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חוזרים לחייך שוב - ד"ר דולב
מתי הייתה הפעם האחרונה שחייכת? מתקשה לזכור? ד"ר דולב ידאג להוציא את החיוך הפנימי

פתחמרפאת ד"ר דולב

דעות

ציפינו לקבל במחקר ימנים ושמאלנים. טעינו

שחר ליפשיץ
עודכן ב-20:00, 04 ביולי 2022 20:00, 04 ביולי 2022

עקוב

סטודנט דתי זכה בתביעה נגד אוניברסיטת תל אביב על כך שסדרת מפגשים

שאירגנה נערכו במסעדות לא כשרות. לכאורה, סיפור קטן, אבל עוצמת הרגשות

שהוא עורר היתה חריגה כל כך, עד שרם פרומן הגדיר אותה כ"הטלת פצצת

אטום על הציבור החילוני" ("הארץ", 18.6). אבל האם זה באמת המצב?

הצד של פרומן עושה לא מעט שימוש בכלי הזה של פסיקות בית משפט

המגינות על זכויותיו. כך בבג"ץ החמץ בבתי חולים, בסוגיית הכשרות בצה"ל

ובמקומות נוספים. למעשה, הפורום החילוני וגופים דומים שואפים להפוך את

בית המשפט לצעצוע הפרטי שלהם. בכל פעם שהם חשים שזכויותיהם מופרות,

או שהציבור שהם מייצגים מודר, הם עותרים. כאשר בית המשפט מכריע

לטובתם, הם מגינים עליו בחירוף נפש. אבל כאשר הצד השני עושה שימוש

באותם כלים ותובע כדי להגן על זכויותיו, הוא מוכפש ובית המשפט הופך לשק

חבטות. וזו אינה הפוזיציה היחידה שהפסיקה מנערת: פתאום אלה שרצו לעלות

על בית המשפט עם D–9, מקבלים פסיקה לטובתם. פתאום בית המשפט יודע

להגן גם על הזכויות שלהם.

האזינו לכתבה 1.0✕
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לכאורה זה עוד קרב במלחמת התרבות הישראלית, המקדמת אותנו לפילוג

לאוטונומיות, שלא לומר לקנטוניזציה של ישראל. מצד אחד הדתיים עם החוקים

שלהם, ובעבר השני — החילונים עם מדינת תל אביב שלהם. אבל מה לעשות,

שיש גם מחנה נוסף?

- פרסומת -

לפני כחודשיים הציגה ד"ר יוליה אלעד שטרנגר ממצאים שנותחו ממדד

ההסכמות של הקונגרס הישראלי. מדובר במחקר ארוך טווח שמדד יותר ממאה

פרמטרים, מהשאלה עם מי תרצה להתחתן ועד מי תרצה שיגור לידך — הכל

בחלוקה של ימנים, שמאלנים, דתיים, יהודים, ערבים. מהמדידה האחרונה עלה

כי 45% מהדתיים מעדיפים לעבוד רק עם דתיים. 28% מהדתיים יעדיפו לקנות

רכב יד שנייה מדתי ולא מחילוני, ו–21% יעדיפו שמי שיסייע להם בתיקון פנצ'ר

יהיה דתי. במקומות העבודה 45% מהדתיים יעדיפו לעבוד עם דתיים ו–58%

מהם יעדיפו לגור בשכנות רק עם דתיים.

זה לא רק דתיים: 49% מהחילונים אמרו שיעדיפו שכנים חילונים, ו–32%

מהשמאלנים יעדיפו לעבוד רק עם שמאלנים. 23% מהאשכנזים יעדיפו לקנות

רכב מאשכנזים (לעומת 4% בלבד ממזרחים) ו–36% מהימנים יעדיפו לגור

בשכנות עם ימנים בלבד.
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הנתונים חמורים יותר כאשר מדובר בערבים ויהודים: 54% מהיהודים יעדיפו

שיהודי יעזור להם לתקן פנצ'ר, ו–63% מעדיפים לקנות רכב יד שנייה מיהודים.

76% מהיהודים יעדיפו לגור בשכנות רק עם יהודים, ו–60% יעדיפו לעבוד עם

יהודים בלבד.

- פרסומת -

ד"ר דולב ילמד אותך לחייך מחדש
מתי הייתה הפעם האחרונה שחייכת?
מתקשה לזכור? ד"ר דולב ידאג להוציא

את החיוך הפנימי שלך החוצה

אלה נתונים קשים, ללא ספק, אבל הם מראים רק חלק מהתמונה. כי הממצאים

הללו עברו ניתוח מבוסס למידת מכונה, שנועד להסביר מיהם הגושים בחברה

הישראלית. ציפינו לקבל ימנים ושמאלנים, וקיבלנו ימנים, שמאלנים, וגוש

הסכמות.

כי הצד השני של המטבע — אלה שהיו מוכנים לגור בשכנות עם האחר, לתקן

לו את הפנצ'ר או לעבוד אתו — אלה, כך התברר, באים מכל שכבות

האוכלוסייה. היו שם מצביעי ליכוד ומרצ, מזרחים ואשכנזים, ערבים ויהודים,

דתייים, חרדים וחילונים. גוש חדש נולד בישראל — גוש ההסכמות.

כן, נראה שהחברה הישראלית מורכבת משלושה גושים גדולים: שניים שרבים

ביניהם, ושלישי שמורכב מכל חלקי האוכלוסייה — מצביעי ימין ושמאל, חרדים,

ערבים וחילונים — שמעוניינים בעיקר להגיע להסכמות.

- פרסומת -
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ולא מדובר בקבוצה קטנה. זהו התיאור המחקרי הראשון של גוש שספג כינויי

גנאי רבים בציבוריות הישראלית — מ"חולות נודדים", ועד "מתנדנדים". אבל

לפי המחקר ארוך הטווח שלנו, מתברר שזהו גוש קיים ואיתן, שמבקש לחיות

מתוך הסכמות ולא במחלוקת.

וגם בית המשפט צריך למצוא דרך לתת ביטוי לרצון הזה בהסכמות. שנים

שעותרים המייצגים את הקצוות זוכים לפרסום ולתרומות בכך שהם מגלגלים

סוגיות נפיצות לבתי המשפט. אלה מצדם, נאלצים להכריע, והם זוכים בהערכתו

של המנצח ושנאתו של המפסיד. אבל הבעיה היא, שהשנאה והאהדה האלה

שוחקות את כוחם של בתי המשפט. אם כל סוגיה ניתנה להכרעה דיכוטומית,

מעגל השונאים הולך ומתרחב, כשהמנצחים שוכחים את הצלחותיהם

והמפסידים נשארים עם הטינה לנצח. כך אנחנו, כחברה, הולכים ומפתחים

אנטגוניזם כלפי בתי המשפט ומצמצמים את כוחם להכריע באמת.

חייבים להציל את בתי המשפט ולשמר את כוחם כמכריעים בסוגיות

המשמעותיות של חיינו. לשם כך, עלינו להפסיק לשחוק אותם. עלינו לפתח דרך

נוספת ליישוב מחלוקות בהסכמה, לפחות בחלק מהמקרים.

בקונגרס הישראלי אנו מקדמים תרבות של הסכמה בחברה הישראלית.

בחודשים האחרונים אנו מפתחים את מודל המסכים הציבורי, שיאפשר גם לבתי

המשפט להיות חלק מן התהליך ולהביא עתירות ציבוריות להליך של בניית

הסכמות. מדובר בגישור שבו ישתתפו לא רק העותרים המקוריים אלא קולות

שונים מן החברה הישראלית שיוזמנו אל השולחן. הכלי החדש לא ישלול את

האפשרות של בית המשפט להכריע, כאשר הכרעה כזאת נדרשת, אולם הוא

יעשיר את ארגז הכלים של בית המשפט. במקום החלטה דיכוטמית לטובת אחד
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מן הצדדים, יוכל בית המשפט להשתמש בו כאמצעי לביסוס תרבות של שיחה

ופשרה.

אנחנו חייבים להישמע לקריאתו של הגוש הענק והדומם שמבקש להסכים על

דרכו בארץ הזאת, במקום להתקוטט בלי הפסקה. אנחנו חייבים לעשות את זה

מכיוון שאחרת, בתי המשפט יישחקו כל כך, עד שביום שנזדקק להם כדי להגן

על הזכויות הבסיסיות ביותר שלנו, הם כבר לא יהיו שם.

הכותב הוא פרופ' למשפטים, ממייסדי "הקונגרס הישראלי" וראש "מרכז

מנומדין" למשפט יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת בר־אילן

פרסומת:  אלמוגים מסתערת על פרויקטים של התחדשות עירונית בתל אביב

Recommended byכתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
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23:13הבעיה היא שה״הסכמות״ הן על זכויות החילונים15

0 3

חופש הדת של הדתיים מובן מאליו ואילו החופש מדת של החילונים הוא שנוי במחלוקת ולכן
על פי הכותב צריך לדון ולהתפשר עליו.

 
לדעתי, על נושאים כמו היכולת לנסוע שבעה ימים שבוע (כולל בתחבורה ציבורית),

להתחתן אם מי שרוצים או להתגרש בלי אנשי דת מטעם מהמדינה אין בכלל מה לדון, אלה
זכויות שצריך לקחת. 

22:13גדר גבוהה עושה שכנים טובים. הם שם אנחנו פה14

0 4

ממצאי המחקר אינם ראויים להתייחסות. במבחן המציאות דתיים מעוניינים לגור בשכונה
דתית עם שער שחוסם את הכביש לשכונה בפני רכב בשבת ועם מעליות שבת, ובית כנסת
קרוב, וחילונים מנסים להתרחק מכל ההגבלות האלה. רק יהודים מעטים יקנו רכב יד שניה
מערבי ומעטים עוד יותר מעוניינים בשכנים ערבים, אבל מה אכפת להם למלא שאלון שאין

לו ערך בעיניהם? האם הכותב נאיבי או אינטרסנט של מכון המחקר שלו?

22:06אתאיסט13

1 5

אני לא מעוניין לאכול אוכל כשר. ייתכן וארוחתי תכלול רק מרכיבים כשרים, אבל לא רוצה
חותמת כשרות על שום דבר שאני מכניס לפי. במה אני שונה מאותו סטודנט? למה הדעה

שלי חשובה פחות מאמונתו של מישהוא? אין כאן מקום לשום הסכמות. יש רק אפשרות
לחופש מלא. כל אחד יכול לנהוג לפי דעותיו ואמונותיו ברשות הפרט, בציבור לא צריך להיות

שום דבר דתי

22:06ביקורת לא-עמיתים12

1 5

"החברה הישראלית מורכבת משלושה גושים גדולים: שניים שרבים ביניהם, ושלישי שמורכב
מכל חלקי האוכלוסייה — מצביעי ימין ושמאל, חרדים, ערבים וחילונים — שמעוניינים

בעיקר להגיע להסכמות."
 

אז זהו, שספרתי שני גושים בלבד: כזה שמעדיף לחיות עם הדומים לו בכל פרמטר, וכזה
שזורם בהרבה. רק שניים, מלמלתי, ואז עלה בדעתי: אולי הכותב, שלא יודע לא

סטטיסטיקה ולא מודלים ממוחשבים אדפטיביים (=AI), מתקשה גם בעוד דברים? אולי הוא

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו
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קצת מנסה לעזור ללפיד? אני בעד מיכאלי ועבאס, אבל ובעיקר - משהו נראה קצת לא
אפוי. יש רפרנס למאמר המקורי?

21:55ברוך השם, אני אתאיסט11

1 8

על הסכמות ניתן לדבר במדינה דמוקרטית בלבד. כאשר תחת כינוי ״דמוקרטיה״ מתכוונים
לכך שאף אחד לא מאלץ אחר לנהוג בדרכיו , כלומר משאיר שאלות כמו דת, אמונה ותרבות
או לאום , ומינהגים ונוהגים הקשורים באלה , לתחום הפרט בלבד, והמדינה היא מדינה של
כל האזרחים - ללא ההבדל לאום, גת או מגדר. במדינה כזו גם לא יתכנו שטחים גיאוגרפיים

המצויים תחת שליטתה, אבל ״אינם חלק מהמדינה״. מדינה ששולטת על שטחים בהם
לתושבים אין זכויות גם זכויות אזרח וגם זכויות פרט מלאות, לא יכולה כמובן להיחשב

לדמוקרטית - גם אם יש שמכנים אותה ״הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון״

21:47מוישהמוישה10

3 11

אמרת "בר אילן" אמרת הכל.

21:36דייב9

2 7

"החברה הישראלית מורכבת משלושה גושים גדולים: שניים שרבים ביניהם, ושלישי שמורכב
מכל חלקי האוכלוסייה — מצביעי ימין ושמאל, חרדים, ערבים וחילונים — שמעוניינים

בעיקר להגיע להסכמות."
 

טעות. החברה הישראלית מורכבת משלושה גושים גדולים: שונאי ימנים, שונאי שמאלנים
ושקרנים.

21:35שוב השטיק המוכר8

3 14

חבורה של דתיים, עם מסורתי לקישוט, מסבירים לחילונים איך להתאחד כולם תחת הדת.

21:22אבן אל בלד7

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו
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0 14
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21:21חילונים בישראל "זבח" של פוליטיקאים לרצות החרדים6

1 6

העיקר לקיים קואליציות בכל מחיר !
העיקר להחזיק בשלטון !!! 

אפילו אם מזניחים את חופש הבחירה של החילוניים

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

עוד תגובות

תוכן שיווקימדדים של קסם

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu9Qu8b6ViaQhEfVJXOULMo3b0oSJRFMAIyLZ1Bh2tcraDssTeX4w0d42WcTmlf0e_zx1a0NO-e4vMIwexYH9Fn0_lR4rKDiYJpPn-yZ-AI3XsCAN7obfm1h86qxn1VI75uYbnTCKv86v-Ze39y3noPgREkRD60LwKv6IATuD5GASiU56Q9S6aol6qZtKPZw0l9SrIj5CVYJCch36JTlhDBCxBaBIPGdQSlotkiCw1D-8IjDEwQYd-5p3T7PTMoFHLTiDWPlPE7hV2zD4BRyzh6ZhcN-NT9cr7RmDasny3xNM-Zf0S_pkzRlDi47ZRqeyQziMJDC5ZVvLhtBWMArCbyOwH5DeqObIHNmwlIEr89-qFZT1CRY_9ywvfxT7VLz2HkdNTLCK91KazXz0O03OOaqAjIi9d86mFkQ5iR7v9yGNehrbs47O4lT7TV3x1UWng7orF_AF7CCojQlAWSDT7kD83ZNkan67RT2d4_FO9yixcfdnxYK8u0CjyQrGM4dFeR3-NSm-XFlhILR8bYeW9y2QNP9DuFbChcc1hSuZUXHUEjVkMVVXa8iwbBrZCK1gBJfW_2vRKenCtEE51xor323iuThHjwbFQhdBDnY5s0kbPrsBOG6FORy2Zjz-UAw9_18u3o3CvLIS3XuALkd9G56KzBm1gXU-t2kOApQumQ_Vgc2Dyho_GSJREA6U9L1MOkB-E9A9mBFplR8YxR-QUGlzbdjQJWNaKwJaxXAXrqVaiDm3hSKHOHoeIX_vCSYTc4L2xIuV-7AehgF7ppDfZd-NX_0ZXNot3NMwGNhQWMx9E&sig=Cg0ArKJSzKrMhDu-liXP&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJgJGX3ldxOg
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6052731087&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
mailto:?subject=%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D.%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95&body=https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-07-04/ty-article-opinion/.premium/00000181-c8ab-d7aa-adf5-ecffdb920000
mailto:?subject=%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D.%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95&body=https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-07-04/ty-article-opinion/.premium/00000181-c8ab-d7aa-adf5-ecffdb920000


23:33 ,4.7.2022 ציפינו לקבל במחקר ימנים ושמאלנים. טעינו - דעות - הארץ

https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-07-04/ty-article-opinion/.premium/00000181-c8ab-d7aa-adf5-ecffdb920000 10/12

5 השביתות הגדולות בשנים האחרונות
תוכן שיווקי

4 חברות בענף הסייבר עם זווית ישראלית
תוכן שיווקי

http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6052731087&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6053794979&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6052731087&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6053794979&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6051183280&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
mailto:?subject=%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D.%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95&body=https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-07-04/ty-article-opinion/.premium/00000181-c8ab-d7aa-adf5-ecffdb920000
mailto:?subject=%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D.%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95&body=https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-07-04/ty-article-opinion/.premium/00000181-c8ab-d7aa-adf5-ecffdb920000


23:33 ,4.7.2022 ציפינו לקבל במחקר ימנים ושמאלנים. טעינו - דעות - הארץ

https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-07-04/ty-article-opinion/.premium/00000181-c8ab-d7aa-adf5-ecffdb920000 11/12

5 דברים שכדאי לדעת על "חוק מור"
תוכן שיווקי

5 פסקי דין מהפכניים של בג״ץ בענייני תכנון ובנייה
תוכן שיווקי

http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6051183280&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6046178631&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6051183280&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6046178631&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
mailto:?subject=%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D.%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95&body=https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-07-04/ty-article-opinion/.premium/00000181-c8ab-d7aa-adf5-ecffdb920000
mailto:?subject=%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D.%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95&body=https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-07-04/ty-article-opinion/.premium/00000181-c8ab-d7aa-adf5-ecffdb920000


23:33 ,4.7.2022 ציפינו לקבל במחקר ימנים ושמאלנים. טעינו - דעות - הארץ

https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-07-04/ty-article-opinion/.premium/00000181-c8ab-d7aa-adf5-ecffdb920000 12/12

© כל הזכויות שמורות

רכשו מנוי

בלוגים

תנאי שימוש

צרו קשר

פרסמו באתר

שירות למנויים

להורדת האפליקציה

https://twitter.com/haaretz
https://www.facebook.com/haaretz
https://www.haaretz.co.il/promotions-page
https://www.haaretz.co.il/blogs
https://www.haaretz.co.il/misc/terms-of-use
https://www.haaretz.co.il/misc/contact-us
mailto:advertisinghaaretz@haaretz.co.il
https://service.haaretz.co.il/ServiceManager/apps/PrintService/enter.html
https://www.haaretz.co.il/st/inter/shivuk-digital/hebrew/mtm/haaretzapp.html
mailto:?subject=%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D.%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95&body=https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-07-04/ty-article-opinion/.premium/00000181-c8ab-d7aa-adf5-ecffdb920000
mailto:?subject=%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D.%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95&body=https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-07-04/ty-article-opinion/.premium/00000181-c8ab-d7aa-adf5-ecffdb920000

