קוו הישראלי סטיותע� זאת י. המוכרות וה� לדג� הכנסייה הרשמית

הכוונה בי� השאר לפגיעה בחופש . מהמכנה המשות� המקובל בכל הדמוקרטיות הליברליות

לפגיעה בחופש הנישואי� על ידי חסימת , המצפו� על ידי כפיית נישואי� וגירושי� דתיי�

לפגיעה בכבוד , �לפגיעה בזכות לנישואי� של פסולי חיתו, דתיי��אפשרות של נישואי� בי�

לפגיעה בעקרו� השוויו� בפני החוק של רפורמי� , "הרשימות השחורות"האד� על ידי ניהול 

, "דתיי�"למעמדה הבעייתי של האישה בחוק הדתי ולשורה של חוקי� , וקונסרבטיבי�

שבה� מכתיבה המדינה לאזרח אורח חיי� בנושאי� השמורי� לתחו� הפרט בכל 

 .המערביותהדמוקרטיות הליברליות 

מקבלי� הסדרי� אלה וטועני� שה� ) מסורתיי�, דתיי�, חרדי�(רבי� באוכלוסייה 

אחרי� רואי� בה� תרומה לביסוסה . מתחייבי� מהיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית

ואפשר לחלוק (ג� א� יש בדעות אלה ממש ". מלחמת תרבות"של אחדות לאומית ולמניעת 

את הסתירה בי� הסדרי� אלה ובי� המקובל בדמוקרטיה אי� בכ� כדי לבטל , )עליה�

 . ליברלית

ג� הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית כפי שהדבר נעשה לראשונה בחקיקה 

, חופש העסוק וחוק המפלגות: חוק יסוד, כבוד האד� וחרותו: חוק יסוד (�90של שנות ה

דתי של התווית �י� הפירוש ההלכתייש סתירה ה� ב. אינה פותרת את הבעיה )�1992ב"התשנ

וה� בי� כמה וכמה " דמוקרטית"ליברלי המקובל של התווית �והפירוש המערבי" יהודית"

לבי� " יהודית"דתי של התווית �הסדרי� הנהוגי� במדינת ישראל הנובעי� מהפירוש ההלכתי

זו נית� דיו� נרחב בסוגיה (ליברליי� המקובלי� במדינות המערב �סדרי ממשל דמוקרטיי�

 �הבעיה אינה בנוסחה ). צבי� בעריכת אריאל רוז�מדינה יהודית ודמוקרטיתלמצוא בקוב

אי� בהכרח ". יהודית"דתי של התווית �אלא בפירוש ההלכתי" מדינה יהודית ודמוקרטית"

מדינה של (ציוני �במוב� הלאומי" יהודית"לבי� פירוש התווית " דמוקרטית"ניגוד בי� התווית 

, זיכרו� היסטורי ומורשת תרבותית פלורליסטית,  המוגדר על ידי שותפות גורלהע� היהודי

" מוסדות הלאומיי�"המעניקה מעמד ממלכתי ל, מדינה המקיימת את חוק השבות

כפי שאי� כל , )יהודיי� ג� א� מקור� דתי�המשותפי� לה ולתפוצות ושסמליה לאומיי�
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כפי " מדינת היהודי�(" במוב� הדמוגרפי "יהודית"והתווית " דמוקרטית"ניגוד בי� התווית 

מדינה בה יש רוב יהודי ובה יש לאותו רוב השפעה מכרעת על לשו� , שחזה אותה הרצל

התרבות הדומיננטית וחוקי ההגירה וזאת בהתא� לרצונו החופשי ולהחלטתו , המדינה

לת ערכי� פירושה מדינה בע" מדינה יהודית"ועוד אי� סתירה בי� התוויות א� ). הריבונית

תהא "כ� מדובר במגילת העצמאות על מדינה ש(מוסריי� אוניברסליי� ששורשיה� יהודיי� 

 ").הצדק והשלו� לאור חזונ� של נביאי ישראל, מושתתת על יסודות החרות

דמוקרטי יעורר מ� הסת� מחלוקת קשה �שינוי הסטטוס קוו ביחסי דת ומדינה בכיוו� ליברלי

ויש הסבורי� שהאינטרס הלאומי מחייב להימנע , רתודוקסי�בי� אורתודוקסי� לשאינ� או

הסדרי� שפגעו "שכ� הוא כרו� ב, א� ג� להמש� המצב הקיי� יש מחיר לא מבוטל. מכ�

 ).24' עמ, 1977, שפירא" (בשלטו� החוק ובסדרי ממשל דמוקרטי תקי�, בזכויות האזרח
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