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 ליברליזם במבחן המציאות  
 מאסר החייבים 

 משפטי-סטורייממבט ה
 
 

 , ד"ר זוהר מאור עמית:-מנחה

 אוניברסיטת בר אילן

 , ירושליםתמר צ'יןחניכה: 

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

מכון הנרייטה סאלד  
 המכון הארצי למח ר במדעי ההתנה ות

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Coat_of_arms_of_Israel.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Coat_of_arms_of_Israel.svg
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 שאלות המח ר
מובהקת למאבק בין הליברליזם לבין  העניין מאסר החייבים מהווה דוגמ

וטופית, לבין הרצון לנהל משק המעשיות, בין הרצון ליצור חברה שווה וא

הורה בג"ץ לבטל את  1994 משגשג ומדינה מתפקדת. לכאורה, בשנת

האם הליברליזם באמת ניצח  ,תשלום חוב. אך-האפשרות למאסר בשל אי

במקרה זה, או אולי, למרות מה שאנו חושבים, הניצחון הסופי נחתם 

דמות לטובת המעשיות? האם מאז ביטול מאסר החייבים נראית התק

דרדרות במספר המשלמים? אילו ערכים תבמצב החייבים, או שמא רק ה

בה אנו שמתנגשים בסוגיה זו,  ומה אנו יכולים ללמוד ממנה על החברה 

 חיים?
 

 מח רמטרות ה
לתאר את העליות והמורדות בשימוש במאסר החייבים במדינה  .1

 .שינויים אלה ותוצאותיהם ולנסות להבין את פשרם של  

 – מי ניצח במאבק לגבי מאסר החייבים – ענות על שאלת המחקרל . 2

 הליברליזם או המעשיות? 

בעזרת שאלה זו ברצוני לענות על שאלה רחבה בהרבה, ולכן גם קשה  .3

מבחן  – שוב ושוב בעולם המשפטי בישראל בהרבה, שאלה שנבחנת  

פי ערכים ל ע הליברליזם בראי המציאות. האם ניתן לנהל מדינה  

ומוסר ללא כל התחשבות בעובדות שבשטח? אילו ערכים גוברים? מהו  

אליו ניתן להתפשר עוד על זכויות האדם בכדי לבצע את  הגבול שעד  

 מה שצריך להתבצע?   
 

 שיטות העבודה
פסקי דין וכו', חקיקה והסבריה ודעת  –הצלבה של מקורות משפטיים  א. 

 ניתוח עיתונות(. הקהל )באמצעות  

 .ום התהליכים בהקשר ההיסטורי של מדינת ישראלמיק ב.

 ביצוע ראיון על מנת להבין את המצב כיום. ג. 
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 מהלך העבודה

 ומתאר  80-הפרק הראשון עוסק במאסר החייבים עד תחילת שנות ה

המנדטורית של מאסר  תאת הרצון של שר המשפטים לבטל את המורש

 . ההחייבים ואי הצלחת

 "הוא מתאר את הרקע לביטול  .ח והרקע לוהפרק השני עוסק בבג"ץ פר

 מאסר החייבים ואת הישרדותו למרות קביעת בג"ץ.

  ,הפרק השלישי עוסק בתהליכים שקרו מאז בג"ץ פר"ח ועד היום

מתאר איך בסופו של דבר בוטל מאסר החייבים ומה היו השלכות 

 הביטול על תהליכי הגבייה בארץ.

 העקרונית של הממצאים  בפרק הסיכום אני מנסה לנתח את המשמעות

 שגיליתי בעבודה.

 

 ממצאים / תוצאות

התוצאה בשטח היא  – התשובה לעבודת המחקר היא ,לאור העבודה

שהליברליזם ניצח מכיוון שמאסר החייבים כבר כמעט ולא בשימוש. אך, 

מצד שני המאסר בוטל רק אחרי שהוא גם לא היה מעשי, לכן קשה לומר 

 יצחון ערכי הליברליזם על המעשיות.שהסיבה לביטולו הוא בשל נ

 

 ממצאים נוספים שגיליתי במהלך העבודה:

שפעלו למען הנצחת  ,ד, סמויים מן העיןוקיימים כוחות חזקים מא א. 

 .מאסר החייבים

מערכת ההוצאה לפועל כיום לא מקבלת תנאים מספקים לגביית  ב. 

 .חובות

  .ים אלהג. לדעת הקהל השפעה גדולה על קבלת ההחלטות בנושא
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 מס נות ומחשבות לעתיד
הליברליזם  –עליהם דיברתי בעבודה  "המרכזיים שני השחקנים"בנוסף ל

י תוהמעשיות, קיים שחקן שלישי שלקח תפקיד מרכזי ביותר באפיון ש

העמדות בעניין, ואף על ההחלטה הסופית לגבי ביטולו של המאסר. 

קרים רבים אף הכריע ובמ ,לאורך התהליך כולו הקול היהודי עלה ונשמע

את הכף. מנחם אלון שהיה אחד העוסקים המרכזיים בתחום זה דאג 

להכניס את המורשת היהודית למשחק, לנתח את דעת התורה והפרשנים 

 בעניין ולהפכם לרלוונטיים לימינו כיום.

  

קלסית לדילמה מוסרית שבה אין שחור ולבן. את הנימוקים  הלפנינו דוגמ

נגד מאסר החייבים קל להבין, מדובר בהפרה של זכות לחירות, בעונש 

כלומר השבת החוב. אך ניתן גם  ,שאינו משרת את המטרה שלשמה נקבע

לראות את הצד המוסרי שבעמדה ההפוכה. יש ערך ביכולת להביט על 

ריאלי, בהבנה כי למרות אידיאלים  מצב קיים ולראות אותו במבט

ועקרונות גבוהים, קיימת מציאות אליה כולנו מחויבים. גם זו הבנה 

 ערכית וקשה אליה רובנו לא מסוגלים להגיע.

 

היות ועוד לא סיימתי את מלאכת כתיבת עבודה זו, עדיין אין ביכולתי 

לסכם את התהליך שעברתי ואת העבודה עצמה בצורה מספקת, אך אני 

כולה להגיד בבירור כי כבר הגעתי למסקנות רבות, גם כלליות וגם י

  :אישיות

  מסקנה אחת שהגעתי אליה היא שלא מספיק להיות אדם ערכי

 ומוסרי, אלא ההקשר המעשי תמיד חייב להיות נוכח. 

  מסקנה נוספת שהגעתי אליה היא שהמצב בחוק לא תמיד תואם

תהליכים במדינה שלנו למציאות בארץ, לטובה ולרעה. גיליתי שיש 

שאני בכלל לא מודעת לקיומם, שקיימות קבוצות שלמות באוכלוסייה 

שחיות באופן יומיומי את החלטות הממשלה אך אין להן קול להשפיע 

עליהן, אך מצד שני גיליתי כי לדעת הקהל יש השפעה בלתי ניתנת 

 לשיעור על ההחלטות שמתקבלות בבית המחוקקים.
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 עתי אליה במהלך תהליך המחקר הזה היא כי המסקנה העיקרית שהג

קיימים רבדים רבים בכל מצב נתון, שאין הסבר אחד לכל תופעה 

טווח ניתן להתחיל  מסוימת, וכי רק בעזרת מחקר מעמיק וארוך

 ולחשוף את הרבדים השונים ולהגיע לעומק העניין.

 

יש  ,מתוך עבודת המחקראליהן שהגעתי  ,לעניות דעתי, למסקנות אלה

שלכות רבות על החברה סביבנו, ועל שדה הדעת הספציפי בו עסקתי. ה

תחילה ניתן להסיק, כפי שציינתי קודם, כי קיימים כוחות מחוץ לכנסת 

המשפיעים על החקיקה בארץ, האליטה הכלכלית הצליחה להותיר על כנו 

שנה, גם כאשר פוליטיקאים  50-את מאסר החייבים במשך יותר מ

ה רבה כגון ד"ר פנחס רוזן והשופט חיים כהן פעלו ומשפטנים בעלי השפע

לבטלו. ניתן להסיק כי לעיתים בעלי ההון הם בעלי ההשפעה, לא כפי 

שאנו נוטים לרצות להאמין, כוחה של האליטה הכלכלית יכולה אף 

 לעלות על כוחם של הפוליטיקאים.

 

 תופעה נוספת שבלטה במהלך העבודה היא הנטייה של חברי כנסת ודוברי

ממשלה לדבר יפה, להבטיח הבטחות להכפיל ואף לשלש את התקציב של 

מערכת ההוצאה לפועל תוך מה שנים, אך בפועל התקציב רק הלך 

והצטמצם. אוזלת היד של מערכת השלטון הישראלית הוכיחה עצמה שוב 

ושוב, כאשר כל פעם מחדש לא הוקצה די תקציב למציאת פתרון ממלכתי 

ר לאחר הפסקת המאסר. כפי שהבהיר רשם הולם לבעלי חוב, בעיק

מערכת פועלת, לא קיים ההוצאה לפועל איתו שוחחתי, בתנאים בהם 

 200-שום סיכוי לטיפול נכון ומתאים בחייבים, כאשר רשם רואה כ

חייבים ביום, אין סיכוי שהוא יצליח לבצע "חקירת יכולת" מספקת, 

הוא נמצא בפגישה  ולמצוא לכל חייב את הפתרון ההולם ביותר למצב בו

 דקות בממוצע. 3-שעורכת כ

 

כבסיס לעבודת גמר בתיכון, ובתקווה בהמשך לפרסום  תשמשעבודה זו 

 במאמר אקדמי.


