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לזה, זה שוין פרצופיהן שאין ''כשם
לזה, זה שוה דעתן אין כך
עצמו.'' בפני דעה לו יש ואחד אחד כל אלא

ב כא, פרשה פנחס, רבה, במדבר

מבוא

מובלעות הנחות מכיל היהודית והדמוקרטית'', ''המדינה על הנוקב הוויכוח

מובלעות הנחות והדמוקרטיה. היהדות המדינה, מוסד של טבעם בדבר

יהדות בין שילוב כלשהו של בהיתכנותו לפקפק רבים וטובים מובילות אלו

דמוקרטית'' ''מדינה או יהודית'' ''מדינה של לכינונה ולפעול לדמוקרטיה,

מופרחות אלה, מאמצים במסגרת והדמוקרטית. היהודית המדינה תחת

אזרחיה''. כל ו''מדינת  מהמדינה'' הדת ''הפרדת בעד סיסמאות  ברבים

להחזיק תאפשרנה אשר חדשות, תובנות להציע היא זה חיבור של מטרתו

החיבור במובן זה, ודמוקרטיה. יהדות מדינה, שבין את הצירוף לחזק ואף

ונובע ודמוקרטית, יהודית מדינה של הציוני היום לסדר מחויב שלהלן

ממנו.

מכבר זה  כתבו וטובים רבים ראשית,  הצעות:  שתי זה חיבור במוקד 

השפעת נתנו דעתם על מעטים אולם לדמוקרטיה, היחסים שבין יהדות על

המאוחרת, כניסתו ועל טיבו. ביניהן אפשריות השילוב על המדינה מוסד

היהדות שבין המתוחים היחסים לתוך המדינה מוסד של שנה, כ-54 לפני

ניכרים שינויים חוללה לדמוקרטיה, היהדות בין ובייחוד למודרניות,

דן זה לחיבור הראשון הפרק הדמוקרטיה. עם וביחסיה היהדות בהתפתחות

בין מדינה ויהדות, מדינה בין החיבורים של והנורמטיביים בקשיים המעשיים

מציע השלישי הפרק ואילו ודמוקרטיה; יהדות לבין מדינה ובין ודמוקרטיה,

והדמוקרטית. היהודית המדינה של בהקשר המדינה לתפקידי חלופית גישה

והגדלת וגבולותיה, המדינה מוסד של משקלם בצמצום מתמקדת זו חלופה

יתרונה האזרחות. בהגדרת התפוצות ושל האזרחית החברה של משקלן

של ומובלעים מפורשים ואילוצים לנהגים התאמתה במידת טמון המעשי

אמריקה. ובצפון באירופה דמוקרטיות של והולך גדל מספר גם כמו ישראל,
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חירות, של הערכים הדמוקרטיים את נעוץ בהדגשתה הנורמטיבי יתרונה

וסולדיריות. פלורליזם

הדמוקרטיים לניסיונות דמוקרטית חלופה מציע החיבור שנית,

הפרק ולאומיים. דתיים תרבותיים, שסעים עם להתמודד המסורתיים

ובמעש בתיאוריה יותר השכיחות הגישות את סוקר זה לחיבור השני

הפרק למיניהם. תרבותיים סכסוכים עם הדמוקרטית ההתמודדות של

מתאימה כחלופה רב-תרבותית דמוקרטיה של מסוים דגם מציע השלישי

והן היהודיות  את הן לבסס בכדי דמוקרטיה, של אחרים מדגמים יותר 

הדגם בתמציתיות, והדמוקרטית.  היהודית המדינה של  הדמוקרטיות את

והערביות היהודיות קבוצות התרבות כל השווה של הזכות על עומד המוצע

הוא מבחין בזמן בו ולפתח את תרבויותיהן. לשמר בישראל ובתפוצותיהן,

השונות התרבות קבוצות של קיומן לעצם כחיוניים המוסכמים תנאים, בין

רבה שחשיבותם אף על מוסכמת, איננה שחיוניותם תנאים לבין בישראל,

זהה מחויבת להתייחס באורח והדמוקרטית בעוד שהמדינה היהודית מאוד:

הרי בקרבה; השונות התרבות קבוצות של קיומן לעצם החיוניים לתנאים

לקבוצות מאוד) החשובים כי (אם חיוניים דווקא הלאו התנאים אל שביחסה

את מסוימים בתנאים להעדיף המוצע הדגם לה מאפשר השונות, התרבות

הבחינה מן האחרות. קבוצות התרבות על פני היהודיות התרבות קבוצות

לתובנות התאמתו במידת אחרים דגמים על המוצע הדגם עולה המעשית

מן והעולמית. הישראלית היהודית, בהוויה שכיחות ולפרקטיקות מובלעות

בכוחו דמוקרטיה  של אחרים דגמים על גובר הוא הנורמטיבית הבחינה 

של החיוניים לאינטרסים המדינה מוסד של שוויונית התייחסות להצדיק

מוסד של עודפת והתייחסות גיסא; מחד כקבוצות, יחידים האזרחים, כל

גיסא. מאידך בארץ ובתפוצות ולזרמים היהודיים לעדות המדינה

דיונים על נשען אם כי בלבד, תיאורטי איננו אלו בסוגיות העיון

דיני ההגירה, חוקי כמו והישראלי, היהודי היום סדר שעל באתגרים

השיפוטית, הביקורת היהודיים, הזרמים בין היחסים האישי, המעמד

ודת. סוגיות תרבות למפעלי הכספים והקצאת החינוך המשברים במערכות

ההצעה של התועלת  להצדקת מבחן כנקודות  משמשות אלו קונקרטיות 

ולבחינתה. שלהלן


