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לגופה:  מאוד  חשובה  החרדים  של  גיוסם  סוגיית 
החרדים  כמה  )עד  חברתיות  שאלות  מעוררת  היא 
הם  האם  יהודים?  הקושרת  הגורל  לברית  שותפים 

יש אזרחי  בין  הקושרת  החברתית  מהאמנה  ־חלק 
החיים  לרמת  יקרה  )מה  כלכליות  שאלות  ראל?(; 

הגב העבודה  מכוח  שלישים  שני  אם  ־בישראל 
של  מדהים  בקצב  שגדלה  קבוצה   - החרדים  של  רי 

מו להיות  ימשיכו   - בשנה  אחוזים  חמישה  ־מעל 
כעשר  )בעוד  ביטחוניות  שאלות  תמיד?(;  שבתים 
שנים יהיו למעלה מרבע מחייבי הגיוס בוגרי חינוך 

להתגייס(;  הממעטים  חרדי, 
)האם  חוקתיות  שאלות 
מילה  היא  לשוויון  ההבטחה 
הזכויות  מהן  ומנגד:  ריקה? 
תרבותית  מיעוט  קבוצת  של 

ליבר רב־תרבותית  ־בחברה 
לית?( וגם שאלות תאולוגיות 
האתוס  מימוש  לשם  )האם 
של לימוד תורה כאורח חיים 
 - ולילה"  יומם  בו  "והגית   -
האחריות  את  להותיר  מותר 

לפיקוח נפש לאומי בידי הזולת?(.
־אך ניתן להתבונן בסוגיית גיוס החרדים שלא לגו

השלטונית־ממשלית  המציאות  על  כמשל  אלא  פה, 
לדרך תפקודן  במיוחד  עצובה  דוגמה  זוהי  בישראל. 
המחוקקת,   - בישראל  הרשויות  שלוש  של  הלקוי 
מבקרי  של  השכיחות  הטענות  והמבצעת.  השופטת 

הר וברשות  מקצועיים  בחוגים  הישראלי  ־הממשל 
בים מקבלות כאן נפח ועומק קונקרטיים המעוררים 

תחושה לא קלה. 
בשנת 1948 נענה ראש הממשלה ושר הביטחון דוד 

לד רבנים  לבקשת  ־בן־גוריון 
כ־400  של  שירותם  את  חות 
תלמידי ישיבות. דובר אז על 

־קבוצת מיעוט קטנה של תל
פלֵטה,  שארית  חכמים,  מידי 
ב"ארץ  לשמר  המבקשת 

שנות הרמצים  את  ־הקודש" 
הישיבות המפואר  רו מעולם 
שבאירופה שהושמד בשואה. 
השירות  דחיית  זרזיף  ואולם 
עקב  שוצף:  מפל  להיות  הפך 

משל לאי־משילות
עד  בג"ץ,  של  ביקורתו  נגד  למדינה  ככסות  בעיקר  שימש  טל  חוק 

שפקעה סבלנותה של מערכת המשפט. מאז ביטול החוק עסוק הצבא 

גיוס  של  הגורפת  בדחייה  דבר  השתנה  לא  ובינתיים  הצעותיו,  בגיבוש 

חרדים. החברה הישראלית צריכה להחליט מה היא רוצה באמצעות שוק 

הרעיונות והכנסת, ורק אז להטיל את המימוש על אנשי הצבא והאוצר

ידידיה צ' שטרן

פרופ' ידידיה צ' שטרן, 
הפקולטה למשפטים 
באוניברסיטת בר־אילן; 
סגן נשיא המכון הישראלי 
לדמוקרטיה; שימש חבר 
בוועדת פלסנר לקידום 
 השילוב בשירות 
והשוויון בנטל 

האם רשלנותה של 

הרשות המבצעת ביישומו 

של חוק טל היא עילה 

מספקת להחליט שהוא 

לא חוקתי? ביטול החוק 

על ידי בג"ץ הוא בעיניי 

אקטיביזם שיפוטי קיצוני 
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להיום  נכון  החרדית,  באוכלוסייה  המבורך  הגידול 
שירות משום שה־ כדחויי  איש  אלף   52 כ ־נחשבים 
צהירו כי "תורתם אומנותם". מה שהיה וויתור סמלי 
לקבוצת מיעוט הפך לאיום ממשי על יכולת התפקוד 

של החברה כולה. 
כיצד הגיבה מדינת ישראל - על זרועותיה השונות 

- לשינוי דרמטי זה במציאות?
לה  היה  נוח  רבות.  שנים  במשך  שתקה  הכנסת 

־להפקיד את תפוח האדמה הלוהט בידי הרשות המ
משו־ )נוסח  ביטחון  שירות  לחוק   36 סעיף  בצעת. 
לב(, התשמ"ו־1986 מסמיך את שר הביטחון לדחות 

־שירות "אם ראה לנכון לעשות כן" מטעמים המפו
רטים בסעיף )כגון טעמים הקשורים בצורכי חינוך, 
התיישבות ביטחונית או משק לאומי( וכן "מטעמים 
והמצומק, שתוכנו אפילו  זהו הבסיס הדל  אחרים". 

היש החברה  טיפלה  שבאמצעותו  בחוק,  פורש  ־לא 
של  רבים  אלפים  והנפיצה.  הגדולה  בשאלה  ראלית 
חייבי גיוס קיבלו דחיית גיוס אוטומטית משום שהם 
דעת  שיקול  הפעלת  ללא  החרדי,  למגזר  משתייכים 

־ממשי. ניסיונות מגוונים לדרבן את הרשויות האח
־רות לפעול להסדרת הנושא - נכשלו. שנים של מא

בקים ציבוריים ופוליטיים לא צלחו, ועתירות רבות 
נדחו על ידי בג"ץ. שר הביטחון, והוא לבדו, הכריע.

בשנת 1997 החליטה לראשונה הרשות השופטת 
שהפעלת  נקבע  לפעולה.  הרשויות  שאר  את  לדרבן 
הסמכות על ידי שר הביטחון אמורה להיות אישית, 
באין  ניתנה  מגזרי  בסיס  על  הגורפת  הדחייה  ולכן 
סמכות. בעקבות הוצאת הכרטיס האדום הקים שר 
בכנסת  חוקקו  ומסקנותיה  טל,  ועדת  את  הביטחון 
בשנת 2002. ואולם ההסדר שהציע חוק טל לא הניב 
כשל.  שהוא  טוענים  ורבים  המקווים,  הפירות  את 
האמת היא שהחוק הוכשל משום חוסר המעש של 

הג האפשרויות  למימוש  כלים  ביצירת  ־הממשלה 
בדיעבד  לקבוע  מוגזם  יהיה  שלא  דומה  בו.  לומות 
שחוק טל שימש בעיקר ככסות למדינה נגד ביקורתו 
של בג"ץ. בינתיים, במשך עשר שנים נוספות, מדינת 
הביטחון  ושר  במציאות,  לשינוי  הגיבה  לא  ישראל 

המשיך להכריע לבדו.
בשנת 2006 שוב התערבה הרשות השופטת. בג"ץ 
אמנם נמנע מלבטל את תוקפו של החוק, אך הכין 

־את הבסיס לכך בקבעו שהחוק פוגע בשוויון. הכ
־מות, קבע בג"ץ, עושה איכות. הוא שוב הפציר במ

צילום: פלאש 90 בלבול מערכתי זועק לשמיים. ראש הממשלה נתניהו  
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2009 קבע  דינה לפעול ליישום חוק טל. גם בשנת 
והפעם  רגליים,  גוררת  המבצעת  הרשות  כי  בג"ץ 
חוקתיותו  בחינת  "תהליך  כי  לקבוע  היסס  לא  אף 
ההפצרות  הרמזים,  הגמר".  לקו  מתקרב  החוק  של 
והאיומים לא עשו את שלהם. הכנסת לא יזמה חוק 
החוק  לממש  איפשרה  לא  המבצעת  הרשות  חדש; 

הקיים; והחרדים קיבלו דחייה.
כעבור שלוש שנים נוספות, לאחר שמחזור חדש 

ולהשת ־של מתגייסים לא־חרדים הספיק להתגייס 
הוא   2012 בג"ץ: בפברואר  חרר, תמה סבלנותו של 
ב־1  יפקע  כי  וקבע  החוק  של  חוקתיותו  את  פסל 
באוגוסט 2012. בג"ץ בחר לעשות מעשה אף על פי 
שהיה ער לעובדה שבשנים האחרונות ניכרות מגמה 
גוברת  והשתתפות  חרדים  בגיוס  שינוי  של  חיובית 
שלהם בשירות האזרחי. הנשיאה ביניש דרבנה את 
בחצי  בחוק  הקיימים  הכשלים  את  לתקן  הכנסת 
השנה שנותרה עד שיגיע לקיצו, אך הדבר לא נעשה. 

־אף שמועד התפוגה היה ידוע לכל, המערכת הפולי
טית לא הגיבה לפסק הדין במשך שלושה חודשים, 

מחצית התקופה שנקצבה. 
קדי מפלגת  הצטרפות  עם  מאי,  בחודש  ־רק 

פלסנר  ח"כ  בראשות  ועדה  הוקמה  לקואליציה,  מה 
שבמשך כמה שבועות פעלה באינטנסיביות לגיבוש 
לפני  אחדים  ימים  ואולם  חדשה.  לחקיקה  מתווה 

־סיום עבודתה בחר ראש הממשלה לפרק את הווע
דה. בעקבות זאת קרסה הקואליציה. ומה בדבר גיוס 
חרדים? ראש הממשלה קבע שאם לא יחוקק הסדר 

להח ידע  "הצבא  החוק,  פקיעת  למועד  עד  ־חלופי 
הצרכים  פי  על  לא  מי  ואת  מגייס  הוא  מי  את  ליט 
למנוע  כדי  השונים  בציבורים  התחשבות  תוך  שלו, 
נכון לרגע כתיבת הדברים עסוק הצבא  קרע בעם". 
בגיבוש הצעותיו, ובינתיים דבר לא השתנה בדחייה 

הגורפת של גיוס חרדים. 
הכנ ברורה:  זה  קצר  מתיאור  העולה  ־התבנית 

הרשות  הסוגיה.  את  מסדירה  ואיננה  משותקת  סת 
היד הח נוכח אוזלת  ־השופטת משתדלת להתאפק 

קיקתית, אך מעת לעת מקבלת על עצמה את תפקיד 
המבוגר האחראי ומדרבנת את הכנסת לפעולה בדרך 
עקיפה ולאחרונה גם בדרך ישירה. הכנסת ממשיכה 

־בסרבנותה לשאת באחריות ומעבירה אותה אל הר
שות המבצעת. 

מהבחינה  לשמיים.  הזועק  מערכתי  בלבול  זהו 

הדמו באמצעות   - שהפוליטיקה  ברור  ־העניינית 
יש  שבה  הזירה  היא   - שבכנסת  הייצוגית  קרטיה 
לנהל את הוויכוח ואת ההכרעה בדיון על ערכים ועל 
אידאולוגיה; על זהות ועל רב־תרבותיות; על חברה 
האיזון  מהו  להחליט  אמורה  הכנסת  כלכלה.  ועל 
הגיוס,  בנטל  שוויון  השונים:  המרכיבים  בין  הנכון 
תורה  בלימוד  הכרה  ישראלית,  סולידריות  יצירת 
הכלכלה  פיתוח  המדינה,  של  יהודית  זהות  כמבטא 

הרשות השופטת משתדלת להתאפק 

נוכח אוזלת היד החקיקתית, אך 

מעת לעת משמשת כמבוגר האחראי 

ומדרבנת את הכנסת לפעולה. זו מצידה 

ממשיכה בסרבנותה לשאת באחריות 

ומעבירה אותה אל הרשות המבצעת
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מאבק של זהות ולא של זכויות. חרדים בירושלים
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הישראלית באמצעות צירוף החרדים לכוח העבודה, 
ועוד  מגזריות  לקבוצות  לאומיים  משאבים  הקצאת 

שאלות הקשורות לנושא. 
משפ לשפה  לתרגם  ניתן  אנושי  עניין  כל  ־אכן, 

טית. אם יש רצון יש יכולת; או אז הסיסמה "מלוא 
מאבק  לי  הצג  לעובדה.  הופכת  משפט"  הארץ  כל 
זכויות  על  מאבק  של  בדרך  אותו  ואגדיר  זהות,  על 
האם  אבל  שיפוטית.  להכרעה  אותו  אפתח  ובכך 

הדבר ראוי? גיוס חרדים עיקרו מאבק של זהות ולא 
 30 במשך  שופטים,  של  דורות  זכויות.  של  הקצאה 
ובצדק.  בו,  מלהכריע  ידיהם  משכו  ארוכות,  שנים 
ביקורת  של  בדרך  חוק  לבטל  האפשרות  ועוד:  זאת 
על  בהגנה  עוד עסקינן  כל  בעיניי,  חיונית  שיפוטית 
מפני  מיעוט,  קבוצת  של  או  פרט  של  אדם,  זכויות 
שימוש לא אחראי בכוחו של הרוב. ואולם מה בצע 
בהתערבות שיפוטית לשם הגנת הרוב מפני שימוש 
הרוב  יתכבד  הפוליטי?  בכוחו  המיעוט  של  מושכל 
ויגן על זכויותיו. זו אף זו: חוק טל איננו תוצר חפוז 
עבודה  של  תולדה  הוא  החוק  מתלהמת.  כנסת  של 
שופט  בראשות  מכובדת  ציבורית  ועדה  של  שקולה 

־בית משפט עליון; הוא שכן אחר כבוד בספר החו
פעם  אחר  פעם  אושר  הוא  שנים;  עשר  במשך  קים 
על ידי הכנסת. האם רשלנותה של הרשות המבצעת 

־ביישומו היא עילה מספקת להחליט שהוא לא חו
קתי? ההכרעה של בג"ץ לביטול חוק טל היא בעיניי 
אקטיביזם שיפוטי קיצוני, הן מבחינת הנושא הנדון 

הן מבחינת הפרוצדורה הדמוקרטית. 
מק  - אדום  סדין  הוא  שיפוטי  אקטיביזם  ־ברגיל 

צועי וציבורי - למחנות מזוהים בחברה הישראלית. 
על רקע זה מעניין לגלות שהפסיקה בעניין חוק טל 
עברה מתחת לרדאר הביקורת הציבורית והמקצועית 
ללא הדים מיוחדים. יש בכך כדי לאשש את הטענה 
לאקטיביזם  מתנגדים  אינם  מזוהים  מחנות  שאותם 

־כשלעצמו על בסיס ניתוח חוקתי ותורת משפטי עק
רוני, אלא שביקורתם תלויה בדבר. הנה כאן, כאשר 
המחנה הלאומי והדתי אהב את התוצאה הוא מחל 

על הדרך הסופר־אקטיביסטית שבה הושגה.
למש מבעד  המחלוקת  על  להביט  שניתן  ־כשם 

מבעד  בה  להתבונן  ניתן  גם  כך  משפטיים,  קפיים 
השאלה  כביכול  אדמיניסטרטיביים.  למשקפיים 
היא ביצועית, ארגונית גרידא. על פי תפיסה לקויה 
זו, כל שנדרש הוא חוכמת מעשה מבוססת על חקר 

־ביצועים שתפתור את המחלוקת החברתית. ובהק
שר הנדון, מי לנו כאגף משאבי אנוש בצבא, כשהוא 
שידע  באוצר,  התקציבים  אגף  של  בחוכמתו  נעזר 
להוציא את הערמונים מן האש הציבורית. ולא היא. 
המצב הנוכחי שבו הצבא מתבקש לפצח את האגוז 
בפני  אותו  מציב  שיניה  את  עליו  שברה  שהכנסת 
איננו  חרדים  גיוס  מידותיו.  פי  על  שאינה  משימה 

־עניין ל"תקנות" או ל"הסדרים" או ל"מסגרות" חד

אותם מחנות מזוהים אינם מתנגדים 

לאקטיביזם כשלעצמו אלא 

שביקורתם תלויה בדבר. הנה כאן, 

כאשר המחנה הלאומי והדתי אהב 

את התוצאה, הוא מחל על הדרך 

הסופר־אקטיביסטית שבה הושגה

דחה את שירותם של 400 תלמידי ישיבות. בן־גוריון
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גיוס חרדיםסדר יום

שות. השאלה הערכית חייבת הסדרה ערכית. 
־רק לאחר שהחברה הישראלית תכריע בדבר מבו

להטיל  יש  והכנסת,  קשה באמצעות שוק הרעיונות 
היוצ היפוך  והאוצר.  הצבא  אנשי  על  המימוש  ־את 
בפו הצבא  לסיבוך  בדוק  מתכון  הוא  הנוכחי  ־רות 

שקרה  מה  ישראליות.  זהויות  של  הסבוכה  ליטיקה 
לרצונו  ושלא  בטובתו  שלא  שהפך  המשפט,  לבית 
ממערכת מקצועית מוערכת ביותר למוסד שבמוקד 
הצלחת  לצבא.  גם  לקרות  עלול  הישראלי,  הוויכוח 
הצבא בגיוס החרדים תהפוך אותו לאויב החרדים; 
כשלון הצבא במשימה יהפוך אותו לנשוא הביקורת 
של הציבור הרחב. מי שרוצה לשמר את צה"ל כ"צבא 
העם" חייב לשחרר אותו מאחריות לפתרון שאלות 

זהות המפלגות את החברה הישראלית.
שאלת גיוס החרדים היא מקרה נדיר יחסית שבו 
התוצאה הראויה איננה שנויה במחלוקת: רוב מכריע 

־של חברי כנסת ורוב מוצק ביותר של אזרחים מעו
ניינים להביא לגיוס חרדים בהדרגה מתוך התחשבות 
האמיתית  הזהות  ובמצוקת  שלהם  בצרכים  זהירה 

־שהם חווים. על פרטי ההסדר - מספרים, לוחות זמ
נים, שיטת תגמולים וכיוצא באלה - מתנהל ויכוח, 
למרות  ברור.  כיוון  על  מצביע  הלאומי  המצפן  אבל 

הנוכחי,  בקיץ  וגם  שנה,   30 זה  הכנסת  נמנעת  זאת 
נדח הגדולה  בשאלה  ההכרעה  בעניין.  ־מלטפל 

קת מפני השיקול הצר של סיכויי ההיבחרות בפעם 
איננו  לאופוזיציה  הקואליציה  בין  הוויכוח  הבאה. 
נסוב על ערכים, על אמונות או על אידאולוגיה, אלא 

־רק על אינטרסים צרים. זהו פרי הבאושים של הד
מוקרטיה המשברית, שבה די אנשים מוכנים לוותר 
האינטרס  רווחת  את  להשיא  כדי  הכלל  טובת  על 

המגזרי, המפלגתי או האישי. 
־כאמור, הזנחת הטיפול בגיוס חרדים היא רק דו
־גמה אחת לכשל שיטתי במשילות הישראלית. דוג

מאות נוספות בתחום מאבק הזהות הן הגיור, הדין 
האישי, השּבת הישראלית ומעמד הרבנות הראשית. 
רחבה  להסכמה  להגיע  ניתן  מהסוגיות  אחת  בכל 
לטובת הכלל, אך הכנסת מושכת את ידיה מהכרעה 

־מושכלת. הדוגמה החשובה מכולן היא המהלך החו
בקב אופייני  רפיון  אותו  מתוך  ונקטע  שהיה  ־קתי 

לת אחריות בפוליטיקה הישראלית. את הפוליטיקה 
ארוך,  לטווח  האומה  את  לשרת  האמורה  הגבוהה, 
החליפה פוליטיקה נמוכה שאופק פעולתה הוא יום 
לנו חסד של שיתוף  אין ספק: חסר  הבוחר הקרוב. 
 פעולה ענייני לטובת הכלל.  

נאמן למקור

מרים בן־פורת
ימי טרום חוק טל

"... נקודת השקפה לפיה יש לאנשים שתורתם אומנותם מעמד ייחודי במובנים מסוימים, נמצאה לא־בלתי  
סבירה גם בהקשר אחר... תהא עמדתי האישית אשר תהיה, המבחן הקובע הוא אם החלטתם של האדם או של 
הגוף המוסמך לוקה באחד הפגמים שבעטיים מן הראוי שנתערב בה. זו שאלה שונה בתכלית משאלת השקפתו 
של השופט היושב על מדין... ייתכן שבעתיד יגיעו מימדי הדחיות לכדי שיקול רציני באשר לסבירות גישתו של 

שר הביטחון, עד כדי הצדקה להתערבותו של בית־משפט זה. אינני סבורה שזה המצב עד כה".
)בג"ץ 910/86 רסלר נ' שר הביטחון(
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