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הנדון :הצעת חוק-יסוד  :מדינת ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי
לקראת ההצבעות על החוק בקריאה שניה ושלישית ,אנו מבקשים להתייחס להצעה
בנוסחה המעודכן ,כפי שפורסם לקראת הדיון  בוועדה .בעיקר יש להדגיש – על רקע
חגיגות ה 70-להקמת המדינה – כי מההצעה הושמט במפגיע ,טרםהקריאההראשונה ,
המשפטהקובעכימטרתהחוק"לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל" .וזאת– בחוק
שנועדלהיות"תעודתהזהות"שלהמדינה,אופסקתהמבואלחוקההעתידית,זההמגדיר
אותהואתערכיה.בהשמטהזומקופל,למעשה,מעשה-חקיקהזה כולו:ניסיוןלגמדאת
האופיהדמוקרטישלהמדינה,וחבלהחמורהבערכיהוברוחשלמגילתהעצמאות.מעבר
לכך ,הנוסח האחרון שפורסם מחמיר את הפגיעה בשפה הערבית .כמו כן ,הנוסח מבטא
זלזול מוחלט בזיקה שבין המדינה לבין העם היהודי בתפוצות ולחובת ממשלת ישראל
לשמרה.התיקוןשנעשהבנוסחמוכיחשלאזובלבדשהצעתהחוקפוגעתבאופיהדמוקרטי
שלהמדינה,אלאשהיאפוגעתברעיוןהציוניעצמו .
הפרת האיזון – יהודית ודמוקרטית
 .1הנקודה הבעייתית ביותר בהצעת החוק היא שהיא מבקשת להעלות לרמה חוקתית
גבוהה ומשריינת את זהות המדינה כמדינה יהודית ,מבלי לכלול בכך גם את זהותה
הדמוקרטית,ואתעקרוןהשוויון,באותומעמד.
ההתייחסותלישראלבתו ר"מדינהיהודיתודמוקרטיתברוחערכיההכרזהעלהקמת
המדינה"הוצאהמהנוסחבמפגיעממש,וחסרונהאומרדרשני.לאשהיהבכךדיכדי
לפצות על העדר ההכרה הברורה בשוויון זכויות מוחלט לכל מי שאינם יהודים,
שחייבתלהיותבחוק יסוד כזההקובעאתזהותהשל המדינה.אולםהוצאתהתיבה

הזאתמדגישהזאתביתרשאת–הצעת החוק מבקשת להתנכר לאופי הדמוקרטי של
המדינה ולערכי מגילת העצמאות.
כאשר לא כלולות במהלך זה ,של הגדרת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי,
זכויות אדם בסיסיות שאין להן בשיטתנו עיגון חוקתי מפורש (אין אזכור לשוויון,
לחופשהבי טוי,לחופשהדת,לזכויותחברתיות,לזכויותבמשפט)וכללזכויותהאדם
(פרטלחופשהעיסוק)נותרותבלתימשוריינות(חוקיסוד :כבודהאדםוחירותואינו
משוריין)-הכףמוטהלעברפרטיקולריזםלאומנישאיננומאוזןכהלכהעלידייסודות
אוניברסליים וכלל אזרחיים .גם להגדרת סמכויותיו של בית המשפט ,לעצמאותו
ולתפקידוכמגןעלזכויותהאדםאיןכיוםעיגוןמשוריין. 
נדגיש– הטענהכאילוהצעתהחוקבאה"לאזן"אתמגילתהזכויות,הכוללתשוויון,
שקיימת בחוק יסוד-כבוד האדם וחירותו אין לה על מה שתסמוך .לא רק שהזכות
לשוויון לא כתובה בפירוש בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ושמדובר בחוק בלתי
משוריין לעומת ההצעה הנוכחית – אלא שההצעה באה לנסות ולהתגבר על פרשנות
הפסיקה לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ככזה הכולל היבטים של הזכות לשוויון
(פסק הדין האחרון של בית המשפט העליון בעניין קק"ל מדגים עד כמה מוגבלת
ושברירית ההגנה הקיימת היום על הזכות לשוויון במסגרת פרשנות המונח "כבוד
האדם",הנובעתמכךשאיןהגנהמפורשתעלהשוויון).אמנםה"עליונותהנורמטיבית"
המפורשתשהייתהבומלכתחילההוצאהממנו(ובצדק),אולםאיןבכךכדילשלולאת
מטרתהחוקשהיאלגמדאתזכויותהאדםובמיוחדאתהזכותלשוויון. 
 .2לאבכדיטרחוכותביהשלהכרזתהעצמאות,בצדהביטוייםהחזקיםמאדעלאופייה
כמדינתלאוםיהודית,לכלולבהיסודותכללאזרחיים והתייחסותמפורשתלערבים
הישראלים,לרבותקריאהלהם"ליטולחלקםבבנייןהמדינהעליסודאזרחותמלאה
ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה ,הזמניים והקבועים" .לכן ,גם באה
ההגדרה המשלבת והמאוזנת בחוקי היסוד  מ -1992-"יהודית ודמוקרטית" וכן ניתן
מעמדלהכרזתהעצמאות.הדברנדרשכדילמנועתפיסהלאומנית,פרטיקולריזםאתני
קיצוני ,וכדי להעמיד את המדינה על שתי רגליים -היהודית והדמוקרטית .מגמת
ההצעה היא הפוכה .אפילו בהתייחסות למימוש השאיפה להגדרה עצמית של העם
היהודי בסעיף  1בחוק המוצע  -ההפניה היא רק פנימה למורשת התרבותית
וההיסטוריתולאמאוזכרתזכותוהטבעית,הזכותשישלכלעםועםלהגדרהעצמית,
לפיהמשפטהבינלאומי,שניתןלהביטויבהכרזתהעצמאות.
דווקא משום שבהגדרת המדינה את עצמה כיהודית ,יש הדרה של הלא יהודים –
שאינם יכולים להשתייך ללאום היהודי – מוטלת על המדינה חובה כפולה ומכופלת
לנהוג בהגינות ובשוויון במיעוטים שבתוכה .זו חובה מוסרית מן המעלה הראשונה

ומבחןחשובמאיןכמותולדמותההתרבותית-רוחנית .היאנובעתהןמיהודיותה של
המדינהוהןמהדמוקרטיהשלה.

המשמעות החוקתית של הצעת החוק – פגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו
 .3כאמור ,משום היותו של חוק היסוד המוצע חוק מאוחר לחוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו(שאינומשוריין) ,ניתןלטעוןשהוא גוברעליו .בכלשאלהחוקתית,שישלה
מימד או היבט זהותי או תרבותי ,לרבות שאלות העוסקות במעמדם של מיעוטים
ובזכויות של הנמנים עליהם ,או משליכות על אלה ,החוק המוצע עלול לאיין את
משמעותו  של חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ובכך לטרפד את ההגנה על זכויות
האדם ועל המיעוטים (הלא-יהודיים) .במקום גישה מאוזנת בין הפרטיקולרי
לאוניברסאלי שצריכה להנחות את גישת רשויות המדינה לשאלות כאלה ,ייטען על
סמךהחוקהמוצעכיהפרטיקולריגוברתמידודוחקאתהאוניברסאלילקרןזווית.על
רקעחקיקתושלחוקיסודכזה,אםבתיהמשפטינסולפעוללהגנתןשלזכויותהאדם,
מתוךגישהמאוזנת ,במסגרתהתפקידהקלאסישלביתהמשפט– וכפישעושיםבתי
משפט בכל העולם הדמוקרטי – תתערער הלגיטימיות שלהם והם יותקפו כמי
שפועליםנגדהחוקה.
 .4גם מעבר לפן המשפטי  -חקיקת היסוד אמורה לשמש אדן מרכזי בחינוכם של ילדי
ישראל .החוק המוצע מזמין חינוך לאומני ואנטי ליברלי .האם זו דמות החברה
העתידיתשמכונניחוקהיסודרואיםלנגדעיניהם? 
הדרת הערבים ופגיעה במעמד התרבות והשפה הערבית
 .5ההצעהפוגעתקשותבאוכלוסייההערבית.אםתתקבלהיאעלולהלהביאלכךשרוב
הערביםהישראליימנעומהשתתפותבהליכיםהדמוקרטייםבישראל.מצבזה -שיש
אולי כאלה המעוניינים שייגרם או שישמחו מהיווצרותו – ישים קץ לדמוקרטיה
הישראלית.דמוקרטיהשבהחמישיתמסוימתמןהאזרחיםאינםמשתתפיםבבחירות
כענייןשבעקרוןבשלהפלייתםלרעה–לאראויהלהיקראדמוקרטיה.
 .6הצעתהחוקמתעלמתכלילמקיומושלהמיעוטהערבי.מהאמורלחשובאזרחערבי,
למקראהצעתהחוקהמתיימרתלהוותאבןבנייןואףיותרמכך,אבןהראשה,לחוקה?
הוא קורא כי ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי  -כלומר היא ביתו של כל
יהודיבעולםאךאינוהביתשלהאזרחיםהערביםשחייםבה.הואקוראאתסעיף,6
המדבר על המורשת היהודית וטיפוחה בתפוצות כמשימה של המדינה .לעומת זאת,
הוא כערבי זכאי לפעול ,כפרט בלבד ,לשימור תרבותו ומורשתו (סעיף (7א) ,כאילו

שהדבר בכלל אפשרי .ההצעה אפילו לא מזכירה את הזכות לפעול לשם כך יחד עם
אחרים,שהיאנחלתהמשפטהבינלאומישישראלחתומהעליו.האםישציפייהשבבתי
הספרהערביםילמדוויבקשולנהוגכבודבחוקיסודזהשלהמדינה,המתייחסבאורח
משפילכלפיהציבורהערבי?
 .7יש לציין עוד בהקשר לסעיף  ,7כי התוספת של "חינוכו" עלולה להקים טענות
המתנגדות להכללת לימודי ליבה בתכנית החינוך .באופן כללי ,חוק המעניק זכויות:
לתרבות ,ושימור מורשת – חייב לכלול גם פסקת הגבלה ,משום שזכויות אינן
מוחלטותלעולם,וניתןלפגועבהןבחוק,הנועדלתכליתראויהובמידתיות.
 .8האזכור היחיד לערבים הוא בהתייחסות לשפה הערבית .אלא ,שההתייחסות היא
דווקא לשם ביטול מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית שנייה ,והפיכתה לשפה
בעלת"מעמדמיוחד".לקראתהדיוןבוועדהאףהוחמרהפגיעתהסעיף.הושמטממנו
הביטויהמאזןלפיוהחוקיעניק"זכותנגישותלשוניתלשירותיהמדינה".למרותמה
שנטען במספר פרסומים ,פסיקתו של בית המשפט העליון בנושא זה הייתה חד
משמעית ,והיא שהשפה הערבית היא שפה רשמית בישראל .(בג"צ  4112/99עדאלה
המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית תל אביב-יפו ואח' פד"י
נו()5,393פס' 12לפסקדינושלהנשיאברק;פס' 7לפסקדינהשלהשופטתדורנר).
ההצעה עצמה ,בנוסחה המעודכן קובעת כי "אין בסעיף זה כדי לפגוע במעמד השפה
הערביתבפועלערבתחילתושלחוקזה".האםהכוונההיאלפתוחפתחלטענההבלתי
נכונה,הנטענתעלידיאחדיםשערביתאינהנהניתכיוםממעמדשלשפהרשמית?אם
לא ,נשאלת השאלה – מדוע אין החוק מכיר מפורשות במעמדה של הערבית כשפה
רשמיתשנייהאלאאםהכוונהלהוסיףפגיעהנוספתבמיעוטהערבי?מעמדההרשמי
של השפה הערבית אינו גורע ממעמדה של העברית כשפת המדינה ,ואילו הסרת
המעמדהזהמשקפתגישהבלתיסובלניתובלתימכבדתכלפימישאינםיהודים.
עיגון חוקתי לחוק ועדות הקבלה
 .9אגב אורחא ,קובעת ההצעה בסעיף (7ב) החוסה תחת הכותרת "הזכות לשימור
מורשת"כי"המדינהרשאיתלאפשרלקהילהלרבותבנידתאחתאובנילאוםאחד,
לקיים התיישבות קהילתית נפרדת" .על פניו ,כלל וכלל לא ברור מדוע סעיף כזה,
המבטא מדיניות של הפרדת אוכלוסייה ,קשור בכלל לחוק העוסק בהגדרת ישראל
כמדינתהלאוםשלהעםהיהודי.האםהגדרתמדינתישראלכמדינתהלאוםשלהעם
היהודימחייבתגםהפרדהיישוביתביןהלאומיםוהדתותהשונות?
 .10קשהלהתחמקמןהמסקנהכיהמוטיבציהלהכלילאתסעיף(7ב)בהצעתחוקהיסוד
היאהרצון להכשיר,ברמהחוקתית,אתחוקועדותהקבלה,ולנסותלבטלאת"בג"צ
קעדאן".לאנחזורכאןעלכלהביקורתשהבענובעברבאשרלחוקועדותהקבלה.אך

ישלשיםלבשסעיףזהבעצםחושףאתערוותושלחוקועדותהקבלה.אמתהיאכי
מטרתוהאמיתיתשלחוקועדותהקבלהלאהייתה חסויהאיפעם,אךלפחותבלשון
החוק נעשה ניסיון משמעותי להסתיר את מטרתו המפלה והבלתי שוויונית – זאת
באמצעותסעיףהשוויון6ג(ג):"ועדתהקבלהלאתסרבלקבלמועמדמטעמיגזע,דת,
מין,לאום,מוגבלות,מעמדאישי,גיל,הורות,נטייהמינית,ארץמוצא."...סעיף(7ב)
מוציאאת המרצעמןהשק .ניסוחיוהמסורבליםוהסותריםשלחוקועדותהקבלהעל
"איהתאמה למרקםהחברתי-תרבותי" מולהתנייתהשוויון הוחלפובאמירהישירה
ובוטה – הקמתיישוביםעלבסיסדתאו לאום .בכך ,יינתן הכשר להקמתיישובים
ליהודיםבלבדבחסותובעידודהמדינה.
 .11מעברלכך,ישלצייןכיהמדיניותהמשתקפתבסעיף(7ב)איננהמדיניותשל"נפרדאבל
שווה" .אין שום חובה העולה מהצעת החוק להקים יישובים באופן שוויוני לכל
הלאומים והדתות .משמעותו האמתית היא הענקת תוקף למדיניות הקיימת ,לפיה
מוקמיםיישוביםקהילתייםאךורקליהודים. ישלהוסיףשמדיניותשל"נפרדאבל
שווה" אינה נחשבת עוד בעולם המודרני לשוויון אמיתי .וכך גם בישראל מאז בג"צ
קעדאן,ומאזפרשת"נוערכהלכה"שעסקהבהפרדההעדתיתבלימודיםבעמנואל,מפי
השופטאדמונדלויז"ל.
 .12בייחוד בהקשר זה ,הצעת חוק היסוד סותרת בצורה חזיתית את חוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו ,משום פגיעתה הקשה ,שלא לתכלית ראויה ,בשוויון .כאמור לעיל,
מצבזהשלחוקיסודהסותרחוקיסודקודם,ולאכלשכןחוקיסודהסותרערכייסוד
שלהשיטהכמושוויון,יציבאתביתהמשפטבמצבבלתיאפשריבוהוראהחוקתית,
במקום להגן על זכויות אדם – מפרה אותן .בייחוד בימים אלה של מתקפה על
הלגיטימיות של בית המשפט העליון בכלל ועל הביקורת החוקתית שהוא מקיים
בפרט,גלגול"תפוחאדמה"לוהטשכזהלפתחושלביתהמשפטעלולהלפגועבאמון
שהואזוכהלובציבור,תהאהחלטתובנדוןאשרתהא.
 .13בחברההישראליתקיימיםשסעיםדתייםולאומייםמשמעותיים.בנידתותולאומים
שונים ממעטים לפגוש זה בזה והמכנה המשותף האזרחי הינו חלש .על הרקע הזה,
נדרש,לכאורה,חיזוקשלמהלכיםואפשרויותשלשילובולאשלהצבתחומותוהגברת
הבידולוהניכור.
 .14יהודיםבתפוצותסבלובעברועלוליםלסבולבעתידמהדרהיישוביתעליסודשונותם.
האםכךמציבההמדינההיהודיתמחסוםמפניהפלייהעלבסיסהשתייכותיאושמא
משחקתהיאלידיהאנטישמים,בכךשהיאמייצרתמודללחיקויולהסתמכות?

 .15ישלצייןשגםניסוחאחר,למשלשל"קידוםהתיישבותיהודית"יהיהפוגענילאפחות
–ויבטאאפליהממוסדתבחוק.מדינהדמוקרטיתדואגתלהתיישבותשלכלהמגזרים
שבה,בדיוקכפישנכתבבמגילתהעצמאות.

הקשר עם היהדות בתפוצות
 .16לקראת הדיון פורסם נוסח חדש לסעיף (6ב) .במקום הנוסח הקודם שהבטיח כי
המדינה "תפעל לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני העם היהודי בכל מקום שהם",
פורסםכיהמדינה"תפעלבתפוצות לשימורהזיקהביןהמדינהוביןבניהעםהיהודי"
– זאת בלחץ גורמים בקואליציה שדאגו פן החוק ,חלילה וחס ,יקים למדינה חובה
לכבדזרמיםביהדותשאינםאורתודוכסים.תיקוןזהבחוקמהווהזלזולחמורביהדות
התפוצותולפיו,לממשלתישראל,בישראל,איןכלחובהלטפחולשמראתהזיקהעם
בניהעםהיהודי– אלאעליהלעשותזאתאךורקבתפוצות.כאן– ניתןלנו"לחרב"
את הקשר הזה ולגרום לניכור בינינו ובין העם היהודי .בתפוצות – נדאג לטיפוח
הקשר.תיקוןזהמצביעבעינינושוב,עלכךשהחוקלארקסותראתהאופיהיהודישל
המדינהאלאאתהציונותעצמה. 
תכלית החקיקה
 .17בכל הכבוד ,אנו חולקים על תכלית החקיקה ,כפי שהיא מוסברת בדברי ההסבר
להצעה.מחד,ההצעהטוענת(ובצדקרב)כיקיימתהסכמהרחבהבציבורעלהגדרתה
של ישראל כמדינה יהודית .אכן ,גם מדדי הדמוקרטיה ,שמפרסם המכון הישראלי
לדמוקרטיה ,מאששים קביעה זו :אין חשש להזדהות אזרחי המדינה היהודים עם
הגדרתה של המדינה כמדינה יהודית .מאידך ,טוענים המציעים ,נחיצות החוק היא
משום ש"יש המבקשים לבטל את זכותו של העם היהודי לבית לאומי בארצו ,ואת
ההכרהבמדינתישראלכמדינתהלאוםשלהעםהיהודי".האםחקיקהישראליתהיא
מענה למחשבות ושאיפות של עמים ולאומים אחרים? האם ניתן לטעון ברצינות
שהתעורר צורך כזה בעת האחרונה ,שכן מאז הקמת המדינה ועד היום הסכימו עמי
האזורלזכותושלהעםהיהודילמדינהוהכירובמדינתישראלכמדינהיהודית?האם
בעקבות חקיקת חוק כזה ישנו בעלי הדעה האמורה את עמדתם? יתר על כן ,צריך
להשיבביושר לשאלה – האםחקיקתחוקכזה תחזק אתמעמדהשל ישראלבעולם
כמדינת הלאום של העם היהודי או תחליש אותו? לדעתנו ,היא תשמש מנוף בידי
הכוחות העוינים לישראל לטעון נגד הלגיטימיות של ישראל כמדינה יהודית .הצעת
חוק היסוד מעניקה ליהודיות המדינה משמעות בעייתית .יוצא ממנה שיהודיות
המדינה כרוכה בצמצום אופייה הדמוקרטי ובהפליה לרעה וקיפוח של מי שאינם
יהודים.לארקשהצעתהחוקאינהמגינהעלאופייההיהודישלישראל;היאחושפת

את מהותה היהודית לקשות שבביקורות .מבחינת תוצאותיה הצפויות לחלוטין,
ההצעהחותרת–בפועל–תחתיהודיותהמדינהומסכנתאותה.לאזאתבלבדשהצעת
החוקאינהמחזקתאתאופייההיהודישלהמדינה,אלאשהיאמשדרתמסרברורשל
חוסר בטחון ושל הקצנה ופונדמנטליזם .עיגון חוקתי של המובן מאליו רק קורא
להרהורביסודותאלהואףלערעורם.
 .18ההצעה מתעלמת מן הכוח הפוליטי ,החברתי ,הכלכלי והתרבותי של הרוב
בדמוקרטיה – מכוח היותו רוב .אל מול הכוח הזה – כך ההיגיון החוקתי – טעון
דווקאהמיעוטהגנהמיוחדתמטעמיצדקוהגינות,לבלייפוללמרמסתחתרגליושל
רוב עריץ ועושק .ההצעה הופכת הגיון חוקתי זה על ראשו ומתייחסת לרוב היהודי
בישראלמשלהיהמיעוט.
 .19באשר לטענות כאילו ההצעה מכסה "שטח מת" במאטריה החוקתית בישראל ,יש
לומרכיהןשגויות.עובדתהיותהשלהמדינהיהודיתודמוקרטיתמעוגנתהיטבבחוקי
היסוד (חוק יסוד הכנסת ,חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,חוק יסוד חופש העיסוק)
ובחוקים רגילים ,כגון חוק השבות ,שבפסיקת בית המשפט העליון מתייחסים אליו
כחוק המעניק זכות יסוד חוקתית לשבות ליהודים (בג"צ  7625/16רגצ'ובה נ' שר
הפנים).מכאןשאיןבאמת"חסר"באשרלהגדרתהמדינהכמדינתלאום.
 .20חוקה אמורה להיות מסמך מאחד ומאחה .הצעת החוק כפי שהיא  מנוסחת ,מעבר
להדרתהמיעוטיםשבה,משדרתמסרמתנכר גםכלפימישהםיהודיםציונייםבעלי
השקפת עולם ליברלית .היא תגביר עוד את השסע הקיים גם ככה בין ציבורים
ליברלייםוביןאלהשאינםכאלה,ועלולהלגרוםלפגיעהבמידתהזדהותםעםהמדינה.
 .21חוקתהשלישראלאמורהלהיותמקורובסיסלהזדהותםשליהודיהעולםעםהמדינה
היהודית .יהודי העולם לא יוכלו להזדהות עם חוקה שנוהגת באופן מדיר כלפי
מיעוטים,שיוצרתתשתיתלהפלייתםלרעה,וכולכולה-מאבקנגדהשוויון.בכךתיפרד
ישראלממסורתיהודיתארוכהשלמאבקלמעןשוויוןולמעןזכויותמיעוטים.
שיקולי תוצאות – פגיעה במעמדה של ישראל בעולם
 .22מעברלכלהטיעוניםשהוזכרולעיל,ישלקחתבחשבוןאתהפגיעהבמעמדהשלישראל
בעולםבעקבותחקיקהזו.בדומהלחוקיםאחריםשנחקקובשניםהאחרונות,וחוק
זהבאשרהואחוקיסודהעוסקבזהותהמדינהאףביתרשאת,יעוררללאספקגינויים
ומחאה כלפי ישראל ,הנוטשת את אופייה הדמוקרטי ,ופוגעת במעמדם ובזכותם
לשוויוןשלהמיעוטים.

 .23היותהשלישראלדמוקרטיהמהותית,ולארקפורמלית,היאנכסאסטרטגיממעלה
ראשונה .לא בכדי מנהיגי ישראל ,וכך גם ראש הממשלה בנאומיו בעולם ,מדגישים
ומתגאיםבאופייההדמוקרטיהשלהמדינהוביחסההשוויונילמיעוטים.נכסזהאינו
מובןמאליו,והצעתהחוקעלולהלהסיראתהביסוסהעיקרילטענותדומותבעתיד.
 .24ישלהזכירבהקשרזהאתפסקהדיןהמפורסםשלביתהמשפטהעליוןהקנדי(,)1998
באשרלני סיוןהפרישההחדצדדישלקוויבקמהפדרציההקנדית.ביתהמשפטניתח
את הדין הבינלאומי באשר לאפשרות הפרישה של מיעוט אתני .לפי פסק הדין,
במצבים מסוימים ,יתכן שתקום זכות למיעוט לפרוש ממדינת האם ,ככל שאותו
מיעוט סובל מאפליה ופגיעה קשה בשוויון ,וככל שזכותו להגדרה עצמית תרבותית
במסגרתמדינתהאםאינהמקוימת.ברורלגמריכייהיומישישתמשובחוקהמוצע,
במצטבר לפגיעות אחרות באוכלוסייה הערבית בישראל ,כדי לטעון כאמור .לעצם
העלאתה של טענה כזו יהיו  השלכות קשות על מעמדה הבינלאומי של ישראל ,הן
ברמההמדיניתוהןברמההמשפטית.
הערות באשר למשפט משווה
 .25בדיון החגיגי שנערך בכנסת לשם התחלת הדיונים בהצעת החוק ,ציטטה שרת
המשפטים מתוך הנייר אודות הצעת החוק שהוגש בידי ד"ר חגי ויניצקי ומר שאול
שארף ,נתוניםמשוויםמחוקותהעולם.כךלמשל,נטעןכיחוקותרבותבעולם(מעל
) 100מעגנותאתהזהותהלאומית:אתהדגל,ההמנון,והשפה,בתוכן.אלא,שמרבית
המבקרים את הצעת החוק ,ואנחנו ביניהם ,אינם טוענים שאין לעגן עניינים אלה
בחוקה,אושאיןזהראוילעגןאתאופייההלאומישלהמדינהבחוקה.ההיפך,כאמור
במכתב מאת הנהלת המכון שפורסם בספטמבר  ,2017אנו בהחלט תומכים בעיגון
היותה של המדינה יהודית ודמוקרטית בחוקה .אלא שכאן אין מדובר כלל בחוקה;
והביקורתהיאעלמהשחסרבחוקהיסודהמוצע:אזכורחדוברורשלהזכותלשוויון,
נוסףעלההגדרההלאומיתשלהמדינה,ובאותומעמד .בכול החוקות שצוינובמחקר
המשווה מעוגנת הזכות לשוויון ולאיסור אפליה מטעמים לאומיים/אתניים באופן
ברור(מסמךמשווהמפורטהוגשבענייןזהלוועד).לעומתזאת,אצלנוחוקיסוד:כבוד
האדםוחירותואינומזכיראתהזכותלשוויון,מהשאיןלואחורעבעולםהדמוקרטי,
וכוונתחוקהיסודהמוצעהיאלפגועולכרסםבהכרתביתהמשפטבהיבטיםשלזכות
זוהכלוליםבזכותלכבודאנושי.
 .26לאזואףזו.במדינותלאוםשבהןהחוקהדואגתלצייןבמפורשכיזוהי"מדינתושל
עם"ספציפי,מעברלאזכור כללישלהזכותלשוויון(שהואמובןמאליוכאמור)ישנו
גםאזכורספציפישלהעובדהכיזוהיגםמדינתםשלהמיעוטים,אואזכורמאזןאחר
שלהעובדהשלהיותהמדינהמדינתלאוםאיןבהכדילפגועבזכותםשלהמיעוטים–

וזאת ,כבר בפסקת המבוא ה"זהותית" עצמה .כך למשל בקרואטיה ,בסרביה,
בסלובניה ,ואפילו בהונגריה ,שעוברת תהליכי לאומנות ,טרחו לציין זאת במפורש
בחוקה.לדוגמהבפסקתהמבואשלהחוקההסרביתנאמר:
" Considering the state tradition of the Serbian people and equality of all
 "citizens and ethnic communitiesבפסקת המבוא עצמה.

 .27הבחינההמשווהמצביעה,איפא,עלאופיוהחריגויוצאהדופןשלהחוקהמוצע.מהלך
חוקתי שתכליתו להדיר את המיעוט ולפגוע בשוויון ,במדינה שהשוויון איננו חלק
מפורששלתשתיתההחוקתית,הואיצירהישראליתמקורית,שלאלתפארתישראל.
יש לומר כי ההפך נעשה בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל ,ולא בכדי .כאמור,
משוםהיותהמסמךהמצהירבאופןברורעלהיותהמדינהיהודית,ראומנסחיהחובה
לכלול אמירה ברורה על שוויון זכויות כלפי המיעוטים ,ואפילו אזכור מפורש של
המיעוטהערביוקריאהלולהשתתףבאופןשווהבהנהגתהמדינה.הצעתחוקהיסוד
היאמהלךמנוגדלהכרזתהעצמאות .

אנוחוזריםומציעיםכיאתהסדרתזהותהמדינהישלעשותבדרךמאוזנתוראויהלעיגון
זהותהשלמדינהישראלכמדינהיהודיתודמוקרטית,השומרתעלשוויוןלכלאזרחיה. 
בכבוד רב,

,
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