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חבריהכנסת

כנסתישראל



 מדינת הלאום של העם היהודי  –יסוד : מדינת ישראל -הצעת חוקהנדון:         

להתייח מבקשים אנו ושלישית, שניה בקריאה החוק על ההצבעות להצעהלקראת ס

 בוועדהבנוסחה  הדיון לקראת שפורסם כפי המעודכן, להדגיש יש בעיקר על רקע –.

 טרםהקריאההראשונה,כי מההצעה הושמט במפגיע,  –להקמת המדינה  70-חגיגות ה

יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה -לעגן בחוקהמשפטהקובעכימטרתהחוק"

בחוק–וזאת".שבהכרזה על הקמת מדינת ישראליהודית ודמוקרטית ברוח העקרונות 

,זההמגדירשנועדלהיות"תעודתהזהות"שלהמדינה,אופסקתהמבואלחוקההעתידית

 אתיסיוןלגמדכולו:נזהחקיקה-מעשהאותהואתערכיה.בהשמטהזומקופל,למעשה,

וחבלהחמורהבערכיהוברוחשלמגילתהעצ מאות.מעברהאופיהדמוקרטישלהמדינה,

 הנוסחמבטאלכך, כן, כמו שפורסםמחמיראתהפגיעהבשפההערבית. הנוסחהאחרון

ישראל ממשלת ולחובת בתפוצות היהודי העם לבין המדינה שבין בזיקה מוחלט זלזול

לשמרה.התיקוןשנעשהבנוסחמוכיחשלאזובלבדשהצעתהחוקפוגעתבאופיהדמוקרטי

עתברעיוןהציוניעצמו.שלהמדינה,אלאשהיאפוג

 יהודית ודמוקרטית –הפרת האיזון 

 .1 ביותר היאשההנקודההבעייתית חוקתיתתאמבקשיבהצעתהחוק לרמה להעלות

לכלולבכךגםאתזהותה מבלי גבוההומשריינתאתזהותהמדינהכמדינהיהודית,

 באותומעמד.ואתעקרוןהשוויון,הדמוקרטית,

ר"מדינהיהודיתודמוקרטיתברוחערכיההכרזהעלהקמתההתייחסותלישראלבתו

המדינה"הוצאהמהנוסחבמפגיעממש,וחסרונהאומרדרשני.לאשהיהבכךדיכדי

יהודים, שאינם מי לכל מוחלט זכויות בשוויון הברורה ההכרה העדר על לפצות

אולםהוצאת התיבהשחייבתלהיותבחוקיסודכזההקובעאתזהותהשלהמדינה.



 

 

הצעת החוק מבקשת להתנכר לאופי הדמוקרטי של –הזאתמדגישהזאתביתרשאת

 .המדינה ולערכי מגילת העצמאות

היהודי, העם של הלאום כמדינת ישראל הגדרת של זה, במהלך כלולות לא כאשר

לשוויון, אזכור )אין מפורש חוקתי עיגון בשיטתנו להן שאין בסיסיות אדם זכויות

וכללזכויותהאדםלחופשהבי לזכויותבמשפט( לזכויותחברתיות, לחופשהדת, טוי,

 כבודהאדםוחירותואינו:נותרותבלתימשוריינות)חוקיסוד)פרטלחופשהעיסוק(

הכףמוטהלעברפרטיקולריזםלאומנישאיננומאוזןכהלכהעלידייסודות-משוריין(

 להגדרת גם אזרחיים. וכלל המשפטויותיוסמכאוניברסליים בית לעצמאותושל ,

ולתפקידוכמגןעלזכויותהאדםאיןכיוםעיגוןמשוריין.

הטענהכאילוהצעתהחוקבאה"לאזן"אתמגילתהזכויות,הכוללתשוויון,–נדגיש

יסוד בחוק שהזכות-שקיימת רק לא שתסמוך. מה על לה אין וחירותו האדם כבוד

 בחוק בפירוש כתובה לא בלתילשוויון בחוק ושמדובר וחירותו, האדם כבוד יסוד:

לעומתההצעההנוכחית עלפרשנותלנסות ולהתגבר אלאשההצעהבאה–משוריין

הזכותלשוויון היבטיםשל ככזההכולל האדםוחירותו, כבוד הפסיקהלחוקיסוד:

מוגבלת כמה עד מדגים קק"ל בעניין העליון המשפט בית של האחרון הדין )פסק

"כבודושב המונח פרשנות במסגרת לשוויון הזכות על היום הקיימת ההגנה רירית

האדם",הנובעתמכךשאיןהגנהמפורשתעלהשוויון(.אמנםה"עליונותהנורמטיבית"

המפורשתשהייתהבומלכתחילההוצאהממנו)ובצדק(,אולםאיןבכךכדילשלולאת

דאתהזכותלשוויון.מטרתהחוקשהיאלגמדאתזכויותהאדםובמיוח

לאבכדיטרחוכותביהשלהכרזתהעצמאות,בצדהביטוייםהחזקיםמאדעלאופייה .2

לכלולבהיסודותכללאזרחייםוהתייחסותמפורשתלערבים כמדינתלאוםיהודית,

יןהמדינהעליסודאזרחותמלאהיהישראלים,לרבותקריאהלהם"ליטולחלקםבבנ

גםבאהושווהועליסודנציג לכן, הזמנייםוהקבועים". ותמתאימהבכלמוסדותיה,

מ היסוד ניתן-1992-ההגדרההמשלבתוהמאוזנתבחוקי "יהודיתודמוקרטית"וכן

הדברנדרשכדילמנועתפיסהלאומנית,פרטיקולריזםאתנימעמדלהכרזתהעצמאות.

רגליים שתי על המדינה את להעמיד וכדי והד-קיצוני, מגמתמוקרטית.היהודית

 הפוכה. היא העםההצעה של עצמית להגדרה השאיפה למימוש בהתייחסות אפילו

 בסעיף 1היהודי המוצע התרבותית-בחוק למורשת פנימה רק היא ההפניה

וההיסטוריתולאמאוזכרתזכותוהטבעית,הזכותשישלכלעםועםלהגדרהעצמית,

 רזתהעצמאות.לפיהמשפטהבינלאומי,שניתןלהביטויבהכ

 יהודים הלא של הדרה יש כיהודית, עצמה את המדינה שבהגדרת משום –דווקא

 מוטלתעלהמדינהחובהכפולהומכופלת–שאינםיכוליםלהשתייךללאוםהיהודי

הראשונה המעלה מן מוסרית חובה זו שבתוכה. במיעוטים ובשוויון בהגינות לנהוג



 

 

לדמותההתרב היאנובעתהןמיהודיותהשל-ותיתומבחןחשובמאיןכמותו רוחנית.

 המדינהוהןמהדמוקרטיהשלה.

 

 פגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו –המשמעות החוקתית של הצעת החוק 

 .3 יסודכאמור, לחוק מאוחר חוק המוצע היסוד חוק של היותו האדם :משום כבוד

בכ ניתןלטעוןשהואגוברעליו. )שאינומשוריין(, שישלהוחירותו לשאלהחוקתית,

מיעוטים של במעמדם העוסקות שאלות לרבות תרבותי, או זהותי היבט או מימד

את לאיין עלול המוצע החוק אלה, על משליכות או עליהם, הנמנים של ובזכויות

זכויות על ההגנה את לטרפד ובכך וחירותו, האדם כבוד יסוד: חוק של  משמעותו

)הלא המיעוטים ועל הפרטיקולרייה-האדם בין מאוזנת גישה במקום ודיים(.

 כאלה, לשאלות המדינה רשויות גישת את להנחות שצריכה עליילאוניברסאלי טען

אתהאוניברסאלילקרןזווית.עלגוברתמידודוחקהפרטיקולריסמךהחוקהמוצעכי

,אדםרקעחקיקתושלחוקיסודכזה,אםבתיהמשפטינסולפעוללהגנתןשלזכויותה

וכפישעושיםבתי–במסגרתהתפקידהקלאסישלביתהמשפטמתוךגישהמאוזנת,

 הדמוקרטי העולם בכל כמי–משפט יותקפו והם שלהם הלגיטימיות תתערער

 שפועליםנגדהחוקה.

 .4 המשפטי ילדי-גםמעברלפן בחינוכםשל מרכזי חקיקתהיסודאמורהלשמשאדן

חינ מזמין המוצע החוק החברהישראל. דמות זו האם ליברלי. ואנטי לאומני וך

העתידיתשמכונניחוקהיסודרואיםלנגדעיניהם?

 הדרת הערבים ופגיעה במעמד התרבות והשפה הערבית

יההערבית.אםתתקבלהיאעלולהלהביאלכךשרוביההצעהפוגעתקשותבאוכלוס .5

שיש-ל.מצבזההערביםהישראליימנעומהשתתפותבהליכיםהדמוקרטייםבישרא

המעוניינ כאלה מהאולי שישמחו או שייגרם יווים לדמוקרטיה–צרותו קץ ישים

מןהאזרחיםאינםמשתתפיםבבחירותמסוימתהישראלית.דמוקרטיהשבהחמישית

 לאראויהלהיקראדמוקרטיה.–כענייןשבעקרוןבשלהפלייתםלרעה

רבי.מהאמורלחשובאזרחערבי,הצעתהחוקמתעלמתכלילמקיומושלהמיעוטהע .6

למקראהצעתהחוקהמתיימרתלהוותאבןבנייןואףיותרמכך,אבןהראשה,לחוקה?

 שלהעםהיהודי ישראלהיאהביתהלאומי כל-הואקוראכי של כלומרהיאביתו

,6יהודיבעולםאךאינוהביתשלהאזרחיםהערביםשחייםבה.הואקוראאתסעיף

 על לעומתזאת,המדבר המדינה. המורשתהיהודיתוטיפוחהבתפוצותכמשימהשל

 כערבי זכאיהוא )סעיף ומורשתו תרבותו לשימור בלבד, כפרט כאילו)א7לפעול, ,)



 

 

עם יחד לשםכך לפעול לאמזכירהאתהזכות אפילו ההצעה אפשרי. בכלל שהדבר

םישציפייהשבבתיהאנלאומישישראלחתומהעליו.אחרים,שהיאנחלתהמשפטהבי

הספרהערביםילמדוויבקשולנהוגכבודבחוקיסודזהשלהמדינה,המתייחסבאורח

 משפילכלפיהציבורהערבי?

 .7 לסעיף בהקשר עוד לציין טענות7יש להקים עלולה "חינוכו" של התוספת כי ,

חוקהמעניקזכויו כללי, באופן ליבהבתכניתהחינוך. ת:המתנגדותלהכללתלימודי

 מורשת ושימור אינן–לתרבות, שזכויות משום הגבלה, פסקת גם לכלול חייב

 מוחלטותלעולם,וניתןלפגועבהןבחוק,הנועדלתכליתראויהובמידתיות.

היא .8 שההתייחסות אלא, הערבית. לשפה בהתייחסות הוא לערבים היחיד האזכור

והפיכתהלשפהיהשנידווקאלשםביטולמעמדהשלהשפההערביתכשפהרשמית ,

.לקראתהדיוןבוועדהאףהוחמרהפגיעתהסעיף.הושמטממנובעלת"מעמדמיוחד"

.למרותמה"לשירותיהמדינהלשוניתזכותנגישותהביטויהמאזןלפיוהחוקיעניק"

הי זה בנושא העליון המשפט בית של פסיקתו פרסומים, במספר חדישנטען תה

 הערבית שהשפה והיא משמעית, )בג"צ בישראל. רשמית שפה עדאלה 4112/99היא

פד"ייפו ואח'-המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית תל אביב

5נו) 393( פס' 12, לפסקדינהשלהשופטתדורנר(.7לפסקדינושלהנשיאברק;פס'

לפגועבמע בסעיףזהכדי "אין קובעתכי בנוסחההמעודכן מדהשפהההצעהעצמה,

הערביתבפועלערבתחילתושלחוקזה".האםהכוונההיאלפתוחפתחלטענההבלתי

נכונה,הנטענתעלידיאחדיםשערביתאינהנהניתכיוםממעמדשלשפהרשמית?אם

לא, השאלה כשפה–נשאלת הערבית של במעמדה מפורשות מכיר החוק אין מדוע

יעהנוספתבמיעוטהערבי?מעמדההרשמירשמיתשנייהאלאאםהכוונהלהוסיףפג

הסרת ואילו המדינה, כשפת העברית של ממעמדה גורע אינו הערבית השפה של

 המעמדהזהמשקפתגישהבלתיסובלניתובלתימכבדתכלפימישאינםיהודים.

 עיגון חוקתי לחוק ועדות הקבלה

 .9 בסעיף ההצעה קובעת אורחא, "הזכ7אגב הכותרת תחת החוסה לשימור)ב( ות

מורשת"כי"המדינהרשאיתלאפשרלקהילהלרבותבנידתאחתאובנילאוםאחד,

כזה, סעיף מדוע ברור לא וכלל כלל פניו, על נפרדת". קהילתית התיישבות לקיים

אוכלוס הפרדת של מדיניות ישראליהמבטא בהגדרת העוסק לחוק בכלל קשור יה,

רתמדינתישראלכמדינתהלאוםשלהעםכמדינתהלאוםשלהעםהיהודי.האםהגד

 היהודימחייבתגםהפרדהיישוביתביןהלאומיםוהדתותהשונות?

)ב(בהצעתחוקהיסוד7קשהלהתחמקמןהמסקנהכיהמוטיבציהלהכלילאתסעיף .10

,ולנסותלבטלאת"בג"צלהכשיר,ברמהחוקתית,אתחוקועדותהקבלההרצוןהיא

עלכלהביקורתשהבענובעברבאשרלחוקועדותהקבלה.אך.לאנחזורכאןקעדאן"



 

 

ישלשיםלבשסעיףזהבעצםחושףאתערוותושלחוקועדותהקבלה.אמתהיאכי

חסויהאיפעם,אךלפחותבלשוןההייתמטרתוהאמיתיתשלחוקועדותהקבלהלא

נ נעשה שוויוניתיהחוק והבלתי המפלה מטרתו את להסתיר משמעותי זאת–סיון

ג)ג(:"ועדתהקבלהלאתסרבלקבלמועמדמטעמיגזע,דת,6באמצעותסעיףהשוויון

)ב(7סעיףמין,לאום,מוגבלות,מעמדאישי,גיל,הורות,נטייהמינית,ארץמוצא...".

ניסוחיוהמסורבליםוהסותריםשלחוקועדותהקבלהעל.המרצעמןהשקמוציאאת

הוחלפובאמירהישירההתרבותי"מול-י"איהתאמהלמרקםהחברת תנייתהשוויון

לאום–ובוטה או הקמתיישוביםעלבסיסדת יינתןבכך. הכשרלהקמתיישובים,

 ליהודיםבלבדבחסותובעידודהמדינה.

)ב(איננהמדיניותשל"נפרדאבל7מעברלכך,ישלצייןכיהמדיניותהמשתקפתבסעיף .11

הע חובה שום אין לכלשווה". שוויוני באופן יישובים להקים החוק מהצעת ולה

 והדתות. היאהלאומים האמתית לפיהמשמעותו הקיימת, למדיניות תוקף הענקת

ישלהוסיףשמדיניותשל"נפרדאבלמוקמיםיישוביםקהילתייםאךורקליהודים.

אינה בג"צשווה" מאז גםבישראל וכך אמיתי. לשוויון בעולםהמודרני נחשבתעוד

קעדאן,ומאזפרשת"נוערכהלכה"שעסקהבהפרדההעדתיתבלימודיםבעמנואל,מפי

 השופטאדמונדלויז"ל.

כבוד .12 יסוד: חוק את חזיתית בצורה סותרת היסוד חוק הצעת זה, בהקשר בייחוד

הקש פגיעתה משום וחירותו, לעיל,האדם כאמור בשוויון. ראויה, לתכלית שלא ה,

מצבזהשלחוקיסודהסותרחוקיסודקודם,ולאכלשכןחוקיסודהסותרערכייסוד

אתביתהמשפטבמצבבלתיאפשריבוהוראהחוקתית,יציבשלהשיטהכמושוויון,

 אדם זכויות על להגן על–במקום מתקפה של אלה בימים בייחוד אותן. מפרה

מקיים שהוא החוקתית הביקורת ועל בכלל העליון המשפט בית של הלגיטימיות

בפרט,גלגול"תפוחאדמה"לוהטשכזהלפתחושלביתהמשפטעלולהלפגועבאמון

 שהואזוכהלובציבור,תהאהחלטתובנדוןאשרתהא.

יםבחברההישראליתקיימיםשסעיםדתייםולאומייםמשמעותיים.בנידתותולאומ .13

הזה הרקע על חלש. הינו האזרחי והמכנההמשותף בזה ,שוניםממעטיםלפגושזה

נדרש,לכאורה,חיזוקשלמהלכיםואפשרויותשלשילובולאשלהצבתחומותוהגברת

 הבידולוהניכור.

יהודיםבתפוצותסבלובעברועלוליםלסבולבעתידמהדרהיישוביתעליסודשונותם. .14

ינההיהודיתמחסוםמפניהפלייהעלבסיסהשתייכותיאושמאהאםכךמציבההמד

 משחקתהיאלידיהאנטישמים,בכךשהיאמייצרתמודללחיקויולהסתמכות?



 

 

ישלצייןשגםניסוחאחר,למשלשל"קידוםהתיישבותיהודית"יהיהפוגענילאפחות .15

כלהמגזריםויבטאאפליהממוסדתבחוק.מדינהדמוקרטיתדואגתלהתיישבותשל–

 שבה,בדיוקכפישנכתבבמגילתהעצמאות.

 

 הקשר עם היהדות בתפוצות

 .16 לסעיף חדש נוסח פורסם הדיון כי6לקראת שהבטיח הקודם הנוסח במקום )ב(.

בכלמקוםשהם", העםהיהודי בני המדינהובין המדינה"תפעללשימורהזיקהבין

ביןהמדינהוביןבניהעםהיהודי"לשימורהזיקהבתפוצות תפעל"פורסםכיהמדינה

חובה– למדינה יקים וחס, חלילה החוק, פן שדאגו בקואליציה גורמים בלחץ זאת

לכבדזרמיםביהדותשאינםאורתודוכסים.תיקוןזהבחוקמהווהזלזולחמורביהדות

,איןכלחובהלטפחולשמראתהזיקהעםבישראלהתפוצותולפיו,לממשלתישראל,

בניהע –םהיהודי ניתןלנו"לחרב"–אלאעליהלעשותזאתאךורקבתפוצות.כאן

 בתפוצות היהודי. העם ובין בינינו לניכור ולגרום הזה הקשר לטיפוח–את נדאג

הקשר.תיקוןזהמצביעבעינינושוב,עלכךשהחוקלארקסותראתהאופיהיהודישל

המדינהאלאאתהציונותעצמה.

 התכלית החקיק

ההסבר .17 בדברי מוסברת שהיא כפי החקיקה, תכלית על חולקים אנו הכבוד, בכל

להצעה.מחד,ההצעהטוענת)ובצדקרב(כיקיימתהסכמהרחבהבציבורעלהגדרתה

 גם אכן, יהודית. כמדינה ישראל הדמוקרטיהשל שמדדי הישראליפרסםמ, המכון

מאששלדמוקרטיה זוים, אז:קביעה להזדהות חשש עםאין היהודים המדינה רחי

היא החוק נחיצות טועניםהמציעים, מאידך, יהודית. כמדינה המדינה של הגדרתה

ואת בארצו, לאומי לבית היהודי העם של זכותו את לבטל המבקשים ש"יש משום

ההכרהבמדינתישראלכמדינתהלאוםשלהעםהיהודי."האםחקיקהישראליתהיא

ע של ושאיפות למחשבות ברצינותמענה לטעון ניתן האם אחרים? ולאומים מים

עמי מאזהקמתהמדינהועדהיוםהסכימו שכן שהתעוררצורךכזהבעתהאחרונה,

האזורלזכותושלהעםהיהודילמדינהוהכירובמדינתישראלכמדינהיהודית?האם

צריך כן, על יתר עמדתם? את האמורה הדעה בעלי ישנו כזה חוק חקיקת בעקבות

האםחקיקתחוקכזהתחזקאתמעמדהשלישראלבעולם–שיבביושרלשאלהלה

בידי מנוף תשמש היא לדעתנו, אותו? תחליש או היהודי העם של הלאום כמדינת

הצעת יהודית. כמדינה ישראל של הלגיטימיות נגד לטעון לישראל העוינים הכוחות

י בעייתית. משמעות המדינה ליהודיות מעניקה היסוד שיהודיותחוק ממנה וצא

כרוכ ובהפליהמדינה הדמוקרטי אופייה בצמצום שאינםה מי של וקיפוח לרעה ה

יהודים.לארקשהצעתהחוקאינהמגינהעלאופייההיהודישלישראל;היאחושפת



 

 

לחלוטין, הצפויות תוצאותיה מבחינת שבביקורות. לקשות היהודית מהותה את

יותהמדינהומסכנתאותה.לאזאתבלבדשהצעתתחתיהוד–בפועל–ההצעהחותרת

מחזקתאתאופייההיהודישלהמדינה,אלאשהיאמשדרתמסרברורשלאינההחוק

קורא רק מאליו המובן של חוקתי עיגון ופונדמנטליזם. הקצנה ושל בטחון חוסר

 להרהורביסודותאלהואףלערעורם.

ה .18 החברתי, הפוליטי, הכוח מן מתעלמת הרובההצעה של והתרבותי כלכלי

 ומכ–בדמוקרטיה הזה הכוח מול אל רוב. היותו הה–ח יכך החוקתי טעון–גיון

פוללמרמסתחתרגליושלידווקאהמיעוטהגנהמיוחדתמטעמיצדקוהגינות,לבלי

היהודי לרוב ומתייחסת ראשו על זה חוקתי הגיון הופכת ההצעה ועושק. עריץ רוב

 עוט.בישראלמשלהיהמי

יש .19 בישראל, החוקתית במאטריה מת" "שטח מכסה ההצעה כאילו לטענות באשר

לומרכיהןשגויות.עובדתהיותהשלהמדינהיהודיתודמוקרטיתמעוגנתהיטבבחוקי

חופשהעיסוק( חוקיסוד כבודהאדםוחירותו, חוקיסוד הכנסת, יסוד )חוק היסוד

שבפס השבות, חוק כגון רגילים, אליוובחוקים מתייחסים העליון ביתהמשפט יקת

 יסוד זכות המעניק חוקתיתכחוק )בג"צ ליהודים שר7625/16לשבות נ' רגצ'ובה

 הפנים(.מכאןשאיןבאמת"חסר"באשרלהגדרתהמדינהכמדינתלאום.

מאחד .20 להיותמסמך מעברחוקהאמורה מנוסחת,  שהיא הצעתהחוקכפי ומאחה.

מישהםיהודיםציונייםבעלירמתנכשדרתמסרלהדרתהמיעוטיםשבה,מ גםכלפי

ציבורים בין ככה גם הקיים השסע את עוד תגביר היא ליברלית. עולם השקפת

 ליברלייםוביןאלהשאינםכאלה,ועלולהלגרוםלפגיעהבמידתהזדהותםעםהמדינה.

םהמדינהחוקתהשלישראלאמורהלהיותמקורובסיסלהזדהותםשליהודיהעולםע .21

כלפי מדיר באופן שנוהגת חוקה עם להזדהות יוכלו לא העולם יהודי היהודית.

מאבקנגדהשוויון.בכךתיפרד-מיעוטים,שיוצרתתשתיתלהפלייתםלרעה,וכולכולה

 למעןזכויותמיעוטים.וישראלממסורתיהודיתארוכהשלמאבקלמעןשוויון

 שראל בעולםפגיעה במעמדה של י –שיקולי תוצאות 

מעברלכלהטיעוניםשהוזכרולעיל,ישלקחתבחשבוןאתהפגיעהבמעמדהשלישראל .22

  בדומהלחוקיםאחריםשנחקקובשניםהאחרונותבעולםבעקבותחקיקהזו. וחוק,

הואחוקיסודהעוסקבזהותהמדינהאףביתרשאת,יעוררללאספקגינוייםזהבאשר

א הנוטשת ישראל, כלפי וומחאה הדמוקרטי, אופייה ובזכותםת במעמדם פוגעת

 מיעוטים.לשוויוןשלה



 

 

היותהשלישראלדמוקרטיהמהותית,ולארקפורמלית,היאנכסאסטרטגיממעלה .23

מדגישים בעולם, בנאומיו ראשהממשלה גם וכך ישראל, מנהיגי בכדי לא ראשונה.

למיעוטים.נכסזהאינוומתגאיםבאופייההדמוקרטיהשלהמדינהוביחסההשוויוני

 מובןמאליו,והצעתהחוקעלולהלהסיראתהביסוסהעיקרילטענותדומותבעתיד.

(,1998ישלהזכירבהקשרזהאתפסקהדיןהמפורסםשלביתהמשפטהעליוןהקנדי) .24

סיוןהפרישההחדצדדישלקוויבקמהפדרציההקנדית.ביתהמשפטניתחיבאשרלנ

הבינלאומי הדין הדין,את פסק לפי אתני. מיעוט של הפרישה לאפשרות באשר

שאותו ככל האם, ממדינת לפרוש למיעוט זכות שתקום יתכן מסוימים, במצבים

בשוויוןמיעוט קשה ופגיעה מאפליה סובל עצמית להגדרה שזכותו וככל תרבותית,

צע,במסגרתמדינתהאםאינהמקוימת.ברורלגמריכייהיומישישתמשובחוקהמו

באוכלוס אחרות לפגיעות לעצםיבמצטבר כאמור. לטעון כדי בישראל, הערבית יה

הן ישראל, של הבינלאומי מעמדה על קשות השלכות  יהיו כזו טענה של העלאתה

 ברמההמדיניתוהןברמההמשפטית.

 הערות באשר למשפט משווה

החוק .25 בהצעת הדיונים התחלת לשם בכנסת שנערך החגיגי ציטטבדיון שרת, ה

שאול ומר ויניצקי חגי ד"ר החוקשהוגשבידי אודותהצעת הנייר המשפטיםמתוך

נטשארף, כךלמשל, כיחוקותרבותבעולם)מעלנתוניםמשוויםמחוקותהעולם. ען

(מעגנותאתהזהותהלאומית:אתהדגל,ההמנון,והשפה,בתוכן.אלא,שמרבית100

ביני ואנחנו החוק, הצעת את המבקרים לעגן שאין טוענים אינם אלהםענייניהם,

הלאומישלהמדינהבחוקה.ההיפך,כאמורהאופייבחוקה,אושאיןזהראוילעגןאת

 בספטמבר שפורסם המכון הנהלת מאת בעיגון2017במכתב תומכים בהחלט אנו ,

בחוקה; כלל מדובר אין אלאשכאן ודמוקרטיתבחוקה. יהודית המדינה היותהשל

רתהיאעלמהשחסרבחוקהיסודהמוצע:אזכורחדוברורשלהזכותלשוויון,והביקו

ובאותומעמד. שצוינובמחקרבכול החוקות  נוסףעלההגדרההלאומיתשלהמדינה,

באופן לאומיים/אתניים מטעמים אפליה ולאיסור לשוויון הזכות מעוגנת המשווה

לעומתזאת,אצלנוחוקיסוד:כבודברור)מסמךמשווהמפורטהוגשבענייןזהלוועד(.

האדםוחירותואינומזכיראתהזכותלשוויון,מהשאיןלואחורעבעולםהדמוקרטי,

וכוונתחוקהיסודהמוצעהיאלפגועולכרסםבהכרתביתהמשפטבהיבטיםשלזכות

 זוהכלוליםבזכותלכבודאנושי.

צייןבמפורשכיזוהי"מדינתושללאזואףזו.במדינותלאוםשבהןהחוקהדואגתל .26

ישנו )שהואמובןמאליוכאמור( מעברלאזכורכללישלהזכותלשוויון עם"ספציפי,

גםאזכורספציפישלהעובדהכיזוהיגםמדינתםשלהמיעוטים,אואזכורמאזןאחר

–שלהעובדהשלהיותהמדינהמדינתלאוםאיןבהכדילפגועבזכותםשלהמיעוטים



 

 

בסרביה,ו בקרואטיה, למשל כך עצמה. ה"זהותית" המבוא בפסקת כבר זאת,

במפורש זאת לציין טרחו לאומנות, תהליכי שעוברת בהונגריה, ואפילו בסלובניה,

 :בחוקה.לדוגמהבפסקתהמבואשלהחוקההסרביתנאמר

"all Considering the state tradition of the Serbian people and equality of  

citizens and ethnic communities .בפסקת המבוא עצמה " 

הבחינההמשווהמצביעה,איפא,עלאופיוהחריגויוצאהדופןשלהחוקהמוצע.מהלך .27

חלק איננו שהשוויון במדינה בשוויון, ולפגוע המיעוט את להדיר שתכליתו חוקתי

 אלתפארתישראל.מפורששלתשתיתההחוקתית,הואיצירהישראליתמקורית,של

כאמור, בכדי. ולא ישראל, מדינת של העצמאות בהכרזת נעשה ההפך כי לומר יש

משוםהיותהמסמךהמצהירבאופןברורעלהיותהמדינהיהודית,ראומנסחיהחובה

של מפורש אזכור ואפילו המיעוטים, כלפי זכויות שוויון על ברורה אמירה לכלול

לה וקריאהלו הצעתחוקהיסודהמיעוטהערבי שתתףבאופןשווהבהנהגתהמדינה.

היאמהלךמנוגדלהכרזתהעצמאות.



אנוחוזריםומציעיםכיאתהסדרתזהותהמדינהישלעשותבדרךמאוזנתוראויהלעיגון

זהותהשלמדינהישראלכמדינהיהודיתודמוקרטית,השומרתעלשוויוןלכלאזרחיה.

 בכבוד רב, 
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 ד"ר עמיר פוקס, עו"ד   פ' מרדכי קרמניצרפרו

 דמוקרטיההמכון הישראלי ל  המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

 

 


