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התחרנחלתרקאינהתלתידיםביןהאפלייהכיציינו,רביםתותחיםאילן.בברשנערךתיוחדבכנסהעליון

שופטינקטושבהםהענישה״צעדיתאונונר:פרש׳כוח.הפעלתידיעלהחרדיםאתיחנךלאברץוכיהחרדי

בג
״ץ

הספרדיות״הבנותשלוהאפליהההדרהמיגורלכישלוןהביאורק

פזישראלאורי

JJהיתהעמנואלפרשתהאם

fflrnבהתנגשותמיםפרשתקו

המש־לביתהחרדיהציבורבין

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$,מחש־אחתרקהיאהעליון

אלות

$TS1$מחשאלות$TS1$

$DN2$מחשאלות$DN2$במוקדשעמדוהמעניינות

שנערךהאקדמייםהדיוניםיום

בר־אילן.באוניברסיטתהשבוע

הועלתהלחוק׳קודש׳ביןבכנס

משורהנוקבתענייניתביקורת

בתחוםמחקראנשישלארוכה

והאנת־הסוציולוגיההמשפט,

רופולוגיה

$TS1$והאנתרופולוגיה$TS1$

$DN2$והאנתרופולוגיה$DN2$שופטיפסיקתעל

הא־בפרשתוהתנחלותםבג״ץ

פליה

$TS1$האפליה$TS1$

$DN2$האפליה$DN2$בביתוהדתיתהעדתית

בי־יעקב״,״ביתלבנותהספר

שוב

$TS1$בישוב$TS1$

$DN2$בישוב$DN2$במשלוחשעיצומהעמנואל

במפגןהסוהרלביתהבנותהורי

וסיומהאלפיםמאותשלראווה

כביתהמפלההמסגרתבהקמת

ידיעלמתוקצבלאפרטיספר

החינוך.משרד

לרא־יצרההזו״הפרשה

שונה

$TS1$לראשונה$TS1$

$DN2$לראשונה$DN2$הס־ביןחזיתיעימות

מכות

$TS1$הסמכות$TS1$

$DN2$הסמכות$DN2$הסמכותלביןהדתית

אמרהמדינה״,שלהממלכתית

הפקו־דיקןרייך,אריהפרופ׳

לטה

$TS1$הפקולטה$TS1$

$DN2$הפקולטה$DN2$״ישבבר־אילן.למשפטים

מיותרהיהשהעימותהחושבים

איןהמנצח.היהמיברורולא

גי־עםהחרדיםשהפגנותספק

בורי

$TS1$גיבורי$TS1$

$DN2$גיבורי$DN2$לכלאשהולכיםהקהילה

לעמדהחיזוקהיוואמונתםעל

שיפוטבסמכותהלא־מכירה

אתאכפההמדינהאךהמדינה,

נרתעה״.ולאסמכותה

הכהן,אביעדד״רלדעת

כהלכה׳׳נוערעמותתאתשייצג

מכסותשל״התופעהבפרשה,

מזרחייםותלמידותלתלמידים

החרדי,הציבוראתגםמטרידה

פק־׳חולץלשמשיכולובג״ץ

קים׳

$TS1$פקקים׳$TS1$

$DN2$פקקים׳$DN2$בסוגיותהחרדילציבור

שוקיד״רהסבירמנגד,כאלה״.

למשפטיםמהפקולטהשגב,

אינו״בג״ץכינתניהבמכללת

להוריםלגרוםהזרועבכוחיכול

לה־החרדיולציבורבעמנואל

פנים

$TS1$להפנים$TS1$

$DN2$להפנים$DN2$פסו־באפליהמדוברכי

לה.

$TS1$.פסולה$TS1$

$DN2$.פסולה$DN2$מכלולאתלוקחיםכאשר

בחשבון,הפרשהשלהנסיבות

ההחלטהכיצדלראותקשה

במאסרהדיןפסקאתלאכוף

למען׳סעדבגדרהיאההורים

בג״ץ״.אמוןשעליוהצדק׳

מאו־אייל,עדיד״רגם

ניברסיטת

$TS1$מאוניברסיטת$TS1$

$DN2$מאוניברסיטת$DN2$כיסבורבר־אילן

לפתורכשניסוטעו״השופטים

לפ־במקוםכולו,הסכסוךאת

תור

$TS1$לפתור$TS1$

$DN2$לפתור$DN2$הבנותאפלייתסוגייתאת

אליו...פנושלשמההספרדיות

היאאםגםהמדינה,התערבות

בד־להיותחייבתלאמוצדקת,

חייה

$TS1$בדחייה$TS1$

$DN2$בדחייה$DN2$השני,הצדשלמוחלטת

כפ־מניעיוובתיאורבהשחרתו

סולים״.

$TS1$.כפסולים״$TS1$

$DN2$.כפסולים״$DN2$מדי־ברקפרופ׳ואילו

נה,

$TS1$,מדינה$TS1$

$DN2$,מדינה$DN2$למשפטיםהפקולטהדיקן

סבורהעברית,באוניברסיטה

האקד־ולאנשי״לשופטיםכי

מיה

$TS1$האקדמיה$TS1$

$DN2$האקדמיה$DN2$להעריךטוביםכליםאין

שלהחברתיותההשלכותאת

הדין״.פסקי

בפסיקתמובנההפרדוקס

בג׳׳ץ

גב־דןד״רשלהרצאתו

תון

$TS1$גבתון$TS1$

$DN2$גבתון$DN2$ומשפטיםחינוךמהחוגים

הפכהתל־אביבבאוניברסיטת

לקהלקומית״״אתנחתאלמעין

שמ־פסק״בג״ץבכנס.שנכח

טרות

$TS1$שמטרות$TS1$

$DN2$שמטרות$DN2$לעולםנוגעותהחינוך

התלמידהגיעממנוהתוכן

חייוואורחמורשתו-לתרבותו,

שמטרותמכךהתעלמותתוך

החינוךלתוכניותנוגעותאלה

הואעצמם״,הספרלבתיולא

המובנההפרדוקסעלהצביע

אדמו־״השופטבג״ץ.בפסיקת

נד

$TS1$אדמונד$TS1$

$DN2$אדמונד$DN2$,בערכיםלצורךמתייחסלוי

שה־מכךומתעלםשוויוניים

חינוך

$TS1$שהחינוך$TS1$

$DN2$שהחינוך$DN2$יעקב׳׳ביתהספרבבית

בערכיםכלליעסוקלאעצמו

שוויוניים״.

שופטישלהתעלמותםעל

העובדתיתמהמציאותבג״ץ

מניפרופ'עמדעמנואלבפרשת

המש־לתורתמומחהמאוטנר,

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$לדבריו,ת׳׳א.באוניברסיטת

לסמוילעיןהגלויביןמתח״יש

אפליהישהגלוי,ברובדמהעין.

מזרחיות.תלמידותשלבוטה

השטח,לפנימתחתשלברובד

עלהבחנהשישהחרדיםטוענים

לאבג״ץדתיות.רמתשלבסיס

של׳הרמנויטיקהשלבאופןפעל

מהעין,הסמויאתבחןולאחשד׳

הסו־פניעללעבורמיהראלא

גיה

$TS1$הסוגיה$TS1$

$DN2$הסוגיה$DN2$.בפרשתמזההמאוטנרהזו״

שתיביןההתנגשותאתעמנואל

והחילונית,החרדיתהתרבויות,

הלימודית.לפרקטיקהביחס

שמייחסיםשהחשיבות״מכיוון

המפגששונה,כההזהלמונח

להי־יכוללאהזה־תרבותיהבין

גמר

$TS1$להיגמר$TS1$

$DN2$להיגמר$DN2$בתאונה״.אלא

העני־צעדימאוטנר,לדברי

שה

$TS1$הענישה$TS1$

$DN2$הענישה$DN2$רקבג״ץשופטינקטושבהם

ההדרהלמיגורלכישלוןהביאו

הספרדיות.הבנותשלוהאפליה

שברגעמראהההיסטורי״הניסיון

פרקטיקותלשרשמנסהשמדינה

זהפליליתפעולהשלבדרך

חרוץ״,בכישלוןמסתייםתמיד

שנ־״מהמאוטנר.פרופ׳אמר

ראה

$TS1$שנראה$TS1$

$DN2$שנראה$DN2$פליליתענישהיעילהכי

פר־עלמופעלתהיאכאשר

קטיקות

$TS1$פרקטיקות$TS1$

$DN2$פרקטיקות$DN2$הואודתיות,תרבותיות

בג״ץהזוהסקאלהעליעיל.לא

מאודמהרהגיעעמנואלבפרשת

הא־אתוראינופלילית,לענישה

סון

$TS1$האסון$TS1$

$DN2$האסון$DN2$עינינו״.לנגדהזה

בפניהספרדיםהתרפסות

האשכנזים

הספרבביתההוריםהאם

שמידתאוגזעניםהםבעמנואל

הספרדיותהבנותשלהדתיות

הוריבעיניטובהמספיקלא

החסידית־הא־המגמהבנות

שכנזית,

$TS1$,החסידיתהאשכנזית$TS1$

$DN2$,החסידיתהאשכנזית$DN2$זיסוביץ׳חייםשאל

בסוףשנערךהעגול׳ב׳שולחן

מעמותתללוםיואבאתהיום

החר־״החברהכהלכה׳.׳נוער

דית

$TS1$החרדית$TS1$

$DN2$החרדית$DN2$אנ־ישאבלגזענית,איננה

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$כשלאהקופוןאתשגוזרים

ובכךספרדיותבנותמקבלים

שלהםהחינוכיהמוסדנחשב

שלבנותשאפילולאליטיסטי,

להתקבלמבקשותש׳׳סאנשי

לי״כואבללום.הסביראליו״,

מצפהשאתהכהורה,יואבעליך

אשכ־חינוךלמוסדותלהיכנס

נזיים

$TS1$אשכנזיים$TS1$

$DN2$אשכנזיים$DN2$הטיחאותך״,רוציםשלא

יו״רפירון,שיהרבבללוםמנגד

זה״מהחינוך׳.׳הכולעמותת

הת־ועלכקהילהעליכםאומר

פיסה

$TS1$התפיסה$TS1$

$DN2$התפיסה$DN2$שלכם?!״.הדתית

החסי־במגמהההוריםנציג

דית

$TS1$החסידית$TS1$

$DN2$החסידית$DN2$וינב־יצחקלכלא,שנכנסו

רג,

$TS1$,וינברג$TS1$

$DN2$,וינברג$DN2$והקריט־יתכןכיבדיוןהודה

ריונים

$TS1$והקריטריונים$TS1$

$DN2$והקריטריונים$DN2$החסידיתלמגמהלקבלה

"אצלנוזרות.בעינייםמזעזעים

בניגודבבית,מתחילהחינוך

שבהםהאחריםהמקומותלכל

הספרלביתהילדיםאתזורקים

כש־שרוצים.מהאיתםשיעשו

בג״ץ

$TS1$כשבג״ץ$TS1$

$DN2$כשבג״ץ$DN2$הואהחרדיבחינוךמתערב

אנחנואיךבכללאותנומביןלא

בעיתונותהילדים.אתמחנכים

ואיןרצחאיןאונס,איןשלנו

יל־מגדליםאנחנוככהגניבה.

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$.בחממה״

״אנחנוכיטעןאףפירוןהרב

כשמדבריםקלהעבודהעושים

בדיבורנוהחרדיחינוךעלרק

המקצו־מעיסוקיהאפליה.על

עי,

$TS1$,המקצועי$TS1$

$DN2$,המקצועי$DN2$בתיכוניםהמיוניםמערכת

לק־בהתאםעומדתלאגןברמת

ריטריונים

$TS1$לקריטריונים$TS1$

$DN2$לקריטריונים$DN2$הישראלי,החוקשל

ציו־לפיזהאתעושההיאכי

נים

$TS1$ציונים$TS1$

$DN2$ציונים$DN2$בגללאבלאחרים.ומדדים

קוויעםבאוכלוסייהשמדובר

מלכנותנמנענומסוימים,לבוש

הבהגזענות.שלבתופעהאותם

כאילושוואבמצגנעסוקולא

חברההיאהישראליתהחברה

ואפליות,הדרהונטולתבריאה

חשוכים׳׳אנשיםנותרוורק

בג
״ץ

בעמנואללהוריםלגרוםהזרועבכוחיכולאינו

פסולה.באפליהמדוברכילהפניםהחרדיולציבור

לראותקשהבחשבון,הפרשהשלהנסיבותמכלולאתלוקחים

היאההוריםבמאסרהדיןפסקאתלאכוףההחלטהכיצד

בג״ץאמוןשעליוהצדק׳למען׳סעדבגדר

ללוםיואבבנימיו,אורליד״רדהאן,יוסיד״רויינברג,יצחקפינםקי,יהודהפיתן,שיהרבלשמאל:מימיו
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בעמנואל,אי־שםמשמעתרתי

הנוקטיםהגלובוסעלכיחידים

להי־באמתרוציםאםבאפליה.

לחם

$TS1$להילחם$TS1$

$DN2$להילחם$DN2$החינוךבמערכתבאפליה

נמ־שהיאלדעתעלינובארץ,

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$ברורהחינוך.מערכתבכל

עולהבושהדירהשבאזור

אפ־שלבעיהאיןשקל,מיליון

ליית

$TS1$אפליית$TS1$

$DN2$אפליית$DN2$.אתיופים״

יוסיד״רחיזקדבריואת

למשפטיםמהמכללהדהאן,

פה״ישכישאמרברמת־גן,

הי־החברהשלבעייתימצג

שראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$החשוךאתשמצאה

בספרותהמתמצהכלהמפלה.

מדי־שהיתהיודעהחינוכית

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$היתהובפועלאינטגרציה

האינטגרציה.בתוךסלקציה

היוחולדאירוןשלספרובבית

בתוךומתחלקיםילדיםמגיעים

ולאצייץלאאישהספר.בית

וישלבג״ץ,עתירהאזהגיש

מוגשתהיתהשאםחשדלי

כלום.קורההיהלאעתירה

הגימנסיהיו״רשנתייםלפני

שבעקבותהחליטבהרצליה

להימנעממליציםהםהתחרות

למרותמהדרוםילדיםמלקחת

מיחידתכסףלהםיעלהשזה

אוכלוסיהליצורכדיהתקצוב

אלהבגימנסיה.הומוגניתיותר

וה־מהמקצועידוגמאות,שתי

כללי.

$TS1$.והכללי$TS1$

$DN2$.והכללי$DN2$הםהחרדיםהזה,במובן

מצהיריםהםכיטיפשיםקצת

גלויבאופןהזאתהאפליהעל

היאמהאפליהחלקואילומדי,

רלוו־בלתיבמאפייןההסתרה

אנטי.

$TS1$.רלוואנטי$TS1$

$DN2$.רלוואנטי$DN2$מוסדותאתכשנבדוק

מאחוריבארץהרביםהחינוך

אפליהישרלוואנטי,הבלתי

רלוואנטית׳׳.

בסגנונותמכירההמדינה

שוניםחינוך

בפאנל,החינוךמשרדנציג

עומקעלעמדפינסקי,יהודה

בפר־למעלהשצפההבעיה

שת

$TS1$בפרשת$TS1$

$DN2$בפרשת$DN2$.מכירה״המדינהעמנואל

ייחודיותשלשוניםבסגנונות

הציבורבכללותו.בציבוריות

מתפצליםוהדתי־לאומיהחרדי

שו־סוגיםשלקטניםלרסיסים

החברה

$TS1$שוהחברה$TS1$

$DN2$שוהחברה$DN2$.המדינההישראלית

ההתפצלותאתלהםמאפשרת

היכולתאתלעצמהיצרהובכך

החינוך.סוגילכלמענהלתת

המחוי־רמתמההיאוהשאלה

בות

$TS1$המחויבות$TS1$

$DN2$המחויבות$DN2$לכלתקציביתהמדינהשל

לכלהאםהאלה?המוסדות

המדינהלהיפתחשרוצהרסיס

החינוךשרכסף?לחלקחייבת

הדיו־בכלהעמידסערגדעון

נים

$TS1$הדיונים$TS1$

$DN2$הדיונים$DN2$אתהאחרונההשנהבחצי

במרכז״.הזאתהשאלה

דהאןד״רעםהסכיםפינסקי

הילדיםכלפישלנוש״האחריות

ול־החינוך״,מסגרותכלפיולא

דבריו,

$TS1$,ולדבריו$TS1$

$DN2$,ולדבריו$DN2$לאפשרהחליטההמדינה

הפנימיתהדתיתהייחודיותאת

בתיעודישכיהספר,בתיבתוך

לכןוכאלה.כאלהייחודייםספר

האםכעתבודקהמדינהמבקר

הח־בחינוךמובניתאפליהיש

רדי

$TS1$החרדי$TS1$

$DN2$החרדי$DN2$ברורשכן,יתבררואם

אתלתקצבלהמשיךנוכלשלא

החרדי״.החינוך

הע־המשפטביתשופטת

ליון

$TS1$העליון$TS1$

$DN2$העליון$DN2$הגיבהדורנרדליהבדימוס

״לאבאומרה:שהתנהללפאנל

הוציאהמשפטשביתאהבתי

זהההורים.נגדמאסרפקודת

דורנרהשופטתאךקיצוני.עניין

ההו־נציגטענתאתדחתהגם

רים

$TS1$ההורים$TS1$

$DN2$ההורים$DN2$עמנואלשבפרשתוינברג

למ־החוקביןהתנגשותהייתה

צוות

$TS1$למצוות$TS1$

$DN2$למצוות$DN2$,אתלדחותישולכןהתורה

עלפהמדברים״לאהבג״ץ.צו

היאכשרות״,אווהיתראיסור

בתמקבליםהאם״אלאאמרה,

המוני,סירובכשישהספר.לבית

קבוצהכלאםכימאוד.רעזה

רוצהשהיאמהלקייםתרצה

המשפטביתשלדיןפסקיולא

יותרתהיהולאנתפרקאנחנו

מדינה״.

שברגעמראהההיסטורי"הניסיוןמאוטנר:פרופ׳

שלבדרךפרקטיקותלשרשמנסהשמדינה

חרוץ״בכישלוןמסתייםתמידזהפלילית

קיצוניענייןזההתלמידות*הורימאסרפקודתהוציאשבגאהבתילאדורנר*דליהבדימוסהשופטת

החרדי"לציבורפקקים׳׳חולץלשמשיכול״בג״ץהכהן.אביעדוד״רללוםיואב
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