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 שבטים רבים ומשפט אחד
  אילן-באוניברסיטת בר הכנס השנתי השלישי של המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

 סולברג עםנ

 

 הריהו כים שאין לו סוף2  – המשפטאפשר לדבר עד בלי די;  השבטיםעל 

על  מצות;" שבין לבין, גם זאת מבלי לויו"בלפיכך אצטמצם, אתמקד 

 " הזאת אני מבקש לתלות את דבריי2 ויוה"

המשפט לבין ', המחברת בין השבטים הרבים ומהי המשמעות של האות 

החיבור? האם בכוחו של המשפט  ו'שמא ניגוד, או ה ו'זו האחד? האם 

של המשפט  אחידותואו ש ?דותאחלהביא לבין השבטים הרבים,  לאחד

 ?אנטגוניזםואף ל, ניכורל המובילההגמוניה, ים יוצרוכוחו הכופה, 

המשפט הוא כלי  2אפשריים –ני התיאורים החלופיים הללו ששדומני, 

ליישר את , לקרב ביניהם, דין-בעליבין  פשרחברתי בעל עוצמה; בכוחו ל

כך הוא 2 ולהגביר את הקיטוב אך בכוחו גם להרחיקם זה מזה ההדורים;

פרטים; כך הוא גם במשפט הפרטי, כאשר בית משפט דן בסכסוך בין שני 

 במשפט הציבורי, כאשר עניינם של 'שבטים' שונים נדון בבית המשפט2

מנת שיכריע  על – אובן ושמעוןר – בית המשפטשניים באים להתדיין ב

סיפור שונה,  –לשמעון שלו, מזווית ראיה  לראובןביניהם2  שנתגלע בסכסוך

שפט פוסק, על מה שארע ביניהם2 בית הממחשבה ותחושה כל אחד מהם ל

תה א – מעוןש – אלמוניאיש תה זכאי; א – אובןר – חותך, קובע: איש פלוני

של  הזעל פני  ראובןל ש –ר הסיּפ – טיבמעדיף את הנרבית המשפט חייב2 

ידו על האחד  –מאולם המשפטים יוצאים , הדין-בעלי ,שניים2 השמעון
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אובן, ולגבי מון ברמשפט נתן א  ; בית הידו על התחתונהוחברו העליונה, 

שגרסתו אינה מהימנה2 אתגר גדול הוא לבית המשפט, להצליח שמעון קבע 

2 היו בכניסתםקרובים יותר איש לרעהו מאשר בעלי הדין מלפניו להוציא את 

נאמר כשדיברו על ההבחנה בין דין לבין פשרה2 כך  ,חז"ל עסקו בכך

 איש יןב ושפטתי": "ושפטתי בין איש ובין רעהו"מכילתא על הפסוק ב

 מגיד, פשרה בו שיש הדין זה – רעהו בין ;פשרה בו שאין הדין זה –

 אמת"על הכתוב  ,"2 ועוד אמרו בגמראכרעים מזה זה נפטרין ששניהם

 אין משפט שיש במקום והלא" ":בשעריכם שפטו שלום ומשפט

 בו שיש משפט איזהו אלא ?משפט אין שלום שיש ובמקום ,שלום

  כלומר, פשרה2 ;(ב, , סנהדרין ו)בבלי "עביצו זה אומר הוי – שלום

עוצמתו של המשפט כוחו ו, ליקוב את ההרכאשר אין פשרה, בבוא בית הדין 

אחדות2 באחד מפסקי א למביאים לשלום ול םאך אינ, מכריעים במחלוקת

 פנים – לפשרה, זועפות פנים – לדין" :טירקליעקב הדין כתב השופט 

 אש את מכבה, מתדייניםה לכל פנים מאירה הפשרה. שוחקות

 העלולות לוחשות גחלים משאירה ואינה שביניהם המחלוקת

, כלל-בדרך, 'מזעיפה' השיפוטית ההכרעה, לעומתה. מחדש להציתה

 2" 222המתדיינים מן למי פניה את

 א כל כך2 ל –[2 אני 222מסכימים? ]כן

שה2 ין ו, ב( נשמע באוזנינו קר" )בבלי, סנהדיקוב הדין את ההרהביטוי "

" סלעים מפרק הרים ומשבר" – הדין מתואר בו כמעט ככוח הרסני

  ומי יעמוד בפני הדין מזרה האימה? יט, יא(, )מלכים א
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", ערוך השולחןפשטיין בספרו המונומנטלי "הרב יחיאל מיכל הלוי א ,והנה

2 בין חדשוצובע אותו באור  –" םהיניב" –מוסיף לביטוי זה מילה אחת 

" ניהםיגבה הר בעון שהזכרנו, פרץ סכסוך קשה, "ראובן ושמ ,שניים

ז, ב(2 הם באים לפני השופט, וכעת עליו ליצור ביניהם חיבור  )בבלי, חולין

מזה אחד ומזה אחד, ב הנמצאים על מנת לחבר בין שני מקומות ישּו 2דשמחּו

משני צידיו של רכס הרים, ניתן לסלול דרך הולכת ומתפתלת, מעפילה 

שכזו היא בדרך ה ויורדת בזהירות אל צדו השני2 נסיער, לאיטה אל ראש הה

יש מסוכנת, אך סלילתה קלה יותר ודורשת פחות משאבים2  לעיתים ,ארוכה

ולחבר בין שני הישובים  ליקוב את ההראפשרות אחרת לסלילתה של דרך: 

מלאכת סלילתה של  הדין2-אפשר לעשות גם בין בעלימנהרה2 כך באמצעות 

כוח2 אך משנחפרה -רבי םומחייבת שימוש באמצעי ,היא קשה מנהרה

ותושבי  ;ל וקליהרי שהשימוש בה מהיר, יע –ונסללה בה דרך  מנהרהה

 מחדש2 להם יחדיו, חוברו  –הישובים שהיו מבודדים זה מזה 

דינא. שקל  דאזיל מבי ,"ההוא דהוה קאמר ואזיל הגמ' במס' סנהדרין אומרת:

היה אחד מהלך, אחרי שיצא מבית הדין  2"יל באורחאזגלימא ליזמר זמר ולי

שהפסיד אותה בדינו, זימר זמר בשמחה ויצא לדרך, משום נטול גלימה, 

שגם אם הפסיד, הרי שבדין הפסיד, ונגמר הענין בצדק2 הגמרא סומכת  כיוןמ

)שמות " וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום"את הדברים על הפסוק: 

שאם יאמץ את הצעתו ויקים בתי דין ו יתרו הבטיח למשה רבינ 2יח, כג(

אותה לא רק ו – יבוא בשלום2 כל העםעל מקומו כל העם בישראל, הרי ש

 זכה במשפט2 מחצית, או אותו חלק ש
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אמת לא נהיה נאיביים יתר על המידה2  אמנם נכון, לא כל דין מביא לשלום2

 נדרש; שלוםשכנת המשפט אינו סוכן טבעי של ה ,להתכחש לההיא, ואין 

'משפט מאמץ מיוחד מבית המשפט כדי לגרום לכך שהמשפט יהיה גם 

אין זה אומר שדרך הפשרה היא היחידה שתביא לשלום2 לעיתים אך 2 שלום'

שגבה בין בעלי דין, באמצעות הדין, תביא לתוצאה  נקיבת ההרגם 

האם מאמץ שכזה  לא מספיק2 הכרחי, אם כיתנאי המבורכת2 המאמץ הוא 

  ?תחום המשפט הציבורים ביכול לשאת פרי ג

שנה האחרונה באתכם בשני תיקים שנדונו בניסיון להשיב, אבקש לשתף 

 להיות בעמדת מיעוט; מורחב2 בשניהם נפלה בחלקי הזכות אצלנו בהרכב

מנם אין בה בשניהם צעדתי בדרך שאזכות או חובה, או מקצת מזה ומזה2 

הוא תיק גיוס תלמידי האחד שבין בעלי הדין2  נקיבת ההר, אך יש בה פשרה

שדן  –המרכולים  תיקאת חוק הגיוס2 השני הוא ג"ץ הישיבות, שבו פסל ב

עזר של עיריית תל אביב בעניין פתיחת וסגירת מרכולים -פסילת חוקב

לפרטי הסכסוך המשפטי, ולמחלוקת 2 לא אכנס ידי שר הפנים-על ,בשבת

י רוצה להמחיש את דוגמאות הללו אנדיון בשנפלה ביני לבין חבַרי2 בעזרת 

המתח בין יכולתו של המשפט לאחד בין שבטים, לבין הפוטנציאל שלו 

  להביא לקיטוב ביניהם2

וא 2 היומין הוא עתיקהוויכוח על גיוס תלמידי הישיבה  2בחוק הגיוסאפתח 

בציבוריות הישראלית, כל אחד מהם מספר ומגוונים משקף שבטים שונים 

לפי ההגנה לישראל, צבא של עם ישראל,  ישראל, של ה של מדינתאת סיפור

בית המשפט צריך אבל המשפט הוא משפט אחד2 השקפתו, ובאופנים שונים2 
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הישיבות מגיוס לצבא, הוא חוקתי2 האם  להחליט אם הפטור שניתן לתלמידי

בין שעל בית המשפט להתחשב בהשלכות פסיקתו גם על מרקם היחסים 

 השבטים השונים? 

2 יחסו של הציבור החרדי ה הזו מעורר התלבטויותהדיון המשפטי בסוגי

 במהלךציבור הכללי, ובכלל זה לשירות הצבאי, עובר תהליך מסוים לַ 

זה  קמעאדוד ואיטי מאפשר לשני השבטים להתקרב מ –השנים2 התהליך 

לזה, מבלי לפגוע בזהות ובייחודיות של כל אחד מהם2 המשפט, בדרך כלל, 

ת, ופעולתו אקוטית2 מצד אחד, יש לו כוח רב אינו תהליכי2 הכרעתו בינארי

לערוך שינוי2 מצד שני, הוא עלול להסיג לאחור אותם תהליכים חברתיים, 

העובדה שהמשפט מוכן להשלים עם הסדר שהושג ומבורכים2  ,איטיים

ההסדר הראוי ביותר, אינה מעידה על חולשתו איננו בזירה הציבורית גם אם 

חיוניות שבחיבור בין ו של המשפט בשפט2 נהפוך הוא, הכרתשל המ

 השבטים מעידה דווקא על חוסנו2

אינני מדבר רק על  גם את מגבלותיו2לדעת אך  ,וחוכבעל המשפט להכיר 

אם אכן יש בכוחו של פסק דין לכפות גיוס2 ההשאלה, שעולה בסוגיות כאלו, 

החשש המעשי הזה משקף בעיה עמוקה יותר2 שוויון אמיתי לא יתרחש בלי 

ברמה  יםיכולאו דבר חקיקה רוב לבבות בין שבטי ישראל; פסק דין קי

על  לכפות קירוב לבבות2 יםיכול םאינ םמסוימת לכפות גיוס, אולי, אך ה

 חקיקה מעשה אם"חשש זה כתבתי בפסק הדין כי מטרידה אותי השאלה 

 2"אותה מדכא דווקא או, הדדית ערבות יתר מעודד גם שוויון יתר הכופה
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על מנת שהכרעה משפטית שכזו תוכל להועיל א שושל הבעיה ה היבט נוסף

גם אם, מטבע הדברים,  –לתהליך החברתי ולא להזיק לו, נדרש כי ההכרעה 

פיו הוא חי2 -שעל רהסיּפלא תרמוס את  –לא תתקבל על דעתו של צד מסוים 

כפי שציינתי, בוויכוחים ציבוריים וערכיים כגון דא, בא לידי ביטוי בעוצמה 

רטיב הכללי שלפיו חיה כל קבוצה את חייה2 האפשרות שפסק דין יוכל הנ

במרקם הישראלי )ולפחות לא לפגוע  השבטים השוניםלקדם את האחווה בין 

כך  2בה(, טמונה בכך שהוא מסוגל להכיל את הנרטיבים הסותרים הללו

הוויכוח הנוקב בחברה הישראלית בסוגיית גיוס בני הישיבות, " אמרתי:

אינו ויכוח משפטי. הוא משקף קונפליקט בין נראטיבים, התופסים  בעיקרו,

באופן שונה בתכלית את סיפור המעשה הקולקטיבי המתרחש בגבולות ארצנו 

הקטנה. אותו מעשה עצמו, יש הרואים בו חובה מוסרית מן המעלה הראשונה; 

 מנגד, יש הרואים בו 'גזירת שמד'. המשפט הוא כוח: הוא כופה על בני האדם

. האופן שבו מספר סיפור, בונה עולמות ומחריבןכיצד לנהוג. בד בבד, הוא 

בוחר בית המשפט לספר את הסיפור, פעמים שמשמעותו רבה יותר מאשר 

'השורה התחתונה', הציווי שבסוף הדרך: מן העבר האחד, בכך בא לידי ביטוי 

קון כוחו הכופה של המשפט; מן העבר השני, לעתים זוהי הדרך לפעול לתי

עולם. על המשפטן, ועל השופט בפרט, נגזר לחיות עם המתח הזה. בדרכנו 

הפתלתלה והעיקשת אל עבר 'חזון אחרית הימים' של השוויון בשירות הצבאי, 

כבר צעדנו כברת דרך מסוימת. מקצת מן ההתקדמות הושגה בעקבות גלגוליה 

יים. הקודמים של הסוגיה גם בבית משפט זה, חלקה בשל תהליכים חברת

הדרך ארוכה היא ורבה. כחבַרי, גם אני מייחל ליום שבו האיזון שבין ערך 

לימוד התורה לבין הנשיאה המשותפת בעול החברתי, יתייצב בנקודת שיווי 

משקל ראויה; נקודה שבה תכיר החברה, מחד גיסא, בחשיבות הנודעת לערך 
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מדים הראויה לו-זה, "והגית בו יומם ולילה" )יהושע א, ח( ותאפשר לחבורת

לכך 'להמית עצמה באוהלה של תורה' )גם אם אינם נושאים בנטל השירות 

מתפשרת -צבאי(; ומאידך גיסא, יכיר הציבור החרדי בתביעה המוסרית הבלתי

מכל מי שאינו מקדיש את חייו ללימוד תורה, להטות שכם אחד עם אחיו, גם 

א יום שבו יהיה זה במישור השירות הצבאי, לכתחילה ולא בדיעבד. אולי יבו

נכון להטיל את כובד משקלו של החזון על המציאות; אולם, כאמור, טרם 

ראשיתה של הסוגיה שהונחה לפתחנו איננה אפוא בעולם  בשלה העת.

המשפט, גם לא אחריתה. המשפט הוא שחקן, אחד מני רבים, אך לכוחו 

משמעות מוגבלת. הכרה בכך היא נקודת המוצא; בנדון דידן, זוהי גם נקודת 

 ."לעת עתה –הסיום 

האישי או הקבוצתי  רסיּפאין זאת אומרת שלשופט היושב בדין אין את ה

 אדרבה22 הזה לידי ביטוי סיפרשאסור לו להביא את הגם אין לומר שלו2 

י שבדעת הרוב הביעו את משנתם הערכית ביחס לגיוס לצבא, גם חבַר 

מנקודת מבט דתית, ובשולי פסק הדין שלי הצטרפתי למשנה ערכית זו בכל 

 סיפרלהיזהר מאוד מלבטל כעפרא דארעא את ה השופט על ולם,אפה2 

שהחיבור בין קצוות שונים בחברה יוכל להמשיך להתקיים גם הנגדי2 כדי 

לעתים מדובר בגבול דק2 לכולם2 מקום לאחר פסק הדין, יש להשתדל לתת 

פסק דין בעניין עקרוני שכזה ראוי לו שיעסוק בחינוך, אך מוטב לו שיישמר 

 מן ה'חינוך מחדש'2

וספים של היבטים נלדעתי משקף אשר , אעבור לדיון על 'חוק המרכולים'

פשר באזורים יעיריית תל אביב חוקקה חוק עזר עירוני, שא 2אותה דילמה

חוק  ו שלמים לפתוח מרכולים ביום השבת2 עתירה נגד חוקיותיובתנאים מסו

ם לסגור את חנותם בשבת, החפציבעלי מרכולים  קבוצתידי -העזר הוגשה על



 

 

4 

בעלי ם לבין הוגנת בתחרות בינאך חוששים שחוק העזר יוביל לפגיעה לא 

 ו נתבקשנו להכריע הדין עם מי2חנבשבת2 אנחנויות שתישארנה פתוחות 

התמקד ביחס הפרשני , ומורכב' בתיק המרכולים היה הדיון המשפטי 'פרופר

בין שתי הוראות חוק שלכאורה קיימת סתירה מסוימת ביניהם2 אחסוך מכם 

ין: מלחמה בין את פרטי הדיון הזה2 בזירה הציבורית הדיון היה אחר לחלוט

בין שוחרי קדושת ל ,847.ערוך קניות ל , בזכותוחופש הפרטהמצדדים ב

לצערי, הוויכוח הציבורי  2'מדינת הלכה'השבת; בין 'מדינת תל אביב' לבין 

2 עוד לא יבשה הדיו ונשמע ראש עיריית תל הזה האפיל גם על פסק הדין

הדין הזה הוא  "הדבר שהכי מצער אותי מכל פסקאביב אומר בקול גדול: 

אמירתם של שני שופטי עליון דתיים שלא התייחסו לחוק הישראלי אלא מצאו 

חברי השופט הדברים הללו אינם נכונים2 אכן, 2 לדבר על דעתם האישית"

2 בפסק הדין עסקתי בחוק ובמשפט, בפרשנותחובשי כיפה, אבל ואני הנדל 

( לפקודת ..)-ו( 6.) 89.א)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה וסעיף 9סעיף 

לעניות דעתי, היתה זו פרשנות נכונה של החוק2 2 וִשפטּו 2 אנא ִקראוהעיריות

, מלהתייחס לחשיבותה של כמעט לחלוטין נמנעתילא היתה זו דעה אישית2 

 השבת במובן הדתי שלה2 

 

דקדקני וסבוך, אבל כל השופטים נזקקו גם  המשפטי היה הדיון ,כאמור

בין האינטרסים השונים שעומדים על הפרק2  לתכליות החקיקה ולאיזון

אם החלטת שר  חבַרי בחנועיקר כאשר מסגרת דעת הרוב, הדבר עלה בב

הפנים שלא לאשר את חוק העזר של עיריית תל אביב, היא החלטה סבירה2 

בין רצונם של תושבי תל אביב לחיות את שבאיזון עסק הדיון בהקשר זה 
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-תו של שר הפנים בדבר הצביון הלאומיחייהם כפי שהם מאמינים, לבין עמד

שיח ציבורי שעליו את התמונה זו הדהדה במקצת מדינה2 הראוי לדתי הכללי 

ציבורי הזה, בין חופש הפרט לצביון הדתי, 'השתלט' -הדיון השבטי דיברתי2

 על השיח המשפטי2 

 קמעאנשכח ומיצובו בתוך הדיון המשפטי, בעקבות הוויכוח הציבורי הזה, 

ידי ארגונים -קונקרטי של העתירה: העתירה לא הוגשה עלההקשר ה

 עתירה, או ארגונים הנלחמים בכפייה דתית2 התהתומכים בקדושת השב

ידי בעלי מרכולים בתל אביב, אשר חששו שחוק העזר החדש -הוגשה על

יפגע בפרנסתם2 ומדוע? מפני שהם מעוניינים לשבות ביום השבת, ואילו 

לים בשבת, יצור תחרות לא הוגנת בינם לבין החוק, המאפשר פתיחת מרכו

2 הדבר יעמיד אותם בבחירה בין שתי אפשרויות בשבת חנויות פתוחותבעלי 

 להיפגע מן התחרות הבלתי הוגנת, או לפתוח את חנותם בשבת2  –

 אינטרסא וה , שבשמו פנו לבית המשפט,של בעלי המרכולים ההז אינטרסה

שתיארתי2 בעלי המרכולים לא  יבוריהצ הויכוחחלק מ אינוהוא  'פרטי'2

התעניינו בצביון המרחב הציבורי או בקדושת השבת; הם חרדים לפרנסתם2 

הקוטביות הקיימת בשיח האידיאולוגי את הפער בין  משקףהדבר הזה 

הציבורי, לבין ההקשר הקונקרטי של תיק משפטי2 משום כך לא פניתי בפסק 

הדתית של השבת2 התייחסתי הדין שלי, כמעט, למשמעותה הלאומית או 

הדגש שמתי על  אתלכך זעיר פה, זעיר שם, אך לא על כך הושם הדגש2 

של השבת, מתן אפשרות שווה ליום מנוחה  , החברתית,התכלית הסוציאלית

לכולם2 לאור התכלית הזו פרשתי את סעיפי החוק האוסרים על עבודה 
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להתיר את פתיחת  בשבת, והסקתי כי לפי הדין הקיים אין סמכות לעירייה

 בתי העסק בשבת2

תכלית הסוציאלית של השבת לא רק בשל מצוקתם הקונקרטית התמקדתי ב

גם מתוך מחשבה, שבכוחה של  עשיתי זאתשל בעלי המרכולים העותרים2 

אמרתי לחברי בדעת הרוב, בואו השבטים2 התכלית הסוציאלית 'לגשר' בין 

ית על הזכות לקנות בשבת נניח לזעקות ה'שאבעס' מזה, ולעמידה הדקדקנ

בוויכוח אידיאולוגי, מטבעו, אין איש מוכן לוותר2 אנשי רוטב סויה מזה2 

קדושת השבת מזה, ואנשי קדושת חופש הפרט מזה, כל אחד אוחז בקודש 

הקודשים שלו2 הכרעה בעתירה על רקע המחלוקת הציבורית הזו, כפי 

כורחו, עם אחד שהשתקף בדעת הרוב, מזהה את בית המשפט, אולי בעל 

בהכרעתו, ודאי כאשר היא מבוססת על עילות שהרי הצדדים למחלוקת2 

של קבוצה ר סיּפ בית המשפטבעלות מרקם פתוח כמו עילת הסבירות, מעדיף 

, בין אם הדבר 2 כך הואאחרתה של קבוצה ז על פני ,אחת בחברה הישראלית

טובת שר לטובת עיריית תל אביב, בין אם יפסוק לבית המשפט יפסוק 

ליקוב את הפנים2 ביקשתי להימנע מכך, ולמנף את הדיון המשפטי על מנת 

בין הקבוצות2 התכלית הסוציאלית של השבת היא בעלת פוטנציאל ש ההר

 כזה2 דברים מפורשים כתבתי, תחת הכותרת 'התכלית הסוציאלית כגשר':

, אידיאולוגי, נוקב הוא השבת של דמותה על הויכוח. לכחד אין"

 ובערכי, ומדינה דת יחסי מתחום נוספות בסוגיות הדבר הוא כך. ניעקרו

 מוכן לא צד אף. ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל מדינת של היסוד

 לא. חילונית' קדושה' או דתי קודש – שלו הקודשים קודש על לוותר

 בחוות הנשיאה חברתי של החשובים דבריה על להסתמך ביקשתי בכדי



 

 

.. 

, להמחיש כדי בכך יש. דרך תנחנו כי שראוי רוניתהעק הגישה על, דעתה

 עלולה שהיא כפי ועקרונית עמוקה, רחבה איננה בינינו המחלוקת כי

 או הכל' של תפיסה לא: המוצא נקודת על חולקים איננו. להצטייר אולי

 לא. הדדיים וויתורים שונה לדעה סובלנות אלא', ולבן שחור', 'כלום

 לא גם אך, ופרשנות וסבירות סמכות על – בינינו המחלוקת את נטשטש

 נגד' צפון' לא", חילוניים" נגד" דתיים" לא; עזים בצבעים אותה נצבע

 לעיל הדיבור את הרחבתי". אביב תל מדינת" נגד פריפריה ולא' דרום'

 שעות חוק שביסוד התכליות משתי אחת, הסוציאלית התכלית על

 לשלם מבלי, כולם דלהתאח יכולים סביבה כי דומני. ומנוחה עבודה

, השבת בסוגיית. חילונית או דתית אידיאולוגיה על ויתור של במטבע

 כאבן לשמש סוציאלי-החברתי השיקול עשוי, מחלוקת סלע עוד במקום

 2"הסכמה של בנין

לקרוא במקומותינו רצים  בדרך כלל אציםאינני בטוח שתקוותי התגשמה2 

ווית מסוימת, מאשר לקרוא קל יותר לתייג שופט בת 2את השורה התחתונה

לפוליטיקאים יש עניין לבדל את עצמם, ומוטב להם  2הדיןלעומק את פסק 

גם התקשורת חפצה זה מוסיף קולות2 לתאר מאבק בין דתיים לחילוניים2 

, ודמוקרטי יהודי למשפט מרכזכאן, בזה מוסיף קוראים2 בכותרות רעשניות2 

לעומק, ולהגיע לתוצאה  ם, לחקוריאפשר לנפות את האינטרסים הצדדי

 מיטבית2 המרכז צעיר, אבל כבר יש לו קבלות2 

אני יכול להעיד על עצמי שאת דעת המיעוט ניסיתי לכתוב בתיק המרכולים 

 המחנה האחד, וגם אצל המחנה השני2 על דעת להתקבלוכל ישבאופן 

 ר המאחד2 העדפתי את הסיּפ



 

 

.. 

תכלית  –אלית תכלית הסוציאל החשוב להדגיש: הפניה במקרה הזה 

הצדדים2 הניסיון  שנידורשת מחיר מ – שבטיםעל מנת לגשר בין משותפת, 

לגבש 'שפה משותפת' מחייב ויתור2 במקרה הזה, הוויתור הוא בהבנה שלכל 

שלו לבטא אותה מנוחה סוציאלית2 באופן קונקרטי, הדבר דורש מאחד דרך 

קודת מבט דתית, להבחין בין פתיחת בתי מסחר, לפתיחת מקומות בילוי2 מנ

גם מנקודת המבט האישית שלי, זהו מחיר2 אין זה פשוט עבור אדם דתי 

לומר: פתיחת בתי עינוגים בשבת לכתחילה2 אבל לא ביקשתי לפסוק את 

 שבטיםשהאישי שלי, אלא באמצעות יצירת שפה משותפת  סיפרהדין לפי ה

 לה כיםנדב שני" כך:להזדהות עמה2 לכן אמרתי  ויוכל רבים ככל הניתן

; לעמל ומרגוע ליגע מנוחה עניינו, הראשון הנדבך: הסוציאלית לתכלית

 בשל דווקא. מנוחה אותה של טיבה שעניינו, השני הנדבך מונח גביו על

 בין משתנה המנוחה אופי כי לזכור יש, המנוחה ימי של הרבה חשיבותם

 ומנוחה סעודה, קידוש, בתפילה הוא האחד של השבת עונג. לרעהו איש

 תערוכה על להתענג יבקש, זאת לעומת, חברו; ההלכה גדרי פי-על

 ראוי. הים שפת על מנוחה או הקולנוע בבית משפחתי בילוי, במוזיאון

 השקפתו כפי המנוחה יום את לעצב ואחת אחד לכל אפוא לאפשר

 2"ואמונתה

הלקח שאני מבקש ללמוד מהעיסוק בשני פסקי הדין הללו הוא מורכב2 

אכן, הליכים המוגשים ומר שהמשפט הוא כלי לשינוי חברתי2 מרגלא בפינו ל

-לבית המשפט בכוחם להניע שינוי חברתי, בהקשרים שונים2 עם זאת, אי

אפשר להתעלם מהמתח שבין תהליכים חברתיים איטיים, לבין המאפיין החד 

מכך שהכרעה חדה  ן להתעלםוהבינארי של ההליך המשפטי, וגם אי
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בד בבד דוחה תפיסה ו ,פיסה חברתית מסוימתובינארית שכזו מאמצת ת

חברתית אחרת2 השופט רשאי, וצריך, להשתמש בכוח ההכרעה שניתן לו על 

יכול להתעלם מהמתח אינו מנת לשדר לנמעניו גם מסר חינוכי, אולם הוא 

הזה2 השאיפה צריכה להיות, אפוא, להשתמש בכוח זה על מנת לקרב בין 

לכפות עליהם אחידות, שבמהותה דווקא שבטי ישראל, לאחד ביניהם ולא 

בכלל לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין ": גורמת לקיטוב

דש, אף על פי והוא שנמצא איזה דרך שלום, שהחול והקדש. הכרח והק

לו הם מתנגדים זה לזה בחיים, מכל מקום כל אחד ילך ישהם נראים כא

א יהיו מתנגדים זה לזה, חדת לו. ועל ידי זה ... לא די שלולתו המייבמס

חות שבחיים ומץ זה לזה, וכל אחד מאלה שני הכואלא שעוד יוסיפו א

]מאמרי ר את חברו להשלים את מטרותיו היסודיות" וובמציאות יעז

קטונתי מלומר על דברי הרב קוק הללו, שהם  [2י' הראי"ה ב', הקודש והחול

בדרך  ;רים זה את זההחול והקודש זקוקים זה לזה, הם מפ :דברים כדורבנות

 של שלום2


