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מטרת הפרסום הזה
נושאי� הקשורי� לחופש הדת הגיעו לכותרות הראשיות בעול� כולו, מרדיפה של מיעוטי� דתיי� ועד 

לפרסומי� שסובבי� סביב סגידה דתית, אמונות, פולחני�, ביטוי, התכנסות, לבוש, סמלי�, חינו	, רישו� 

ואפליה במקו� העבודה.

ע� זאת, רבי� לא מביני� איזה זכויות מסווגות תחת הכותרת של חופש הדת או האמונה או מה 

פירושו האמיתי של המונח. פרסו� זה מיועד לסייע להבנת הזכות לחופש הדת או האמונה ומשמעותה 

במסגרת העקרונות האוניברסליי� של זכויות האד� והחוק הבינלאומי לזכויות האד�.
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עמוד 1

 ל. רון האברד, 
סיינטולוגיה וחופש הדת

חופש הדת וסובלנות דתית תמיד היו עקרונות חשובי� בלב לבה של סיינטולוגיה. בעיקרי האמונה של 

סיינטולוגיה מה�18 בפברואר 1954, שנכתבו על�ידי ל. רו� האברד, המייסד של דת הסיינטולוגיה, נאמר:

אנו, בני הדת, מאמיני�: שלכל בני האד� יש זכויות שלא נית� לשלול מה� לבחור את התחומי� 

הדתיי� שלה� ולעסוק בה�.

בכתבי� ובהרצאות שלו מר האברד עסק לעתי� קרובות בקידו� חופש דתי ובהגנה עליו, ובסובלנות 

דתית לחברי כל הדתות. לדוגמה, בספרו 'הדר	 אל האושר', התקנו� המוסרי החילוני שהוא יצר, הוא כתב:

העצה הבטוחה ביותר שאד� עשוי לתת לאחר בנושא הזה תהיה זאת שפשוט תקבע את זכותו של אד� 

להאמי� במה שהוא בוחר. אד� חופשי להציג את אמונותיו כדי שיסכימו עליה�. הוא נמצא בסכנה 

כשהוא רוצה לתקו� את אמונותיה� של אחרי�, ונמצא בסכנה הרבה יותר גדולה כשהוא תוק� אות� 
ורוצה לפגוע בה� בגלל אמונותיה� הדתיות.1

כמו כ�, במהל	 קיומה סיינטולוגיה היתה מעורבת בפעילויות כדי לקד� ולהג� על חופש הדת ברחבי 

העול� עבור כול�. סיינטולוגי� מסורי� לעיקרו� הזה כפי שמעידה התחייבות שלה� "לתמו	 בחופש 
הדת" למע� "טובת הכלל".2
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עמוד 3

 ההכרזה לכל באי עולם 
 בדבר זכויות האדם 
והמגילה הבינלאומית 

של זכויות האדם
המאבק למע� חופש הדת נמש	 אלפי שני�. ע� זאת, היצירה של התחייבויות חוקיות בינלאומיות בנושא 

של זכויות האד�, כדי להגדיר זכויות אלו ולהג� עליה�, לא התרחשה עד שלא אומצה ההכרזה לכל באי 

עול� בדבר זכויות האד� ("ההכרזה לכל באי עול�") ב�1948, המכריזה בסעי�  18: "כל אד� זכאי לחופש 

המחשבה, המצפו� והדת".

ההכרזה לכל באי עול� נוצרה בתגובה לזוועות השואה במלחמת�העול� השנייה. לפני השואה, רבי� 

טענו שזכויות האד� ה� עניי� פנימי, שעל הממשלה בכל מדינה לפקח עליה� ולאכו� אות�. הגישה הזו 

השתנתה ככל שהעול� למד על היק� הזוועות, מה שהוביל להקמת תנועה לזכויות אד� שמוגנות באופ� 

בינלאומי, שה� אוניברסליות ושלא נית� לשלול אות�.

החשיבות של חופש הדת כזכות אד� עיקרית אומצה על�ידי הקהילה עולמית בהכרזה לכל באי עול�. 

כבר במשפט הראשו� של המבוא, ההכרזה לכל באי עול� אומרת ש�"הכרה בכבוד הטבוע ובזכויות השוות 

שלא נית� לשלול אות� של כל החברי� במשפחת בני האד� היא היסוד לחופש, צדק ושלו� בעול�". 

ההכרה הזו בכבוד הטבוע באנושות היא שהפכה להיות הכוח המניע בהגנה על חופש הדת וכל זכויות 

האד�, ובקידו� שלה�.

(או"�) העבירו אמנה שאפשר לאכו� אותה באופ� חוקי, האמנה  ב�1966, האומות המאוחדות 

הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות (אמנה), שהרחיבה את היריעה של הזכות לחופש הדת או 

האמונה, וסיפקה לוועדה לזכויות האד� (גו� של מומחי� עצמאיי� לזכויות האד�) את הכוח לפקח על 

יישו� האמנה. האמנה נכנסה לתוק� ב�1976. האמנה הזאת, ההכרזה לכל באי עול� והאמנה הבינלאומית 

בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (ICESCR), יוצרות את המגילה הבינלאומית של זכויות האד�.

ההכרזה של האו"� על מיגור כל הצורות של חוסר סובלנות ואפליה על רקע של דת או אמונה, שאומצה 

על�ידי העצרת הכללית של האו"� ב�1981, נועדה לבטא את העמדה הנחרצת של האו"� נגד אפליה על 

רקע דתי וחוסר סובלנות דתי. היא ג� מפרטת את הזכויות הנרחבות שנכנסות תחת הקטגוריה של חופש 

הדת באמצעות הפגנת אמונותיו הדתיות של האד�.
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עמוד 5

זכות אדם אוניברסלית
חופש הדת או האמונה היא זכות בסיסית של כל אד�. זוהי זכות אוניברסלית שחלה על כל האנשי� 

במידה שווה בכל מקו�, ללא הבדל מי ה�, היכ� ה� גרי�, גיל�, מינ�, הגזע או המוצא האתני שלה�, 
ובמה ה� מאמיני� או לא מאמיני�.3

חופש הדת או האמונה הוא חבילה נרחבת של זכויות המכסה ספקטרו� רחב של סוגיות נפרדות שיש 

ביניה� קשר. הזכות לחופש הדת או האמונה כוללת את חופש המצפו� והמחויבות לדת או לאמונה לגבי כל 

עניי�.4 זאת אינה זכות הניתנת על�ידי הממשלה, אלא זכותו המולדת של כל אד�. כפי שהונצח בהכרזה 

לכל באי עול� בדבר זכויות האד� "כול� נחנו בכבוד ובמצפו�".

הזכות לחופש הדת או האמונה שזורה באופ� מהותי ובאופ� שלא נית� להפרדה בזכויות בסיסיות 

אחרות, לרבות הזכות לחופש הביטוי והדעה, החופש להתאספות, והעקרונות האוניברסליי� של אי�אפליה 

ושוויו� עבור כול�.

חופש הדת או האמונה מביא תועלת לכול�. זהו אמצעי, באמצעות מעשי� המבוססי� על אמונה, 

להשיג דמוקרטיזציה, רבגוניות וביטחו�; חופש הדת ג� מצמצ� את העוני באמצעות פיתוח חברתי וכלכלי. 

הוא נמצא בלב העקרונות הדמוקרטיי� שתורמי� לחברה חופשית ופתוחה, למוסריות, לשקיפות, ולשלטו� 

החוק, ליחס אתי כלפי אחרי�, לשלו� ולקידו� זכויות אד� אחרות.

בניגוד לכ	, הגבלות על הזכות לחופש הדת תורמות לקיטוב ולאפליה בי� קהילות, מערערות את 

הדמוקרטיזציה והביטחו�, ומעודדות קבוצות קיצוניות.
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עמוד 7

הגל הגואה של 
מתקפה עולמית

כיו� הזכות לחופש הדת או האמונה נמצאת תחת מתקפה ברחבי העול�. מחקר עולמי שנער	 על�ידי מרכז 

המחקר הדתי התמקד ב�197 מדינות וטריטוריות המהוות 99.5 אחוזי� מאוכלוסיית העול�. הוא מוצא 

שכחמישה מיליארד אנשי�, 75 אחוז מאוכלוסיית העול�, חיי� בארצות שבה� יש הגבלות ממשלתיות 

קשות על דת או עוינות חברתית קשה הקשורה לדת, אשר לעתי� קרובות מופנות כלפי מיעוטי� דתיי�.

באופ� מדאיג, ההגבלות המחמירות האלה נגד חופש הדת התגברו ברחבי העול�. הדו"ח מספק ראיות 

מוצקות שהרמה המתגברת של הגבלות על חופש הדת התרחשה בכל אחד מחמשת האיזורי� מרכזיי� 
של העול�.5
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עמוד 9

חובקת כול ומוחלטת
הזכות לחופש הדת או האמונה היא חובקת כול ומוחלטת. זוהי חירות בסיסית אשר כוללת בתוכה את 

כל הדתות והאמונות. היא מגנה על אמונות תאיסטיות, לא�תאיסטיות ואתאיסטיות, וג� על הזכות לא 
להפגי� שו� דת או אמונה.6

כפי שציינה ועדת האו�� לזכויות האד� בפרשנות המקיפה שלה של הזכות לחופש הדת במסגרת 

מגילת הזכויות של האו��, יש לפרש את המונחי� אמונה ודת בצורה נרחבת. ה� לא מוגבלי� לדתות 

המסורתיות, או לדתות ואמונות בעלות מאפייני� ממסדיי� או לעיסוקי� דתיי� המקבילי� לאלה של 

הדתות המסורתיות. הזכות לחופש האמונה כוללת דתות חדשות ומיעוטי� דתיי� שעשויי� להיות חשופי� 
לעוינות מהקהילה הדתית השלטת.7

שגיאה נפוצה בהגדרה של דת זאת העובדה שאמונה באלוהי� נחוצה כדי שמשהו ייחשב לדת. הדוגמאות 

הבולטות ביותר נגד הטענה הזאת הוא הבודהיז� הקלסי, שאינו כולל אמונה באל כלשהו, והינדואיז� 
שיש בו ריבוי אלי�. הגדרה מוגבלת כזאת סותרת את זכויות האד� הבסיסיות.8
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עמוד 11

זכות מוחלטת וללא 
תנאי לאמונה

לאד� יש זכות מוחלטת וללא תנאי להחזיק בכל דת או אמונה. אסור להגביל אמונות בשו� פני� ואופ�.8

החוק הבינלאומי לזכויות האד� אינו מאפשר שו� מגבלות משו� סוג על החופש להחזיק או לאמ� דת 

או אמונה לפי בחירתו של האד�. החופש הזה מוג� ללא תנאי, כמו ג� הזכות להחזיק בדעות ללא התערבות 

או הפרעה. בהתא� לזכויות האלה, אסור לכפות על איש להביע דבקות בדת או באמונה. כמו כ�, אסור 
לדרוש מאיש להכריז על אי�דבקות באמונות דתיות לש� העסקה, או תועלת חברתית או כלכלית אחרת.10
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עמוד 13

שני ממדים
לחופש הדת יש שני ממדי�. הוא כולל את זכות� של יחידי� ואת הזכות של קהילות דתיות לעסוק בדת� 

או להפגי� אותה באופ� פומבי או פרטי, באמצעות "תפילה, קיו� מצוות, עיסוקי� דתיי� והוראה".11

הממד הראשו� עוסק בזכויותיה� של יחידי� להפגי� בחופשיות את דת� או אמונת�. הממד השני 

עוסק בזכויות של קבוצות דתיות המייצגות קהילה של מאמיני� להפגי� את דת� באמצעות טקסי� דתיי� 

ומנהגי קהילה, ולהבטיח את ענייני הדת הפנימיי� שלה� באמצעות מוסדות וגופי� חוקיי�.
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עמוד 15

החופש להפגין דת או אמונה
החופש להפגי� דת או אמונה באמצעות תפילה, קיו� מצוות, עיסוקי� דתיי� והוראה כולל טווח רחב 

ומגוו� של פעולות אשר מוגנות ג� לגבי יחידי� וג� לגבי קהילות דתיות. יש לבחו� את הקשר של הפעולות 
האלה ע� דת או אמונה כל מקרה לגופו.12

צורות הביטוי הבאות של דת מייצגות פעולות דתיות שקיבלו הכרה בינלאומית כשייכות לתחו� של 

חופש הדת ומקבלות הגנה בתור שכאלה. פעולות כאלה כוללות אבל אינ� מוגבלות, לחירויות הבאות:

• להתפלל או להתאס� בהקשר לדת או לאמונה, להקי� מקומות למטרות אלו ולהחזיק בה�.	

• להקי� מוסדות מתאימי� לצדקה ולמטרות הומניטריות ולהחזיק במוסדות כאלו.	

• ליצור ולרכוש מאמרי� וחומרי� הקשורי� לטקסי� או למנהגי� של דת או אמונה במידה נאותה, 	

ולהשתמש בה�.

• לכתוב, לפרס� ולהפי� פרסומי� רלוונטיי� בתחומי� אלו.	

• ללמד דת או אמונה במקומות שמתאימי� למטרה זו.	

• לבקש ולקבל תרומות כספיות או אחרות מרצו� מאנשי� וממוסדות.	

• להכשיר, למנות ולבחור מנהיגי�, מנהיגי� דתיי� ומורי� לפי הצור	 מתוק� הדרישות והסטנדרטי� 	

של כל דת או אמונה.

• לקיי� מצוות של ימי מנוחה, ולהקפיד על חגי� וטקסי� דתיי� בהתא� למצוות בדתו או באמונתו 	

של האד�.

• לבסס ולקיי� תקשורות ע� אנשי� וקהילות בנושאי דת ואמונה ברמה הלאומית והבינלאומית.13	

המושג של תפילה או פולח� חל על טקסי� ופעולות טקסיות המבטאי� אמונה באופ� ישיר, כמו ג� 

עיסוקי� שוני� החיוניי� לפעולות כאלה, כולל בניית מקומות פולח�, השימוש בנהלי� של טקסי דת, 

חפצי פולח� דתיי� והצגת סמלי�.

קיו� המצוות והעיסוקי� הדתיי� של הדת או האמונה עשוי לכלול לא רק פעולות טקסיות, אלא ג� 

מנהגי� כגו� קיו� דרישות לגבי אכילה, לבישת בגדי� לש� ייחוד או כיסוי, השתתפות בטקסי� הקשורי� 

בשלבי� מסוימי� של החיי�, ושימוש בשפה מסוימת שקבוצה מדברת בה. בנוס� לכ	, העיסוק בדת 

או באמונה והוראת� כולל פועלות החיוניות לניהול ענייניה� הבסיסיי� של קבוצות, כגו� החופש לייסד 
בתי�מדרש או בתי�ספר דתיי� והחופש להכי� ולהפי� טקסטי� או פרסומי� דתיי�.14

החופש להפגי� דת או אמונה כולל ג� את הזכות לחלוק את דתו או אמונתו של אד� ע� אחרי� בדרכי 

שלו�, מבלי להזדקק לאישור מהמדינה או מקהילה דתית אחרת. כל הגבלה על החופש להפגי� דת או 

אמונה חייבת להיות יוצאת דופ�, ולציית לסטנדרטי� הבינלאומיי�.
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עמוד 17

זכויותיהם של מיעוטים דתיים
כל דת הנה מיעוט דתי במקו� כלשהו. חופש הדת או האמונה כרו	 ג� בהתחשבות באנשי� השייכי� 

למיעוטי� דתיי� וכבוד כלפיה�. לאנשי� אלה יש את הזכות ליהנות מהתרבות שלה�, להצהיר על דת� 

ולעסוק בה, ולהשתמש בשפת�, באופ� פרטי ופומבי, בחופשיות ובלי שו� התערבות או כל צורה של אפליה. 

לכ� על מדינות להג� על הקיו� והזהות הדתית של המיעוטי� בשטח� ולעודד תנאי� לקידו� הזהות הזאת.

HEB-S000226-Freedom of Religion-Guts.indd   17 11/10/2016   3:11:18 PM



HEB-S000226-Freedom of Religion-Guts.indd   18 11/10/2016   3:11:18 PM



עמוד 19

זכויותיהם של הורים וילדים
ההיסטוריה והתרבות של הציוויליזציה משקפות מסורת חזקה של דאגה מצד ההורי� לאופ� הגידול של 
ילדיה�. תפקיד� העיקרי של הורי� בגידול ילדיה� נקבע עכשיו מעבר לכל ויכוח בתור זכות אוניברסלית.16

החוק הבינלאומי לזכויות האד� הוא חד�משמעי בדבר זכות ההורי� לגדל את ילדיה� בהתא� לדת� 

או לאמונת�. האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות והאמנה הבינלאומית בדבר זכויות 

כלכליות, חברתיות ותרבותיות דורשות ממדינות לכבד את החירות של ההורי�, וכאשר הדבר רלוונטי, 

האפוטרופוסי� החוקיי�, כדי להבטיח שהחינו	 הדתי והמוסרי של ילדיה� יהיה בהתא� לאמונת� ה�.

ילדי� נהני� מהזכות לקבל גישה לחינו	 בענייני דת או אמונה, בהתא� לרצונ� של הוריה� או 

האפוטרופוסי� שלה�. מצד שני, אי אפשר לכפות עליה� ללמוד לימודי דת או אמונה נגד רצו� הוריה� 

או האפוטרופוסי� שלה�, כשהאינטרסי� של הילד הנ� העיקרו� המנחה.

בביצוע כל הפונקציות שבאחריותה בהקשר לנושא של חינו	 והוראה, המדינה תכבד את זכות� של 

ההורי� לוודא שהחינו	 והחומרי� הנלמדי� מתאימי� לאמונות הדתיות והפילוסופיות שלה�.19 לאל� 

ילדי� ממיעוטי� דתיי� להשתת� בלימודי דת של הדת הראשית, או ללמוד קורסי� שנועדו ללמד אות� 

נגד הדת או האמונה שלה� אסורי� בהחלט.

בהתא� לחוק הבינלאומי לזכויות האד�, מדינות מחויבות לא רק לכבד את חופש הדת או האמונה, 

אלא ג� להג� על חופש כזה כנגד התערבות לא נאותה מצד שלישי. בנוס� לכ	, על מדינות לקד� אווירה 

של סובלנות והערכה כלפי הגיוו� הדתי בבתי�הספר. חינו	 בית�ספרי יכול וצרי	 לתרו� למיגור של 

סטראוטיפי� שליליי� שלעתי� קרובות מרעילי� את מערכת היחסי� בי� קהילות, ושיש לה� השפעות 
מזיקות במיוחד על מיעוטי� דתיי�.20
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עמוד 21

חופש מכפייה
חופש "לקיי� או לאמ�", דת או אמונה כולל את החופש לבחור דת או אמונה, להחלי� את דתו הנוכחית 

של אד� בדת או באמונה אחרת, או לאמ� השקפות אתאיסטיות, כמו ג� הזכות לשמור על דתו או אמונתו 

של אד�. סעי� 18 של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות אוסר על כפייה שתצמצ� את 

הזכות לקיי� או לאמ� דת או אמונה, לרבות השימוש באיומי�, באלימות או בסנקציות חוקיות או כלכליות 

כדי לאל� מאמיני� לדבוק באמונות הדתיות שלה�, להתכחש לדת� או אמונת�, או להמיר�. קווי מדיניות 

או מעשי כפייה שמגבילי� גישה לחינו	, לטיפול רפואי, לתעסוקה, לחוזי שירות או לשירותי� ציבוריי� 

באמצעות החובה להצהיר או להתחייב על חוסר קשר לדת או אמונה, ג� ה� סותרי� את זכויות האד�.

לאחר התייעצות קפדנית ע� דתות אחרות 'המועצה השנייה של הוותיק�' סיכמה וניסחה מחדש הרבה 

מהנושאי� האלה של חופש הדת וסובלנות ב�Dignitatis Humanae, (כבודו של ב��אנוש), כולל החומר 

שבהצהרה זו על חופש מכפייה דתית:

חופש פירושו שכל בני האד� צריכי� להיות מוגני� מפני כפייה  לב� אנוש יש את הזכות לחופש הדת. 

מציד� של יחידי� או קבוצות חברתיות או כל כוח אנושי, באופ� שבו א� איש לא ייאל� לפעול בצורה 

המנוגדת לאמונותיו האישיות, בי� א� באופ� פרטי או בפומבי, בי� א� לבדו או ביחד ע� אחרי�, 

הזכות הזו של ב� האנוש לחופש הדת צריכה להיות מוכרת בחקיקה  במסגרת ההגבלות הנאותות ... 

השלטת בחברה, וכ� להפו� לזכות אזרחית.22
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עמוד 23

החופש מאפליה
אפליה דתית אסורה תחת החוק הבינלאומי לזכויות האד�. אסור ששו� אד� או קבוצה יופלו על�ידי 

שו� מדינה, מוסד, קבוצה של אנשי�, או אד� מטעמי� של דת או אמונות אחרות. זה כולל כל נטייה 

לאפליה כנגד כל דת או אמונה מכל סיבה, כולל העובדה שה� נוסדו לאחרונה, אינ� כוללי� אמונה באל, 
אינ� מסורתיי� או מייצגי� מיעוטי� דתיי�.23

אפליה בי� בני אד� מטעמי� של דת או אמונה מהווה עלבו� לכבוד האד� ומתכחשת לזכויות האד� 

והחירויות הבסיסיות שעליה� הוצהר במגילת הזכויות של האו"�. היא ג� מהווה מכשול ליחסי ידידותי 
ושלו� בי� אומות.24

על המדינות חלה חובה לנקוט פעולות אפקטיביות כדי להג� על כל האנשי� בתחו� שיפוט� מאפליה 

מטעמי� של דת או אמונה, לא משנה מה� הסיבות שניתנות לאפליה כזו. זה כולל את המחויבות לבטל 

את תוקפה של חקיקה ַמְפלה וליישו� חקיקה המגנה על חופש הדת או האמונה בכל תחומי החיי�, לרבות 

זכויות אזרחיות, כלכליות, פוליטיות, חברתיות ותרבותיות. כמו כ�, מדינות חייבות לחסל קווי מדיניות 

ומנהגי� רשמיי� אשר תורמי� לאפליה כזו.

בית�הדי� האירופי לזכויות האד� החליט שהזכות לחופש הדת מחייבת ניטרליות מוחלטת מצד המדינה. 

חובה זו דורשת מהמדינה להימנע מלקחת חלק במחלוקות דתיות, ולהימנע מלהביע העדפה דתית כלפי 

קבוצות דתיות או חילוניות מסוימות על פני קבוצות אחרות.

בית�הדי� לזכויות האד� ג� אוסר על המדינה לפרש מחדש, לפרש בצורה שגויה, להערי	 או לבחו� 

אמונות דתיות או את צורות הביטוי של האמונות האלה. לדוגמה, בתיק המשפטי של הכנסייה המטרופולינית 

מולדובה, (13 בדצמבר 2001), בית�הדי� לזכויות האד� פסק כדלהל�: של בסרביה ואחרי� נגד 

למדינה, כשהיא מממשת את העוצמה הרגולטורית שלה בתחו� הזה ביחסיה ע� הדתות, הפלגי� 

מה שמונח כא� על כ�  והאמונות הדתיות השונות, יש חובה להישאר ניטרלית וללא משוא פני�. 

ראה חס� חאש נגד בולגריה,  המאזניי� הוא שימור הפלורליז� והתפקוד הנאות של הדמוקרטיה. 

מס' 30985/96 (26 באוקטובר 2000 ¶ 78). נספח 

בנוס�, בית�המשפט מציי� שבעיקרו� הזכות לחופש הדת בכל הנוגע למנהגי� אוסרת על המדינה לבחו� 

את הלגיטימיות של אמונות דתיות או את הדר� שבה אמונות אלו מבוטאות.
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עמוד 25

 זכויותיהם של מעסיקים, 
שכירים ומתנדבים

חוק זכויות האד� אוסר על אפליה המבוססת על אמונתו הדתית של העובד. האפליה הזאת מתייחסת 
לא רק להעסקת� ופיטוריה�, אלא לכל התנאי� והזכויות שבהעסקה.26

אפליה ישירה כרוכה ביחס פחות טוב על רקע של דת או אמונה. דוגמאות בפועל לכ	 ה� מעסיק 

המסרב להעסיק יחידי� הקשורי� ע� דת מסוימת או דורש מכל המועמדי� לעבודה להצהיר שאינ� 

חלק מדת מסוימת.

אפליה עקיפה מתרחשת כאשר תנאי או תקנה ניטרליי� לכאורה יגרמו לחברי אמונה מסוימת לעמדת 

נחיתות, אלא א� כ� נית� להצדיק את העמדה הזאת. דוגמה בפועל לכ	 היא כאשר עובדי� ממי� זכר 

נדרשי� להיות מגולחי� למשעי, תקנה שעלולה להפלות גברי� סיקי�.

כבוד מלא כלפי אוטונומיה דתית כרו	 בהכרה שליחידי� יש זכות להפגי� את דת� בחיי� הפרטיי� 

שלה� על�ידי כ	 שיתנדבו בקהילה הדתית שלה� ויעסקו בפעילות מיסיונרית או בשירותי� אחרי� 
שמקדמי� את המשימה הדתית של הקהילה שלה�.27
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עמוד 27

 ההקמה, הרישום וההכרה 
בגופים דתיים על-ידי החוק

האומות המאוחדות, הארגו� לביטחו� ושיתו� פעולה באירופה (OSCE), בית�הדי� האירופי לזכויות האד� 

וגופי� איזוריי� קשורי�, הכירו מזמ� בחשיבות ההכרה מטע� החוק בארגוני� דתיי� בתור גו� וישות 

חוקיי� כחלק מזכות� לחופש דת או אמונה.

כאשר הזכות לחופש דת או אמונה עולה לדיו�, סביר יותר לחשוב על זכות� של אנשי� להאמי� ולהפגי� 

את אמונותיה� באמצעות פולח�, הוראה, קיו� מצוות ועיסוקי� דתיי�. אבל, במחשבה שנייה, יחידי� 

אינ� יכולי� לממש במלואה את זכות� לחופש הדת, אלא א� כ� אפשרו לה� ליצור גופי� חוקיי� כדי 

לארג� ולהפעיל את הקהילות הדתיות שלה�.

חוקי� המנחי� את ההקמה, ההפעלה, הרישו� וההכרה בקהילות דתיות ה� תמצית החיי� של 

קהילות דתיות. ללא מעמד כלשהו של ישות חוקית, קהילה דתית אינה יכול לעסוק בפעולות הבסיסיות 

ביותר כגו� להיות הבעלי� או השוכרי� של מקו� פולח�, הפעלת חשבו� בנק, העסקת צוות עובדי�, חתימה 

על חוזי� לקבלת שירותי�, הוצאה לאור והפצה של טקסטי� דתיי�, וייסוד שירותי סיוע וצדקה בקהילה.

החוקי� אשר מאפשרי� את קבלת המעמד של ישות חוקית צריכי� להיות מנוסחי� באופ� שתור� 

לחופש הדת והאמונה. הדרישה המינימלית ביותר היא שהגישה לזכויות הבסיסיות הקשורות להיותו של 

גו� בעל מעמד של ישות חוקית תהיה אפשרית ללא קשיי�.28 מדינות צריכות להבטיח שנוהלי הרישו� 

בתור ישות חוקית ודתית יהיו מהירי�, בעלי שקיפות מלאה, הוגני�, יכללו את כל האפשרויות ויהיו ללא 
אפליה.29

סירוב לאפשר מעמד כזה מהווה הפרה בלתי נסלחת של הזכות לחופש הדת.30 זו הסיבה שהחוקי� 

המנחי� התאגדות ורישו� של ארגוני� דתיי� מייצגי� קנה מידה חשוב להערכת המצב של חופש הדת 

במדינה מסוימת.

במקרי� רבי�, המדינה השתמשה בחוקי� כאלה בתור כלי נשק כדי להגביל קהילות דתיות במקו� 

לקד� חופש דתי. חוקי� המצווי� רישו� של דת ואוכפי� סנקציות פליליות על פעילויות דתיות לא רשומות 

ה� שיטות דרקונית בשימוש המדינה לש� דיכוי חופש הדת תו	 הפרה של זכויות האד�.

שיטות כאלה זוכות לגינוי ללא יוצא מהכלל מהוועדה לזכויות האד� של האו��, 31 מגיש הדו"חות 

המיוחד של האו"� בנושא של חופש דתי,32 פנל המומחי� של ה�OSCE בהתייעצות ע� ועדת ונציה, 33 
האיחוד האירופי34 ובית�הדי� האירופי לזכויות האד�.35

בית�הדי� האירופי לזכויות האד� החליט שסירוב מצד המדינה להעניק מעמד של ישות חוקית 

להתאספות של יחידי�, בי� א� מסיבה דתית או אחרת, מסתכ� בהתערבות במימוש הזכות לחופש 
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עמוד 28

ההתאספות. נמצא, שכאשר הנושא הנידו� הוא ארגו� של קהילה דתית, סירוב לזהותו בתור ישות חוקית 

מהווה התערבות בזכות לחופש הדת ה� של הקהילה עצמה וה� של החברי� הבודדי�.

פנל מומחי הדת של ה�OSCE וועדת ונציה ציינו איזורי� בעייתיי� נוספי� בתחו� הרישו� הדתי 

והיצירה של ישות חוקית שיש לטפל בה� כדי להקל על חופש הדת או האמונה:

• אנשי� וקבוצות צריכי� להיות חופשיי� לעסוק בדת שלה� ללא רישו�, א� ה� רוצי� בכ	.	

• אי� להרשות דרישות למספר מינימלי גבוה של חברי� בקשר להשגת מעמד של ישות חוקית.	

• אי� זה יאה לדרוש קיו� ממוש	 במדינה לפני שמרשי� רישו�.	

• מגבלות מכבידות או עיכובי� אחרי� לפני קבלת המעמד של ישות חוקית צריכי� להיחקר.	

• אסור להרשות סעיפי� המעניקי� שיקול דעת ממשלתי מופרז במת� אישורי�.	

• יש להגביל בקפידה את שיקול הדעת של הרשויות הרשמיות בהגבלת חופש הדת, בי� א� כתוצאה 	

מתנאי� מעורפלי� או דבר אחר.

• יש לאסור התערבות בענייני� דתיי� פנימיי� באמצעות בדיקות נרחבות של המוסדות הדתיי�, 	

כפיית בדיקות ביורוקרטיות או הגבלות ביחס למינויי� דתיי�, וכדומה.

• יש לחקור סעיפי� שחלי� באופ� רטרואקטיבי או שאי� בה� כדי להג� על אינטרסי� (לדוגמה, 	

בכ	 שדורשי� רישו� של ישויות דתיות תחת קריטריוני� חדשי�).

• יש לקבוע כללי מעבר מספקי� כאשר מציגי� כללי� חדשי�.	

• בהתא� לעקרונות האוטונומיה, חל איסור על המדינה להחליט שקבוצה דתית כלשהי צריכה 	

להיות כפופה לקבוצה דתית אחרת, או שדתות צריכות להיות בנויות במבנה היררכי. (אסור 
שלישות דתית רשומה יהיה כוח וטו לגבי הרישו� של כל ישות דתית אחרת.)37
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הגבלות מפורשות בקפדנות
בניגוד לזכות המוחלטת ללא תנאי להחזיק בדת או באמונה, החופש להפגי� את דתו או אמונתו של האד� 

באמצעות פולח�, קיו� מצוות, עיסוקי� דתיי� והוראה עשוי להיות כפו� להגבלות מטע� המדינה, אבל 

"על חירותו של אד� להפגי� את דתו או אמונתו יכולות לחול רק ההגבלות שמעוגנות בחוק ושנחוצות כדי 

להג� על שלו� הציבור, הסדר, הבריאות או המורל הציבוריי� או על הזכויות או החירויות של אחרי�".38 

הגבלות מכל סיבה אחרת, כגו� ביטחו� לאומי, ה� אסורות.

להגבלות האלה נית� פירוש קפדני במסגרת תקני� בינלאומיי� מחמירי�. מדינות חייבת לפעול מתו	 

החובה להג� על הזכות המובטחת של חופש הדת, לרבות הזכות לשוויו� ולאי�אפליה. ההגבלות המוטלות 

חייבות להיות מעוגנות בחוק ואסור שיהיו מיושמות באופ� שמערער את הזכות לחופש הדת.

הוועדה לזכויות האד� ובית�הדי� האירופי לזכויות האד� הנחו פקידי ממשל "להישאר ניטרליי� 

וחסרי פניות" בענייני� דתיי�, וה� לא ששי� להסכי� לקבל שו� הגבלות על דת, כשה� בוחני� את כל 

האמצעי� השנויי� במחלוקת "בדיקה קפדנית ומדוקדקת".39 הגבלות יכולות לחול רק על אות� מקרי� 

ספציפיי� שעבור� ה� נוסחו, וה� צריכות להיות קשורות בקשר ישיר ולהיות ביחס מתאי� לצרכי� 

הספציפיי� שה� נועדו לטפל בה� במקור. חל איסור להטיל הגבלות למטרות אפליה או לייש� אות� באופ� 

מפלה. כל הגבלה על החופש להפגי� דת או אמונה למטרת הגנה על ערכי המוסר חייבת להיות מבוססת 

על עקרונות שלא נובעי� ממסורת יחידה בלבד.
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 חופש דתי: 
זכות בסיסית

הזכות לחופש הדת או האמונה היא זכות בסיסית של כל אד� בכל מקו�. אבל ברחבי העול�, חופש הדת 

נמצא תחת מתקפה, ע� הגבלות חמורות שקורות בעשור האחרו� בכל חמשת האיזורי� העיקריי� של 

העול�.

פגיעות בזכות לחופש הדת נפוצות באופ� נרחב ומשפיעות על אנשי� ברחבי העול�. ארגוני� דתיי� 

ואנשי� יחידי� הקשורי� לקהילות דתיות חייבי� להתגבר על דיכוי הול	 וגדל כאשר ה� מבטאי� את 

אמונותיה� או מפגיני� את הדת שלה� בציבור.

אנשי� בעלי רצו� טוב יכולי� לעשות רבות כדי לעבוד ביחד במטרה להפו	 את הגל הגואה של דיכוי 

דתי, ולחזק את זכות האד� האוניברסלית לחופש הדת עבור כול�. ראשית, ה� יכולי� להבי� את טבעה 

של הזכות לחופש הדת ולנקוט פעולה נגד האיומי� המתמשכי� כנגד הזכות הזו. שנית, ה� יכולי� לייש� 

את העקרונות האלה של חופש הדת על�ידי כיבוד זכויותיה� של כל הדתות והאמונות, וללא אפליה כלפי 

א� אחת מה�. לבסו�, ה� יכולי� לעבוד ע� אנשי� מכל הדתות כדי לקד� את חופש הדת וסובלנות דתית 

ולהג� עליה� למע� כול� ברמת היחסי� המשפחתיי� והבינלאומיי�.
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עמוד 33

עוינות הולכת ומתגברת 
נגד הדת במדיה

המחקר הכלל�עולמי של מרכז המחקר הדתי על הגל הגואה של הגבלות על דתות מוצא שכחמישה מיליארד 

אנשי�, 75 אחוז מאוכלוסיית העול�, חיי� במדינות ע� הגבלות ממשלתיות חמורות על דת או מעשי 

איבה חברתיי� חמורי� בהקשר לדת, שלעתי� קרובות פוגעי� במיעוטי� דתיי�.

והמדיה  אור�קולית  מודפסת,  עיתונות  לרבות  העיתונות,  סוגי  כל   – שהמדיה  ספק  שו�  אי� 

האלקטרונית – מהווה גור� עיקרי בעוינות החברתית החמורה הזו, כשהיא מתקיפה קבוצות דתיות ברחבי 

העול�. המקרי� שבה� דת כלשהי היא קורב� לתעמולה שחורה, דעות קדומות, קביעות סטראוטיפיות, 

תפיסה מוטעית, אי�הבנה והסתה לשנאה בעיתונות במדינות ברחבי העול� הפכו לנפוצי� במידה שלא 

תיאמ�.

המקרה ב�2005 בנוגע לפרסו� של הקריקטורות המתארות את הנביא מוחמד, והתגובות האלימות 

שהוא גרר בעקבותיו ברחבי העול� האסלאמי, הגביר את תשומת הלב של הקהילה העולמית לאי�ההבנות 

וחוסר המידע במדיה בנוגע לענייני� הקשורי� לדת ולאמונה. ע� זאת, דעות קדומות ומידע מוטעה 

בעיתונות ממשיכי� להיות בעיה חמורה המטפחת אפליה דתית, ומלבה עוינות כלפי דתות ואמונות 
שנמצאות על הכוונת.42

לא קיימת כיו� מערכת עקרונות, כללי� או סטנדרטי� בתחו� המכריע הזה בנוגע לתיאור דת או 

אמונה על�ידי המדיה. ללא ניסוח ברור של עקרונות וסטנדרטי� כאלה, אי� שו� אמצעי� יעילי� כדי 

להחליט א� דיווחי חדשות מפרי� סטנדרטי� אוניברסליי� של זכויות האד�, בעוד� מולידי� אפליה 

או אפילו אלימות כלפי יחידי� עקב הקשרי� הדתיי� שלה�.

הגיע הזמ� לנסח סדרה של סטנדרטי�, המבוססת על העקרונות של זכויות האד� שמהווי� חלק 

מהזכות לחופש הדת, שתדרי	 את המדיה בתחו� הדת או האמונה. כדי לטפל בצור	 הדחו� הזה, בחלק 

הבא כלולה הצעה לאמנה לגבי אתיקה עיתונאית בנוגע לכבוד לדת או לאמונה ("אמנה"), בתור כלי לחינו	 

המדיה לגבי הזכות לחופש הדת, וכדי לקבוע סטנדרטי� נאותי� למע� סובלנות דתית בדיווחי� במדיה 

בנושאי� הקשורי� לדת.

האמנה הזאת נוצרה על סמ	 יותר מארבעי� תקנוני אתיקה עיתונאיי� לאומיי�, יותר משלוש מאות 

תקנוני� עיתונאיי� מקצועיי� ומסמכי� רלוונטיי� אחרי� המנסחי� את הסטנדרטי� של OSCE, מועצת 

אירופה והאו"� המופיעי� בפרסו� זה. האמנה לוקחת בחשבו� את החשיבות העליונה שיש לעקרונות של 

חופש הביטוי וחופש הדת ומנסה להגיע לאיזו� הול� המשמר את שתי חירויות היסוד האלה.

HEB-S000226-Freedom of Religion-Guts.indd   33 11/10/2016   3:11:19 PM



HEB-S000226-Freedom of Religion-Guts.indd   34 11/10/2016   3:11:19 PM



עמוד 35

אמנת אתיקה עיתונאית 
בכל הקשור לכבוד 
כלפי דת או אמונה

1. שלמות אישית ונשיאה באחריות
עיתונאי� נושאי� באחריות לגבי ההשלכות החברתיות והפוליטיות של הפעולות שלה� ומוטלת עליה� 

החובה לשמור על הרמה הגבוהה ביותר של אתיקה מקצועית.

עיתונאי� יעשו מאמ� לדווח את האמת בדקדקנות, לכבד את זכותו של הציבור לדעת את האמת, 

לוודא שכל המידע שה� מפיצי� הוא הוג� ואובייקטיבי, לתק� מיד ובאופ� ציבורי כל אי�דיוק חשוב, 

ולאפשר את זכות התגובה במקרי� המתאימי�.

המדיה 43 אחראית לכל החומר שמפורס� באמצעותה.

2. חופש הביטוי ונשיאה אתית באחריות
זכות הציבור למידע היא זכות בסיסית ואב� הפינה לחברה חופשית ודמוקרטית. לכ�, למדיה יש תפקיד 

חיוני בחברה הדורש תחושת אחריות רבה כלפי הציבור. חופש הדיבור, חופש המידע וחופש העיתונות 

מייצגי� את לב לבה של הדמוקרטיה. אמצעי תקשורת עצמאיי� חיוניי� כדי להבטיח שקיפות וחברה 

דמוקרטית פתוחה וחזקה; דבר זה הכרחי לפיתוח ולחיזוק מערכות שלטו� דמוקרטיות יעילות.

מדיה אחראית מכירה בצור	 החיוני בזרימה חופשית של מידע והשפעתה על עיצוב התפיסה הציבורית. 

היא נותנת את דעתה על האחריות האתית שלה כלפי הציבור ועל הצור	 שלה לכבד את זכויות האד� 

ולהג� עליה�.

זכותה וחובתה של מדיה אחראית לדווח ולהגיב על כל הענייני� שיש בה� עניי� לציבור תו	 כבוד 

לחירויות של יחידי� ומוסדות. היא מקדמת הבנה והשתתפות בתהלי	 הדמוקרטי עבור כול�.

מדיה אחראית מבטאת בחופשיות דעות אישית או דעות של קבוצה במסגרת הרחבה של רעיונות 

פלורליסטיי�. היא מסכימה שחופש הביטוי עשוי להיות כפו� להגבלות ולמגבלות כשזכויות יסוד אחרות 

עומדות בסכנה. היא מקדישה תשומת לב מיוחדת שלא להפר זכויות אד� יסודיות אחרות ולוקחת בחשבו� 

את זכות� של יחידי� לפרטיות ולכבוד בעודה מטפחת את הזרימה החופשית של מידע.

מדיה אחראית מכבדת את הסטנדרטי� האתיי� והמוסריי� הרווחי� ונמנעת מלפנות אל השערורייתי 

או הבוטה.
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מדיה אחראית מטפחת את זכות הציבור לדעת ואת הזכות לחופש הביטוי. מטרתה לקד� זרימה 

חופשית של מידע ושקיפות, והיא פועלת בהתא� לעקרונות שמעודדי� כבוד לאד� ולאמונות דתיות, כפי 

שה� מנוסחי� בהחלטת האו"� להילח� בהשמצה של דתות.

מדיה אחראית שואפת לשלו�, לדמוקרטיה, להתקדמות חברתית ולכבוד לזכויות האד�. היא מכירה 

ומכבדת את מגוו� הדעות ומגנה עליה�. היא מתנגדת לאפליה מכל סיבה.

מדיה אחראית משקיעה מאמצי� כני� לצמצ� את הבערות, לקד� הבנה רבה יותר, לצמצ� חוסר 

רגישות תרבותית ודתית בי� עמי�, ולהקל על הדיאלוג בי� מדינות.

מדיה אחראית מוודא שהצילומי� שהיא מפיצה עומדי� באות� הדרישות ובסטנדרטי� האתיי� 

הגבוהי� ביותר, כמו העברת המידע הכתובה או המדוברת.

3. אפליה דתית ונשיאה באחריות אתית
מדיה אחראית פועלת ככלב שמירה כדי להג� על זכויות בסיסיות. לכ�, היא לא יוצרת או מלבה אפליה 

המבוססת על מוצא אתני, דתי, מסורות תרבותיות או דברי� דומי�. היא מכירה בשוני בי� המיעוטי� 

ובזכויות שלה� ומכבדת אות�.

מדיה אחראית נמנעת מהתבטאויות מפלות או מזלזלות לגבי אמונות דתיות וערכי� רוחניי�.

מדיה אחראית לא מתייחסת אל דתות או אל מוסדות דתיי� בצורה שיש בה דעות קדומות או מוטעות; 

כאשר ההתייחסויות לדת ה� חיוניות מבחינת החומר המדווח או מקלות על ההבנה, ה� נעשות במדויק, 

בהגינות, ללא פניות ובכבוד.

מדיה אחראית נמנעת מלפרש מחדש, מלתת פרשנות שגויה, מלנתח, מלהערי	 או לבוח� אמונות 

דתיות או ביטויי� של אות� אמונות דתיות. במקו� זאת, היא שומרת בחומרה על חובות הניטרליות 

והאובייקטיביות – כשהיא מקבלת את מה שדת מציגה בתור אמונתה האמיתית ללא גינוי, בוז, התנשאות, 

דעה קדומה או לעג.

מדיה אחראית אינה פולשת לענייני� מקודשי� הקשורי� לאמונה, לטקסי� דתיי� ולמוסדות דתיי�. 

היא נמנעת מלעודד או להסית לאפליה, לבוז, ללעג או לשנאה על בסיס של דת או אמונה.

מדיה אחראית מעניקה הזדמנות הוגנת ומיידית להגיב על אי�דיוקי� ותיאורי� סטראוטיפיי� בנוגע 

לארגוני� דתיי� או לחברי� בה� שהושפעו מהפרסו�, כאשר יש לכ	 סיבה סבירה.

מדיה אחראית נמנעת מסטראוטיפי� לגבי דת ולא מייחסת לדת כלשהי הפרות של זכויות אד� או 

טרור.

מדיה אחראית מאזנת בי� זכויות האד� הבסיסיות, לרבות הזכות לא לסבול מאפליה בגלל אמונה או 

דת, לבי� הזכות לחופש הביטוי וזכותו של הציבור לדעת. היא מפגינה רגישות מיוחדת כאשר היא מטפלת 

בסוגיות דתיות כדי להימנע מאפליה, אי�הכללה, הגבלה או העדפה כלשה� על רקע של דת או אמונה, 

שמטרת� היא הביטול של זכויות האד� או הפגיעה בה�.

4. הסתה ודי� וחשבו� אתי
מדיה אחראית לעול� לא מקדמת שנאה דתית. היא מקפידה להימנע מגרימת עוינות כלפי דתות והחברי� 

בה� שעלולה להוביל לאלימות או להפרה שיטתית של זכויות האד�.

מדיה אחראית נמנעת מלעורר תוקפנות, שנאה, אפליה וכל צורה אחרת של אלימות המכוונת כלפי 

יחידי� וארגוני� בגלל האמונות הדתיות שלה� או הקשרי� הדתיי� שלה�. היא נשארת ערה לסכנות 
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החמורות הטמונות ביחס סלחני כלפי אלימות, אפליה, שנאה וחוסר סובלנות על רקע דתי, או בעידוד 

הדברי� האלה.

מדיה אחראית נמנעת מלעורר אלימות צפויה, מלהצית שנאה, מלהצמיד סטיגמות לדתות ולאנשי� 

שמאמיני� בה�, ומגרימה לחוסר שוויו� בגלל דת או אמונה. היא מגלה רגישות כדי להימנע מהעלבת 

אמונות דתיות ומעידוד קונפליקטי� בי� דתות והחברי� בה� בגלל הבדלי� על רקע דתי.
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גופי�, מאמרי� וכלי� של זכויות האד� שנוגעי� לחופש הדת

ההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�

ההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד� מהווה ציו� דר	 בהיסטוריה של זכויות האד�. ההכרזה לכל 

באי עול� נכתבה על�ידי נציגי� ממדינות מכל רחבי העול�, והוכרזה באופ� רשמי על�ידי העצרת הכללית 
44.((III) החלטה של העצרת הכללית מספר 217 א) של האומות המאוחדות בפריז ב�10 בדצמבר 1948

סעי� 18, ההכרזה לכל באי עול�

סעי� 18 מההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד� אומר:

לכל אד� הזכות לחופש המחשבה, המצפו� והדת. הזכות הזאת כוללת חופש לשנות את דתו או אמונתו, 

וחופש, כשהוא לבד או ביחד ע� אחרי�, בפומבי או באופ� פרטי, לבטא את דתו או אמונתו כשהוא 

מלמד אותה, מתפלל ומקיי� את מצוותיה.

(ICCPR) אמנה בינלאומית בנושא זכויות אזרחיות ופוליטיות

ה�ICCPR הוא אמנה רב�צדדית שאומצה על�ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות ב�16 בדצמבר 1966, 

ושנמצאת בתוק� מה�23 במר� 1976. ה�ICCPR מטיל על מדינות להג� על הזכויות הפוליטיות והאזרחיות 

של יחידי�, לרבות הזכות לחופש דתי, חופש הדיבור וחופש ההתאספות. משנת 2013 167 מדינות התחייבו 
45.ICCPRלקיי� את ה�

ICCPR ,18 סעי�
בסעי� 18 של ה�ICCPR נאמר:

1. כל אד� זכאי לחופש המחשבה, המצפו� והדת. הזכות הזאת תכלול את החופש לבחור או לאמ� דת 

או אמונה לפי בחירתו, ואת החופש, בי� א� כאד� יחיד ובי� א� כחבר בקהילה ע� אחרי�, באופ� 

ציבורי או פרטי, להפגי� את דתו או אמונתו בצורה של פולח�, קיו� מצוות, עיסוקי� דתיי� והוראה.

2.  א� אד� לא יסבול מכפייה אשר תפגע בחופש שלו לבחור או לאמ� דת או אמונה לפי בחירתו.
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3.  על חירותו של אד� להפגי� את דתו או אמונתו יכולות לחול רק ההגבלות שמעוגנות בחוק ושנחוצות 

כדי להג� על שלו� הציבור, הסדר, הבריאות או המורל הציבוריי� או על הזכויות או החירויות 

של אחרי�.

4.  המדינות החברות באמנה בהווה מתחייבות לכבד את זכות� של הורי�, וכאשר זה אקטואלי 

של אפוטרופוסי� חוקיי�, להבטיח את החינו	 הדתי והמוסרי של ילדיה� בהתא� לאמונותיה� 

האישיות.

(ICESCR) אמנה בינלאומית בנושא זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות
ה�ICESRC הוא אמנה רב�צדדית שאומצה על�ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות ב�16 בדצמבר 

1966, ושנמצאת בתוק� מה�3 בינואר 1976. ה�ICESCR מטיל על המדינות להג� על הזכויות הכלכליות, 

החברתיות והתרבויות של יחידי�, לרבות זכויות עובדי�, הזכות לבריאות, הזכות לחינו	 והזכות לסטנדרט 
46.ICESCRמחייה נאות. מאז 2013 160 מדינות התחייבו לקיי� את ה�

המגילה הבינלאומית לזכויות האד�
המגילה הבינלאומית לזכויות האד� מורכבת מההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�, מהאמנה 

זכויות כלכליות, חברתיות  ופוליטיות ומהאמנה הבינלאומית על  זכויות אזרחיות  הבינלאומית על 

ותרבותיות. המגילה הבינלאומית לזכויות האד� מכילה הגנה מקיפה על זכויות האד� עבור כול�. הריעו 

לה בתור "מגנה קרטה אמיתית שמציינת את הגעתו של המי� האנושי לשלב חיוני ביותר: ההכרה המודעת 

בכבוד ובער	 האנושיי�".

 ההכרזה של האו"� על מיגור כל הצורות 
של חוסר סובלנות ואפליה על רקע של דת או אמונה

ההכרזה אומצה על�ידי העצרת הכללית של האו"� ב�25 בנובמבר 1981. ההכרזה היא אחד המסמכי� 

הבינלאומיי� החשובי� אשר מגנה על חופש הדת. ההכרזה מבטאת את העמדה הנחרצת של האו"� נגד 

אפליה דתית וחוסר סובלנות דתי. היא ג� מפרטת את הזכויות הנרחבות שנכנסות תחת הקטגוריה של 

חופש הדת באמצעות הפגנת אמונותיו הדתיות של האד�.

סעיפי� 2 ו�3 של ההכרזה מ�1981 מאשרי� מחדש הכללי� של ה�ICCPR נגד אפליה. בפסקה הראשונה 

של סעי� 22 נאמר: "א� אד� לא יסבול מאפליה על�ידי מדינה, מוסד, קבוצה, אנשי� או אד� על סמ	 

אמונות דתיות או אחרות".

סעיפי� 1 ו�6 מספקי� רשימה מקיפה של חופש המחשבה, המצפו� והדת. ה� כוללי� את הזכות 

(1) "לקיי� פולח� או להתאס� בהקשר לדת או לאמונה, להקי� מקומות למטרות אלו ולהחזיק בה�", 

(2) "להקי� מוסדות מתאימי� לצדקה ולמטרות הומניטריות ולהחזיק במוסדות כאלו", (3)"ליצור ולרכוש 

מאמרי� וחומרי� הקשורי� לטקסי� או למנהגי� של דת או אמונה במידה נאותה, ולהשתמש בה�", 

(4) "לכתוב, לפרס� ולהפי� פרסומי� רלוונטיי� בתחומי� אלו", (5) "ללמד דת או אמונה במקומות 

שמתאימי� למטרה זו", (6) "לבקש ולקבל תרומות כספיות או אחרות מרצו� מאנשי� ומוסדות", (7) "לקיי� 

מצוות של ימי מנוחה, ולהקפיד על חגי� וטקסי� דתיי� בהתא� למצוות בדתו או באמונתו של האד�" 

ו�(8) "לבסס ולקיי� תקשורות ע� אנשי� וקהילות בנושאי דת ואמונה ברמה הלאומית והבינלאומית".
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האמנה על זכויות הילד (CRC) של האומות המאוחדות
ה�CRC הוא אמנה שאומצה על�ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות ב�20 בנובמבר 1989, ושנמצאת 

בתוק� מה�2 בספטמבר 1990. ה�CRC מגדיר את הזכויות הדתיות, האזרחיות, הפוליטיות, הכלכליות, 

ילד בתור אד� מתחת לגיל שמונה�עשרה,  החברתיות, הבריאותיות והתרבויות של ילדי�. ה�CRC מגדיר 

אלא א� כ� גיל הבגרות מגיע מוקד� יותר בהתא� לחוקי� המקומיי� במדינה של האד�.

CRC ,14 סעי�
בסעי� 14 של האמנה על זכויות הילד נאמר:

1. המדינות החברות יכבדו את זכותו של הילד לחופש המחשבה, המצפו� והדת.

2. המדינות החברות יכבדו את הזכויות והחובות של ההורי�, וכאשר זה אקטואלי של האפוטרופוסי� 

החוקיי�, לספק הכוונה לילד בהפגנת הזכויות שלו בצורה שהיא עקבית ע� היכולות המתפתחות 

של הילד.

3. על חירותו של הילד להפגי� את דתו או אמונתו יכולות לחול רק ההגבלות שמעוגנות בחוק ושנחוצות 

כדי להג� על שלו� הציבור, הסדר, הבריאות או המורל הציבוריי� או על הזכויות או החירויות של 
אחרי�.50

ועדת האומות המאוחדות לזכויות האד�
ועדת האומות המאוחדות לזכויות האד� ("ועדת זכויות האד�") היא גו� המורכב שמונה�עשר מומחי� 

עצמאיי� שתפקיד� לפקח על הציות של מדינות לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, 

לרבות הזכות לחופש הדת שמוגנת על�ידי סעי� 18 של ה�ICCPR. המדינות החברות באמנה נדרשות לספק 

.ICCPRלוועדת זכויות האד� דוחות שמראי� שה� אכ� מצייתות לאמנה ומגנות על הזכויות המתוארות ב�

 ,ICCPRכחלק מחובותיה הוועדה לזכויות האד� מפרסמת פרשנויות מקיפות של הזכויות שמפורטות ב�

כדי לעזור למדינות לעמוד בהתחייבויותיה� להג� על הזכויות האלה. הפרשנויות המקיפות האלה של 

הערות כלליות. ההערה הכללית על הזכות לחופש הדת, שפורסמה ב�1993, נקראת  הזכויות ידועות בתור 

הערה כללית 22. הערה כללית 22 מורכבת מאחת�עשר פסקאות מקיפות אשר מבטאות במילי� את 

המשמעות העמוקה וחובקת כול של הזכות לחופש דתי. בסעי� 2 של הערה כללית 22 נאמר:

סעי� 18 מג� על אמונות תאיסטיות, לא�תאיסטיות ואתאיסטיות, וג� על הזכות לא להפגי� שו� דת או 

אמונה. את המונחי� "אמונה" ו�"דת" יש לפרש בצורה נרחבת. ההקפדה על סעי� 18 אינה מוגבלת לדתות 

מסורתיות או לדתות או אמונות ע� מאפייני� מוסדיי� או לעיסוקי� דתיי� שמקבילי� לעיסוקי� 

דתיי� של דתות מסורתיות. לפיכ	, הוועדה מתייחסת בדאגה לכל נטייה לאפליה נגד כל דת או אמונה 

מכל סיבה, לרבות העובדה שזאת דת או אמונה חדשה, או מייצגת מיעוטי� דתיי� שעשויי� לסבול 
מעוינות מצידה של הקהילה הדתית המבוססת.51

המועצה לזכויות האד� של האו"�
המועצה לזכויות האד� של האו"� היא גו� בי��ממשלתי בתו	 המערכת של האומות המאוחדות שתפקידו 

לקד� את זכויות האד� בכל העול� ולהג� עליה�, לטפל בהפרות של זכויות האד�, לרבות הפרות של 

HEB-S000226-Freedom of Religion-Guts.indd   41 11/10/2016   3:11:19 PM



עמוד 42

�מילו� מונחי

הזכות לחופש דתי במדינות מסוימות, ולהציע המלצות והחלטות כדי להג� על זכויות האד�. המועצה 

נפגשת במשרדי האו"� בג'נבה. המועצה מורכבת מארבעי� ושבעה מדינות החברות באומות המאוחדות 

שנבחרות על�ידי העצרת הכללית.

 הממונה המיוחד להגשת דו"חות לאו"� בנושא חופש 
הדת או האמונה

הממונה המיוחד להגשת דו"חות לאו"� בנושא חופש הדת או האמונה הוא מומחה עצמאי שמונה על�ידי 

המועצה לזכויות האד� כדי לזהות מכשולי� קיימי� או מתפתחי� לקיו� חופש הדת או האמונה וכדי 

להגיש המלצות לדרכי� ואמצעי� שבעזרת� אפשר להתגבר על המכשולי� האלה.

הממונה להגשת דו"חות מפרס� דו"ח שנתי על חופש הדת וג� מפרס� דו"חות על מדינות שהממונה 

להגשת דו"חות ביקר בה� באופ� רשמי. בכפו� להסכ� E/CN.4/2005/61, הממונה המיוחד להגשת דו"חות 

מבקר במדינות כדי לקבל הבנה מעמיקה בנושאי� ועיסוקי� ספציפיי�, לספק משוב בונה למדינה המדוברת 
ולדווח למועצה או לעצרת הכללית.52

(ECHR) האמנה האירופית לזכויות האד�
ה�ECHR הוא אמנה בינלאומית אשר נחתמה ואושרה על�ידי ארבעי� ושבע מדינות במועצה האירופית 

כדי להג� על זכויות האד� והחירויות הבסיסיות באירופה, לרבות הזכות לחופש דתי, המוגנת בסעי� 9, 

והזכות לא לסבול מאפליה דתית, המוגנת בסעי� 14. האמנה נוסחה ב�1950 ונכנסה לתוק� ב�3 בספטמבר 

1953. האמנה הקימה את בית�הדי� האירופי לזכויות האד�.

ECHR ,9 סעי�
סעי� 9 של ה�ECHR מכיל את עקרונות המפתח של האמנה בנוגע לחופש הדת או האמונה; הניסוח בו 

דומה מאוד לסעי� בנוגע לחופש דתי בהכרזה לכל באי עול� והוא נכתב זמ� קצר לאחר ההכרזה לכל באי 

.ICCPRעול�. הניסוח בו ג� מאוד דומה לתיאור של חופש הדת שמופיע בסעי� 18 של ה�

1. לכל אד� יש את הזכות לחופש המחשבה, המצפו� והדת. הזכות הזאת כוללת חופש לשנות את 

דתו או אמונתו, וחופש, כשהוא לבד או ביחד ע� אחרי�, במופג� או באופ� פרטי, לבטא את דתו או 

אמונתו כשהוא מלמד אותה, מתפלל ומקיי� את מצוותיה.

2. על חירותו של אד� להפגי� את דתו או אמונתו יכולות לחול רק ההגבלות שמעוגנות בחוק ושנחוצות 

כדי להג� על שלו� הציבור, הסדר, הבריאות או המורל הציבוריי� או על הזכויות או החירויות של 

אחרי�.

ECHR ,14 סעי�
בסעי� 14 של ה�ECHR נאמר:

כל אחד זכאי לכל הזכויות והחירויות המפורטות באמנה זו, ללא הבדל משו� סוג, לרבות מי�, גזע, 

צבע, שפה, דת, דעה פוליטית או אחרת, מקור לאומי או חברתי, קשר לקבוצת מיעוט במדינה, רכוש, 
מוצא או מעמד אחר.54
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ECHR ,2 פרוטוקול 1, סעי�
בפרוטוקול 1, סעי� ECHR ,2 נאמר:

הזכות לחינו	

הזכות לחינו	 לא תישלל מא� אד�. בביצוע כל הפונקציות שבאחריותה בהקשר לנושא של חינו	 

והוראה, המדינה תכבד את זכות� של ההורי� לוודא שהחינו	 והחומרי� הנלמדי� מתאימי� לאמונות 

הדתיות והפילוסופיות שלה�.

בית�הדי� האירופי לזכויות האד�
בית�הדי� האירופי לזכויות האד� הוא בית�די� בינלאומי שהוק� ב�1959 ע� סמכות שיפוטית מתאימה 

על תיקי� משפטיי� מארבעי� ושבע המדינות שבימי� אלו מהוות חלק מהמועצה האירופית. הוא פוסק 

בנוגע לפניות מיחידי� או ממדינות שטועני� להפרות של זכויות אזרחיות או פוליטיות המפורטות באמנה 

האירופית לזכויות האד�, לרבות הזכות לחופש דתי, המוגנת על�ידי סעי� 9, והזכות לא לסבול מאפליה 

דתית, המוגנת על�ידי סעי� 14. הוא פועל כבית�די� במערכת שעות מלאה מ�1998 ויחידי� יכולי� לפנות 

אליו ישירות לאחר שה� מיצו את כל האפיקי� המקומיי� שקיימי� במדינת�. בית�הדי� יושב בשטרסבורג, 
צרפת, וממנה הוא מפקח על הכבוד לזכויות האד� של יותר מ�800 מיליו� אירופאי�.55

מספר הול	 וגדל של פסיקות של בית�הדי� האירופי לזכויות האד� פירש והרחיב את נושא של חופש 

דתי המוג� על�ידי סעיפי� 9 ו�14 של האמנה האירופית, עד כדי ציווי על עמדה ניטרלית בנושא מצידה 

של המדינה. הפסיקות האלה ג� אוסרות על המדינה לפרש מחדש, לפרש באופ� שגוי, להערי	 או לבחו� 
אמונות דתיות או את הביטוי של האמונות האלו.56

הקווי� המנחי� של האיחוד האירופי בנוגע לקידו� חופש הדת או האמונה, 
וההגנה על החופש הזה

ב�24 ביוני 2013, מועצת השרי� של האיחוד האירופי אימצה קווי� מנחי� חדשי� בנוגע לקידו� חופש 

הדת או האמונה וההגנה עליו, בפעולות וקווי המדיניות של אירופה לגבי מדינות מחו� לאיחוד האירופי. 

הקווי� המנחי� האלה מבוססי� על העקרונות של חופש דתי, שוויו�, חוסר אפליה ואוניברסליות. הקווי� 

המנחי� מאשרי� מחדש שכל מדינה חייבת להבטיח שהמערכת החוקית שלה מבטיחה את חופש הדת, 

ושקיימי� "אמצעי� אפקטיביי�" כדי למנוע הפרות או להטיל עליה� עונש. הקווי� המנחי� מצייני� 

שהאיחוד האירופי והמדינות החברות בו צריכי� להתמקד בדברי� הבאי�:

• מלחמה נגד מקרי אלימות על רקע של דת או אמונה.	

• קידו� חופש הביטוי.	

• קידו� כבוד לשונה וסובלנות.	

• מלחמה נגד אפליה ישירה או עקיפה; בעיקר על�ידי אכיפה של חקיקה נגד אפליה.	

• תמיכה בזכותו של אד� לשנות את דתו או אמונתו או להפסיק להיות חבר בה�.	

• תמיכה בזכות להפגי� דת או אמונה.	
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• תמיכה באנשי� שמגני� על זכויות האד� והגנה עליה�, לרבות תמיכה במקרי� אינדיבידואליי�.	

• תמיכה בחברה האזרחית, לרבות איגודי� דתיי�, ארגוני� פילוסופיי� וכאלה שלא מצהירי� 	

בגלוי על הדוקטרינות שלה�, וקיו� תקשורת אית�.

(OSCE) הארגו� לביטחו� ולשיתו� פעולה באירופה
ה�OSCE הוא גו� בי��ממשלתי שמורכב מחמישי� ושבע מדינות מאירופה, מרכז אסיה וצפו� אמריקה. 

ה�OSCE הוא ארגו� הביטחו� האיזורי הגדול ביותר בעול�. הוא עוסק במגוו� רחב של סוגיות, לרבות 

חופש הדת וזכויות האד�.

 VII 'להג� על חופש דתי ולקד� אותו, מבוטאות בעיקרו� מס OSCEהתחייבויות רבות מצידו של ה�

של החוק הסופי של הלסינקי:

VII. כבוד לזכויות האד� ולחירויות הבסיסיות, לרבות חופש המחשבה, המצפו� הדת או האמונה. 

המדינות המשתתפות יכבדו את זכויות האד� והחירויות הבסיסיות, לרבות חופש המחשבה, 

המצפו�, הדת או האמונה, של כל אד� ללא הבדלי גזע, מי�, שפה או דת. 

ה� יקדמו ויעודדו את הקיו� האפקטיבי של הזכויות האזרחיות, הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות 

והתרבויות, ושל זכויות וחירויות אחרות שנובעות כול� מהכבוד הבסיסי של כל אד� וה� חיוניות 

להתפתחות החופשית והמלאה שלו. 

במסגרת זו המדינות המשתתפות יכירו בזכותו של אד�, כשהוא לבד או ביחד ע� אחרי�, בפומבי 

או באופ� פרטי, לבטא את דתו או אמונתו בהתא� למצפונו הוא, ויגנו על זכות זו.

ושוב. החל מישיבת מדריד ב�1983, המדינות  ההתחייבות הבסיסית הזאת אושרה מחדש שוב 

המשתתפות ציינו שה� "ישקלו לחיוב בקשות שיוגשו על�ידי ועדות דתיות של מאמיני� שמקיימי� עיסוקי� 

דתיי� או שמתכווני� לקיי� עיסוקי� דתיי� במסגרת החוקתית של מדינת�, לקבל מעמד חוקי של אמונה, 

מוסד דתי או ארגו� דתי לפי חוקי המדינה".57 דברי� אלו קיבלו משנה תוק� במסמ	 המסכ� של וינה 

"יאשרו בקשות לאחר  (1989) ונאמר ש� שמדינות המשתתפות לא רק "ישקלו לחיוב בקשות" אלא ה� 

הגשת� על�ידי ועדות דתיות של מאמיני� שמקיימי� עיסוקי� דתיי� או שמתכווני� לקיי� עיסוקי� 
דתיי� במסגרת החוקתית של מדינת�, לקבל מעמד חוקי שמעוג� בחוק במדינות שלה�".58

 המשרד למוסדות דמוקרטיי� 
(ODIHR) וזכויות האד�

ה�ODIHR של ה�OSCE הוא המוסד לנושא של זכויות האד� בתו	 הארגו� לביטחו� ולשיתו� פעולה באירופה 

(OSCE). עבודתו של ה�ODIHR בתחו� של חופש הדת מתמקדת בעזרה למדינות המשתתפות ולוועדות 

דתיות בהגנה על הזכות של חופש הדת ובקידו� הזכות הזאת.

ODIHR ג� עוסק במניעת חוסר סובלנות ואפליה על רקע דתי ובתגובה עליה�. ODIHR מסתייע 

בעבודתו בפנל של שני��עשר מומחי� בנושא של חופש הדת או האמונה, אשר משמש בתור גו� מייע� 

שמדגיש נושאי� שדורשי� טיפול בנושא של חופש דתי, ומספק המלצות כדי לסייע למדינות המשתתפות 
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לעמוד בהתחייבויות של OSCE בנושאי� שקשורי� לחופש דתי. הפנל ג� בודק חקיקה המוצעת בנושאי� 

דתיי�, כאשר מדינות המשתתפות ב�OSCE מבקשות ממנו לעשות זאת, כדי לוודא שהחקיקה עומדת 

בסטנדרטי� של זכויות האד�.

הפנל המייע� פרס� את הספר 'קווי� מנחי� לבדיקה של חקיקה בנושאי� של דת או אמונה' ("קווי� 

מנחי�"). הקווי� המנחי� האלה הוכנו כדי לעזור לפנל לפרט את הסטנדרטי� בנושא של חופש דתי 

שמשתמשי� בה� כדי לבחו� חוקי מדינה בנושא דת, וכדי לספק קווי� מנחי� שמדינות יוכלו לפעול 

לפיה� כשה� מכינות חקיקה כזאת. הקווי� המנחי� התקבלו בברכה על�ידי הכינוס הפרלמנטרי השנתי 

 OSCEבישיבה השנתית שלו ביולי 2004. הפנל המייע� מורכב ממומחי� בכל התחומי� שה� OSCEשל ה�

חולש עליה�.
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/http:www.thewaytohappiness.org ראה   1981 האברד,  ל.  רו�  האושר',¶18,  אל  'הדר	   .1 

 .thewaytohappiness/precepts/respect�the�religious�beliefs�of�others.html

2. תקנו� הסיינטולוג ¶ 12.

3.  ההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�, סעי� 18, האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות 

ופוליטיות, סעי� 18, קווי� מנחי� של האיחוד האירופי בדבר קידו� והגנה של חופש דת או אמונה, 

.16 ¶
4. הערה כללית 22 של ועדת זכויות האד� של האומות המאוחדות, ¶ 1.

5. "הגל הגואה של הגבלות על דת", ספטמבר 2012, מרכז המחקר הדתי.

6. הערה כללית 22 של ועדת זכויות האד� של האומות המאוחדות, ¶ 1.

7. כנ"ל, ¶ 2.

8.  קווי� מנחי� לבדיקה של חוקי� הקשורי� לדת או לאמונה, שהוכנו על�ידי פנל המומחי� בנושא 

חופש הדת של ה�OSCE/ODIHR (התנועה לביטחו� ולשיתו� פעולה באירופה/המשרד למוסדות 

דמוקרטיי� וזכויות אד�) בהתייעצות ע� ועדת ונציה.

9. הקווי� המנחי� של האיחוד האירופי לקידו� חופש הדת או האמונה ולהגנה עליו,  ¶  12.

10. הערה כללית 22 של ועדת זכויות האד� של האומות המאוחדות, ¶ 3.

11.  ההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�, סעי� 18, האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות 

ופוליטיות, סעי� 18, האמנה האירופית לזכויות האד� סעי� 9.

12.  הערה כללית 22 של ועדת זכויות האד� של האומות המאוחדות, ¶ 4, קווי� מנחי� של האיחוד 

האירופי על קידו� חופש הדת או האמונה והגנה עליו, ¶ 13.

13.  1981 ההכרזה לכל באי עול� של האו"� בדבר מיגור כל הצורות של חוסר סובלנות ואפליה על 

בסיס דת או אמונה, סעי� 6.

14. הערה כללית 22 של ועדת זכויות האד� של האומות המאוחדות, ¶ 4.

15.  הקווי� המנחי� של האיחוד האירופי לקידו� חופש הדת או האמונה ולהגנה עליו, ¶ 40.

16. לדוגמה, ראה את, ויסקונסי� נגד יודר, 406 ארה"ב 205, 1972.

17.  סעי� 18(4), האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות; סעי� 13(3), האמנה הבינלאומית 

בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, מתו	 הצעת החוק הבינלאומית לזכויות האד�.

18.  ההכרזה של האו"� בדבר מיגור כל הצורות של חוסר סובלנות ואפליה המתבססות על דת או 

אמונה מ�1981, סעי� 5, ועידה בדבר זכויות הילד, סעי� 14(2), קווי� מנחי� לבדיקה של חקיקה 

לגבי דת או אמונה, שהוכנו על�ידי הפנל של מומחי ה�OSCE/ODIHR בנושא חופש הדת בהתייעצות 

ע� ועדת ונציה ב�13.
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 19.  הוועדה האירופית לזכויות, פרוטוקול 1, סעי� 2, 'ספר�העזר בנושא החוק האירופי נגד אפליה', 

הסוכנות של האיחוד האירופי לזכויות בסיסיות בשיתו� פעולה ע� בית�הדי� האירופי לזכויות 

האד�.

 29�27 ,HRC ¶ ,20.  דו"ח האו�� מטע� הממונה המיוחד על הגשת דו"חות על חופש הדת או האמונה
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