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 –  לשוויון ההזדמנויות בעבודה וחופש ההתאגדותפליקט בין חופש הדתהקונ

  מבט השוואתי

  

  ∗גילה שטופלר

  

  מבוא

  

מתח זה . ות בעבודהלזכות לשוויון הזדמנויוחופש ההתאגדות רשימה זו תעסוק במתח הקיים בין חופש הדת 

ניתן .  לשוויוןירותתח בין חהמהוא , המאפיין חברות ליברליות,  של מתח נרחב בהרבההינו רק פן אחד

להחזיק באמונות ובערכים ולפעול לפיהם , או של קבוצת פרטים,  של הפרטחירותולהגדיר מתח זה כמתח בין 

לכך , הן כיחידים והן כקבוצה,  לבין זכותם של אחרים, אף בתמיכתה ובהגנתהאולי ו ,ללא התערבות המדינה

בו לא קיימת הפרדת דת מהמדינה ובו , בהקשר הישראלי .שהמדינה תשים גבולות לחירות להפלות כנגדם

ת מורגש מתח זה באופן שיקולים דתיים מכתיבים פעמים רבות הן את תוכן החקיקה והן את פעולת הרשויו

הירתמות , ולדחיקת רגלי השוויוןהדת להגנת  באופן גלוי שכן פעמים רבות נרתמת המדינה חריף במיוחד

בין כאלה שמטרתם ל הדת  חופשיים שנועדו להגן עלמשפט הסדרים יןב יםהדק לעיתמטשטשת את הגבול ה

     . או פגיעה בשוויוןדתית כפיהאו תוצאתם היא 

  

. ודרניתהזכות לשוויון הזדמנויות בעבודה הינה זכות יסוד המהווה תנאי בסיסי לרווחתו של האדם בחברה המ

משתנים בהתאם לתפיסות , ל הזכות לשוויון בכללכמו ש, היקפה ומהותה של הזכות לשוויון בעבודה, עם זאת

ניתן למנות בעולם המערבי כיום  1.פוליטיות ודתיות הרווחות באותה עת, פילוסופיות, כלכליות, החברתיות

 עיקרון השוויון ועל ידי כך את תחולת, כל אחת מנימוקיה היא, מספר גישות רווחות המבקשות לצמצם

 ת הקלאסית הליברליהגישהגישה אחת כזו היא . לשוויון בעבודהזכות  הות באופן ישיר או עקיף עלמשליכ

בעיקר ארגונים שניתן להגדירם כשייכים לחברה , ת חופש ההתאגדות של ארגוניםיש לחזק אכי , תגורסה

פסק הדין של בית המשפט ב לגישה זו ניתן למצוא דוגמא 2.על חשבון זכותם של עובדים לשוויון, האזרחית

כי ארגון הצופים היה רשאי לפטר מדריך הומוסקסואל בניגוד , פסקריקאי בעניין הצופים אשר העליון האמ

מכיוון שחופש ההתאגדות של הצופים כארגון , רסי האוסר על אפליית הומוסקסואלים'לחוק של מדינת ניו ג

                                                 
  .רמת גן, המכללה האקדמית למשפטים,  מרצה ∗
1
  90, 85' שנתון משפט העבודה ו?, השווין במשפט העבודה מנין ולאן, רות בן ישראל  

 בניגוד לגישת הליברליזם השוויוני , בדברי על הגישה הליברלית הקלאסית כוונתי לגישה הנותנת עדיפות לחירות על פני השוויון 2
(egalitarian liberalism)על הליברליזם השוויוני ר. המעמידה את השוויון כבסיס לחירות,  של מלומדים כגון דוורקין ורולס ' 

WILL KYMLICKA , CONTEMPORARY POLITICAL PHILOSOPHY: AN INTRODUCTION, 53-101(2002) ; על גישת
  John Gray, Liberalism, 70-77 (2nd ed. 1995)'  עורבות המדינה בשוק רהליברליזם הקלאסי למ
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 לזכויות ארגוני חשוב לזכור כי קבלת גישה זו בכל הנוגע 3.אקספרסיבי גובר על זכותו של המדריך לשוויון

כפי שמוצע על , ליברלית-כל שיתרחב תפקידם של ארגונים אלה במדינה הנאוהחברה האזרחית תביא לכך שכ

פן נוסף בגישה הליברלית קלאסית המעניקה עדיפות לחופש על  4. כך תגבר הפגיעה בשוויון,ידי רבים כיום

ל חשבון פגיעה בשוויון שתגרם לעובדים פני השוויון הינו הרחבת ההגנה על חופש הדת של עובדים גם ע

דוגמא לגישה זו ניתן למצוא בהצעת חוק חופש הדת במקומות העבודה המוצעת . שירותיםהאחרים ולמקבלי 

אך , התערבות חקיקתית בשוק העבודה התומכים בחקיקה זו אינם מתנגדים ל,מטבע הדברים. ב"כעת בארה

גישה מקבילה שמקורותיה שונים אך תוצאתה .  ולא על השוויוןל חופש הדתגורסים כי על התערבות זו להגן ע

דומה הינה הגישה הקהילתנית השואפת לחזק את זכותן של קהילות משנה במדינה הליברלית להגנה על אורח 

ות העבודה או בשירותים על בסיס גישה זו ניתן להצדיק ביצוע התאמות במקומ. חייהן אף אם זה אינו ליברלי

בתחבורה לנשים בהכשרה מקצועית ו הפרדה בין גברים נומק ביצוע, בישראל,  לדוגמהכך. הציבוריים

 ניעיהשמשלישית גישה . בחיים הציבורייםהחרדית  לאפשר השתלבותם של חברי הקהילה בצורך, ציבורית

ן כי אי, ה הליברטריאנית גורסתהגיש . הינה הגישה הליברטריאניתגם היא פגיעה בשוויוןשונים אך תוצאתה 

ם של גישתכזו היא  .כל מקום למעורבות המדינה בשוק העבודה ולהטלת חובות שוויון על מעבידים פרטיים

 להרחיב את הפטור מחובת השוויון שהעניק בית המשפט הטוענים כי יש,  האמריקאימלומדים כגון אפשטיין

 על כל הארגונים הפרטייםכך שיחול , העליון האמריקאי לארגונים אקספרסביים בפסק הדין בעניין הצופים

אלה הינה איום על גישות  הישירה או העקיפה שלתוצאתן , כאמור 5.למעט מונופוליםוכולל מעבידים פרטיים 

 .דה המודרני במדינה הליברלית בעבודה כעקרון יסוד של שוק העבומעמדו של עקרון שוויון ההזדמנויות

 עיקרון השוויון תוך צימצום החופש להפלות בת תחולתניתן למצוא ניצנים גם לגישות התומכות בהרח, מאידך

ם בעלי על נטיה לצמצם את זכותם של ארגונית בקנדה מרמזת פסיקה עדכני, כך למשל. מטעמים אידאולוגיים

   6.פלות כנגד הומוסקסואלים ולסביותלה, כגון בתי ספר דתיים, אתוס דתי

  

הסדרת המתח בין חופש  מוגבלת לה אינה העולההשאל, כפי שניתן היה לראות בפירוט הקצר שהובא לעיל

השאלה הכוללת מתי על החופש להפלות המתח בין חופש הדת לשוויון הינו אך מקרה פרטי של . הדת לשוויון

והן רבים מההסדרים , התאוריה הליברליתהן . מטעמים אידאולוגיים לגבור על הזכות שלא להיות מופלה

היינו החופש לאמץ ,  במידה רבה ליצור זיהוי בין חופש הדתנוטים, המשפטיים במדינות שידונו במאמר זה

היינו החופש לאמץ אידאולוגיה שאינה דתית ולחיות , ובין חופש המצפון, אידאולוגיה דתית ולחיות לפיה

                                                 
 3) Boy Scouts of America v. Dale, 530 U.S. 640 (2000   

": הדרך השלישית", למשל דני רוזוליו'  על עליית קרנה של החברה האזרחית כפתרון אפשרי לתחלואי החברה המודרנית ר 4
 symposium on; )2003 (260, בתוך צדק חברתי ושוויון בעולם משתנה, משטר הקפיטליסטיתפיסה המבוססת על השלמה עם ה

civil society 75 Chi.-Kent L. Rev. (2000) 
5
  Richard Epstein, The Constitutional Perils of Moderation: The Case of the Boy Scouts 74 S. Cal. L. Rev. 

119, 119-120 (2000)  
6  Hall v. Powers, 2002 C.R.D.J. 1431  
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המתח בין שוויון מוסדר באופן בו בעיקר  מפאת קוצר היריעה אתרכז ברשימה זו  אף כי, לפיכך 7.לפיה

אם אכן לא קיימת הצדקה  .בשני סוגי המתחים, במידת הצורך,  אדון,חופש הדתבין בעבודה לההזדמנויות 

חופש ההתנגשות בין חל בעניין מוההסדר כי כל , להענקת מעמד מיוחד לחופש הדת אזי יש לקחת בחשבון

ה לבין ויות בעבודהסדרת המתח בין שוויון ההזדמנעשוי לחול גם על ,  לשוויון ההזדמנויות בעבודההדת

 ולפיכך עשוי  לאמץ אידאולוגיות מפלות שאינן דתיות ולפעול לפיהן וקהילותאירגונים, החופש של פרטים

אף כי מוקד רשימה זו הינו שוויון , כמו כן. להיות בעל השפעה מרחיקת לכת על שוויון ההזדמנויות בעבודה

שפט בנוגע לזכויות ציבוריות אחרות אדון בנושא תוך התייחסות גם לפסיקות בתי המ, ההזדמנויות בעבודה

 מעבר לחשיבות המרכזית בהקפדה על עיקרון השוויון 8.כגון חינוך ואיסור אפליה באספקת מצרכים ושירותים

 פסקו –קנדה וישראל , ב" ארה–בשלוש המדינות בהן אדון ש הרי, לא רק בעבודה אלא בתחום הציבורי בכלל

בשינויים המחוייבים על הזכות לשוויון ההזדמנויות לה המשליכות בתי המשפט פסיקות עקרוניות בתחומים א

 .בעבודה

  

מטרתה של רשימה זו היא להציג שתי גישות אפשריות לפתרון הקונפליקט בין חופש הדת וההתאגדות לבין 

ולהציע כי הגישה אותה יש לאמץ , אותן אכנה גישת ההדרה וגישת ההכללה, שוויון ההזדמנויות בעבודה

גישת ההדרה היא הגישה . ישראלי בכלל ובמשפט העבודה הישראלי בפרט היא גישת ההכללהבמשפט ה

על פני זכותם לשוויון של , מעבידים ואף של עובדים, הנותנת עדיפות לחופש הדת וההתאגדות של ארגונים

ותיה גישה זו קונה לה אחיזה במשפט האמריקאי והשלכ. ות כגון נשים והומוסקסואליםשלחבני קבוצות מו

 המגבילה את תחולתם גישת ההכללה היא הגישה. יובהרו באמצעות דיון בדוגמאות להתבססותה במשפט זה

במקרים הנוגעים להענקת זכויות  נותנת עדיפות לעיקרון השוויוןשל חופש הדת וחופש ההתארגנות ו

. גמאות ממשפט זהגישה זו הינה הגישה הרווחת במשפט הקנדי והיא תודגם באמצעות דיון בדו .ציבוריות

 בין חופש  סבוכה ורחבה כמו הסדרת המתחבסוגיהמטבע הדברים רשימה זו הינה קצרה מלהכיל דיון מפורט 

ווה  השימוש במשפט המש.ב ובקנדה וזו אף אינה מטרתה"הדת וההתאגדות לבין הזכות לשוויון בארה

רת ולשם הא, הערכים המתנגשיםון לאיז  אפשרייםמודלים שוניםהצגת שני האמריקאי והקנדי נעשה לשם 

  .ההבדלים ביניהם

  

המתח בין  בכל הנוגע להסדרת  בישראליםהמשפטי הקי המאמר אציג בקצרה את המצב בחלקו הראשון של

 אבחן את ההתפתחויות האחרונות ,השניבחלקו . שוויון ההזדמנויות בעבודה לבין חופש הדת וההתאגדות

                                                 
סטטמן . 5, 2004- ד"תשס, מחקרי משפט כא, והגנה על רגשות דתיים, החופש מדת, חופש הדת, למשל דני סטטמן וגדעון ספיר'  ר 7

וכי למעשה ההגנה על חופש הדת , כי במסגרת תפיסת עולם ליברלית לא ניתן להצדיק מעמד מיוחד לחופש הדת, וספיר טוענים
בו קבע ' לאם ריסרץ' לב'  אפרים עובד נ1777/99ב "גם ע' ר. ת על ההגנות הכלליות לחופש המצפון ולזכות לתרבותמושתת

  ).ד" לפסה85סעיף (בין אם הוא שומר מצוות ובין אם לאו , כי זכותו של כל עובד יהודי לסרב לעבוד בשבת, השופט אילן סופר
יה ומתייחס לאותן זכויות אשר הדין מעניק לפרטים בתחום הציבורי ואשר מחייבות לקוח מאנתוני אפ" זכויות ציבוריות" המונח  8

 K. Anthony Appiah, Stereotypes and the shaping of Identity, in Prejudicial. הן את המדינה והן פרטים אחרים
Appearances: The Logic of American Anti Discrimination Law, 55, 61    
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י בחלקו השליש. גישת ההדרהאמריקאי מצדד בעל כך שהמשפט ההמצביעות , למתח זהכל הנוגע בב "בארה

אותה בעבודה ובחברה ת תחולת השוויון התומכת בהעמק, גישת ההכללה, ציג את הגישה הנוגדתאשל המאמר 

על  ואטען כי לאור הניתוח האמור, במצב בישראלדון שוב ל א של המאמרי הרביעובחלק . בקנדהניתן לזהות

 . גישת ההכללהתאמשפט הישראלי לאמץ ה

 

IIII.דוגמאות מן הפסיקה -ישראל  

  

תחומי התפרשותו של המתח בין שוויון , בשל מעמדה המוסדי המיוחד של הדת היהודית במדינת ישראל

למרות זאת מספר המקרים אשר נדונו בפסיקה . ההזדמנויות בעבודה לבין חופש הדת הינם נרחבים במיוחד

על מנת שתשמש כרקע לדיון ההשוואתי ולדיון , ים של המקרים האמורבחלק זה אביא סקירה קצרה. הינו קטן

  . התאורטי אשר יבוא בעקבותיו

  

כגון מוסדות החינוך הממלכתי דתי ואוניברסיטת , מוסדות ממלכתיים בעלי אופי דתי הנתמכים על ידי המדינה

מאפשר  לחוק חינוך ממלכתי 18סעיף , כך למשל 9.מין ואורח חיים, מפלים בין עובדיהם על רקע דת, בר אילן

 10.לפסול מטעמים דתיים כל מורה במוסד חינוך ממלכתי דתי) ד"מועצת חמ(למועצת החינוך הממלכתי דתי 

, וחמש שנים גננת שעבדה בחינוך הממלכתי דתי כעשרים  לפטרד" מועצת חמהחליטהבהסתמך על סמכותה זו 

אשר ידון בהרחבה ,  בפסק דינו11.ות חינוך חילונייםלאחר שנתגלה כי בעלה חילוני וכי ילדיה לומדים במוסד

 אך סרב לתת פסל בית הדין האזורי לעבודה בנצרת את החלטת המועצה על פיטוריה של הנתבעת, בהמשך

במהלך .  לחוק החינוך הממלכתי18ד על פי סעיף "סעדים הצהרתיים כלליים בנוגע לסמכותה של מועצת חמ

בין , מה כל מועמד למשרת הוראה בחינוך הממלכתי דתי על מסמך הקובעד מחתי"הדיון התברר כי מועצת חמ

מטיל על המועצה לחינוך ממלכתי דתי לייעץ לשר החינוך והתרבות בדבר ... חוק חינוך ממלכתי "כי , השאר

כאשר המועצה מייעצת לשר להעסיק מורה במוסד ... מינוי מנהלים ומורים במוסדות לחינוך הממלכתי דתי 

... ה לעבוד במוסד חינוך כאמור /ת ראוי/רי היא מקבלת בזה על עצמה את האחריות כי העובדה, כאמור

                                                 
באשר לאפליית מרצים חילוניים בקבלה לעבודה ובקידום על . 39המשפט , שוויון בתעסוקה ואפליית החילוניים, פרידמן דניאל  9

ד דן יקיר לאוניברסיטת בר אילן ולמועצה "עוה, פנייתו של היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח' ידי אוניברסיטת בר אילן ר
. ת תיאור הפנייה ניתן למצוא באתר האגודה לזכויות האזרחא. להשכלה גבוהה והעובדות המפורטות בה

197=id?asp.story/engine/acri-hebrew/il.org.acri.www://http   
כותן של נשים לכהן כטוענות רבניות בבתי הדין צ והוכרע לטובת זכותן של נשים לשוויון הינו שאלת ז"עניין אשר נדון בבג

אם כי הדרישה לקיום אורח  (441) 4(ד מח "פ, השר לענייני דתות'  המכון להכשרת טוענות בית דין נ6300/93צ "הרבניים בג
צ הינו "עניין אחר הקשור לבתי הדין הרבניים אשר נדון בבג). חיים הולם כתנאי להתאמה להכשרה כטוענת רבנית נותרה בעינה

צ דחה את העתירה בנימוק שהעותר רשאי "בג. ד חילוני כנגד החיוב לחבוש כיפה בעת הופעה בפני בית הדין הרבני"עתירתו של עו
' ד נ"עו,  צבי ריש1912/97צ "בג. לחבוש כל כיסוי ראש אחר ולפיכך יש לפרש את החובה ככיבוד בית הדין ולא כמצווה דתית

  .650) 5(נב ד "פ, מועצת הרבנות הראשית
, מטעמים דתיים בלבד, המועצה לחינוך ממלכתי דתי רשאית לפסול:" לחוק קובע18סעיף . 1953- ג"תשי,  חוק חינוך ממלכתי 10

  ."מינויו או המשכת שירותו של מנהל או מפקח או מורה במוסד חינוך ממלכתי דתי
  253) 1 (99עב –תק , התרבות והספורט,  משרד החינוך–מדינת ישראל '  יפה רוזנבאום נ1693/98) נצרת(ב " ע 11
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, לעבודה במוסד חינוך כאמור כאשר תמצא שבאורח חייו... כי תמליץ על קבלת גננת , המועצה החליטה

המועצה דרישות אלה של ... דתי -הליכותיו וחיי החברה שלו הוא שומר על העקרונות של החינוך הממלכתי

כן סבורה המועצה שמחנך . בן זוגה ואת הנהגת ביתם... העובדת עצמה אלא גם את ... כוללות לא רק את ... 

אפשר לצפות מן הגננת או מן , רק כאשר תנאים אלה מקויימים. דתי ימסור את בניו למוסד חינוך דתי בלבד

    12."ושהיא תנאי קודם לעבודת, ה כמחנך דתי/הזדהות עם תפקידיו, המורה

  

 ואף מעסיקים חילוניים 13,באופן דומהלעיתים מוסדות דתיים פרטיים הנתמכים על ידי המדינה מפלים גם 

. למשל על מנת שלא לאבד את תעודת הכשרות, בשל מניעים דתיים , ומוצאמין, קע דתמפלים לעיתים על ר

ורי לעבודה בבאר שבע תביעתה של מלון מרגוע ערד נדונה בפני בית הדין האז' בעניין סימה ביילסקי נ, כך

 בתביעתה טענה 14.קונדיטורית במלון מרגוע ערד אשר פוטרה מעבודתה עקב דרישתם של משגיחי הכשרות

,  על פי כתב התביעה15.מוצאה הרוסי והשקפת עולמה החילונית,  כי היא פוטרה בשל מינה,התובעת

.  וממנההעבודה ואף לא בדרכה אל  עבודתההמשגיחים דרשו מהתובעת כי לא תלבש גופיות ללא שרוול בעת

כמו כן התבטאו המשגיחים כלפיה בהתבטאויות פוגעות הקשורות במוצאה הרוסי וביהדותה ודרשו ממנה 

מאחר והתובעת סירבה לדרישות , העל פי כתב התביע". תודה לאל"ו" ברוך השם"להשתמש בביטויים כגון 

 . בתואנה שאינה מקפידה על כשרות המזון,ת הרבנותשדרילפי ,  היא פוטרה מעבודתהמשגיחי הכשרות

התביעה לא נדונה לגופה והסתיימה בפסק דין על דרך הפשרה במסגרתו שולמו לתובעת פיצויים בסך שמונה 

  .     עשר אלף שקלים

  

כגון הפרדה בין נשים לגברים בקורסי הכשרה מקצועית , המדינה נוקטת צעדים,  לדוגמאות האמורותבנוסף

 )ובעיקר השוויון בין המינים( את מעמדו של עיקרון השוויון המערערים גם הם, מייעדת לחרדים היא אותם

 להתאים את שוק העבודה ואת הספירה הציבורית להתחזקותן של ואשר מטרתם,  בשוק העבודהכעיקרון יסוד

 -שירה של פרטים בנוסף לכך שהם גורמים להפליה י,  קורסים אלה16.אידאולוגיות מפלות בספירה הפרטית

למשל של נשים חילוניות אשר השתתפותן בקורסים במקצועות מבוקשים אשר מיועדים לגברים חרדים 

                                                 
  .254' עמ,  שם 12
התובעת פוטרה ממשרתה כמורה במכון בית יעקב  (113 ו ע"פד, מכון בית יעקב למורות'  נורית פריד נ3 -  5/ דבע לה למשל '  ר 13

  .)משום שהחלה ללמוד באוניברסיטה העיברית ומשום שלבושה לא היה צנוע דיו
  )לא פורסם(' מלון מרגוע ערד ואח' ילסקי נ סימה בי1583/99 עב  14
   ) http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=394 את כתב התביעה ואת פסק הדין ניתן למצוא ב  15

למיטב ידיעת כותבת שורות אלה הגיעו אל האגודה לזכויות האזרח לפחות עוד שתי פניות מעובדי בתי מלון אשר פוטרו עקב 
כי משגיחי הכשרות דרשו , האחת של שפית במלון הילטון בירושלים אשר התלוננה, שות מפלות לכאורה של משגיחי הכשרותדרי

  .כי פוטר על פי דרישת משגיחי הכשרות בשל היותו ערבי, את פיטוריה בשל מינה והשנייה של טבח מלון בירושלים אשר התלונן
צ התנית מתן תעודת כשרות לבית מלון באי " בו פסל בג673) 2(ד מד "פ', ים ואחהמועצה הדתית ירושל'  רסקין נ465/89גם ' ר

צ בשאלת הפגיעה בחופש העיסוק של "אף כי העתירה הוגשה מטעם הרקדנית עצמה לא דן בג. קיום מופעים של ריקודי בטן במלון
    .  העותרת ובפרנסתה ופסל את ההתניה כחורגת מסמכותה של המועצה הדתית על פי חוק

שלל התופעה של קורסי הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים לחרדים המבוססים על הפרדה בין נשים ) ואוהדת( לסקירה מקפת   16
ירושלים (מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים, מפנה בחברה החרדית, יעקב לופו' לגברים ר

  .100-66בעיקר , )2003
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תופעה שהינה ,  גם מעניקים לגיטימציה להפרדה בין נשים לגברים מטעמי דת בספירה הציבורית17,נמנעת

   18.מפלה ופסולה

  

 קיים ות לבין עיקרון השוויון וחופש ההתאגדכפי שעולה מהדוגמאות שהובאו לעיל המתח בין חופש הדת

הגישה   במשך השניםבשל מעמדה המוסדי המיוחד של הדת היהודית בישראל זכתה. באופן ברור בישראל

היינו גישת ההדרה , המצדדת בפגיעה בעיקרון השוויון על מנת לאפשר לקבוצות דתיות לפעול על פי אמונתן

עבר כמעט ללא , שפעתו המשמעותית על שוויון ההזדמנויות בעבודה ליתרון יחסי אשר למרות ה,וההתבדלות

כיום נראה כי המתח בין חופש הדת וחופש ההתאגדות לבין הזכות לשוויון צפוי להתרחב לכיוונים . מחלוקת

נוספים עקב המגמה הכפולה הקיימת בחברה הישראלית של הפרטה כלכלית ושל מעבר לחברה רב תרבותית 

ה זו מבטיחה את הרחבת  תפקידם של ארגוני החברה האזרחית בהספקת שירותי רווחה  מגמ19.ורב זהותית

דבר העלול לפגוע הן , ובד בבד מגבירה את הסכנה שרבים מארגונים אלה יהיו בעלי אופי מדיר ומתבדל

בהתחשב בתחומי ההתפרשות  .בשוויון ההזדמנויות בעבודה והן בזכותם לשוויון של מקבלי השירותים

ההתייחסות לנושא זה ,  וההתאגדותם של הקונפליקט בין שוויון ההזדמנויות בעבודה לבין חופש הדתהנרחבי

פנייה , בנסיבות אלה.  מועט אף יותר מועטה ביותר והדיון התיאורטי בוהינה, בפסיקה ובכתיבה האקדמית

בעניין זה דות הגישות הנוגלהצגת  העתאפנה  ,אי לכך. למשפט המשווה כמקור להשראה מתאימה במיוחד

  .   ולאחר מכן אדון בשאלה איזו גישה יש לאמץ בישראלב ובקנדה"המסתמנות בארה

  

IIIIIIII .ארצות הברית  

  

בחלק זה ידונו שלוש התפתחויות במשפט האמריקאי המצביעות על כך שמשפט זה נוטה לכיוון הגישה אותה 

ההתפתחויות הן . לשוויוןהזכות פני המעניקה עדיפות לחופש הדת ולחופש ההתאגדות על , אכנה גישת ההדרה

פסק הדין של בית המשפט העליון האמריקאי בעניין הצופים אשר הגן על זכותו של ארגון הצופים לפטר 

התלויה ועומדת בפני בית המשפט ,  תביעה כנגד הארגון הדתי צבא הישועה20;מדריך בשל היותו הומוסקסואל

, ברובם על ידי המדינהי הנותן שירותי רווחה הממומנים ובה ייקבע האם ארגון דת, הפדרלי בניו יורק

דהות עם  להביע הזהעובדיםלדרוש מכלל לבחור את עובדיו על פי דתם ורשאי , והנעדרים כל תוכן דתי

                                                 
עתירתה של דורשת עבודה אשר נמנעה ממנה ). (לא פורסם(' שר העבודה והרווחה ואח' נ'  הילי עובדיה ואח7942/98צ " בג 17

אף כי העובדות לא . הכניסה לקורס גרפיקה ממוחשבת אשר בו אמורה היתה להשתתף לאחר שהקורס יועד לגברים חרדים בלבד
  ).משפטהיו שנויות במחלוקת משכה העותרת את עתירתה בעצת בית ה

הפרדה בין גברים לנשים , נויה רימלט' ר) ובכלל( על פסלות תופעת ההפרדה בין נשים לגברים מטעמי דת בספירה הציבורית  18
 Ruth Halperin-Kaddari, Women Religion and Multiculturalizm in; )2003 (99עלי משפט ג , כהפליה בין המינים

Israel, 5 UCLA J. INT'L L. &  FOR. AFF. 339, 362-364)  המאמרים דנים בהפרדה באוטובוסים בין נשים וגברים בחברה
  )   מקורותיה המפלים והשלכותיה על זכותן של נשים לשוויון, החרדית

  )2000 (30, צדק חלוקתי בישראל,  מנחם מאוטנר 19
20  Boy Scouts of America v. Dale, 530 U.S. 640 (2000)  
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 והצעת חוק חופש הדת במקום העבודה המונחת בפני הקונגרס ואשר 21; כתנאי להעסקתםמטרותיו הדתיות

אך עלולה בתוך כך לפגוע בזכותם של בני קבוצות , ש הדת של עובדיםנועדה להרחיב את ההגנה על חופ

  22.מוחלשות כגון נשים והומוסקסואלים לשוויון

  

                                                          חופש ההתאגדות של אירגונים

  

כי ארגון , ן האמריקאיקבע בית המשפט העליו) ד הצופים" פס–להלן  (Boy Scouts v. Daleבפסק הדין 

, של מדריך בתנועה בשל היותו הומוסקסואל) ללא שכר(שאי להפסיק את עבודתו הצופים האמריקאי היה ר

אוסר על , בה אירע המקרה, רסי'וזאת למרות שהחוק למניעת אפליה בשירותים ציבוריים של מדינת ניו ג

 בית המשפט העליון 23.ירות ציבוריתנועת הצופים נחשבת לששאף על פי ו, אפליה בשל נטיה מינית

 Expressive (רעיונותכארגון המבטא , האמריקאי נימק את החלטתו בכך שזכותו החוקתית של ארגון הצופים

association( ,גוברת על חובתו , המעוגנת בתיקון הראשון לחוקה האמריקאית, לחופש ההתאגדות והביטוי

בכך סטה בית המשפט העליון . רסי'הציבוריים של מדינת ניו גהמצויה בחוק השירותים , החוקית שלא להפלות

 Jaycees כי סירובו של ארגון ה , בו נקבעRoberts v. Jayceesהאמריקאי מההלכה אותה קבע בפסק הדין 

לקבל נשים לשורותיו אינו חוקי בהיותו סותר את חוק זכויות האדם של מדינת מינסוטה אשר אסר על אפליית 

אשר שימש כמדריך בתנועת הצופים תבע את התנועה לאחר שפוטר , דייל  24.ציבורייםנשים בשירותים 

רסי קיבל את תביעתו 'בית המשפט העליון של מדינת ניו ג. בעקבות כתבה בעיתון בה דיבר על נטייתו המינית

 בית עוד קבע.  כי תנועת הצופים הפרה את חוק המדינה האוסר אפליה במצרכים ושירותים,של דייל בקבעו

התאגדות האינו מפר את זכותו של ארגון הצופים לחופש איסור האפליה כי חוק , רסי'העליון של ניו גהמשפט 

מנוסח באופן הראוי על מנת להשיג את המטרה החיונית  וכי החוק , הקבועה בתיקון הראשון לחוקהתירעיונה

 כי האינטרס המדינתי במיגור ,בעו הפך את ההחלטה בקב"של ארה בית המשפט העליון  25.של מיגור האפליה

 בפסק דינו קבע בית 26.תירעיונ להצדיק הגבלת זכותו של ארגון הצופים לחופש התאגדות האפליה אינו יכול

על ) כזכות חוקתית (תירעיונהמשפט העליון האמריקאי באילו תנאים תגבר זכותו של ארגון לחופש התאגדות 

 ובין אם תבין אם ציבורי, עסוק בצורה כלשהי של הבעת רעיונותארגון לעל ה, ראשית. חקיקת איסור אפליה

 הינה שאלה עובדתית ובית המשפט הבעת רעיונות השאלה האם הארגון עוסק בצורה כלשהי של  27.תפרטי

 שכן אחת ממטרותיו הינה להעביר לחניכיו ערכים  כי ארגון הצופים אכן עוסק בהבעת רעיונות,מצא

                                                 
 21  Lown (and others) v. Salvation Army Inc. (and others)    

22  Workplace Religious Freedom Act. S. 893, 108th Cong. (2003))  להלן– WRFA(  
23  Boy Scouts of America v. Dale, 530 U.S. 640 (2000))  פסק דין הצופים–להלן ( 
24  Roberts v. Jaycees, 468 U.S. 609 (1984)  
25  Dale v. Boy Scouts of America 734 A.2d 1196 (2d Cir. 1999) 
  659' עמ,  לעיל23ש "ה, ד הצופים" פס 26
 ”a group must engage in some form of expression, whether it be public or private“. 648' עמ,  שם 27
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פגיעה  כי הכללתו של אדם בארגון בניגוד לרצונו של הארגון תחשב ל,ט קבעבית המשפ, שנית 28.מסוימים

  של הארגון אם נוכחותו תפגע באופן משמעותי ביכולתו של הארגון לקדם עמדותתיבחופש ההתאגדות הרעיונ

 בית המשפט העליון האמריקאי דחה מפורשות את 29. ציבוריות או פרטיות באופן משמעותירעיוניות

כי אין מנוס אלא לקבל את , בחינה עובדתית לשם קביעת התוכן הרעיוני של הארגון וקבעהאפשרות של 

כי אחד מהרעיונות , אם ארגון הצופים מצהיר,  אי לכך30. רעיונותיותוכן ומהותהצהרתו של הארגון בדבר 

ת אף זא. בית המשפט חייב לקבל הצהרה זו כנכונה, אותם הוא מקדם הינו שהומוסקסואליות היא מוטעית

כפי שהיה , במידה שהצהרה זו אינה מקובלת על כלל חברי הארגון ושנויה במחלוקת בתוך הארגון עצמו

בית המשפט גם דחה את האפשרות של בחינה עובדתית בשאלה מה יהווה פגיעה משמעותית . במקרה זה

בהסתמך  31.ין זהלהעביר את רעיונותיו וקבע שעליו לקבל את הצהרת הארגון גם בענישל הארגון ביכולתו 

כי נוכחותו של דייל תפגע בצורה משמעותית בחופש ההתאגדות , על הצהרת ארגון הצופים בית המשפט קבע

רסי ' ולפיכך אין חוק איסור האפליה במצרכים ובשירותים חל על המקרה ומדינת ניו גהרעיוני של הארגון

   32.אינה יכולה לכפות על הארגון את העסקתו של דייל כמדריך

  

לא ניתן להחיל , הלכה העולה מפסק הדין הינה שלא משנה עד כמה חשוב האינטרס המדינתי במיגור האפליהה

יתרה .  תפגע באופן משמעותי בחופש ההתאגדות הרעיוניתובאם החלתאת החוק האוסר אפליה על הארגון 

 הרעיונות אותם  לקבל את עמדת הארגון באשר לשאלה מהםאין לו מנוס אלאכי , בית המשפט תעיקב, מזו

הוא רוצה להעביר ומהי עוצמת הפגיעה בחופש ההתאגדות הרעיונית של הארגון כתוצאה מהחלת חקיקת 

מרוקנת מתוכן את תפקידו של בית המשפט וחוסמת בפני התובע המופלה את האפשרות ,  עליואיסור האפליה

ל ארגון הזכאי לחופש התאגדות תוצאתה של הלכת הצופים הינה שנציגיו הרשמיים ש, למעשה. לזכות בסעד

כפי . הופכים להיות היחידים המוסמכים לקבוע באילו תנאים יחולו חוקי איסור האפליה על ארגונם רעיוני

 This is an“שכותב שופט בית המשפט העליון האמריקאי סטיבנס בהחלטת המיעוט שלו בעניין הצופים 

astounding view of the law. I am unaware of any previous instance in which our analysis 

of the scope of a constitutional right was determined by looking at what a litigant asserts 

in his or her brief and inquiring no further.”33תמיהתו של השופט סטיבנס אינה לגמרי ,   עם זאת

 להצהרות ארגון הצופים מזכיר מאוד י בית המשפט העליון האמריקאיהמשקל שמייחסים שופטשכן , במקומה

 באשר לתוכן אמונותיהם להצהרותיהם של ארגונים דתייםהאמריקאי שפט שנותן בית המהחריג את היחס 

 כי אין זה מסמכותם לדון בתביעות אפליה בעבודה של ,קבעו בתי המשפט האמריקאים,  כך למשל.הדתיות

                                                 
  650' עמ,  שם 28
  שם,  שם 29
  652' עמ,  שם 30
  שם,  שם 31
  659, 655-656' עמ,  שם 32
  687 'עמ,  שם 33
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כגון מרצה באוניברסיטה קתולית שתבעה , הכוללים תוכן דתייים המועסקים בתפקידים עובדים בארגונים דת

 או עובדת של צבא הישועה אשר היתה מוסמכת לכמורה בצבא 34בטענה שלא קיבלה קביעות בשל מינה

,  אלה בשני מקרים35. כי היא מופלית בשכר ובתנאי העבודה בשל מינה,הישועה ותבעה את מעבידיה בטענה

  בנימוק שאי ההתערבות מתחייבת מהחופשלהתערבהאמריקאים  סירבו בתי המשפט , במקרים דומיםכמו גם

פט סטיבנס בכך צודק השו, מאידך 36.עובדים אשר יבצעו את משימתו הדתיתשל ארגון דתי לבחור ב

באופן בו נקט בית המשפט ) המעורר קשיים גם במתכונתו המצומצמת (שהרחבתו של חריג אי ההתערבות

  .  הינה חסרת תקדים ועשויה להביא לריקונו מתוכן של עיקרון אי האפליה,סק דין הצופיםבפ

  

על פי עובדותיו לא דן פסק דין הצופים בשאלת האיזון הראוי בין חופש ההתאגדות הרעיוני לבין , כאמור

 השירותים עבד בארגון כמדריך ללא שכר ותביעתו על פי חוק, דייל, התובע. שוויון ההזדמנויות בעבודה

ואף , בהחלט יתכן. רסי נבעה ממעמדו כחבר בתנועת הצופים ולא כעובד בה'הציבוריים של מדינת ניו ג

הנותן משקל גבוה יותר לעיקרון , כי כאשר באפליה בעבודה עסקינן יפעיל בית המשפט איזון שונה, מתבקש

ישית והכלכלית של כל אדם ואת  בעבודה לרווחתו האהתואם את חשיבותו של השוויון, האי האפליה בעבוד

יכולתה וזכותה של המדינה לפקח על השוק על מנת לאכוף את עיקרון לפיה המודרנית התפיסה הליברלית 

לפיו אכיפת חוקי איסור האפליה , המבחן אותו קבע בית המשפט העליון האמריקאי, עם זאת. איסור האפליה

אינה משמעותית ואילו עוצמת הפגיעה תיקבע על סמך בחופש ההתאגדות הרעיונית תותר רק היכן שהפגיעה 

זו  .מעורר חשש שגם כמעבידים יזכו ארגונים הזכאים לכך לחופש התאגדות רעיונית, הצהרת האירגון הנפגע

 בכללותו סותר את החוקה VII כי סימן ,הגורסים הן ליברטריאנים כמו אפשטיין אליה חותריםתוצאה ה

 והן 37, ולפיכך יש להכריז על בטלותוקניין וביטוי, כויות החוקתיות לחירותהאמריקאית בהיותו נוגד את הז

המצדדים בהרחבת הפטור הניתן לארגונים דתיים מאיסור האפליה לכלל ארגוני קונל 'קהילתנים כגון מק

 דתיים מאיסור אפליה גם הפטור הניתן לארגונים, כפי שנראה לעיל, לא זאת אף זאת 38.החברה האזרחית

הן מבחינת היקפו והן מבחינת השפעתו על שוק העבודה ,  כיום להתרחב למימדים חדשיםנוטהבעבודה 

  .האמריקאי

  

  ארגונים דתיים והחופש להפלות

  

 הפטור המוענק.  מעניק פטור לארגונים דתיים מהאיסור על אפליה בעבודה בשל דתVII לסימן 702סעיף 

 הן משרות בעלות תוכן,  כל סוגי המשרות בארגוןוחל על כל ארגון דתיל בסעיף הינו נרחב ביותר והוא ניתן
                                                 

34  E.E.O.C. v. Catholic Univ. of Am., 83 F3d 455 (D.C. Cir. 1996))  האוניברסיטה הקתולית–להלן ( 
35  McClure V Salvation Army, 460 F. 2d 553 (5th Cir. 1972), cert. denied, 409 U.S. 896 (1972) 
  .462'  לעיל עמ34ש " האוניברסיטה הקתולית ה 36
  139-143 לעיל 5ש " אפשטיין ה 37
38  Michael W. McConnell The Problem of Singling Out Religion, 50 DePaul L. Rev. 1, 23 (2000) 
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 בתי המשפט האמריקאים פירשו את הסעיף בהרחבה באופן המאפשר 39.דתי והן משרות חסרות כל זיקה לדת

לארגונים דתיים להפלות לא רק בשל דתו של העובד אלא גם משום שהתנהגותו סותרת אמונות או מנהגים 

 לכך שהאפליה הינה בשל דת בית המשפט כי באם הארגון מציג ראיות, פסקכן נ 40.דתיים הנהוגים בארגון

 41.ראיות אלה ולא יבדוק את האפשרות שהמניע האמיתי לאפליה הינו מניע פסול כגון מין או גזעיסתפק ב

 אחרים  להפלות מטעמיםעל מנתשמש ארגונים דתיים יכול לאפליה בשל דת הפטור מאיסור התוצאה הנה שה

הפטור הנרחב מאיסור  42.מאמונה דתיתלכאורה  האפליה בהיותה מתחייבת הורות תוך הצדקתכגון מין ו

נסיבות ב קיבל בשנים האחרונות משנה חשיבות בשל שתי "האפליה בשל דת הניתן לארגונים דתיים בארה

ותי יוזמתו של הנשיא האמריקאי בוש להרחיב את תפקידם של ארגונים דתיים במתן שירהאחת הינה , שלובות

מקרה . מעובדיהםהקשחת דרישותיהם של ארגונים דתיים והשניה הינה  43, יה וחברה במימון ממשלתרווח

המדגים היטב את היקף וחשיבות הסוגיה הינו תביעה של עובדי ארגון צבא הישועה כנגד הארגון בשל אפליה 

  (Salvation Army)שועהצבא הי 44. הפדרלי בניו יורק  התלויה ועומדת כעת בפני בית המשפט,מטעמי דת

שירותי הרווחה והמלחמה , החינוך, הדת הנוצריתהינה תנועה נוצרית בינלאומית אשר מטרתה לקדם את 

 , אחת הפעילויות המרכזיות של התנועה הינה מתן שירותי רווחה ועזרה סוציאלית לנזקקים45.בעוני

 50 - יו יורק בלבד מקבלת התנועה מעל ל באזור נ. הממומנים ברובם על ידי השלטונות המקומיים והאזוריים

,  שונים כגון עזרה לילדים בסיכוןספק שירותים סוציאלייםעל מנת ל מגופים שלטונייםמליון דולר לשנה 

 46. הרווחהרשויותם מופנים לטיפולה על ידי  מהמטופלי90%- וכ,ומעונות יום, שירותי אומנה ואימוץ

כמתחייב מהדין האמריקאי האוסר על המדינה לתת תמיכה , תיהינם נעדרי כל סממן דהשירותים האמורים 

. מעסיק הארגון מספר רב של עובדים סוציאליים ועובדי רווחה אחריםולשם סיפוקם , לקידומה של דת כלשהי

י ואלה ביצעו את תפקידיהם  ללא כל אפליה על רקע דתבני דתות שונותבמשך השנים שכר הארגון עובדים 

רבת שנים לפיה  החליט צבא הישועה לבטל מדיניות 2003בסוף , על פי כתב התביעה 47.על הצד הטוב ביותר

רובם , כאמור, אשר,  העובדים כלבסמוך לאחר מכן נתבקשו. בדים בשל אמונתםהוא מתחייב שלא להפלות עו

  למלא טופס בו הם מתבקשים להצהיר מה היא דתם,הינם עובדים מקצועיים ולתפקידיהם אין כל תוכן דתי

                                                 
, כך. תי הינו אף רחב יותר וכולל פטור מכלל איסורי האפליה הפטור המוענק לארגונים דתיים בכל הנוגע למשרות בעלות תוכן ד 39

בבחירת ובהעסקת עובד בתפקיד בעל תוכן דתי זכאי הארגון הדתי לאוטונומיה מוחלטת ורשאי להפלות , על פי הפסיקה האמריקאית
     Ministerial exceptionפטור יציר פסיקה זה מכונה . מכל טעם שהוא

40  Hall v. Baptist Memorial Healthcare Corp., 215 F3d. 618 (6th Cir. 2000); Little v. Wuerl, 929 F2d. 944 
(3rd Cir 1991) 

41  E.E.O.C. v. Mississippi College , 626 F2d. 477 (5th Cir. 1980) 
ת נבעו מטעמי דת לאחר שהארגון הביא ראיות לכך שפיטורי העובד,  לעילE.E.O.C. v. Mississippi Collegeב , למשל,  כך 42

  .סירב בית המשפט לבחון את טענתה כי טעמי הדת הם מסווה וכי פוטרה בשל מינה
 charitable choice או faith based initiative - יוזמה זו ידועה בתור ה  43
44  Lown (and others) v. Salvation Army Inc. (and others)  
-http://www1.salvationarmy.org/ihq/www_sa.nsf/vwט של התנועה  תאור התנועה ומטרותיה לקוח מאתר האינטרנ 45

dynamic-index/5F180AE9ED2270FE80256D4B0044DBA2?openDocument  
את נוסח כתב התביעה ניתן ).  כתב התביעה–להלן  (NYCLU העובדות לקוחות מכתב התביעה שהוגש בשם התובעים על ידי ה  46

  http://www.nyclu.org/salvation_army_complaint_022404.html#topלמצוא ב 
   שם 47
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 בכתב התביעה 48. הנוצריצת תורתו של ישוולהביע הזדהות עם מטרתו הדתית של צבא הישועה המוגדרת כהפ

 כי חלק מהעובדים פוטרו לאחר שנתברר לארגון כי הם אינם נוצרים או משום שסירבו לחתום על ,נטען

ז השינוי במדיניות  כי מא,עובדים אשר נשארו בארגון טענו. הצהרת ההזדהות עם מטרתו הדתית של הארגון

  49.הארגון היו חשופים לסביבת עבודה עוינת על רקע דתם

  

כי התובעים אינם מערערים על זכותו של ארגון דתי פרטי להפלות בין עובדים על רקע דתם , יש לציין

 טענתם היחידה של התובעים 50.וזאת אף אם עובדים אלה ממלאים תפקידים חסרי כל תוכן דתי, ומנהגיהם

לקוחות המופנים ברובם על הארגון מקבל כסף רב מגופים מדינתיים ומספק שירותים לבנסיבות בהן  כי, הנה

 חובות איסור אפליה הזהות לאלה החלות ,כגוף הפועל מטעם המדינה, חלות על הארגון, ידי רשויות הרווחה

תרת המדיניות סו, לטענתם, כך. על רשויות המדינה והמעוגנות בחוקה האמריקאית ובחקיקה המדינתית

קון הראשון לחוקה האמריקאית המבטיח חופש דת והאוסר על המדינה להעדיף דת המפלה על רקע דת את התי

וכן את התיקון הארבעה עשר לחוקה האמריקאית המבטיח לכל , כלשהי או לשקול שיקולים דתיים בפעולותיה

ת האפליה על רקע דת בה נוקט ארגון  מדיניו, טוענים התובעים כתוצאה מכך51.האזרחים שוויון בפני החוק

עוברות , תמשות בשירותיוהן הארגון והן הרשויות המדינתיות המממנות אותו ומשש צבא הישועה מביאה לכך

חשיבותו הגדולה של מקרה זה הינה בכך שזו הפעם הראשונה בה תעמוד למבחן בפני בית משפט  52.על החוק

השימוש בארגונים דתיים למתן שירותי שיא בוש להרחבת תוכניתו של הנאמריקאי ההנחה עליה מתבססת 

לפיה הארגונים האמורים יהיו רשאים להמשיך ולהפלות בין עובדיהם מטעמי דת תוך שימוש בכספי , רווחה

 יסרבו חיוב הארגונים הדתיים לנהוג בשוויון בעובדיהם יביא לכך שרבים מהם .מדינה לשם מתן השירותים

שיבות המקרה ביקש משרד המשפטים האמריקאי להצטרף לתיק כידיד בית בשל ח 53.להשתתף בתוכנית

בתצהירו טוען . המשפט והגיש תצהיר התומך בזכותו של ארגון צבא הישועה כארגון פרטי להפלות בין עובדיו

הפטור המוענק לארגונים דתיים מהאיסור על אפליית  מלשון כי ,משרד המשפטים האמריקאי בין השאר

חל  עולה כי הפטור הפדרלי ובחקיקה המדינתית של מדינת ניו יורק VII לסימן 702דת בסעיף עובדים מטעמי 

 על פי הדין האמריקאי קבלת תקציבים כיכן ו, א קשר למקורות המימון שלהםעל כלל הארגונים הדתיים לל

אין החוקה ולקוחות מהמדינה אינה הופכת את הארגון מגוף פרטי לגוף ציבורי או דו מהותי וכגוף פרטי 

   54.האמריקאית חלה עליו

                                                 
   שם 48
   שם 49
אלא מכיוון שהדין האמריקאי בסוגיה הינו ,  וזאת לאו דווקא מכיוון שהם סבורים שמוצדק לאפשר לארגון דתי פרטי להפלות 50

  . ברור
51  First Amendment, U.S. Constitution; Fourteenth Amendment, U.S. Constitution  
  . כתב התביעה 52
  . יש לציין כי מוסכם על הכל כי אין הארגונים רשאים להפלות בין מקבלי השירותים מטעמי דת 53

את התצהיר ניתן למצוא ב .  בשל חשיבות המקרה הגיש משרד המשפטים האמריקאי תצהיר תמיכה בנתבעים כידיד בית המשפט54 
pdf.br_amicus_us_lown/religdisc/crt/gov.usdoj.www://http .כי הארגונים הנחה הטענה השלישית עליה מתבססת ה

כי מתן תקציבים לארגונים דתיים המעניקים שירותים בעלי מטרה חילונית וללא סממנים דתיים לא היא  יורשו להמשיך ולהפלות
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זכותו של ארגון דתי המספק שירותים שאינם  אף כי טרם ברור כיצד יכריעו בתי המשפט האמריקאים בשאלת

עה מרחיקת  כי להכרעה תהיה השפ,ברי, להפלות בין עובדיו מטעמי דת, ואשר מתוקצב על ידי המדינה, דתיים

כמו גם (ב "זאת במיוחד עקב המגמה המתרחבת בארה. ב" בארההלכת על הזכות לשוויון הזדמנויות בעבוד

לעשות שימוש בארגונים פרטיים לשם מתן שירותים ציבוריים ואף שירותים ) במקומות אחרים בעולם

ובכללם (בצירוף המגמה להרחבת והעמקת האוטונומיה של ארגוני החברה האזרחית , מגמה זו. חיוניים

 ,כי אם יכריע בית המשפט האמריקאי לטובת צבא הישועה,  מבטיחה)הצופיםארגונים דתיים וארגונים כגון 

חלקים הולכים וגדלים של שוק העבודה האמריקאי יהיו פטורים מהאיסור להפלות עובדים בשל דתם 

   55.גזע ונטייה מינית, ומנהגיהם ובאופן עקיף גם מהאיסור להפלות מטעמים אחרים כגון מין

  

, בדים של עותרחשת כעת התפתחות נוספת לכיוון הרחבתו של חופש הדתבמקביל להתפתחויות אלה מ

העלולה גם היא לתרום לצמצום שוויון ההזדמנויות בעבודה ולצמצום הזכויות הציבוריות של קבוצות 

גדות אף כי הצעת חוק חופש הדת במקום העבודה אינה עוסקת בחופש ההתא. אשר תידון להלן, מוחלשות

הדיון בה חשוב בשל , אלא בחופש הדת והמצפון של עובדים יחידים, ה של רשימה זוהעומד במרכזהרעיוני 

 עליה ניתן לטענתי ,היותה חלק ממגמה כללית של העדפת חופש הדת והאידאולוגיה על פני עיקרון השוויון

    .ב"להצביע כיום בארה

  

  חופש הדת של פרטים

  

   Workplace(ופש הדת במקום העבודה בימים אלה נדונה בבית הנבחרים האמריקאי הצעת חוק ח

Religious Freedom Act – WRFA). הצעת חוק זו נועדה להרחיב את ההגנה הקיימת כיום בחוק 

האמריקאי לחופש הדת של העובדים ולהטיל על המעבידים חובות מוגברות ביחס להגנה על חופש הדת של 

לגה הדמוקרטית ושל המפלגה הרפובליקנית אשר הוגשה בתמיכה משותפת של המפ, הצעת החוק . עובדיהם

כגון ארגונים , זוכה לתמיכה נרחבת הן מצד הפוליטיקאים והן מצד ארגונים העוסקים בהגנה על חופש הדת

 American Civil(  מאידך מתנגדים להצעה ארגונים כגון הארגון האמריקאי לזכויות האזרח 56.יהודים רבים

Liberties Union – ACLU (ם העוסקים בהגנה על זכויות נשים ועל זכויות הומוסקסואלים  וארגוני

                                                                                                                                                 
אף אם הארגונים מפלים בין עובדיהם על , ום אסור של הדת על ידי המדינה או כאפליה דתית על ידי המדינהיכולה להחשב כקיד

  .רקע דת
 זאת בשל נטייתם של בית המשפט האמריקאיים אשר הוזכרה לעיל שלא להעמיק חקור בטענות של אפליה על רקע אסור כגון  55

  פליה הינה מטעמי דתמין או גזע באם הארגון הנתבע הביא ראיות לכך שהא
 Ori Nir, “Liberal Coalition’s Opposition Seen Likely to Stop, 2004 יוני Forward , 18  מאמר בעיתון  56

Religious Freedom Bill”   
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בעוד שארגונים אלה תומכים בהרחבת ההגנה על חופש הדת ככל שהיא נוגעת לזכותם של עובדים  57.ולסביות

 WRFA – ל םהתנגדות, דתיים ללבוש לבוש דתי או לקבל זמן לתפילה או יום חופש לשם קיומו של חג דתי

של עובדים  עלולה לפגוע בזכויותיהם של חבריהם לעבודה  במתכונתה הנוכחיתשההצעהנובעת מחששם 

 על ידי כך ושל מטופלים או לקוחות אחרים הנמנים על קבוצות חלשות כגון נשים והומוסקסואלים, דתיים

כאמור מטרתו  58.דתיים בשם ההגנה על חופש הדת לפגוע בזכויותיהם של אחריםהשתאפשר לעובדים 

.  הינה להטיל על המעבידים חובות מוגברות ביחס להגנה על חופש הדת של עובדיהםWRFA המרכזית של ה

בעוד שעל פי המבחן הקיים כיום בדין האמריקאי חובת המעביד להתאים את מקום העבודה לצרכיו , כך

חובת , WRFA על פי ה de minimis(,59(הדתיים של העובד מוגבלת רק לאותן התאמות שעלותן זניחה 

יד לביצוע התאמות לשם סיפוק צרכי הדת של העובדים תורחב כך שדרישה להתאמה תיחשב לבלתי המעב

כן קובע החוק  significant.(60(סבירה רק אם תגרום למעביד קושי משמעותי או הוצאות משמעותיות 

כי נהגים דתיים שלהם השפעה ארעית או משנית על מקום העבודה לא יוכלו לשמש כעילה לאי , המוצע

,  עלולה לגרום לכך שתביעות של עובדים להגנה על חופש הדת שלהםWRFA קבלת ה61.העסקתו של עובד

יוכרו כמוצדקות , ואשר נדחו על פי המבחן הקיים, אשר פוגעות בזכויותיהם של עובדים אחרים ושל לקוחות

ל עובד סוציאלי כך למשל על פי המבחן הקיים דחה בית המשפט הפדרלי את תביעתו ש. על פי המבחן החדש

על כך שלא איפשרה לו להשתמש , מעבידתו, שעבד במתן ייעוץ נפשי לאסירים ואשר תבע את משטרת המחוז

 -כי על פי המבחן המוצע ב,  כלל לא ברור62.בעבודתו עם האסירים" גירוש שדים"תפילה ו, ך"בקריאה בתנ

WRFA באמצעים כאלה תגרום לה קושי  תתקבל טענת משטרת המחוז שמתן אפשרות לעובד לטפל באסירים

 קושי נמדד בעיקרו בקנה מידה כלכלי ומוגדר כבלתי סביר רק אם הינו WRFA –בלתי סביר שכן על פי ה 

כי ,  וכן- מתן ייעוץ נפשי לאסירים – תפקידדרישות הכי הוא ממלא אחר , העובד יוכל לטעון. משמעותי

מצוות דתו ולכן לא יכולה כלל להחשב על ידי המעביד תפילה עם מטופליו האסירים מהווה חלק בלתי נפרד מ

                                                 
    שם 57
 WRFA :ACLU לכל הסנאטורים האמריקאים המפרט את נימוקי הארגון להתנגדותו לACLU  כך עולה ממכתב ששלח ה  58

Letter on Harmful Effect of S. 893, the Workplace Religious Freedom Act, on Critical Personal and Civil 
Rights 142 נוסח המכתב מופיע ב=c&15886=ID?cfm.iousLibertyRelig/ReligiousLiberty/org.aclu.www://http  

  ) 13.7.2004הביקור באתר נערך ב(
59  Hardison v. Trans World Airlines, Inc., 432 U.S. 63 at 84 (1977) 
60   .WRFA, S. 893, sec. 2(3)הוצאות הכרוכים בהתאמה הינם משמעותיים תיבחן בעיקר על פי עלותה / השאלה האם הקושי

 Americans with- והWRFA-על הדמיון בין ה.  גודלו של המעביד והמשאבים הכספיים העומדים לרשותו,הכספית של ההתאמה
Disabilities Act (ADA)  ר   'James A. Sonne, The Perils of Universal Accommodation: The Workplace 

Religious Freedom Act of 2003 and the Affirmative Action of 147,096,000 Souls, 79 NOTRE DAME L. REV. 
1023, 1046-1059 (2004)  .  

 העובד או מועמד לעבודה ייחשב כמתאים לתפקיד אם הוא מסוגל לבצע את הפונקציות החיוניות של המשרה עם או בלי התאמות  61
 temporary or(או משנית ללקיחת חופשה או לנהגים אחרים שלהם השפעה ארעית , ואולם דרישות הנוגעות לאופן לבוש, סבירות

tangential ( על היכולת לבצע את העבודה לא ייחשבו כפונקציות חיוניות)באם הן ) ולפיכך לא יוכלו לשמש כעילה לאי העסקתו
 ,WRFA, S. 893. לקחת חופשה ביום חג דתי או לשמור ולקיים את מצוות דתו, מגבילות את יכולתו של העובד ללבוש לבוש דתי

sec. 2(a)(4)  
62  Spratt V. County of Kent, 621 F. Supp. 594 (W.D. Mich. 1985), aff’d, 810 F. 2d 203 (6th Cir. 1986) 
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 במקרה אחר דחה בית המשפט הפדרלי את תביעתו של עובד בית מלון כי יותר לו 63.כעילה לאי העסקתו

 בהפעילו את כלל העלות הזניחה קבע בית 64.לצייר צלב קרס על מראה כאות למזל בעת הכנת המקום לאירוע

אולם כלל לא ברור כי זו תהיה ההכרעה גם ,  קושי בלתי סביר על המעבידכי ציור צלב הקרס יטיל, המשפט

הינו מצווה דתית שהשפעתה על ביצוע מה גם שהעובד יכול לטעון כי ציור צלב הקרס , על פי החוק המוצע

    65.תהיה לכל היותר השפעה משנית וארעיתהעבודה 

  

שמוגדר על ידם כמצוות דתם תפגע בזכויותיהם  ההגנה על זכותם של העובדים האמורים לקיים את מה ברי כי

נשים ואסירים ותחשוף , ובין השאר בני קבוצות חלשות כגון שחורים, מטופלים ולקוחות אחרים, של עובדים

אחד הצעדים החשובים בו נוקטים מעבידים אמריקאים רבים לשם . אותם להטרדות ולסביבת עבודה עוינת

ה והטרדות הינו חיוב העובדים בכל הדרגות להשתתף בסדנאות הרחבת ההגנה על עובדיהם מפני אפלי

 WRFA- ההסדר המוצע ב. המפתחות את רגישותם לאפליה ומטמיעות את חשיבות השוויון והדרכים ליישומו

עלול לתת בסיס משפטי לסירובם של עובדים להשתתף בסדנאות כאלה בטענה שהשתתפות כזו נוגדת את 

 חד האמצעים החשובים לקידום השוויון לקבוצות מופלות בשוק העבודהאמונתם הדתית ובכך לסכל את א

   66.בכללהאמריקאית  ובחברה  האמריקאי

  

דוגמאות לתביעות מסוג נוסף אשר נדחו על ידי בתי המשפט האמריקאים על פי החוק הקיים הן תביעות של 

ירבה להשתתף בביצוע  תביעה של אחות שס67,שוטרים אשר סירבו לשמור על מרפאות בהן בוצעו הפלות

 ותביעה של יועצת שמתפקידה לתת לעובדים ייעוץ בעניינים 68הפלות חירום שבוצעו לשם הצלת חיי האישה

                                                 
  WRFAל ) a)(4(2'  ס'  ר 63
64   Kashual v. Hyatt Regency Woodfield, 1999 WL 436585 (N.D. Ill 1999) 
65
מקום העבודה לא יכולים להחשב כפוגעים ביכולתו של העובד נהגים דתיים שלהם השפעה משנית או ארעית בלבד על , כאמור  

כי המעביד היה רשאי , במקרה נוסף קבע בית המשפט הפדרלי. WRFAל ) a)(4(2'  ס' ר. לבצע את הפונקציות החיוניות לתפקיד
 בעת העבודה משום לכסות את הסיכה, לדרוש מעובדת אשר ענדה מסיבות דתיות סיכה נגד הפלות ועליה תמונה צבעונית של עובר

 Wilson v. West Communications, 58( .שהתמונה על הסיכה הפריעה לעובדים האחרים ובכך פגעה במהלך העבודה התקין
F. 3rd 1337 (8th Cir. 1995) (המבחן המוצע ב-WRFAכי , שכן יהיה עליו להוכיח,  יקשה מאוד על המעביד במקרים כאלה

כי ענידת הסיכה מחוייבת על פי מצוות דתה וכי , העובדת תטען. ה לו קושי והוצאות משמעותיותהפגיעה במהלך העבודה התקין גרמ
היא , לפיכך. השפעת ענידתה על העובדים האחרים הינה ארעית ומשנית ולפיכך אין היא יכולה לשמש עילה לאי התאמתה לתפקיד

ספת שנדחתה על פי המצב החוקי הקיים היא תביעתו של תביעה נו. המעביד מחויב להעסיקה ולאפשר לה לענוד את הסיכה, תטען
קלאן שנשא על גופו ועליה דמות עוטה גלימה ומסכה - קלקס-עובד נגד מעבידו משום שהלה דרש ממנו לכסות כתובת קעקע של הקו

 את כתובת כי המעביד מילא את חובת ההתאמה החלה עליו בכך שאיפשר לעובד לחשוף, בית המשפט קבע. העומדת מול צלב בוער
 .כמתחייב ממדיניותו של המעביד כנגד הטרדה על רקע גזעי, הקעקע בעת רחיצתה אך דרש את כיסויה בכל עת אחרת

)Swartzentruber v. Gunite Corp., 99 F. Supp. 2nd 976 (N.D. Ind. 2000) (ספק אם על פי מבחני ה-WRFA רצונו של 
כי ,  גזעי יהווה עילה מספקת לאיסור חשיפת כתובת הקעקע של עובדו הטועןהמעביד לנקוט במדיניות האוסרת הטרדה על רקע

   .קלאן מהווה מנהג דתי- קלקס- חשיפת כתובת הקעקע של הקו
עמדת הארגון ' ר.  המתנגד להצעת חוקAmericans United for Separation of Church and State כך טוען למשל ארגון  66

  ) 19.8.04ביקור אחרון באתר ביום  (alertid?/compose_oneclick/mail/au/com.capwiz://http=6007941כפי שמופיעה ב 
67  Rodriguez v. City of Chicago, 156 F. 3d 771 (7th Cir. 1998); Parrott v. District of Columbia, 1991 WL 

126020 (D.D.C. 1991)   
68  Shelton v. Univ. of Medicine & Dentistry of New Jersey, 223 F. 3d 220 (3d Cir. 2000) 
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 בכל 69.הקשורים לחיי הזוגיות אשר סירבה לתת ייעוץ לעובדים לא נשואים ולעובדים עם בני זוג מאותו המין

ובתם בכך שהציעו להעביר את עובדיהם לעבודות כי המעבידים יצאו ידי ח, המקרים הללו קבעו בתי המשפט

כי על פי , כלל לא ברור. וכי התאמת העבודה הנוכחית לדרישות העובדים תהווה קושי בלתי סביר, אחרות

 מטיל על WRFA-ה. החוק המוצע יוכלו המעבידים לצאת ידי חובתם על ידי העברת העובד למשרה אחרת

 כך שיוסר הקונפליקט בין דרישות העבודה לבין צרכי הדת של המעבידים חובה להתאים את מקום העבודה

כי אילוץ העובד לעבור לתפקיד אחר מהווה התחמקות מחובתו של המעביד ,  אי לכך ניתן לטעון70.העובד

נראה כי לעובדים לא יהיה קושי לטעון כי הם . להתאים את מקום העבודה הנוכחי לצרכי הדת של העובד

כי סירובם לבצע תפקידים ספציפיים אלה הינו , שכן יוכלו לטעון, חיוניות לתפקידממלאים את הפונקציות ה

    71 .בעל השפעה ארעית או משנית בלבד על תפקודם

  

קל להבין כיצד העדפת זכותם של עובדי שירותים אלה על פני זכותם של מקבלי השירותים מקבוצות 

סביר . רות שווה תפגע בבני הקבוצות המוחלשותמוחלשות כגון הומוסקסואלים ונשים לפני הפלה לקבלת שי

לתת שירות לבני קבוצות מוחלשות יפגע , ובוודאי עובדים בשירותי חירום, כי סירובם של עובדים, להניח

קבוצות כגון הומוסקסואלים ולסביות ונשים המבקשות לעבור הפלה הינן . ברמת השירות אותה הללו מקבלים

לפיכך ישנה סבירות גבוהה שהאפשרות . מידה רבה של עוינות נגדןקאית האמריקבוצות אשר קיימת בחברה 

לקבלת פטור ממתן שירותים לבני קבוצות אלה ודומותיהן תנוצל באופן שיפגע ברמת השירות ובאפשרות 

אחיות ויועצים המסרבים לתת , יכולה להשמע טענה לפיה אין פסול במתן פטור מטעמי דת לשוטרים. לספקו

בהקשר , אולם. בוצות מוחלשות שכן עובדים אחרים ימלאו את מקומם ורמת השירות לא תיפגעשירות לבני ק

, ב"יש לזכור שהמצב העומד להיווצר בארה, מבחינת היקף התופעה, ראשית. זה יש לזכור שני דברים

 המעדיפה את חופש הדת וההתאגדות על פני הזכות לשוויון של בני קבוצות,  ההדרהאימוץ גישתבעקבות 

כגון בתי חולים קתוליים והן עובדים ,  שהן מוסדות בעלי אוריינטציה דתית או אידאולוגית,הוא, מוחלשות

יוכלו לסרב מטעמי דת ואידאולוגיה ) כגון מוסדות ממשלתיים(יחידים במוסדות שאינם בעלי אוריינטציה כזו 

 ביכולתן לקבל את השירותים דבר אשר יפגע באופן משמעותי, לתת שירות ללקוחות מאוכלוסיות מוחלשות

                                                 
69  Bruff v. North Mississippi Health Services, Inc., 244 F. 3d 495 (5th Cir. 2001)  
  WRFAל ) b(2' ס'  ר 70
71
ן הקיים הן תביעות של גברים אשר סירבו לעבוד משמרות לילה עם נשים בשל סיבות על פי המבח סוג נוסף של תביעות שנדחו  

כך למשל נדחתה תביעתו של טכנאי רפואת חירום אשר סירב לעבוד משמרות לילה עם נשים למרות שהמעביד התקין . דתיות
 .Miller v. Drennon, 1991 WL 325291 (D.S.C.קירות הפרדה מתקפלים בחדר המנוחה ואף אישר לו לישון בחדר אחר

1991), aff’d, 966 F 2d 1443 (4th Cir. 1992) כן נדחו תביעות של נהגי משאיות אשר סירבו מטעמי דת לבצע נסיעות 
 .Virts v. Consolidated Freightways Corporation of Delaware, 285 F. 3d 508 (6th Cir. משותפות בלילה עם נהגות

2002); Weber v. Roadway Express, Inc., 199 F.3d 270 (5th Cir. 2000) 
 עלולה להביא לכך שהמעבידים יחויבו לפטור עובדים כאלה ממשמרות לילה WRFA-חובת ההתאמה המוגברת המוצעת ב

סכנה זו גדולה בעיקר במקצועות גבריים כגון . וכתוצאה מכך יעדיפו להמנע משכירת נשים על מנת למנוע את יצירת הקונפליקט
 . הגי משאיות אשר בהם הקושי של נשים להשתלב הינו גבוה ממילאנ
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 כי בנוסף לצורך להבטיח שוויון בפועל לבני קבוצות מוחלשות הן בעבודה ,יש לזכור, שנית 72.הנחוצים להן

מטרה חשובה לא פחות של חוקי איסור האפליה בעבודה ובקבלת שירותים הינה , והן ברמת השירות

מתן שירותים נוקטת המדינה עמדה ערכית ברורה בחוקקה חוקי איסור אפליה בעבודה וב. הצהרתית וחינוכית

בספירה ) לכל הפחות(וחד משמעית לפיה ערך השוויון הינו ערך יסוד אותו על כל בני החברה לכבד 

לעובדים , למעבידיםמתן פטור . מעבידים ונותני שירותים, במעמדם כעובדים) לכל הפחות(הציבורית ו

בעת מילוי תפקידיהם בשל סיבות אידאולוגיות יפגע שוק העבודה ובנותני שירותים מהצורך לנהוג בשוויון לו

בצורה קשה ובלתי הפיכה בערך השוויון ויהפוך אותו מעיקרון יסוד עליו אין להתפשר לעיקרון אותו כל אחד 

  . רשאי לאמץ או לדחות על פי טעמו האישי

  

  חופש הדתלהעדפת האפשריים הנימוקים  שוויון ו,נייטרליות

  

בין תפיסות שונות של נייטרליות  מחויבותה של המדינה הליברלית ל כי,סה של נייטרליות הגורסתקיימת תפי

אף כי אחד , אולם. חשיבותו של עיקרון השוויוןבאשר לערכית הטוב מחייבת אותה להמנע מנקיטת עמדה 

הרי שעל , חיהמעקרונות היסוד של המדינה הליברלית הינו נייטרליות באשר לתפיסות הטוב השונות של אזר

נייטרליות זו ביחס לעיקרון השוויון ובוודאי שלא ביחס לתחולת אין להחיל פי התפיסה הליברלית המודרנית 

 , בתארו את הליברליזם של רולס ודבורקין,כפי שמבהיר קימליקה. עיקרון השוויון בספירה הציבורית

  התאוריה הליברלית הינה

 “a deeply moral theory, premised on fundamental principles of the intrinsic moral worth of 

individuals, racial and gender equality, justice as fairness, equality of opportunity, individual 

rights and responsibilities, and so on.”
73   

על אלא ש, סה של המדינה הליברלית בבסיד שעקרונות יסוד אלה מן הראוי שיעמדולא זו בלב, יתרה מזו

 על מנת להבטיח שכל אזרחיה יכבדו עקרונות יסוד אלה ויפעלו להשתמש באמצעים הדרושיםהמדינה 

נייטרליות זו מוגבלת , אף שהמדינה הליברלית הינה נייטרלית בין תפיסות שונות של הטוב,  לפיכך74.לפיהם

 בשל 75. הצדק שפורטו לעיל ובהם עיקרון השוויוןרק לאותן תפיסות טוב סבירות המקבלות את עקרונות

האמור לא זו בלבד שעיקרון הנייטרליות הליברלי אינו מחייב מתן פטור מהחובה לנהוג בשוויון לעובדים 

                                                 
ובמקרים , ב" בממוצע מכלל הפונים לחדרי מיון בכל רחבי ארה15%- המטפלים כ, ב"בתי חולים קתוליים בארה,  כך למשל 72

, מסרבים, )מיון מהחולים הפונים לחדרי 40%- בוויסקונסין למשל בתי החולים הקתוליים מטפלים בכ(רבים אף בלמעלה מכך 
שנועדה למנוע כניסה להריון לאחר קיום , את גלולת היום שאחרי) אף כאלה שהן קורבנות אונס(לתת לנשים , מטעמים אידאולוגיים

הדבר מביא לכך . למרות שגלולה זו הוכרה על ידי השלטונות הרפואיים האמריקאיים כטיפול הסטנדרטי למקרים אלה, יחסי מין
נמנעת מנשים הגישה לשירות , בהם בית החולים הקתולי הינו פעמים רבות בית החולים האזורי היחיד, כלוסיהשבאזורים דלילי או

 Nunn Amy et. al., Contraceptive Emergency; Catholic Hospitals Overwhelmingly Refuse to. רפואי חיוני
Provide EC, 24 Conscience 38 (2003)    

73  WILL KYMLICKA , CONTEMPORARY POLITICAL PHILOSOPHY: AN INTRODUCTION, 217 (2002) 
  שם,  שם 74
  שם,  שם 75
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הוא אף אוסר מתן בפרשנותו הראויה אלא ש, שלהם מורה להם להפלות) או החילונית(שתפיסת הטוב הדתית 

  . פטור שכזה

  

כי כל אדם חופשי לשנות את תפיסת הטוב בה הוא מחזיק ולפיכך , ת שהוצגה לעיל מניחהתפיסת הנייטרליו

המדינה רשאית ואף חייבת לדאוג ככל הניתן לכך שתפיסות הטוב של האזרחים יהיו סבירות ויקבלו את 

פיסה סוג אחד של ביקורת שניתן להעלות כנגד ת. עקרונות הצדק שעיקרון השוויון הינו אחד המרכזיים שבהם

-ואשר יתכן כי הדריכה את מנסחי ה, זו הינה הביקורת הקהילתנית המועלית על ידי מלומדים כגון סנדל

WRFA , ולפיה אמונה דתית אינה עניין של בחירה אלא של כורח ולאדם הדתי אין אפשרות לדחות או לאמץ

סה הליברלית המודרנית  סנדל מבקר את התפי76.את ערכי דתו אלא אך ורק לקבלם כפי שהם ולנהוג לפיהם

המסוגל לבחור , )unencumbered(חופשי מכל כבלים ומחויבויות קודמות , הרואה בכל אדם יצור אוטונומי

טרליות היא לכבד את חופש הבחירה ולהגן י לפי תפיסה ליברלית זו מטרתה של הני77.את ערכיו כראות עיניו

יכולת שהינה הבסיס לתפיסת האדם במחשבה , על יכולתו של כל אדם לבחור את ערכיו באורח אוטונומי

 (constitutive community)מתעלמת מחשיבותה של הקהילה המכוננת  , טוען סנדל, תפיסה זו. הליברלית

 הקהילה בה האדם נולד וחי ובמסגרתה נוצרים קשריו ומחויבויותיו ומתגבשת – בעיצוב ערכיו של האדם

ה נועדה הניטרליות בענייני דת שנקבעה בתיקון הראשון לחוקה במקור,  על פי סנדל78.לרבות דתו, זהותו

היינו את החופש של כל , כי אם את חופש המצפון שלו, לכבד לא את חופש הבחירה של האדם, האמריקאית

פרסון קראו להפרדת הדת 'כאשר מדיסון וג, לדבריו, כך. אדם להכנע לתכתיבי מצפונו ולפעול על פיהם

אית נימוקם העיקרי היה שהפרדה כזו הינה מחויבת המציאות מכיוון שאמונותיהם מהמדינה בחוקה האמריק

של האזרחים אינן תלויות ברצונם החופשי אלא מוכתבות להם על ידי הראיות המוצגות בפניהם במסגרת בה 

דם אי לכך כפיה אינה יכולה ליצור אמונה ועל המדינה לאפשר לכל א. ואשר הם משוכנעים בנכונותן, הם חיים

תן להרחבה גם לארגונים דתיים טיעון זה ני 79.חופש מצפון על מנת שיוכל לפעול באופן בו מכתיב לו מצפונו

 לאפשר להם לפעול ל אנשים בעלי אמונות דומות המתאגדים על מנתארגונים דתיים הינם התאגדויות ש שהרי

  .באופן אותו מכתיב להם מצפונם

  

ך אימוץ הערכים הנו הליך של כניעה לתכתיבי המצפון כפי שהם אף אם נדחה את הטענה הקהילתנית שהלי

ונאמץ את הגישה הליברלית לפיה הליך אימוץ ערכים הינו הליך של , מתגבשים בסביבתו המכוננת של האדם

בחירה אוטונומית נוכל לטעון בהתאם לגישה הליברלית הקלאסית המעניקה עדיפות לחירות על פני השוויון 

                                                 
76  Michael Sandel, Freedom of Conscience or Freedom of Choice?, in RELIGIOUS LIBERTY IN THE 

SUPREME COURT: THE CASES THAT DEFINE THE DEBATE OVER CHURCH AND STATE, 483, 492-493 (Terry 
Eastland ed. 1993)    

77  Sandel 484-486'  לעיל עמ76 הערה  
  486 שם  78
  491-493,  שם 79
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הבחירה האוטונומי הינה חשובה מההגנה על השוויון ולכן מן הראוי שהמדינה תגן על חופש שההגנה על חופש 

של והמצפון רק על חופש הדת ל לא חגם טיעון זה  80.ם על חשבון שוויון ההזדמנויות בעבודהוהמצפון גהדת 

חופש ו על מנת לממש בצוותא את חופש הדת ארגוניםב  להתאגד יחידיםחופש שלה על גםיחידים אלא 

       .המצפון להם הם זכאים

  

יתכן כי הטענה , לחלופין.  עומדת האמונה כי חופש הדת חשוב מהזכות לשוויוןWRFAיתכן כי מאחורי ה 

הומוסקסואלים או בני ,  היא שמאחר ולאדם שמצוות דתו מורות לו להפלות נגד נשיםWRFA- המובלעת ב

ין זה מוצדק לגזור עליו גזירה שאין הוא יכול לעמוד בה אזי א, דת אחרת אין את היכולת לבחור שלא להפלות

כפי שעולה ,  בין כך ובין כך81.ויש לכבד את זכותו להפלות על ידי ביצוע ההתאמות הנדרשות במקום העבודה

אפשרות לקידום שוויון ההזדמנויות בעבודה בפרט והשוויון ה לפגוע ב עלולWRFA- קבלת ה, מהדיון דלעיל

בתי המשפט נוטים לקבל את , כפי שברור מפסקי הדין שהובאו לעיל, ראשית.  בכללשל קבוצות מוחלשות

" גירוש שדים"ובכלל זה נהגים כגון , הגדרתם של התובעים בשאלה מהם הנהגים אותם מכתיבה להם דתם

בתי המשפט ,  שנית82.זוהי גם עמדת הנציבות האמריקאית לשוויון ההזדמנויות בעבודה. וציור צלבי קרס

כך למשל קבע בית . ם ליצור זיהוי בין אמונות דתיות לאמונות שאינן דתיות ולהתייחס אליהן באופן דומהנוטי

המשפט העליון האמריקאי כי יש להתייחס באופן דומה לסירוב לשרת בצבא מטעמי מצפון בין שמקור הסירוב 

יון האמריקאי המבחן הקובע על פי בית המשפט העל. הינו אמונה דתית ובין שהינו אמונה שמקורה אינו דתי

 whether a given belief that is sincere and meaningful occupies a place in the life of"הינו 

its possessor parallel to that filled by the orthodox belief in God”83 . הנציבות האמריקאית

 לתחולת ההגנה על חופש הדת של עובדים בסימן לשוויון הזדמנויות בעבודה אימצה מבחן דומה בכל הנוגע

VII.84 החלת ההגנה על חופש המצפון הן על אמונות דתיות והן על אמונות שאינן דתיות הינה הגיונית 

כי גם אנשים שאינם דתיים עשויים להחזיק באמונות וערכים שחשיבותם בחייהם , מכיוון שברי, ומתבקשת

 לפיכך בין אם נקבל את הטענה שאמונות דתיות 85. של אמונות דתיותומידת אמונתם בהם אינם נופלים מאלה

                                                 
בתוך , תאוריות של צדק בהגות הפילוסופית, למשל אברהם יסעור'  על עדיפות החירות על פני השוויון בליברליזם הקלאסי ר 80

  )2003 (59-55, 14, הצדק חברתי ושיוויון בעולם משתנ
  1063-1064'  לעיל עמ60 הערה Sonneלדוגמה '  ר 81
 מגדירה דת בהנחיותיה ככוללת הן VIIהאחראית לאכיפת סימן ) EEOC( הנציבות האמריקאית לשוויון ההזדמנויות בעבודה  82

ים ככוללים גם אמונות מוסריות ואתיות שהמאמין מאמין בהן בכנות נהגים והן אמונות וקובעת כי יש לראות נהגים ואמונות דתי
כי אין צורך בקיומה של קבוצה דתית המאמינה באמונות דומות , כן קובעת הנציבות. ובעוצמה זהה לזו של אמונות דתיות מסורתיות
עבודה נחוצה לשם שמירה על וכי רק העובד מוסמך לקבוע האם העדרותו מה, על מנת לתת תוקף לאמונתו ומנהגיו של העובד

  .1036-1037'  לעיל עמ60 הערה Sonne. מצוות דתו
83  United States v. Seeger, 380 U.S. 163 (1965) .עקיבא 205/94צ "בית המשפט העליון הישראלי הביע עמדה דומה בבג 

שם מנמקת השופטת ) טרם פורסם(שר הביטחון '  מלוא נ2383/2004צ "בג' עם זאת ר. 449) 5('ד נ"פ, שר הביטחון' נוף נ
מתחייב " לחוק שירות ביטחון לפטור לנשים משירות צבאי מטעמי דת בכך שיחס זה 39ה את היחס המיוחד הניתן בסעיף 'פרוקצ

 "תנאים או סייגים, שלרוב אינו מכיר בפשרות, פרי צווי המסורת והמנהגים, מההכרה בצו המצפון
  . לעיל82ש "ה'  ר 84
אולם כאמור בתי המשפט נמנעים מלהעמיד , כי קיימות אמונות דתיות אשר חשיבותן קטנה גם למחזיקים בהן, ברור גם,  מאידך 85

  .בסימן שאלה את הצהרת התובעים בעניינים אלה
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התוצאה הינה שאימוץ . עלינו לתת יחס דומה לאמונות שאינן דתיות, אינן ניתנות לבחירה ושינוי ובין אם לאו

 במתכונתו הנוכחית יביא לכך שכל עובד יוכל לקבל אישור להפלות מטעמים אידאולוגיים באם WRFA- ה

  . כי האידאולוגיה המפלה בה הוא מאמין תופסת מקום מרכזי בחייו והינה כנה, ית המשפטישכנע את ב

  

 על פני הזכות לשוויון ההזדמנויות בעבודה וכן הרחבת ההעדפה גם העדפת חופש הדת, כפי שראינו להלן

זכות לעבר אידאולוגיות שאינן דתיות עולה בקנה אחד עם השינוי באיזון שבין חופש ההתאגדות לבין ה

 ית המשפט העדפה ברורה בו גילה ב,לשוויון עליו הכריז בית המשפט העליון האמריקאי בפסק דין הצופים

מריקאי שהובאו ות בדין האהתפתחויהתבוננות כוללת ב, יתרה מזו. לחופש ההתאגדות על פני הזכות לשוויון

 בפני של הסגת עקרון השוויוןה היינו מגמ, לכיוונה של גישת ההדרה לעיל מצביעה לכאורה על מגמה כללית

בין אם גישת ההדרה . משפיעה גם על השוויון בשוק העבודהחופש הדת וחופש ההתאגדות הרעיונית אשר 

 שאמונותיהם של אנשים מוכתבות להם על ידי מצפונם ואינן ניתנות לשינוי ובין אם היא נובעת נובעת מהטעם

לולה לפגוע גישה זו ע, חשיבותם על עיקרון השוויון שחופש הדת וההתאגדות הרעיונית עולים בהטעםמ

   .חלשות עליהן בא עקרון שויוון ההזדמנויות בעבודה להגןמוישירות בבני כל הקבוצות ה

 

III .קנדה  

  

שות בין חופש הדת וההתאגדות לזכות לשוויון ובין נוגע להתנגב מעניין להשוות בין הגישה האמריקאית

ב בו קיימת נטייה ברורה לתת עדיפות לחופש הדת ולחופש "וד למצב בארהבניג.  בתחום זהת הקנדיהגישה

אף כי בתי המשפט בקנדה  .כי בקנדה קיימת נטיה בכיוון ההפוך, ההתאגדות על פני הזכות לשוויון נראה

מכירים בחשיבותו של חופש ההתאגדות ובכך שעל עקרון השוויון לסגת בפני חופש ההתאגדות במקרים 

לפיו יש לשאוף לחברה בה , (inclusiveness) הכללה הינו עקרון ההעיקרון המנחה אותם כי , נראה,מסוימים

בניגוד לעיקרון ההדרה  עיקרון זה עומד 86.גישה והזדמנות שווה בכל חלקי החברהלכל אדם יש זכות 

(exclusiveness) ות ולפיו יש להעניק עדיפ, )הן הדתי והן שאינו דתי( שבבסיסו של חופש ההתאגדות

 87.בהם אין הם מעוניינים ולהדיר את אלו לזכותם של אנשים להתאגד על מנת ליצור מסגרת המשותפת להם

 על ההנחה לפיה האדם כמו גםהגישה הקנדית מבוססת על מתן חשיבות גבוהה לעיקרון השוויון , כפי שנראה

ניתן בהחלט ,  על האדם אמונותאף כי אין לכפות, לפיכך. אינו מחוייב להכנע לתכתיבי מצפונו ולפעול לפיהם

דתיות , לות אלה מבוססות על אמונות עמוקותלאסור ביצוע פעולות המתנגשות עם עיקרון השוויון אף אם פעו

  . שאינן דתיותאו 

                                                 
86  Bruce Macdougall, The Separation of Church and Date: Destabilizing Traditional Religion-Based Legal 

Norms on Sexuality, 36 U. Brit. Colum. L. Rev. 1, 17 (2003) 
87  Alvin J. Esau, “Islands of Exclusivity”: Religious Organizations and Employment Discrimination, 33 U. 

B. C. L. Rev. 719, 793 (2000) 
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 שבשל היותה של קנדה ובעיקר לאור העובדה, רשימה זו צרה מלהכיל תיאור מפורט של המצב החוקי בקנדה

אי לכך אסתפק בהעלאת כמה נקודות המבהירות את השוני .  בנושא זהאחידנדי מדינה פדרלית אין הדין הק

שם זוכים ארגונים דתיים לפטור , ב"בניגוד למצב בארה,  ראשית.הקיים בין הגישה הקנדית לאמריקאית

מוחלט מעקרון איסור האפליה ובתי המשפט נרתעים אף מלבחון טענות לפיהן טעמי הדת משמשים רק מסווה 

 אין הארגונים מקבלים פטור מוחלט אלא עליהם  ברוב המחוזות בקנדה,על רקע פסול כגון מין או גזעלאפליה 

 שוני BFOR(.88 (כי האפליה מטעמי דת מתחייבת מאופיו וממהותו של התפקיד, להוכיח בכל מקרה ומקרה

ארגונים ש בזה הינו מהותי שכן משמעותו הינה מעורבות עמוקה בהרבה של בית המשפט הקנדי במתרח

 בדיון בפסק הדין בעניין הול בית המשפט הקנדי רואה עצמו מוסמך אף להיכנס כפי שנראה להלן. דתיים

 מחוזות בקנדהחלק מהב,  שנית89.דבר שלא יעלה על הדעת בהקשר האמריקאי, לשאלות של דוקטרינה דתית

בהם ניתנת הגנה , ות אחרים במחוז90.הניתנת למעביד הדתי זהה לזו הניתנת לכלל המעבידים  BFOR הגנת ה

 ואשר שהינם ארגונים ללא כוונת רווחאחרים מעבידים ל גם ניתנת הגנה דומה, מיוחדת למעבידים דתיים

נוקטים בשיטה האמריקאית לפיה ה מחוזות בקנדהאין  91.מחוז תנאים מסוימים המשתנים בהתאם למקיימים

 דין האמריקאיה פסק כפי שמוכיח 92.ים האחריםעל פני כלל הארגונבחקיקה מעמד מועדף לארגונים דתיים 

ב המגמה הנה להשוות את זכויות ארגוני החברה האזרחית לזכויות הארגונים "גם בארה, בעניין הצופים

ב הינו שבעוד שבית המשפט הקנדי בוחן לגופו של עניין " ההבדל המהותי בעניין זה בין קנדה לארה93.הדתיים

בית המשפט האמריקאי בפסק , ך לבחון שאלות הנוגעות לדוקטרינה דתיתכל מקרה ומקרה ורואה עצמו מוסמ

דין  הצופים הרחיב את דוקטרינת אי ההתערבות בארגונים דתיים והחילה במידה רבה גם על ארגונים 

ני שלו והן באשר למידה בה רעיוניים אחרים בקבעו שעליו לקבל את הצהרת הארגון הן באשר לתוכן הרעיו

 בעוד שבתי המשפט הקנדיים , שלישית94.יכולתו לקדם את רעיונותיוורותיו תפגע בהשארת התובע בש

עובדים שתפקידיהם זכאים לשקול שיקולי דת ואורח חיים בבחירת נוהגים לקבל טענות לפיהן ארגונים דתיים 

ובדים ע הם אינם ממהרים לקבל טענות דומות בכל הנוגע ל95,כגון מורים בבתי ספר דתיים, כוללים תוכן דתי

גון עובדי מזכירות בבתי ספר דתיים או עובדי סיוע בבתי מחסה כ, שתפקידיהם אינם כוללים תוכן דתי

                                                 
. איי הנסיך אדוורד ובחקיקה הפדרלית, נובה סקוטיה, ואן'ססקצ, אונטריו, אלברטה, ניו ברונסוויק, זות מניטובה זהו המצב במחו 88
  .770-751' עמ, שם
89  Hall (litigation guardian of) v. Powers, 2002 C.R.D.J. 1431, 1449  
  770-751'  עמ87ש "יל ה לעEsau, אלברטה ובחקיקה הפדרלית, ניו ברונסוויק,  כך למשל במניטובה 90
  שם, שם. ואן ונובה סקוטיה'ססקצ, למשל באונטריו,  כך 91
  .שם,  שם 92
   לעיל23ש "ד הצופים ה" פס 93
  . שם 94
95  Caldwell v. St. Thomas Aquinas High School, [1984] 2 S.C.R. 603, 15 D.L.R. (4th) 1)  נדחתה תביעתה של

 )מורה קתולית אשר פוטרה מבית ספר קתולי כיוון שהתגרשה ונישאה שנית לגבר שאינו קתולי
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ב בה פטורים ארגונים דתיים מאיסור האפליה " זאת בניגוד למצב בארה96.המנוהלים על ידי ארגונים דתיים

    .  בשל דת לגבי כלל עובדיהם

  

בין הגישה הקנדית לזו גים בצורה יפה את ההבדל יו המדמחוז אונטרדין קנדי של בית המשפט בפסק 

 התובע הול היה תלמיד בתיכון קתולי אשר ביקש Hall v. Powers.97האמריקאית הינו פסק הדין בעניין 

בית הספר דחה את בקשתו בנימוק שיחסים הומוסקסואלים . לבוא עם בן זוגו לנשף הסיום של בית הספר

הול . ם שכאלהבית הספר תומך ביחסישרושם הצר וושר הבקשה יואתילו אסורים על פי הדת הקתולית וא

קינון נתן ' השופט מק. להביא את בן זוגו לנשף הסיוםלמנוע ממנו המשיבים הגיש בקשה לצו זמני האוסר על

השאלה . את הצו המבוקש וחייב את בית הספר הקתולי לאפשר להול לבוא לנשף הסיום עם בן זוגו

נטלו בשני המקרים . ם בפסק דין הצופיהול מזכירה מאוד את השאלה שנדונה של  בעניינושהתעוררה

, אולם.  האידאולוגית לנטייתם המיניתו ביקש להפלות נגדם משום התנגדות מאורגן אשרףגוב התובעים חלק

 ניתן להצביע על שני הבדלים .ב ובקנדה שונות ואף מנוגדות"התוצאות אליהן הגיעו בתי המשפט בארה

   98.לתוצאה השונהתרומה מכרעת  יים בגישות בתי המשפט אשר תרמוותמה

  

עמיד במבחן עובדתי את טענות  בעוד שבפסק דין הצופים סירב בית המשפט העליון האמריקאי לה,ראשית

 האופן בו המשך שירותוהן בדבר עמדתו העובדתית של הארגון לגבי הומוסקסואלים והן בדבר , ארגון הצופים

                                                 
96  Gore v. Ottawa Separate School Board, (unreported decision of an Ontario Board of Inquiry chaired by  

W.S. Tarnopolsky, dated December 7, 1971)) בלה טענת האפליה של מועמד לעבודת מזכירות אשר לא נשכר בשל התק
התקבלה טענת האפליה של סייעת  (Parks v. Christian Horizons (1992),16 C.H.R.R. D/40 (Ont. Bd. Inq.); דתו

אך ; )לנישואיןבמשמרת לילה בבית מחסה לילדים נכים ושל יועצת בבית מחסה למבוגרים אשר פוטרו משום שחיו עם בן זוג מחוץ 
נדחתה טענת האפליה של (Schroen v. Steinbach Bible College, (1999), 35 C.H.R.R. D/1 (Man. Bd. Adj.) ' ר

לאחר שנתגלה כי היא מורמונית , של בני הדת המנוניטית ופוטרה תוך כמה ימים' עובדת שנשכרה לעבוד כפקידת חשבונות בקולג
 ניתן למצוא ב Schroenאת החלטת . 87ש " לעיל הEsauדיון בהחלטות אלה ב ) ולא מנוניטית כפי שסברו מעסיקיה

http://www.gov.mb.ca/hrc/english/publications/schroen.html   
97  Hall v. Powers, 2002 C.R.D.J. 1431 
חשוב להדגיש  מספר הבדלים ,  המשפט העליון האמריקאילפני פירוט הבדלי הגישות המהותיים בין בית המשפט הקנדי לבית  98

רטר הקנדי פורש על ידי 'בעוד שהצ, ראשית. אך לא באופן מכריע לדעתי, עובדתיים בין המקרים אשר גם הם השפיעו על התוצאה
 נטייה מינית )Egan v. Canada (1995) 2 SCR 513 (,בית המשפט העליון הקנדי ככולל איסור על אפליה מטעמי נטייה מינית

כגון ניו , ב"והיא מוגנת רק בחקיקה המדינתית של מדינות מסוימיות בארה, אינה מוכרת כעילה מוגנת על פי החוקה האמריקאית
זכאים לאי ) ובכללם בתי הספר הקתוליים במחוז אונטריו(כי בתי הספר הנפרדים , החוקה הקנדית קובעת מפורשות, מאידך. רסי'ג

כי הזכויות המעוגנות בו לא יכולות לפגוע בזכויות החוקתיות של בתי הספר , רטר הקנדי קובע'ואף הצ, ייניהםהתערבות המדינה בענ
 )Section 93 of the Constitution Act, 1867; Section 29 of the Canadian Charter of Rights and .הנפרדים

)Freedomsלפיה הסעיף מגן על האוטונומיה של בית הספר 93מת של סעיף קינון עקף מגבלה זו על ידי פרשנות מצמצ' השופט מק 
ואילו מתן הרשאה להול לבוא עם בן זוגו מאותו המין לנשף , רק היכן שהמעשה הנדון יורד לשורשו של האופי הדתי של בית הספר

בית הספר הקתולי במקרה הול היה , שנית). 1477'  עמ97ש " לעיל הHall. (הסיום אינה יורדת לשורש אופיו הדתי של בית הספר
, אם כי במשפט אחד בלבד, והשופט הקנדי ציין בנימוקיו, בעוד שארגון הצופים הינו ארגון פרטי, בית ספר הממומן על ידי המדינה

יש לזכור שעל ,  מאידך).1488'  עמ97ש " לעיל הHall  (כי בהחלטתו לקח בחשבון את העובדה שבית הספר ממומן על ידי המדינה
כי על אף המימון המדינתי בתי הספר , החוקה הקנדית קובעת מפורשות, אף שבית הספר הקתולי במקרה הול ממומן על ידי המדינה

ה של ארגון הצופים בעוד שהחלטת בית המשפט העליון האמריקאי שלא להתערב במדיניותו המפל, הקתוליים זכאים לאוטונומיה
כי חוק מדינתי האוסר על אפלית נשים בשירותים , בה נקבע, הלכת רוברטס, היוותה סטייה מהלכה קודמת של בית המשפט העליון

דעתי הינה כי לא ההבדלים , בשל האמור ).Roberts v. Jaycees, 468 U.S. 609 (1984 (( ציבוריים חל גם על ארגון פרטי
    .ם אלא דווקא הבדלי הגישות המהותייים הם אשר תרמו תרומה מכרעת לתוצאות השונותהעובדתיים בין המקרי
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 בפסק דין הול לא היסס בית המשפט של מחוז אונטריו לבחון 99,ך בארגון ישפיע על הארגון כמדרישל דייל

בעיינו בדוקטרינות של הכנסייה הקתולית . את טענות בית הספר באשר לדוקטרינה הקתולית ואף לדחות אותן

ן להסכין עמה הכנסייה גורסת שהומוסקסואליות נוגדת את חוק הטבע ולא ניתש כי אף ,קינון'בע השופט מקוק

 וכי יש להמנע מאפליה ,רחמנות ורגישות,  כי יש לנהוג בהומוסקסואלים בכבוד,היא גם גורסת, בשום תנאי

כי קיימת קשת רחבה של דעות בתוך , קובע השופט על סמך החומר שהוגש לו, בנוסף. בלתי מוצדקת כלפיהם

על סמך חומר זה  100.בו יש ליישמההקהילה הקתולית עצמה באשר לפרשנות הדוקטרינה הכתובה והאופן 

כי לא רק , לפיה עמדתם מתחייבת מאמונתם הקתולית וקובע, דוחה השופט את טענת הנהלת בית הספר הנתבע

שהוכח בפניו שקיימות עמדות שונות בתוך הכנסיה הקתולית אלא שהנתבעים לא הוכיחו אפילו שעמדת בית 

נדחתה טענת הנתבעים שעמדתם מתחייבם מאמונתם , כךמכיוון ש.  הקתולים רובם שלהספר הינה עמדת

 If individuals in Canada were permitted to simply assert that their“: לדברי השופט. הדתית

religious beliefs require them to discriminate against homosexuals without objective 

scrutiny, there would be no protection at all from discrimination for gays and lesbians in 

Canada because everyone who wished to discriminate against them could make that 

assertion.”101 .לט לשיטת בית המשפט העליון האמריקאי  עומדת בניגוד מוחקינון'שיטתו של השופט מק

 על  אשר הובאו לו ואשר הצביעו בבירורמכל וכל להתייחס לראיותשפט שם סירב בית המ, ד הצופים"בפס

שבמסמכי הארגון על כך יחס הראוי להומוסקסואליות ו באשר ל ובין תומכיהתנועהכך שהיו חילוקי דעות ב

קינון 'עידה על כך שהשופט מקהיא מ, כמו כן 102.לא היתה עמדה רשמית חד משמעית כנגד הומוסקסואליות

ומעדיף את הגישה ,  מהזכות לשוויוןיםחשובוכיבוד האוטונומיה הדתית יה חופש הדת שולל את הגישה לפ

  .לפיה עיקרון השוויון חשוב מספיק על מנת להצדיק התערבות רחבת היקף באוטונומיה הדתית

  

הבדל מהותי נוסף בין גישת בית המשפט של מחוז אונטריו לזו של בית המשפט העליון האמריקאי הינו 

על פי הבחנה זו כל . שה בית המשפט הקנדי בין החופש להאמין לחופש לפעול בהתאם לאמונהההבחנה שעו

הבחנה זו עומדת בניגוד בולט . לפעול על פי האמונה באופן המזיק לאחרבהכרח אדם חופשי להאמין אך לא 

. שליטתולגישה לפיה פעולותיו של האדם הדתי מוכתבות על ידי מצפונו ואינן עניין של בחירה הנתון ל

 רחב מהחופש לפעול  כי החופש להאמין,לפסק דין של בית המשפט העליון הקנדי בו נקבעבהסכמה בהתייחסו 

 In Canada we are permitted to hold views that are in"כי , קינון'על פי האמונה קובע השופט מק

conflict with public policy, but we are not permitted to act upon discriminatory views in 
                                                 

   לעיל והטקסט המלווה24-38ש "ד הצופים ה"דיון בפס'  ר 99
100  Hall1454'  עמ97ש " לעיל ה  
  .1462,  שם 101
 ,Madhavi Sunderוכן ,   Dale v. BSA, 160 N.J. 562פסק דינה של הערכאה הנמוכה, דעת המיעוט של סטיבנס'  ר 102

Cultural Dissent, 54 Stan. L. Rev. 495, 526 (2001) .רסי 'ראיות אלה שימשו בסיס לקביעתו של בית המשפט של ניו ג
סואלים ולכן אין אכיפת חוקי האפליה עליו מפרה את זכותו להתאגדות שארגון הצופים לא התאגד למטרה של הוקעת הומוסק

  . רעיונית
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prescribed fields of endeavour when the result is discriminatory treatment of others”  . 103 

 כי חופש ההתאגדות הרעיוני כולל ,ד הצופים"פט העליון האמריקאי לעומת זאת קבע למעשה בפסבית המש

קביעה זו בוקרה . אשר הפעולה נוגדת את החוק אף כבתוכו את החופש לפעול בהתאם לאידאולוגיה המפלה

 כחורגת מעבר להיקף חופש ההתאגדות וחופש הביטוי כפי ,ובצדק,  רובנפלדד'על ידי המלומד האמריקאי ג

כולל את החופש כת חופש הביטוי וההתאגדולפרש את  אין , לדבריו104.שהם מעוגנים בתיקון הראשון לחוקה

 105. רק משום שהפרת החוק נעשית על מנת להעביר מסר אידאולוגילפעול בניגוד לחקיקה למניעת אפליה

קביעתו של בית המשפט העליון האמריקאי שחופש ההתאגדות הרעיונית גובר על חוק מדינה נייטרלי 

ך על פי דוגמה אותה מביא כ.  מביאה לתוצאות אבסורדיות,)יטויבשונה מב(מעשים שמטרתו הסדרת 

קבוצת משלמי מיסים המתארגנת על מנת להביע מחאה אידאולוגית הינה שמשמעות פסיקת הצופים , רובנפלד

 106.יס חופש ההתאגדות הרעיונית לקבל פטור מהחקיקה המחייבת בתשלום המססנגד תשלום מס תוכל על ב

 אפילו חופש הדת 'ל בית המשפט העליון האמריקאי בעניין סמיתכי על פי פסיקה קודמת ש ,יש לצייןכמו כן 

נסיון ,  יחד עם זאת107.מחקיקה נייטרלית שנועדה לאסור התנהגות מסוימתלאדם פטור מתן אינו מצדיק 

על ידי מוסדות דת נכשל מכיוון שבתי המשפט הנמוכים  בעבודהעל אפליית נשים ' את הלכת סמיתלהחיל 

ים בעקבות פסק הדין בעניין הצופ, כעת 108.כחלה על יחידים בלבד ולא על מוסדות' פירשו את הלכת סמית

אכן מבחינה בין זכותם של מוסדות לפטור אידאולוגי  ת האמריקאיבמתכונתה הנוכחית הפסיקהכי , נראה

. בה היא אינה מכירה, לבין זכותם של יחידים לפטור אידאולוגי שכזה ,בה היא מכירה, מחקיקת איסור אפליה

 וזו ,יקת איסור האפליהה והן למעשה גם ליחידים פטור אידאולוגי מחק תעניק הן להלכWRFA- חקיקת ה

 וארגונים הפועלים למען זכויות נשים והומוסקסואלים מתנגדים ACLU-הסיבה בשלה ארגוני זכויות כגון ה

 . לה נמרצות

 

IV .דיון תאורטי– ישראל   

 

ות פתרונות שונים למתח האינהרנטי בין בדין האמריקאי ובדין הקנדי המשקפבדיון דלעיל הצבענו על מגמות 

ב קיימת מגמה ברורה "כי בעוד שבארה, ראינו. וויון מאידךלבין הזכות לש, ופש ההתאגדות מחד וחחופש הדת

                                                 
103  Hallקינון הינו 'ד של בית המשפט העליון הקנדי אליו מתייחס השופט מק"פסה. 1454'  עמ97ש " לעיל הTrinity Western 

University v. British Columbia College of Teachers (2001) 1 SCR 772 אשר גם בו נדונה שאלת ההתנגשות בין 
  . זכויות הומוסקסואלים וחופש הדת

104  Jed Rubenfeld, The First Amendment’s Purpose, 53 STAN. L. REV. 767 
  808,  שם 105
  809,  שם 106
107  Employment Division v. Smith 494 U.S. 872 (1990) .דתם שני אינדיאנים בשל עישון בפסק דין זה פוטרו מעבו

מדינת אורגון סירבה לשלם להם דמי אבטלה משום שפוטרו מעבודתם בשל עבירה . כחלק מטקס דתי אינדיאני) סוג של סם(פיוטי 
כי החוק הפלילי של מדינת אורגון האוסר עישון סמים ובכלללם פיוטי אינו , בית המשפט העליון קבע.  על החוק האוסר עישון סמים

בית המשפט . ומטרתו אינה מניעת הטקס הדתי האמור, בעל תחולה כללית, ווה הפרה של חופש הדת כיוון שהינו חוק נייטרלימה
  ."  העליון קבע כי אמונותיו הדתיות של היחיד אינן יכולות לפטור אותו מציות לחוק האוסר התנהגות שהמדינה רשאית לאסור

  .  לעיל34ש "ד האוניברסיטה הקתולית ה"למשל פ'  ר 108
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של העדפת חופש הדת וחופש ההתאגדות הרעיונית על פני זכותם לשוויון של בני הקבוצות החלשות כגון 

ההתאגדות   העדפת הזכות לשוויון על פני חופשבקנדה קיימת מגמה המצביעה על, נשים והומוסקסואלים

 ההתאגדות לבין  המתח האמור בין חופש הדת וחופשבחלקה הראשון של הרשימה ראינו כי. וחופש הדת

וטענו כי מתח זה צפוי להתרחב לכיוונים נוספים עקב המגמה , עיקרון השוויון קיים באופן ברור גם בישראל

 109.תרבותית ורב זהותיתהכפולה הקיימת בחברה הישראלית של הפרטה כלכלית ושל מעבר לחברה רב 

ובד בבד מגבירה  את הרחבת  תפקידם של ארגוני החברה האזרחית בהספקת שירותי רווחה מבטיחהזו מגמה 

דבר העלול לפגוע הן בשוויון ההזדמנויות , מתבדלמדיר ואופי  את הסכנה שרבים מארגונים אלה יהיו בעלי

דווקא בשל תחומי התפרשותו הנרחבים , אטען להלן כפי ש.מקבלי השירותיםבעבודה והן בזכותם לשוויון של 

קיימת חשיבות מיוחדת לכך שהגישה , של המתח בין שוויון ההזדמנויות בעבודה לבין חופש הדת וההתאגדות

  .אשר תאומץ במשפט הישראלי תהיה גישת ההכללה ולא גישת ההדרה

  

אף כי זכויות . בשיטת המשפט הישראליתחופש הדת והזכות לשוויון הינן כולן זכויות יסוד , חופש ההתאגדות

כבוד האדם וחירותו הן נחשבות על ידי חלק משופטי בית המשפט : אלה לא הוזכרו מפורשות בחוק יסוד

אבקש לטעון כי לכל הפחות , זכויות יסוד אלה הן שוות מעמד,  אף כי לכאורה110.העליון ככלולות בחוק היסוד

פות לזכות לשוויון ההזדמנויות בעבודה על פני חופש הדת וחופש בהקשר של שוק העבודה יש ככלל ליתן עדי

יש לתת עדיפות , כן.  כגון מוסדות דתיים או ארגונים אחרים של החברה האזרחית–ההתאגדות של מעבידים 

במקרים בהם קיימת התנגשות , לשוויון ההזדמנויות בעבודה על פני חופש הדת וחופש ההתאגדות של עובדים

העדיפות .  עובדת לחופש הדת לבין זכותה לשוויון של עובדת אחרת או של מקבלת שירותיםבין זכותה של

ראשית בשל חשיבותו הכללית של . אותה יש לתת לזכות לשוויון הזדמנויות בעבודה נובעת משני טעמים

מיוחד  ואשר מתאימה ב, בשל הגישה אשר ברצוני להציעעבודה ושניתעיקרון השוויון כעיקרון מנחה בדיני ה

לפיה כאשר קיימת ו ,העובדיםכלל  של בוציבתחום דיני העבודה בו נודעת חשיבות מיוחדת לקידום הצדק הקי

אלא גם את , לא רק את זכויות האדם"התנגשות בין זכויות יסוד שוות מעמד יש לתת עדיפות לפתרון המקדם 

   111".רווחת האדם ואת הצדק החברתי

         

                                                 
  )2000 (30, צדק חלוקתי בישראל,  מנחם מאוטנר 109
 שדולת הנשים בישראל 453/94צ "בג; 261, 253, ג"משפט וממשל א תשנ, ההיקף וההגבלות: זכויות אדם מוגנות,  אהרון ברק 110
) 4(ד מט "פ, שר הבטחון'  אליס מילר נ4541/94צ "בג.צא לפסק דינו של השופט מ24פסקה , 501) 5(ד מח "פ, ממשלת ישראל' נ

   לפסק דינה של השופטת דורנר4פסקה , 94
אלא גם את , לא רק את זכויות האדם, הדמות הרצויה של החברה אמורה להבטיח, בעיני: "צ קונטרם"דברי השופט זמיר בבג'  ר 111

-358' עמ ,289, )1(ד נב" פ,מ"אגף המכס והמע- משרד האוצר' מ נ" קונטרם בע164/97ץ " בג."רווחת האדם ואת הצדק החברתי
צדק חלוקתי בחלוקת העבודה : העבודה- צדק חברתי בעידן בתר, רות בן ישראל'  על העבודה ככלי להשגת צדק חברתי ר.359

ם את על משפט העבודה כמקד. 310, 309, )2000- א"תשס, עורך מנחם מאוטנר(בצדק חלוקתי בישראל , במאה העשרים ואחת
בצדק חלוקתי , מן הכלל אל הפרט: תום הלב במשפט העבודה בישראל, עמרי ידלין' האינטרס הקולקטיביסטי של כלל העובדים ר

  .341, 341, )2000- א"תשס, עורך מנחם מאוטנר(בישראל 
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: כמאמר השופט חשין. רון יסוד במשפט הישראלי בכלל ובמשפט העבודה בפרטעיקרון השוויון הינו עיק

ומי אשר יקום נגדו אחת דינו להיבטל , איסור הפליה ביחסי עבודה הינו אחד מראשי תקנת הציבור בישראל"

 חשיבותו המיוחדת של עיקרון השוויון בדיני העבודה נודעת הן בשל חיוניותה של 112."ולעבור מן העולם

 והן בשל התפיסה לפיה ביחסי העבודה 113,ה ככלי להבטחת קיומם הכלכלי בכבוד אנושי של העובדיםהעבוד

כלכלי העדיף של המעבידים ולפיכך תפקידם של דיני - העובדים מצויים בחולשה יחסית לעומת מעמדם הסוציו

זכות ההגנה על  לרציונל אחד 114.העבודה הינו לאזן את יחסי הכוחות הבלתי שוויוניים שבין העובד למעביד

 הינו חיוניותה של זכות זו ליכולתו של כל אדם לעצב את ,אותו ניתן לכנות הרציונל הליברלי, בעבודהלשוויון 

 מכיוון שהזכות לגישה 115.חייו ולנהלם באופן מכובד ועצמאי תוך מימוש מטרותיו והזהות אותה גיבש לעצמו

חובת , השגת יכולת זו לשם וניותחי,  המרחב הציבוריכמו גם הזכות לגישה שווה לכל תחומי, שווה לעבודה

 ספקים פרטיים של מצרכים ושירותים על מעבידים פרטיים ועל השוויון נאכפת לא רק על המדינה אלא גם

המטילה חובות שוויון , את הזכות לשוויון בעבודה ובאספקת מצרכים ושירותים, כאמור 116.המוצעים לציבור

במשפט העבודה הישראלי מתווסף לרציונל ליברלי זה  117".זכות ציבורית"כגדיר ניתן להעל גורמים פרטיים 

רציונל קולקטיביסטי מובהק המביא לדגש מיוחד על שמירה על זכויות העובדים לחשיבות השוויון בעבודה גם 

עמדת החולשה של הישראלי לפיה הנחה של משפט העבודה בבסיס הרציונל הקולקטיביסטי עומדת ה. כקבוצה

   118 . מאפיין אישי של כל עובד, ואף לא בעיקר, ולא רק,ובדים הינה מאפיין קבוצתי ומעמדיהע

  

גם זכות היסוד לשוויון בעבודה הינה זכות יחסית אותה יש לאזן עם זכויות , כמו כל זכות יסוד, עם זאת

שהאפליה מתחייבת  זכותו של עובד לשוויון תיסוג היכן  קובע כיחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 119.נוגדות

 על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה יש לפרש חריג זה באופן אוביקטיבי 120.מאופיו וממהותו של התפקיד

                                                 
  315-316' עמ ,289, )3(ד נא" פ,בית הדין הארצי לעבודה'  אפרים רקנט נ6051/95ץ "בג  112
  .310'  לעיל עמ111ש "ה, העבודה-  בעידן בתר צדק חברתי 113
  .41, 21, ד"ג תשנ"משפטים כ, והשימוש לרעה בכוח" הפרטת זכויות האדם",  פרנסס רדאי 114
  .61-59'  לעיל עמ8ש " אפיה ה 115
  . שם 116
אין הצדקה ,  מעבידים וספקי שירותים ציבוריים חובות של שוויון במרחב הציבוריבעוד שמוצדק להטיל על, על פי אפיה.  שם 117

זאת כיוון שחופש . כגון הטלת חובות שוויון על אנשים בנוגע למוזמנים אותם יארחו בביתם, אינטימי- לחובות דומות בתחום הפרטי
. ו של כל אדם לפתח את אישיותו באופן עצמאיאינטימי הינם תנאים הכרחיים לאפשרות- ההתאגדות וחופש הביטוי בתחום הפרטי

אין הגבלה זו כה משמעותית לחייהם כמו , אף כי הטלת חובת השוויון על מעבידים וספקי שירותים מגבילה את החופש שלהם
, ךכ. אינטימי לתחום הציבורי עשוי להיות שנוי במחלוקת- כמובן שקו הגבול בין התחום הפרטי. אינטימי- ההגבלה בתחום הפרטי

בכל מקרה יש , לדעתו, עם זאת. אין לחייבה למנות נשים לכמורה, לדעת אפיה אף כי הכנסייה הקתולית פועלת בתחום הציבורי
בכך שונה עמדתו של אפיה מעמדת . שם. לאזן בין האינטרסים הנוגדים ואף לבחון בעין ביקורתית את הרציונל שמאחורי ההגבלה

ונומיה כמעט מוחלטת לארגונים דתיים ומקבלים כאמת עובדתית טענות של ארגון אזרחי בתי המשפט האמריקאים המעניקים אוט
עמדתו של אפיה תואמת את הגישה הקנדית הבוחנת את . כמו הצופים באשר לחשיבותה של האפליה לשמירה על האתוס של הארגון

  .      ל המפלההצהרות המפלה בדבר חשיבות האפליה לחייו ומאזנת בין האינטרס של המופלה לזה ש
במקרים מסוימים עלולה ליווצר סתירה בין האינטרס הפרטי של העובד לאינטרס . 111ש "ידלין לעיל ה; 114ש " רדאי לעיל ה 118

  . שם. הקיבוצי של כלל העובדים אולם אין זה המקרה שלפנינו
ו "תשנ, ספר השנה של המשפט בישראל,  המרשם הישראלי–שוויון בעבודה נוסח שנת אלפיים : דיני עבודה,  רות בן ישראל 119
  .599, 577) צבי- עורך אריאל רוזן(

  1981- א"התשמ, לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה) ג(2 סעיף  120
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, כי סירובם להעסיק חילונים,  במקרים בהם מוסדות בעלי אופי דתי או אידאולוגי טוענים121.ובצמצום מירבי

אידאולוגיים יש  ות במוסדים כתפקידיםפקיד של התםמהותמ ו מאופיםמחוייב, נשים או בעלי מוצא מזרחי

בין בעת עריכת האיזון  .לפרש בצמצום את היקף הפטור המגיע להם מכוח זכותם לחופש הדת וההתאגדות

 מן הראוי לקחת בחשבון את חשיבותה המיוחדת של, הזכות לשוויון בעבודה לבין חופש הדת וההתאגדות

 הזכות לשוויון –מעבר לבחינת הזכויות המתנגשות  .דק החברתי העובדים ולצהזכות לשוויון בעבודה לרווחת

 יש לבחון גם איזו מן הגישות הנוגדות עליהן הצבענו –מחד וחופש הדת וחופש ההתאגדות הרעיונית מאידך 

המעניקה עדיפות לחופש הדת , האם גישת ההדרה. עקרונות חשובים אלהתקדם בצורה טובה יותר 

ת וליחידים בעלי תפיסות דתיות ואידאולוגיות מתבדלות לקבל פטור מהחובה וההתאגדות ומאפשרת למוסדו

גישת תעשה זאת או שמא ? לנהוג בשוויון תקדם בצורה הטובה ביותר את רווחת העובדים ואת הצדק החברתי

בתחומים ציבוריים בעלי חשיבות ,  המחייבת מוסדות ויחידים בעלי תפיסות מתבדלות לנהוג בשוויוןהכללהה

תוך פגיעה בחופש הדת ובחופש ההתארגנות , כגון עבודה וחינוך, עת לרווחת האדם ולצדק החברתימכר

  ?שלהם

  

אשר נדונו בפני בית הדין לעבודה בנצרת ובפני בית המשפט לעניינים , בשני מקרים  בתחומי העבודה והחינוך

 חופש הדת וחופש  להתבסס על הנתבעיםחו בתי המשפט את נסיונותד, מנהליים בירושלים בהתאמה

  ופגיעה בזכויותיהם הציבוריות לשוויון בעבודה ובחינוך כמצדיקים את הדרתם של התובעיםההתאגדות

בעניין יפה רוזנבאום ביטל בית הדין לעבודה בנצרת את פיטוריה של גננת בחינוך . והעדיפו את גישת ההכללה

לה חילוני וילדיה לומדים בחינוך הממלכתי דתי אשר פוטרה לאחר עשרים שנות עבודה בנימוק שבע

מקומו של "לפיה ) ד"מועצת חמ(כי מדיניותה של מועצת החינוך הממלכתי דתי , בית הדין קבע 122.הממלכתי

 –להלן  ( לחוק החינוך הממלכתי18חורגת מסמכותה לפי סעיף  123""יהודים דתיים"המחנך הדתי הוא בחברת 

  זאת מכיוון124.דתיים מורה במוסד חינוך ממלכתי דתיד לפסול מטעמים "המאפשר למועצת חמ) 18סעיף 

 על 125. על המורה אך בודאי שלא על בני משפחתוחליםהאמורים הטעמים הדתיים שלגישת בית המשפט 

 בית דתי ולחנך את ילדיה חינוך דתי קבעדרישת מועצת חמד לפיה חובה על המורה הדתיה להינשא לבן זוג 

מסוגרות , מצדדת למעשה ביצירת שתי קבוצות נפרדות" משקפת גישה ה כי היא פסולה מכיוון שהיא,המשפט

 ראוי שלא יתחתנו אלה -) לטעמה של הנתבעת(אשר ,  קבוצת דתיים וקבוצת לא דתיים-ומרוחקות זו מזו 

                                                 
  79, 65ע כד "פד, מ"חברת גסטטנר ישראל בע'  מדינת ישראל נ8-3/ע נא" דב 121
השופט ארמון ונציגי ציבור . 253, )1(99עב -  תק, משרד החינוך- מדינת ישראל '  יפה רוזנבאום נ1693/98) נצרת(ב "ע  122

  .וכהן' אלחאג
  .ד" לפסה39 סעיף  123
, מטעמים דתיים בלבד, המועצה לחינוך ממלכתי דתי רשאית לפסול:" לחוק קובע18סעיף . 1953- ג"תשי,  חוק חינוך ממלכתי 124

  ." שירותו של מנהל או מפקח או מורה במוסד חינוך ממלכתי דתימינויו או המשכת
  .ד" לפסה47 סעיף  125
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ד "אין זה מסמכותה של מועצת חמ, לדעת בית הדין, כלומר 126".ולא יבואו אלה בחברתם של אלה, באלה

  . והתבדלותלקדם גישה של הדרה

  

ד "אף כי בית הדין פסק שיש להחזיר את התובעת לעבודתה משום שפיטוריה היוו חריגה מסמכות מועצת חמ

לטענת .  כי הופלתה מטעמי דת בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודהה את טענתהוא דחה, 18לפי סעיף 

של בני אלא באשר לדתיותם תה שלה מכיוון שפיטורי התובעת לא נבעו מספק בקשר למידת דתיו, בית הדין

דומה כי טענה זו אינה יכולה להתיישב עם קביעת ,  עם כל הכבוד127.הרי שלא הופלתה מחמת דת, משפחתה

 התנהגותם הדתית של בני משפחת המורה כי , בפטרם את הנתבעת,סברועצמם בית הדין לפיה הנתבעים 

 היתה 18 הנתבעים למונח טעמי דת שבסעיף העובדה שפרשנותם של. מהווים טעם דתי מספק לפיטוריה

מחבות בגין אפליה מטעמי דת לפי חוק שוויון ההזדמנויות לפטור אותם אינה יכולה , רחבה מדי ולכן מוטעית

   .היא זו המקימה את החבות,  הואךנהפו. בעבודה

  

ורח חייהם של ד סמכות לבחון את א"בית הדין קיבל את טענתה של התובעת לפיה אין למועצת חמש למרות

המעסיק רשאי לבחון את אורח חייו של המורה עצמו בעת כי , מעבר לדרוש, הוא הוסיף וקבע, בני משפחתה

בקביעה זו הסתמך בית הדין לכאורה על אמרת האגב המסויגת של בית הדין הארצי . שקילת התאמתו לתפקיד

 באיזו -ב להיכנס בעובי הקורה של הבעיה הדין חיי- אין בית"לפיה , מכון בית יעקב' לעבודה בעניין פריד נ

אם בכלל יכול שיהיה כן ; אורח חייו של אדם יכול להיות אחד הכישורים לעבודתו, מתי ובאילו תנאים, עבודה

כי מן הראוי , נראה 128".הן מאלה, ואולי עבודה בהוראה בכלל, "מכון בית יעקב" עבודה כמורה ב -

- תוגבל רק לאותם מורים שלהם תפקיד ישיר בחינוכם הדתי ודתם מורים בשל אורח חייהםלופסלסמכות הש

אין הצדקה לכך שמורים , כפי שטוען פרידמן. אידאולוגי של הילדים ולא תחול על מורים במקצועות אחרים

להדרת , שוויון הברורה בעיקרון ה מעבר לפגיעה129.מקצועיים חילוניים לא יוכלו ללמד בבתי ספר דתיים

ככל . ים ועל הצדק החברתיהמורבתי ספר דתיים יש השלכות משמעותיות על רווחת מורים חילוניים מ

הדרה על ידי  גדולה יותר מכיוון שים ברווחה של המורהפגיעה, שהמערכת המדירה הינה מעסיק גדול יותר

תוצאתה של הדרה גורפת זו הינה שהמסר , בנוסף . ויצירת אבטלהמערכת גדולה משמעה חסימת משרות רבות

 הגורם לפגיעה ארוכת טווח בסולידריות  הדתית הינו מסר של התבדלותועבר לתלמידים במערכת החינוךהמ

יכולים לשמש עילה לאי טעמים דתיים או אידאולוגיים הצורך לצמצם את המשרות בהן . ובצדק החברתי

ובדים כגון מנהל כי מע,  אגב אורחאגם כן, ד שמלי אשר בו צויין"רי עולה גם מפעד למינימום האפשהעסקה 

אין לדרוש הזדהות אידאולוגית עם מקום העבודה ולפיכך אין העדר ' עובד תיוק וכו, חצרן, נהג,  חשבונות

                                                 
  .ד" לפסה54 סעיף  126
  .ד" לפסה63 סעיף  127
  .121, 113מכון בית יעקב למורות ו '  נורית פריד נ3 -  5/ דבע לה   128
   44'  עמ9ש " פרידמן לעיל ה 129
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הרי שהדברים יפים גם לעניין , אף כי האמור התייחס למפלגה פוליטית 130.הזדהות כזו מהווה עילה לפיטורין

 ולוגיים ובכלל זה רבות ממשרות ההוראהולכל משרה שאינה מלווה בהעברת מסרים אידא, ות דתמוסד

   .במוסדות אלה

  

המקרה השני בו עלתה שאלת המתח בין חופש הדת וחופש ההתארגנות מחד לזכות לשוויון מאידך הינו מקרה 

 בית הספר נימק 131.בו סירב תלמוד תורה המוכר כמוסד פטור לקבל את ילדי העותרים ללימודים, אלקסלסי

ם חברי כת משיחית ובכך שילדיהם אינם שולטים באידיש שהינה השפה השלטת את עמדתו בכך שההורים ה

בית המשפט דן  133.כי בית הספר מסרב לקבל את ילדיהם בשל מוצאם העדתי,  ההורים טענו132.בבית הספר

בשאלה מה הם התנאים בהם ניתן לאפשר ון וארוכות בשאלת הזכות להתארגנות קהילתית למול הזכות לשווי

. לדרישות מינימום, אם כן, כפופות הקהילתית וההתארגנות הנפרדת ההתכנסות. "תארגנות כזוואף לעודד ה

גם אם קידום זה נעשה על ידי הדגשת ,  משותפתחייםהן יכולות להיות מונעות רק מתוך מטרה לקדם מערכת 

ועד להבטיח היא עוסקת לא רק בשימור אלא בשילוב שנ.  בדלנותאינההתארגנות קהילתית . האופי הייחודי

לשם השגת יעדים אלה יש להבטיח שמירה על מינימום . .. עשירה יותרפלורליסטיתהתפתחות של תרבות 

דרישת השילוב לא נועדה להבטיח רק את  134".שוויון וגיוון, פתיחותועמידה בדרישות סף של , מסוים

ת על בני הקהילה הסתגרות אין לכפו. "זכויותיו של המבקש להשתלב אלא גם את זכויותיהם של בני הקהילה

ביכולות החיוניות על מנת לאפשר להם  ויש לחייב את הקהילה לצייד את בניה ובנותיה" "בשם הקהילה"

 כמקדמותהפיתוי לראות מסגרות ייחודיות " כי ,בית המשפט מציין 135".לצאת מתחומי הקהילה אם יחפצו בכך

 בחברה רב דווקא.  בו משום מלכודת פתאיםאך יש, את אינטרס הקהילה בחברה רב תרבותית הוא גדול

 של מסגרות כאלה יבטיח את קיומןרק . רחבות ומגוונות, תרבותית יש לשקוד על קיומן של מסגרות כלליות

לצאת , לכן, לא ניתן.  ויסכנו את עצם קיומהבחברהוימנע יצירתן של כתות אשר יכרסמו , הדינמיות החברתית

התקשרות או קידום ערכים  לזכות למחסה תחת עקרון חופש היכולהית מן ההנחה כי כל התארגנות קהילת

נכון הדבר ששוויון  ":דבריה של פרופסור נילי כהן מוסיף בית המשפט את  בהסכמה בצטטו136".קהילתיים

שוויון מעניק לו ,  מנקודת מבטו של הצד המופלהאולם. שולל את זכותו של המתקשר לפעול באופן מפלה

כשמדובר בשוויון של קבוצות מיעוט או קבוצות .  ההפליהבשלל ממנו קודם לכן שנשל, חופש פעולה

 כי על אף שבית הספר ,בשל כל האמור מסיק בית המשפט 137". יוצר חופששהשוויוןניתן לומר , מקופחות

                                                 
    )1974(י "מק' י נ שמל54-3ע לד " דב 130
מוסד פטור הינו . השופט אוקון) 21/6/2004ניתן ביום , טרם פורסם(' עירית ביתר עילית ואח'  אלקסלסי נ001320/03מ " עת 131

   1949-ט"התש, מוסד שאינו מוכר ואינו רשמי אולם לימודים בו ממלאים את דרישת לימוד החובה על פי חוק לימוד חובה
  ד" לפסה5-3 סעיפים  132
  ד" לפסה29-28, 5 סעיפים  133
  ד" לפסה21 סעיף  134
  .ד" לפסה17, 15 סעיפים  135
  ד" לפסה22 סעיף  136
  . 147, 131 א המשפט, מול חופש החוזים' שוויון'ה", כהן' נהציטוט הינו מתוך ,  שם 137
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אין הוא פטור מפיקוח של משרד החינוך ואין משרד החינוך פטור מהחובה לפקח עליו , הינו מוסד פטור

חוק איסור החלה על בית הספר מקורה בדרישת השוויון . כי אינו נוקט אפליה עדתית בקבלת תלמידיםולוודא 

 ולדעת השופט 2000-א" התשס,ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, בשירותים, אפליה במוצרים

על ד החינוך הפיקוח של משרחובת  2001.138-א"התשס, חוק זכויות התלמידאוקון יתכן כי היא אף עולה מ

קיומה של דרישת השוויון נובעת הן מעצם הענקת המעמד של מוסד פטור לבית הספר והן מהעובדה שבית 

  . 139הספר מקבל כחמישים אחוז מתקציבו ממשרד החינוך

 

בתי ,  על אף חשיבותם של חופש הדת וחופש ההתארגנות, בדומה לגישה הקנדית כיאנו רואים, הנה כי כן

 שעקרונות יסוד אלה טומנים  וההתבדלותההדרה את זכות מנסים לתחםובאלקסלסי ברוזנבאום המשפט 

כגון , י חשיבות לקדם אינטרסים חברתיים בעלת מנ עיקרון השוויון והן עלקיים אתהן על מנת ל, בחובם

 להתערב באוטונומיה הדתית על  מהססיםםואינ, וצדק חברתי שילוב, סולידריות, תלמידים והרווחת העובדים

   140.מנת להבטיחם

  

  סיכום

  

. מאמר זה הציג שתי גישות נוגדות להסדרת המתח הקיים בין חופש הדת וחופש ההתאגדות לזכות לשוויון

הנותנת עדיפות ברורה לחופש הדת וחופש ההתאגדות על פני זכותם , גישת ההדרה ,הגישה האמריקאית

 הנותנת עדיפות ,הכללהישת הג, גישה הקנדיתלשוויון של בני קבוצות מופלות כגון נשים והומוסקסואלים וה

אותו , האיזון המוצע במאמר זה, ככלל .לעיקרון השוויון ומצמצמת את תחולת חופש הדת וחופש ההתאגדות

אולם לא ,  על פני חופש הדת וההתאגדותייטה לפתרון המעדיף את עיקרון השוויון, אני מכנה גישת ההכללה

, האחד הינו שיקול חיצוני לארגון נשוא הדיון. שני שיקולים מרכזייםבכל מקרה ומקרה יש לבחון . תמיד

, הבודק את מצב שוק העבודה בכללו ואת היקף מעורבותם של ארגונים בעלי גישה מתבדלת בשוק העבודה

המתייחס לנסיבותיו הספציפיות של כל ארגון וארגון ולקירבת המשרה נשואת , ואילו השני הינו שיקול פנימי

במצב בו אירגונים דתיים ואידאולוגיים מעסיקים אחוז נכבד . יבתו הדתית והאידאולוגית של הארגוןהדיון לל

ההקפדה על גישת השוויון , מכח העבודה במשק ומבקשים לבחור את עובדיהם על פי קריטריונים מפלים

 מצומצם יותר ככל שכוחם של ארגונים כאלה במשק הינו, מאידך. מחוייבת המציאותחיונית ווההכללה היא 

קטן משקלו של עיקרון , ארגוןוככל שהמשרות הרלוונטיות קרובות יותר לליבה הדתית והאידאולוגית של ה

  .חופש הדת וההתאגדותמשקל רב יותר ל וניתן לתת, טנה הפגיעה ברווחת העובדיםהשוויון וק
                                                 

  ד" לפסה24-23 סעיפים  138
  .ד" לפסה26 סעיף  139
הוא סירב לקבוע כי היתה , כי יש להחזיר את התובעת לעבודתה,  הדין קבעאף כי בית,  אם כי אין לשכוח כי בעניין רוזנבאום 140

ד לדרוש דרישות "הפרה של חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וכן סירב לתת סעד הצהרתי כללי בנוגע לסמכותה של מועצת חמ
  .  לעיל והטקסט המלווה127, 12ש "ה' ר. דומות ממורי החינוך הממלכתי דתי
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 ההתאגדות הינו נרחב בישראל המתח בין שוויון ההזדמנויות בעבודה לחופש הדת ולחופש, כפי שהראנו

וצפוי כי הוא ילך ויתרחב עם הפיכתה של ישראל למדינה , במיוחד כתוצאה ממעמדה המוסדי של הדת במדינה

ניאו ליברלית ורב תרבותית המתבססת על ארגוני החברה האזרחית למתן שירותי חינוך ורווחה למגזרי 

כי המתח האמור ייפתר על ידי  ,לה מן הראויבנסיבות א. האוכלוסיה השונים על בסיס השתייכותם הקבוצתית

גם  שכן, על חשיבותו המיוחדת של עיקרון השוויון בדיני העבודהרב איזון בין האינטרסים השונים השם דגש 

 הגישה השווה לעבודה הבטחת זכותלורב תרבותית קיימת חשיבות ראשונה במעלה חברה פלורליסטית ב

         .לצדק חברתי ולקיום בצוותא, כבסיס לרווחהחברה לל בני הלכולזכויות ציבוריות אחרות 

  


