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פרק 3:
מקור הסמכות: דת ומדינה

 — "ישראל  חוק  השאר  בין  האחרונים,  החקיקה  ניסיונות  שמוכיחים  כפי 
מדינת הלאום של העם היהודי", אחת השאלות העומדות כל השנים במרכז 
השיח הציבורי בישראל, בין בסמוי ובין בגלוי, היא שאלת האיזון, או חוסר 
האיזון, בין שני רכיבי הגדרתה הפורמלית, הלא פשוטה ורבת ההשלכות 

של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 

 לפיכך אנחנו חוזרים מדי שנה בשנה על השאלה איזה משני הרכיבים — 
ההגדרה  דווקא  שמא  או  לציבור  יותר  חשוב   — היהודי  או  הדמוקרטי 
אנו  העדפותיו.  את  יותר  טוב  משקפת  ודמוקרטית"  "יהודית  המשולבת 
חוזרים על שאלה זו אף שידוע לנו היטב שרבים חושבים שאין כלל סתירה 
כלשהי בהגדרה זו ולכן גורסים שהשאלה מיותרת או מעוררת מחלוקות 

לשווא.

וגם  יהודית  מדינה  גם  מוגדרת  "ישראל  היהודי(:  )רק את המדגם  שאלנו 
מדינה דמוקרטית. באופן אישי, איזה חלק מההגדרה חשוב לך יותר?". כפי 
)37%( היא  43, אמנם התשובה השכיחה ביותר  שאפשר לראות בתרשים 
ששני הרכיבים חשובים באותה המידה, אבל ההפרש בין קטגוריה זו לשתי 
חשוב  הדמוקרטי  הרכיב   ;32.3%  — יותר  חשוב  היהודי  )הרכיב  האחרות 
הזו  כי בעת  נכון לקבוע  יהיה  גדול, כך שלמעשה  אינו  יותר — 29.2%( 
הציבור הישראלי היהודי נחלק בעצם לשלוש קבוצות ברורות: המעדיפים 
את ההגדרה הכפולה "יהודית ודמוקרטית"; המעדיפים את הרכיב היהודי; 

והמעדיפים את הרכיב הדמוקרטי.

מדובר בחדשות כבדות משקל. בפעם הראשונה במדידות שלנו אין להגדרה 
האזהרה  על  נחזור  כרגיל,  מובהק.  העדפה  יתרון  ודמוקרטית"  "יהודית 
שמדידה אחת בלבד תמיד מחייבת זהירות בהסקת המסקנות ממנה. ואולם, 
כפי שאפשר ללמוד מתרשים 44, האיזון המשולש דלעיל הוא תולדה של 
שינוי עקבי ומתמשך בשנים הלא רבות שבהן אנחנו מודדים את העמדות 
בשאלה זו — ממצב שבו הייתה עדיפות ברורה לשילוב "יהודית ודמוקרטית" 
לא  חלקים  בעיני  ִחנו  את  ומאבד  הולך  כנראה  הזה  השילוב  שבו  למצב 
כמחצית  היה  אותו  המעדיפים  שיעור  בישראל:  היהודי  בציבור  קטנים 
ל־41.9%  לרדת  המשיך  ומשם  ב־2011  ל־46.1%  ירד   ,)48.1%( ב־2010 
ב־2012. השנה — 2013 — הוא כבר עומד כאמור על 37% בלבד. בה בעת 
עולה התמיכה בהעדפת הרכיב "דמוקרטית" — מ־17% ב־2010, ל־22.9% 
ב־2011, ל־21.8% ב־2012, ועד לשיא במדידות שלנו — 29.2% — השנה.

יהודית או דמוקרטית?
שאלה 4
נספח 1, עמ' 184
נספח 2, עמ' 207
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אחת הפרשנויות האפשריות לממצא זה היא שהציבור היהודי מקטב את 
עמדותיו לכיוונה של העדפה ספציפית — "יהודית" או "דמוקרטית", ולא 
ומכיוונים  ושוב,  ששוב  משום  השאר  בין  כבעבר,  ודמוקרטית"  "יהודית 
המשולבת.  שבהגדרה  והמעשית  העקרונית  הבעייתיות  מתגלה  שונים, 
נוספות  במדידות  תוקף  יקבל  הוא  אם  ומעניין.  חשוב  בממצא  מדובר 
ובשיטות מדידה שונות, מן הסתם יהיו לו השפעות פוליטיות משמעותיות 

ביותר.

תרשים 43: ישראל מוגדרת גם מדינה יהודית וגם מדינה 
דמוקרטית. באופן אישי, איזה חלק מההגדרה חשוב לך יותר? 

)מדגם יהודים; באחוזים(
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ניתחנו את ההעדפות בשאלה שבה אנו עוסקים לפי כמה משתנים. הראשון 
שבהם היה מידת הדתיות.

מתרשים 45 אנחנו למדים שיש קשר הדוק ביותר בין ההעדפות בשאלה זו 
לבין משתנה הדתיות. המרואיינים החרדים והמרואיינים הדתיים הלאומיים/ 
חרד"לים מעדיפים חד־משמעית את הרכיב "יהודית" בהגדרתה של מדינת 
ו־65.2%, בהתאמה(; המסורתיים הדתיים מאוזנים פחות   72.5%( ישראל 
או יותר בין חסידי הרכיב "יהודית" לחסידי השילוב "יהודית ודמוקרטית" 
)42.5% ו־43.3%, בהתאמה(; המסורתיים הלא דתיים מעדיפים בבירור את 
הרכיב  והחילונים מעדיפים את   ;)53.6%( ודמוקרטית"  "יהודית  ההגדרה 
ודמוקרטית"  "יהודית  הכפולה  ההגדרה  את  ואחריו   )45%( "דמוקרטית" 

)37%(. רק מיעוט מקרב החילונים מבכר את הרכיב "יהודית" )16.2%(. 

תרשים 44: ישראל מוגדרת גם מדינה יהודית וגם מדינה 
דמוקרטית. באופן אישי, איזה חלק מההגדרה חשוב לך יותר? 

)מדגם יהודים; לפי שנים; באחוזים(
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פילוח של ההעדפות כל אחת מהקבוצות הללו לפי שנים מראה כי השחיקה 
מ־53.2%  )ירידה  החילונים  אצל  יותר  ניכרת  הכפולה  ההגדרה  בהעדפת 
הלאומיים/ הדתיים  אצל  גם  פחותה  ובמידה  ב־2013(,  ל־37%  ב־2010 
חרד"לים ואצל המסורתיים. אצל החרדים, לעומת זאת, יש עלייה הדרגתית 

לאורך זמן בתמיכה בשילוב זה )מ־9.2% ב־2010 ל־21.3% ב־2013(.

תרשים 45: ישראל מוגדרת גם מדינה יהודית וגם מדינה 
דמוקרטית. באופן אישי, איזה חלק מההגדרה חשוב לך יותר? 

)מדגם יהודים; לפי דתיות; באחוזים(
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לוח 3.1 )באחוזים( 

2013 2012 2011 2010   
16.2 20.5 9.6 19.3 מדינה יהודית חילונים
45.0 34.8 39.5 25.4 מדינה דמוקרטית  
37.0 42.1 49.4 53.2 שתיהן באותה מידה   
34.6 33.1 35.5 31.3 מדינה יהודית מסורתיים*
15.6 13.9 7.9 10.0 מדינה דמוקרטית  
48.1 51.2 54.6 55.2 שתיהן באותה מידה   
66.7 62.4 61.6 59.7 מדינה יהודית דתיים**
7.8 9.4 4.0 2.5 מדינה דמוקרטית  
24.4 26.5 33.3 36.1 שתיהן באותה מידה   
72.5 80.4 83.9 82.9 מדינה יהודית חרדים
6.3 0.0 2.2 3.9 מדינה דמוקרטית  
21.3 19.6 14.0 9.2 שתיהן באותה מידה   

מאז מדד 2012: מסורתי = מסורתי דתי + מסורתי לא דתי.  *
מאז מדד 2012: דתי = דתי לאומי/חרד"לי.  **

אמנם כשיש משתנה מסביר כה חזק, אין טעם רב בניסיון למצוא משתנים 
מצאנו  גיל.  לפי  גם  התשובות  את  פילחנו  זאת  ובכל  נוספים,  מסבירים 
הבדלים מעניינים שייתכן שלפחות במידה מסוימת הם תוצאה של הנוכחות 
לאומיים/ דתיים  או  חרדים  עצמם  את  שמגדירים  מי  של  יותר  הגבוהה 

חרד"לים בקבוצות הגיל הצעירות.

לוח 3.2 )באחוזים(

דמוקרטיתיהודיתיהודית ודמוקרטית
24-1833.341.923.3
34-2538.441.518.9
44-3525.536.937.6
54-4542.630.225.6
64-5540.022.436

+6543.519.634.8
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מלוח 3.2 עולה כי הקבוצות הצעירות ביותר מעדיפות בעליל את הרכיב 
ברכיב  בהן  התומכים  ושיעור  ו־41.5%(   41.9%( ההגדרה  של  "יהודית" 
לעומתן  ו־18.9%(.   23.3%( ביותר  הנמוך  הוא  כשלעצמו  "דמוקרטית" 
"יהודית  הכפולה  ההגדרה  את  מעדיפות  ביותר  המבוגרות  הקבוצות 
הרכיב  "דמוקרטית".  הרכיב  את  ואחריה  ו־43.5%(   40%( ודמוקרטית" 
"יהודית" הוא האחרון בהעדפותיהן, מה שמרמז על שינוי דורי שהשפעתו 
העדפות  שאם  סיכוי  יש  למדי:  ברורה  המדינה  של  העתידי  אופייה  על 
בעתיד  תהיה  ישראל  תימשך,  הנוכחית  והמגמה  תכרענה  היהודי  הציבור 

יותר יהודית באופייה ופחות דמוקרטית.

מכאן עברנו לבחון את העדפות המרואיינים במקרה של סתירה בין עקרונות 
הדמוקרטיה לבין ציוויי ההלכה היהודית.

 

בין הפתרונות הדמוקרטיים  נתגלעו פערים לא קטנים  בשנים האחרונות 
לבעיות לאומיות כאלה ואחרות לבין פתרונות שהציעו רבנים בעלי מעמד 
יש  כן  ושעל  אלה  בנושאים  ההלכה  ציוויי  את  המייצגים  שהם  בנימוק 
לפעול לפי דעתם. שאלנו אפוא )יהודים בלבד(: "במקרה של סתירה בין 
עקרונות הדמוקרטיה לבין ההלכה היהודית, האם יש להעדיף את השמירה 
על עקרונות הדמוקרטיה או שיש להעדיף את השמירה על ציוויי ההלכה 

היהודית?". 

הצבענו  שעליו  האיזון  שלמרות  הוא  זה  בהקשר  ביותר  המעניין  הממצא 
לעיל בשאלת ההעדפות בהגדרת המדינה, כאן התשובה הרווחת )42.7%( 
בינם  סתירה  של  במקרה  הדמוקרטיה  עקרונות  את  להעדיף  שיש  היא 
להעדיף  שיש  בדעה  מחזיקים   )28.2%( מיעוט  רק  ההלכה.  ציוויי  ובין 
משתי  איזו  שקובעות  הן  שהנסיבות  חושבים   21.1% ההלכה.  ציוויי  את 
שאמרו   )2.1%( הקטנה  לקבוצה  לב  לשים  יש  תגבר.  הערכים  מערכות 
ציוויי  לבין  הדמוקרטיה  ערכי  בין  סתירה  כלל  אין  כי  ביוזמתם,  בסקר, 
ההלכה. פרשנות פחות אופטימית של הנתונים תאמר כי אם מצרפים את 
מי שגורסים שציוויי ההלכה גוברים למי שאומרים שתלוי במקרה או שאין 
כלל סתירה )בסך הכול 51.4%(, אזי אין רוב למי שעקרונות הדמוקרטיה 

חשובים בעיניהם ללא כל התניה או סיוג.

עקרונות הדמוקרטיה 
או ציוויי ההלכה? 

שאלה 15
נספח 1, עמ' 194
נספח 2, עמ' 219
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של  ובולטת  שיטתית  העדפה  מראה  שנים  לאורך  זה  נושא  של  בחינה 
עקרונות הדמוקרטיה במקרה של סתירה, כפי שמראים הנתונים שלהלן. 
אלא ששיעור המעדיפים את עקרונות הדמוקרטיה במקרה של סתירה בינם 
ובין ציוויי ההלכה נמצא בירידה — אם כי לא עקבית — מאז המדידה של 

2005. ירידה נמצאה גם מ־2006 בשיעור התולים את העדפתם בנסיבות.

תרשים 46: האם יש להעדיף את השמירה על עקרונות 
הדמוקרטיה או שיש להעדיף את השמירה על ציוויי ההלכה 

היהודית? )מדגם יהודים; באחוזים(

יש להעדיף בכל מקרה את השמירה על עקרונות הדמוקרטיה   

לפעמים כך ולפעמים כך, תלוי במקרה   

יש להעדיף בכל מקרה את ציוויי ההלכה היהודית   

אין סתירה מהותית בין עקרונות הדמוקרטיה לבין ההלכה היהודית   

לא יודע / מסרב   

28.2 42.7

5.9

21.1

2.1
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לוח 3.3 )באחוזים(* 

20032004200520062011**2013
יש להעדיף בכל 

מקרה את השמירה 
על עקרונות 
הדמוקרטיה

42.447.955.445.149.742.7

לפעמים כך 
ולפעמים כך, תלוי 

במקרה

34.123.620.825.126.521.1

יש להעדיף בכל 
מקרה את השמירה 

על ציוויי ההלכה 
היהודית

23.227.42329.32128.2

המשלים כל טור ל־100% הוא "לא יודע / מסרב".   *
בשנת 2013 נוספה קטגוריית תשובה שלא הוקראה למרואיינים — "אין סתירה בין   **
עקרונות הדמוקרטיה לציוויי ההלכה". 2.1% מהמרואיינים הביעו דעה זו מיוזמתם.

ההעדפה  לבין  המדינה  בהגדרת  העדיף  הרכיב  בעניין  התשובות  הצלבת 
מובילה  ההלכה  לציוויי  הדמוקרטיה  עקרונות  בין  סתירה  של  במקרה 
בהגדרתה  בלבד  "יהודית"  הרכיב  את  שמעדיפים  מי  בין  שגם  למסקנה 
של המדינה יש לא מעטים המכבדים את עליונות הערכים הדמוקרטיים. 
"יהודית"  הרכיב  את  מהמעדיפים   19.6% זו:  מסקנה  מאששים  הנתונים 
מכירים בעליונות העקרונות הדמוקרטיים במקרה של סתירה. זהו שיעור 
הרכיב  את  שמעדיפים  ממי   9.8% רק   — ההפוך  מהשילוב  בהרבה  גבוה 
"דמוקרטית" סבורים כי יש לפעול לפי ההלכה במקרה של סתירה. מעבר 
רוב  בעיני  כי  מראה  התשובות  בין  הצלבה   ,3.4 לוח  שמוכיח  כפי  לכך, 
המעדיפים את הרכיב "דמוקרטית" בהגדרתה של ישראל גוברים עקרונות 
ממי  רוב  בעיני  ואילו   ,)71.1%( סתירה  של  במקרה  תמיד  הדמוקרטיה 
 .)56.5%( תמיד  גוברים  ההלכה  צוויי  "יהודית",  הרכיב  את  שמעדיפים 

במילים אחרות, מדובר בשתי השקפות עולם השונות מהותית זו מזו.
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לוח 3.4 )באחוזים(

מעדיפים 
את ההגדרה 

“יהודית 
ודמוקרטית"

מעדיפים 
את הרכיב 
“יהודית" 
בהגדרה

מעדיפים 
את הרכיב 

“דמוקרטית" 
בהגדרה

עקרונות הדמוקרטיה 
גוברים תמיד

40.419.671.1

ציוויי ההלכה גוברים 
תמיד

19.256.59.8

32.417.012.6תלוי במקרה
8.06.96.5לא יודעים / מסרבים

100100100סך הכול

תרשים 47: האם יש להעדיף את השמירה על עקרונות 
הדמוקרטיה או שיש להעדיף את השמירה על ציוויי ההלכה 

היהודית? )מדגם יהודים; לפי דתיות; באחוזים(

 יש להעדיף בכל מקרה את השמירה על עקרונות הדמוקרטיה 
 לפעמים כך ולפעמים כך, תלוי במקרה

 יש להעדיף בכל מקרה את ציוויי ההלכה היהודית

חילונים

מסורתיים לא דתיים

מסורתיים דתיים

דתיים לאומיים/חרד"לים

חרדים

8.7
16.9

67.0

15.5
36.4

39.1

45.7
26.8

18.9

57.1
27.4

4.4

85.0
3.8
3.8
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בדקנו גם את הקשר בין מידת הדתיות של המרואיינים לבין העדפותיהם 
במקרה של סתירה כמתואר בשאלה )תרשים 47(. מצאנו כי בעניין זה הקו 
ומסורתיים מצד אחד, שכן שתי קבוצות אלה  חילונים  בין  עובר  המבדיל 
מעניקות יתרון, אם כי בגודל שונה, לעקרונות הדמוקרטיה )67% ו־39.1%, 
בהתאמה(, לבין המסורתיים הדתיים, הדתיים הלאומיים/חרד"לים והחרדים, 
מצד אחר, המקנים יתרון ברור לציוויי ההלכה, אם כי גם כאן במידות שונות 

)45.7%, 57.1% ו־85%, בהתאמה(.

מהנוכחות  הנגזרים  להבדלים  אשר  העלינו  שכבר  הסתייגות  אותה  עם 
הדמוגרפית הגבוהה של דתיים וחרדים בקבוצות הגיל הצעירות בדקנו את 

עמדותיהן של קבוצות הגיל השונות גם בנושא זה.

לוח 3.5 )באחוזים(

עקרונות הדמוקרטיה 
גוברים תמיד

ציוויי ההלכה 
גוברים תמיד

תלוי במקרה

24-1824.643.825.4
34-2532.137.623.6
44-3541.833.517.1
54-4552.721.717.1
64-5550.418.421.6

+6556.110.922.6

גוברים  ההלכה  ציוויי  כי  הסבורים  שיעור  כי  בבירור  מורה   3.5 לוח 
תמיד הוא הגבוה ביותר בשתי קבוצות הגיל הצעירות )43.8% ו־37.6%, 
ו־10.9%,   18.4%( המבוגרות  הגיל  בקבוצות  ביותר  והנמוך  בהתאמה( 
בהתאמה(. ההפך הוא הנכון כאשר מדובר בשיעור הסבורים כי עקרונות 
לעומת  ו־32.1%   24.6%( סתירה  של  במקרה  תמיד  גוברים  הדמוקרטיה 
50.4% ו־56.1%, בהתאמה(. שיעורי התמיכה בדעה שהדבר תלוי במקרה 
אינם מתפלגים בשיטתיות לפי גיל. ניתוח זה מחזק את המסקנה שהצגנו 
לעיל: בציבור היהודי קבוצות הגיל הצעירות הן, היום, המחויבות פחות 
לעדיפות הדמוקרטיה והן מעדיפות, בבירור, את הפן היהודי של המדינה.

פילוח לפי השכלה העלה כי רוב בעלי ההשכלה האקדמית המלאה )58.4%( 
סבורים שיש להעדיף תמיד את עקרונות הדמוקרטיה, בעלי רמת ההשכלה 
ואילו  וההלכתי,  הדמוקרטי  הציוויים,  לשני  דומה  נטייה  גילו  הבינונית 
בעלי ההשכלה הנמוכה גילו נטייה מעט חזקה יותר להעדפת ציוויי ההלכה 

.)37.1%(
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לוח 3.6 )באחוזים(

עקרונות 
הדמוקרטיה 
גוברים תמיד

ציוויי ההלכה 
גוברים תמיד

תלוי במקרה

השכלה נמוכה )עד 
תיכונית חלקית(

32.037.118.9

השכלה תיכונית מלאה, 
על־תיכונית ואקדמית 

חלקית )ללא תואר( 

36.235.022.5

58.414.220.8השכלה אקדמית מלאה 

מכאן עברנו לשאלה טעונה לא פחות בדבר האפשרות של ישראל להיות 
בעת ובעונה אחת גם מדינה דמוקרטית וגם מדינה יהודית.

לרוב  נראה  ודמוקרטית"  "יהודית  השילוב  עדיין  לעיל,  האמור  למרות 
יכולה  ישראל  מדינת  לדעתך,  "האם,  שאלנו:  יׂשים.  היהודים  המשיבים 
או לא יכולה להיות באותו הזמן גם מדינה יהודית וגם מדינה דמוקרטית 
במלוא מובן המילה?" )תרשים 48(. התשובות מלמדות כי בעוד רוב ברור 
רק  אפשרי,  הוא  כזה  שילוב  כי  סברו   )74.8%( היהודים  המרואיינים  של 
כשליש )35.2%( מהמרואיינים הערבים חשבו כך. רובם סברו כי שילוב כזה 
אינו אפשרי. במילים אחרות, ההגדרה "יהודית וודמוקרטית" היא נחלתה 

של קבוצת הרוב ולא של קבוצת המיעוט הגדולה ביותר בישראל.

תרשים 48: האם, לדעתך, מדינת ישראל יכולה או לא יכולה 
להיות באותו הזמן גם מדינה יהודית וגם מדינה דמוקרטית 

במלוא מובן המילה? )לפי לאום; באחוזים(

 בטוח שיכולה    חושב שיכולה    חושב שלא יכולה
 בטוח שלא יכולה    לא יודע / מסרב

יהודים

ערבים

41.3 33.5 3.413.9

11.5 23.7 26.328.8

7.9

9.7

האם אפשר גם יהודית 
וגם דמוקרטית?
שאלה 21
נספח 1, עמ' 197
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אף על פי שקיבלנו במדגם רוב ישראלי יהודי המאמין באפשרות של קיום 
באילו  לברר  ביקשנו  ויהודית,  דמוקרטית  מדינה  של  אחת  ובעונה  בעת 
הוא  ובאילו  גבוה  הוא  זו  דתיות, הביטחון באפשרות  לפי מידת  קבוצות, 
יש  הקבוצות  בכל  אמנם  מעניינים:   3.7 בלוח  המובאים  הממצאים  נמוך. 
רוב הסבורים כי ישראל יכולה לקיים בעת ובעונה אחת משטר דמוקרטי 
ולהיות מדינה יהודית, אבל מידת האמונה הרבה ביותר באפשרות זו היא 
 דווקא בשתי הקבוצות המסורתיות: המסורתיים הלא דתיים ועוד יותר — 
הוא  מעניין  פחות  לא  בהתאמה(.  ו־85.2%,   80%( הדתיים  המסורתיים 
הממצא ששיעור המאמינים באפשרות של השילוב "יהודית ודמוקרטית" 
הלאומיים/ הדתיים  החרדים,  בקרב  אמיתי  ובאופן  אחת  ובעונה  בעת 
חרד"לים וחילונים דומה מאוד )67.1%, 67.1% ו־68.6%, בהתאמה( ונמוך 

במידה ניכרת משתי הקבוצות המסורתיות.

לוח 3.7 )באחוזים(

 בטוחים וחושבים שישראל יכולה להיות 
גם דמוקרטית וגם יהודית

68.6חילונים
80.0מסורתיים לא דתיים

85.2מסורתיים דתיים
67.1דתיים לאומיים/חרד"לים

67.1חרדים

 

פילחנו את תשובות המדגם היהודי גם לפי המיקום העצמי של המשיבים 
על פני הרצף הפוליטי ימין־שמאל. מצאנו כי גם כאן יש רוב בכל הקבוצות 
לסבורים כי השילוב אפשרי, אבל הרוב הזה שונה בקבוצות השונות: הוא 
הגדול ביותר בקרב המגדירים את עצמם ימין מתון )81.2%( והנמוך ביותר 

בקרב המגדירים את עצמם שמאל )69.7%(.

לוח 3.8 )באחוזים(

 בטוחים וחושבים שישראל יכולה להיות 
גם דמוקרטית וגם יהודית

73.5ימין
81.2ימין מתון

75.6מרכז
72.9שמאל מתון

69.7שמאל
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פילוח התשובות לפי גיל לא העלה הבדלים משמעותיים. מתברר כי בכל 
בישימות השילוב,  רבעים המאמינים  רוב של כשלושה  יש  הגיל  קבוצות 
זו  באפשרות  הרוב המאמינים  ביותר  הצעירה  בקבוצה  אחד:  חריג  למעט 
הוא הנמוך ביותר — 65.7%. ממצא זה עולה בקנה אחד עם העדפתה של 

קבוצה זו את הרכיב "יהודית" בהגדרתה של המדינה.

היות שלאחרונה עלתה בדיוני הכנסת בחוק יסוד: "ישראל — מדינת הלאום 
של העם היהודי" שאלת המעמד של המשפט העברי בישראל התייחסנו 

לנקודה זו בסקר.

לחקיקה  "הבסיס  לקביעה  היהודים  המרואיינים  התייחסות  את  ביקשנו 
ולפרשנות משפטית בישראל צריך להיות המשפט העברי". מדובר בנושא 
הכלול בהצעת החוק הנוכחית של חברי הכנסת יריב לוין ואיילת שקד.7 
למרואיינים  שהצגנו  לקביעה  השכיחה  התשובה  כי  מראים  הממצאים 

חיובית: 49.9% די או בהחלט מסכימים אתה.

בהצעת החוק של חברי הכנסת יריב לוין ואיילת שקד הניסוח המדויק לעניין זה   7
הוא: ")א( המשפט העברי ישמש מקור השראה למחוקקים ולשופטים בישראל. 
)ב( ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה 
בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש מובהק, יכריע בה לאור עקרונות 

החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל".

מעמד המשפט העברי 
בישראל

שאלה 34.3
נספח 1, עמ' 205

תרשים 49: הבסיס לחקיקה ולפרשנות משפטית בישראל צריך 
להיות המשפט העברי )מדגם יהודים; באחוזים(

16.4

28.0
33.5

10.6

11.5

מסכים בהחלט

די מסכים

די לא מסכים

בכלל לא מסכים

לא יודע / מסרב
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הזה,  היסוד  חוק  את  לקדם  המנסות  המפלגות  מצביעי  אם  לבחון  כדי 
בניסוחיו השונים )הליכוד־ישראל ביתנו והבית היהודי, ובנוסח מרוכך גם 
יש עתיד, בכנסת זו, וח"כ אבי דיכטר מקדימה בכנסת הקודמת(, מחזיקים 
בדעה דומה לנציגיהם בכנסת בעניין בכירּות המשפט העברי פילחנו את 
התשובות בשאלה זו לפי ההצבעה לכנסת. תרשים 50 מראה כי אכן חברי 
רוב  "בראש אחד" עם  היהודי המקדמים את החוק הם  הכנסת של הבית 
ובמידה פחותה קצת אף חברי הכנסת של הליכוד־ מצביעיהם )66.7%(, 
ישראל ביתנו )59.3%(. מצביעי יש עתיד אינם רחוקים מהם בתפיסותיהם 
בעניין זה. לעומת זאת ברור שמצביעי קדימה בבחירות 2013 הם "בראש 
רק  שכן  זו,  מפלגה  מטעם  הקודמת  בכנסת  שכיהן  דיכטר,  מח"כ  אחר" 

מיעוט מתוכם )45.5%( מצדדים בקביעה בדבר מרכזיות המשפט העברי.

פילוח התשובות לפי מידת דתיות מניב את התוצאה הצפויה: עם עליית 
העברי.  המשפט  מרכזיות  בדבר  בקביעה  התמיכה  גם  עולה  הדתיות 
הדתיים  הדתיים,  המסורתיים  בקבוצות  עולה(  )בסדר  יש  זה  לעניין  רוב 
הלאומיים/חרד"לים וכמובן החרדים. אין לכך רוב בקרב המסורתיים הלא 

דתיים ובקרב החילונים.

תרשים 50: הבסיס לחקיקה ולפרשנות משפטית בישראל צריך 
להיות המשפט העברי )די מסכים ומסכים בהחלט; מדגם יהודים; 

לפי הצבעה בבחירות 2013; באחוזים(

59.3

73.5

76.1

45.5

56.0

66.7

23.0

17.9

29.2

ש"ס

יהדות התורה

הבית היהודי

הליכוד־ישראל ביתנו

יש עתיד

קדימה

העבודה

התנועה

מרצ

0 20 40 60 80 1009070503010



מדד הדמוקרטיה הישראלית 982013

לוח 3.9 )באחוזים(

דתיים חרדים
לאומיים/
חרד"לים

מסורתיים 
דתיים

מסורתיים 
לא דתיים

חילונים

מסכימים בהחלט 
ודי מסכימים

72.578.954.349.539.4

גם בפילוח לפי מיקום עצמי על פני הרצף ימין־שמאל מדיני־ביטחוני אין 
הפתעות — תנועה ימינה על פני הרצף מקבילה לעלייה בשיעור ההסכמה 

עם הקביעה דנן.

לוח 3.10 )באחוזים(

שמאלשמאל מתוןמרכזימין מתוןימין
מסכימים בהחלט 

ודי מסכימים
64.356.646.528.620.0

כשמדובר  שונים  סמכות  מקורות  של  השוואתית  לבחינה  עברנו  מכאן 
בפינוי שטחים.

היות שהנושא עולה על הפרק לא פעם בעת הדיון בהסכם שלום אפשרי בין 
ישראל לפלסטינים שיהיה כרוך בוויתורים טריטוריאליים גדולים, נשאלת 
משפטי־ דווקא  לאו  מהותי,  "אישור"  לתת  מוסמך  בעצם  מי  השאלה 
פורמלי, להסכם שיכלול נסיגה. הצגנו למרואיינים כמה אפשרויות, מקצתן 
יותר  ואחרות משקפות  ישראל  של  הדמוקרטי  הרכיב  את  יותר  משקפות 
את הרכיב היהודי; או בחיתוך אחר — מקצתן משקפות יותר את הסמכות 
על  פורמליות,  הלא  הסמכויות  את  יותר  משקפות  ואחרות  הפורמלית 
במשאל  בלבד  היהודים  ישראל  אזרחי  הכנסת,  היו:  האפשרויות  סוגיהן. 
עם, כלל אזרחי ישראל, יהודים ולא יהודים כאחד במשאל עם, או פוסקי 

הלכה/רבנים.

הממצאים מספקים חומר רב למחשבה: בקרב היהודים התשובה השכיחה 
)30.6%( היא שהסמכות צריכה להיות נתונה בידי האזרחים היהודים בלבד 
במשאל עם; אחרי התשובה הזאת, בשיעורים כמעט שווים — בידי הכנסת 
מהמרואיינים   9.1% רק   .)24.7%( ישראל  אזרחי  כלל  בידי  או   )24.9%(
הסכם  לאישור  הסמכות  מקור  את  )רבנים(  הלכה  בפוסקי  ראו  היהודים 
שלום הכולל נסיגה משטחים ופינוי יישובים. שיעור קטן )3.8%( טוענים 

כי לשום גוף או אדם אין סמכות לאשר מהלך כזה. 

הסמכות העליונה 
לאישור הסכם שלום 
שיכלול נסיגה

שאלה 7
נספח 1, עמ' 186
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בקרב הערבים התפלגות התשובות שונה מאוד: התשובה השכיחה ביותר 
במשאל  ישראל  אזרחי  כלל  אישור  את  לקבל  צריכה  כזו  שהחלטה  היא 
עם )45.2%(. במרחק גדול מאוד מאחור נמצאות כל התשובות האחרות, 
עם  מסכימים  בעצם  מהערבים   11% כי  מעניין  בלבד.  קטנים  בהבדלים 
התפיסה הרווחת בקרב היהודים שהסמכות לאישור כזה צריכה להינתן רק 
לאזרחי ישראל היהודים. הכנסת — בעיני המרואיינים הערבים — נמצאת 

בסוגיה זו בתחתית: 9.7% בלבד רואים בה את מקור הסמכות.

שלהם,  הדתיות  מידת  לפי  היהודים  תשובות  את  פילחנו  כמתבקש, 
רוב  ולּו קבוצה אחת שיש בה  אין  והתוצאות שהתקבלו מעניינות מאוד: 
המפקידים את סמכות ההחלטה בעניין זה בידי הכנסת. הקבוצה החילונית 
זה  לעניין  המתאים  הסמכות  כמקור  ישראל  אזרחי  כלל  את  מעדיפה 
 )36.1%(. המסורתיים הלא דתיים, המסורתיים הדתיים והדתיים הלאומיים/
במשאל  כזה  הסכם  לאישור  העיקרי  הסמכות  מקור  את  רואים  חרד"לים 

6.9

תרשים 51: בידי מי צריכה להיות הסמכות העליונה לאשר הסכם 
שלום שיכלול נסיגה של ישראל משטחי יהודה ושומרון ופינוי 

יישובים? )לפי לאום; באחוזים(

0 10 20 30 40 50

 יהודים    ערבים

לא יודע / מסרב11.6

לאף אחד אין סמכות להחליט 
החלטה כזאת

פוסקי הלכה / רבנים

כלל אזרחי ישראל, יהודים 
ולא יהודים, במשאל עם

אזרחי ישראל היהודים בלבד, 
במשאל עם

הכנסת

3.8
13.5

24.7
45.2

9.1
9.0

30.6
11.0

24.9
9.7
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עם באזרחי ישראל היהודים )31.2%, 35.2% ו־40.7%, בהתאמה(, ואילו 
התשובה השכיחה אצל החרדים, שהם הקבוצה היחידה המצביעה כאן על 
מוקד סמכות אחר, היא — כצפוי — פוסקי הלכה/רבנים )43.8%(. עם זאת, 
גם כאן אין מדובר ברוב של ממש. לשון אחר, הציבור הדתי הלאומי — 
ואפילו החרד"לי, שהתנגדותו להסכם שלום הכולל נסיגה ופינוי יישובים 
היא מן המפורסמות — משחק כאן בעליל במגרש הפוליטי־דמוקרטי ולא 
הגבוה  השיעור  נמצא  זו  בקבוצה  כי  להוסיף  יש  הדתי־הלכתי.  במגרש 
ביותר של המאמינים שלאף אחד אין סמכות לאשר נסיגה ופינוי יישובים 

בתמורה להסכם שלום.

לוח 3.11 )באחוזים(

אזרחי ישראל הכנסת
היהודים בלבד, 

במשאל עם

כלל אזרחי ישראל, 
יהודים ולא יהודים, 

במשאל עם

פוסקי הלכה/
רבנים

לאף אחד אין 
סמכות להחליט 

החלטה כזאת
29.127.636.11.21.2חילונים

מסורתיים לא 
דתיים

28.431.224.80.92.8

28.935.214.311.73.9מסורתיים דתיים
דתיים לאומיים/

חרד"לים
17.640.76.617.612.1

6.331.13.843.86.3חרדים

פילוח התשובות לפי שיוך עצמי של היהודים לימין־שמאל מדיני־ביטחוני 
מעלה את ההתפלגות שלהלן:

לוח 3.12 )באחוזים(

אזרחי ישראל הכנסת
היהודים בלבד, 

במשאל עם

כלל אזרחי ישראל, 
יהודים ולא יהודים, 

במשאל עם

פוסקי הלכה/
רבנים

לאף אחד אין 
סמכות להחליט 

החלטה כזאת
18.038.813.115.99.0ימין

22.439.119.59.82.9ימין מתון
28.929.430.33.50.5מרכז

שמאל 
מתון

40.012.938.64.30.0

37.910.443.93.01.5שמאל
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מקור  את  מאתרות  המתון  והשמאל  השמאל  קבוצות  כי  מלמד  הלוח 
הסמכות בעיקר בכלל אזרחי ישראל במשאל עם וכן בכנסת. המרכז מחולק 
כמעט שווה בשווה בין כלל אזרחי ישראל או אזרחי ישראל היהודים בלבד 
במשאל עם ו/או הכנסת. לעומתם הימין והימין המתון משליכים את יהבם 
על אזרחי ישראל היהודים במשאל עם כמקור הסמכות להחלטה על נסיגה 
ופינוי יישובים בהקשר של הסכם שלום. גם במקרה זה בימין סבורים 9% 
כי לאיש אין סמכות להחליט, שיעור גבוה בהרבה מהסבורים כך בשאר 
הקבוצות. כך או אחרת, לפי כל הפילוחים שהצגנו לעיל, הכנסת היא — 
במקרה הטוב — ראשונה בין שווים לעניין אישור נסיגה משטחים ופינוי 
הישראלי  הציבור  בעיני  העיקרי  הסמכות  מקור  אינה  ולבטח  יישובים, 

לקבוצותיו.

העם  של  לא(  )או  המיוחד  מעמדו  שאלת  זה,  בפרק  האחרונה  השאלה 
בעקיפין  רק  מתקשרת  היא  בלבד.  היהודים  למרואיינים  הוצגה  היהודי, 
לשאלת מקור הסמכות, אבל היא בכל זאת מעניינת בהקשר שלנו, שכן היא 
מתייחסת לשאלת השוויון המהותי בין קבוצות לאומיות ויש לה השלכות 

פוליטיות משמעותיות ביותר.

שאלנו: "באיזו מידה אתה מאמין או לא מאמין שהעם היהודי הוא העם 
כשני שלישים   ,52 ללמוד מתרשים  כפי שאפשר  העמים?".  מכל  הנבחר 
העם  כי  מאמינים  די  או  מאוד  מאמינים   )64.3%( היהודים  מהמרואיינים 

היהודי הוא אכן העם הנבחר, אבל כשליש )32.7%( אינם סבורים כך.

אינה  הנבחר  העם  הוא  היהודי  שהעם  שהתפיסה  שיאמרו  שיהיו  היות 
אומרת דבר וחצי דבר על מידת הנכונות להכיל ולקבל גם את מי שאינם 
עם  זו  בשאלה  התשובות  את  הצלבנו  למשל,  פוליטיים  בעניינים  יהודים 
שלום  הסכם  לאישור  הסמכות  מקור  )בעניין  הקודמת  בשאלה  התשובות 
בתמורה לנסיגה ופינוי יישובים(. התוצאות מוכיחות כי יש קשר הדוק בין 
הדברים: התומכים בתפיסת העם הנבחר מוכנים פחות להעניק "קול" ללא 
יהודים בנושא הגורלי הזה; ולהפך — מי שאינם רואים בעם היהודי עם 

נבחר מוכנים יותר לשתף בהחלטה את מי שאינם יהודים.

העם היהודי — העם 
הנבחר?

שאלה 18
נספח 1, עמ' 196
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לוח 3.13 )באחוזים(

אזרחי ישראל הכנסת
היהודים בלבד, 

במשאל עם

כלל אזרחי ישראל, 
יהודים ולא יהודים, 

במשאל עם

פוסקי הלכה/
רבנים

לאף אחד אין 
סמכות להחליט 

החלטה כזאת
מאמינים מאוד 

שהעם היהודי הוא 
העם הנבחר

20.439.112.316.46.4

די מאמינים שהעם 
היהודי הוא העם 

הנבחר

19.230.039.21.71.7

לא כל כך מאמינים 
שהעם היהודי הוא 

העם הנבחר

35.525.228.93.70.9

לגמרי לא מאמינים 
שהעם היהודי הוא 

העם הנבחר

33.714.243.80.61.2

תרשים 52: באיזו מידה אתה מאמין או לא מאמין שהעם היהודי 
הוא העם הנבחר מכל העמים? )מדגם יהודים; באחוזים(

12.7
50.1

20.0

3.0

14.2

מאמין מאוד

די מאמין

לא כל כך מאמין

לגמרי לא מאמין

לא יודע / מסרב
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 — הנבחר  העם  ברעיון  מאוד  המאמינים  בקרב  ביותר  הגבוה  השיעור 
החזרת  כאשר  בלבד  יהודים  בקרב  ברעיון של משאל  תומכים   — 39.1%
שטחים תעלה על הפרק. בקרב מי שדי מאמינים שהעם היהודי הוא העם 
היא משאל עם  נסיגה  הנבחר התשובה השכיחה בשאלת הסמכות לאשר 
ברעיון  מאמינים  כך  כל  מי שלא  בקרב  ישראל.  אזרחי  כלל  בהשתתפות 
שכלל  מי  בעוד   ,)35.5%( הכנסת  היא  השכיחה  התשובה  הנבחר  העם 
אינם מאמינים ברעיון עם הבחירה מעדיפים בבירור משאל עם בקרב כלל 

האזרחים )43.8%(. 

פילחנו את התשובות לשאלת "העם היהודי — עם נבחר" לפי מידת הדתיות 
של המרואיינים. הממצאים מראים, כצפוי, שככל שמידת הדתיות עולה, כן 
עולה האמונה בייחודו של העם היהודי. הקו המבדיל לעניין זה עובר בין 
החילונים, שרק מיעוט מתוכם )אם כי לא קטן כלל( מאמינים שהעם היהודי 
הוא העם הנבחר )42.2%(, לכל השאר, שם יש רוב מוצק עד מוחלט — בין 

75.4% ל־96.2% )!( — לעמדה זו.

לוח 3.14 )באחוזים(

מאמינים מאוד ודי מאמינים שהעם היהודי 
הוא העם הנבחר

42.2חילונים
75.4מסורתיים לא דתיים

89.7מסורתיים דתיים
91.1דתיים לאומיים/חרד"לים

96.2חרדים

ניסינו לברר אם העמדה הפוליטית קשורה באותה המידה לתפיסה באשר 
לנבחרותו של העם היהודי. מצאנו כי גם כאן הקשר בין המשתנים עקבי 
וישיר, קרי תנועה לכיוון ימין מדיני־ביטחוני מעלה את האמונה בייחודו 
יותר מהקשר למשתנה הדתיות —  חזק  אף  הזה  היהודי. הקשר  של העם 
הפער בין שתי קבוצות הקצה בהקשר של מידת הדתיות הוא 54% )96.2% 

לעומת 42.2%(, ואילו כאן הפער מגיע ל 69% )86.9% לעומת 17.9%(.



מדד הדמוקרטיה הישראלית 1042013

לוח 3.15 )באחוזים(

מאמינים מאוד ודי מאמינים שהעם היהודי 
הוא העם הנבחר

86.9ימין
72.2ימין מתון

51.2מרכז
38.6שמאל מתון

17.9שמאל

בדקנו גם אם הגיל הוא משתנה הקשור לאמונה בנבחרותו של העם היהודי. 
זו שמצאנו  כמו  דרמטית  אינה  היא  אבל  מסוימת,  הלימה  יש  כי  מתברר 
לעיל, דהיינו עם העלייה בגיל יורדת האמונה בנבחרותו של העם היהודי. 

סביר שגם כאן מתערב ַהקשר שבין דתיות לגיל.

לוח 3.16 )באחוזים(

מאמינים מאוד ודי מאמינים שהעם היהודי 
הוא העם הנבחר

24-1873.9
34-2572.9
44-3563.0
54-4559.7
64-5560.0

+6544.2

ומה באשר לרמת ההשכלה? האם גם היא קשורה לאמונה שהעם היהודי 
בין בעלי  זה מסתמן  נבחר? ההבדל בשיעור המאמינים במשפט  הוא עם 
נמוכה  היהודי  העם  בנבחרות  שאמונתם  המלאה,  האקדמית  ההשכלה 

יחסית, לבין שתי קבוצות ההשכלה האחרות. 

לוח 3.17 )באחוזים(

מאמינים מאוד ודי מאמינים 
שהעם היהודי הוא העם הנבחר

73.7השכלה נמוכה עד תיכונית חלקית
השכלה תיכונית מלאה, על־תיכונית 

ואקדמית חלקית )ללא תואר( 
70.0

49.5השכלה אקדמית מלאה 


