
 

 

לכבוד
יו"רהוועדההמשותפתח"כאמיראוחנה

חבריהוועדה
חבריהכנסת

הנדון: גרסת חוק הלאום העומדת להצבעה בפני חברי הכנסת

מכובדנו,

בימיםאלה,לקראתהצבעהעלהצעתחוקכלכךחשובההמגדירהאתאופייהשלהמדינה,
וה השעה גודל את המדגיש ברכה מכתב אליכם לשלוח שנפלהקיווינו הגדולה זכות

בחלקכם.

לצערנו,לאכךהםפניהדברים.

חוקהמגדיראתאופייהשלהמדינה,אךטבעישהיהמובאלאישורבהסכמהרחבה.אמת,
הציוני שהרוב להניח ניתן אך מעטים, לא דעות חילוקי הישראלית, בחברה בתוכנו, יש

מימין ישראל, מרכז,במדינת , המחלוקוומשמאל, תלמרות שונות מסוגל-בסוגיות
להסכיםעלאופייהשלהמדינה.

נוסחהחוקהעומדבפניכםאינומצליחלגבשסביבוהסכמהכזו,ומשכך,עליולהדליקנורה
אדומהבפנימציעיו.

רבות החוק. בעמודיםהבאיםמובאתבפניכםחוותדעתמפורטתובההתייחסותלסעיפי
בפני החהתריעו הבעייתיות על כם שבסעיף ביישוביםוקתית של,ההפרדה מעמדה שינוי

פגיעהבקשרובמחויבותשלנולרובמניינםשליהודיהתפוצות.השפההערביתוה

אנומצטרפיםלכלהביקורתבנושאיםאלוואחרים,ומבקשים,בתמצית,לומרכברבפתח
מכילאתהמחוי–הדברים אינו והמהותי הראשון בסעיפו החוק, בותלשוויוןהעובדהכי

ואפילולאאתהביטוי"מדינהיהודיתדמוקרטיתברוחעקרונותמגילתהעצמאות"תהיה
בכייהלדורות.

אנומבקשיםמכםלהתנגדלחוקבנוסחוהנוכחיולפעוללתיקונובטרםיובאלדיוןנוסף.

בברכה





פרופ'ידידיהשטרןפרופ'יובלשנייוחנןפלסנר

סגןנשיאלמחקרסגןנשיאלמחקרנשיא
המכוןהישראלילדמוקרטיה

העתק:

ד"ראביחימנדלבליט,היועץהמשפטילממשלה

עו"דאילינון,היועץהמשפטישלהכנסת



 

 

ח"כאמיראוחנהלכבוד:

 יו"רהועדההמיוחדתלטיפולבחוקהלאום

חבריהוועדה

כנסתישראל

 

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

ייחסבהמשךובתוספתלחוותהדעתמטעמנובנוגעלהצעתהחוקבכללותה,מצאנולנכוןלהת

ואשרפורסםלהליךהחקיקהו למספרהסתייגויותשעלולקראתהקריאההשניהוהשלישית,

התנגדותנולחוקאינהמתמצהבהסתייגויותאלה–כיהקואליציהשוקלתלתמוךבהן.נדגיש

הדעת בחוות בהרחבה .ופורטה ורק אך מתייחסים אנו ולשינוייםכאן החקיקה להליך

אפשרייםבחוק.

 ככה לא בונים חוקה. - פגום ליך חקיקהה

לכאורה,התקיימודיוניםארוכיםומפורטיםבהצעהלקראתהקריאההראשונהאלא .1

לפיה הוראה, יכיל תחתההנחהשחוקהיסוד הדיוניםהאלההתקיימו שכמעטכול

מדינתישראלהיאמדינהיהודיםודמוקרטיתברוחההכרזהעלהקמתהמדינה.זהו

והשפעהניכרתעלההתייחסותלחוקהיסודמצדהמשתתפיםנתוןמכריעשהייתהל

איןמדוברבהוראתחוקככולההוראותבדיון,ודאיהמומחיםהשוניםמןהאקדמיה.

ממנו העדרו או בחוק שהימצאותו זהותהמדינה, של במעלה ראשון אלאבמאפיין

 האחרות. השונות להוראותיו היחס ועל לחוק הכללי היחס על טתהשממשפיעה

 ברגע הזה הראשונההאחרוןהסעיף הקריאה היסוד,טרם מן החוק את משנה

עלבסיסשלהצעההשונהמהותיתמןומרוקנתממשמעותאתהדיונים שהתקיימו

העכשווית. דעות,ההצעה לקשתשל ביטוי מתן תוך הדיוניםהחגיגייםשהתקיימו,

,בראשובראשונה,החייביחסרצינילהליךהחקיקהופכיםבמידהרבהלדיוניסרק.

והשונה. החדשה החוק בהצעת מחדש הדיון ופתיחת הזו, ההשמטה לפשר הסבר

אחרי ובהשלכותיו. השינוי באופי משמעותי דיון התקיים ולא ניתן, לא כזה הסבר

חים,שאחדמהםמהקריאההראשונההתקיימורקשנידיוניםפתוחיםלציבורולמו

מידתהנגישותהניתנתבוהוקדשלמעמדהשלהשפההערבי עומקו, היקףהדיון, ת.

ה םלציבור כי מסכימים הכול הנדון. החוק חשיבות של יוצא יסודפועל חוק אין

 הנראה ככול וכי כמוהו, או ממנו מאזחשוב משמעותי כה חקיקה מעשה היה לא

להצבעות שתוגש כפי החוק בהצעת לדיון פתוחות ישיבות שתי המדינה. הקמת

הלמ)להבדי להליךן לעג הן הקריאההראשונה( הצעההשונהמהותיתשנדונהלפני

שלכינוןחוקה.



 

 

מרכיבים יסוד הסתייגויות הכוללות השהקואליציה שוקלת להכניס לחוק  העובדה .2

בהצעת החוק, לא הוזכרו כאפשרות, ולא התקיים בהם שום הופיעו שלא  חדשים

שהסתייגויותלנוסח,בחוקןזהסבירכללאיהיא בבחינת הוספת עוון על פשע.  -דיון

שה להיותמאושרותמבלי עתידות חשוב, כך אחד,בהןתקייםכל ציבורי דיון ;ולו

מבלימבלי משפטיות; דעת חוות לגביהן מומחיםשנכתבו הליך;שנשמעו ללא

בלתי אחראית ובלתי קבילה בחקיקת  זו דרךהמתאפייןביישובדעתובשקלאוטריא.

משמעותי, שכל קוצו של ו,  כל כך חשוב משוריין חוק יסוד  -ועל אחת כמה , כל חוק

הרה משמעות. ככול שחוק נוגע באופן חזק יותר בעצבים רגישים, בציפור  הואיוד בו 

הנפש, ככול שהוא מעורר יותר התנגדות עקרונית, התביעה להשלים עמו המופנית 

ך שניתנה להם מלוא ההזדמנות למי שמתנגדים לו בחריפות יכולה להסתמך רק על כ

של מדינה משוריינת תעודת זהות להשמיע את עמדתם. הזדמנות כזו לא ניתנה כאן. 

המכוננת שבעים שנה לאחר הקמתה זקוקה ללגיטימציה ציבורית משמעותית. הליך 

ותר תחת האפשרות שלגיטימציה כזו חפגום, המעיד על יחס בלתי רציני להצעה, 

חוקתי מן המעלה הראשונה.  החיפזון הוא תמיד מן השטן, ובמיוחד בנושא תושג.

החיפזון יוצר את הרושם ששיקולים פופוליסטיים, בלתי עניניים, ניצבים ביסוד 

המהלך כולו.

 

 באשר להסתייגות לסעיף הראשון: "זכותו הדתית"

תמגילתבהמשךלהערותינוהאחרותלסעיפיהחוק,גםכאןברורהנסיון"לשכתב"א .3

.בהקשרזה,מוצעבהוליצורתשתיתערכיתחדשהושונהמזוהמתבטאתהעצמאות,

לה על היהודיוסיף העם של וההיסטורית הטבעית שלהזכות העצרת )והחלטת

ביטוי שקיבלו )כפי המדינה הוכרזה שמכוחן עצמית, להגדרה המאוחדות( האומות

היותמשמעויותקשותבאשרלאופיהגםנופךדתי.ל"תוספת"זויכולותלבהכרזה(,

,נצבעתב"דקההתשעים"כך.ולהצדקת חיזוק השפעת הדת על המדינהשלהמדינה,

האפיון הזה של המדינה יהיה בסיס לכול הישענות על  .ישראלבצבעשלמדינתדת

הדת כדי להצדיק  מהלכים מדירים ומדכאים, אפליה לרעה נגד ציבורים שונים, 

רחב הציבורי.הדתה בחינוך ובמ היהודי העם של זכותו בביסוס שמדובר ככול

להגדרהעצמיתכלפיפנים,התוספתהזוגורעתמבחינתמישאינםמחויביםלדת,והם

מבחינתרובהעולם,-הרובבמדינתישראל.ככולשמדוברבביסוסכזהכלפיהעולם

עולהגםבהקשרזהגורע.-התוספתהדתיתמחלישהאתהזכות,בבחינתכולהמוסיף

ערבישאנושקועיםבומעל-סכסוךהלאומיהיהודיבלנולאדיהאם–התהייההבאה

 דתיוללבותאותועודיותר?הנופךלהדגישבואתהמאהשנים,שיש

 



 

 

)ב( ושאלת ההפרדה ביישובים 7באשר לסעיף 

ובים,בין)ב(שיאפשרהפרדהבייש7אנומברכיםעלהכוונהלמחוקמןהחוקאתסעיף .4

 השארעלבסיסדתיאולאומי.

המדינה .5 של מפורשת העדפה הכולל סעיף בחוק לכלול היא הכוונה אם זאת, עם

מה–ל"התיישבותיהודית")ביןאםבנוסחהלקוחמכתבההמנדטאובכלנוסחאחר(

? למעשה דווקא סעיף זה יוציא את המרצע מן השק ויוכיח הועילוחכמיםבתקנתם

ולם כולו, שכל כוונת ה"ההפרדה" היתה להצדיק הקמת ישובים ליהודים לנו, ולע

בלבד. בניגוד לסעיפים אחרים בהצעה הנובעים ישירות מאופיה של המדינה ואין 

להם השלכות ישירות על זכויות האדם, הסמכת המדינה )ואולי אף חיוב שלה( 

ן השוויון בין להפלות בין אזרחיה על בסיס שיוכם האתני סותרת בעליל את עקרו

טענוהאזרחים ממתנגדיו שחלק )כפי לחלוטין ברור יהיה כזה, סעיף שיעבור ככל .

ובדיוקבנקודההרגישהביותר–תמיד(כיחוקהיסודנועדלהפלותלרעהאתהערבים

וקרקעות. התיישבות  של בגם סותרת ההצעה הזה מפגיעבהיבט מגילתאת

לטובת כל המדינהתשקודעלפיתוחאתהארץכי,ביןהשאר,נאמרהעצמאות,בה

תושביה. 

הוא יעשה. שלא מעשה הוא מחטף, של בדרך ועוד השוויון, ערך של בוטה חילול

אמוריותרמכולהקשראחרלשקףשיכתיםאתהחוקההמתהווהשלישראל,במקום

 ליבתהערכיםשלה.אתאתדמותהשלהמדינהו



מגילתהעצמאותשלנו.להפך.היאמקורלגאווהשרביםמאדקיצורושלדבר:איןכולפגםב

חקיקתיסודשנועדהלשרטטאתזהותהמדינהחייבת ולכןישלהערךמאחד. שותפיםלה,

המחויבתלמדינתלאוםלעםהיהודי,המכלילהאתכללהאזרחים,תוך-להיותנאמנהלמגילה

ההפך.הצעתחוקהלאוםעושהאתשהיאמחויבתלשוויוןמלא.

 בכבוד רב, 

 

 ,     

 ד"ר עמיר פוקס, עו"ד   פרופ' מרדכי קרמניצר

 דמוקרטיההמכון הישראלי ל  המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

 



 

 

כבוד:ל

ח"כאמיראוחנהיו"רהועדההמיוחדתלחוקהלאום,

חבריהוועדההמשותפת

חבריהכנסת

כנסתישראל



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

תייחסלהצעהבנוסחהלקראתההצבעותעלהחוקבקריאהשניהושלישית,אנומבקשיםלה

בוועדה  שפורסםלקראתהדיון כפי המעודכן, ישלהדגיש בעיקר  70-על רקע חגיגות ה–.

המשפטהקובעכי טרםהקריאההראשונה,כי מההצעה הושמט במפגיע,  –להקמת המדינה 

" החוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית -לעגן בחוקמטרת

".נות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראלברוח העקרו להיות"תעודת–וזאת בחוקשנועד

העתידית לחוקה המבוא פסקת או המדינה, של ערכיה.הזהות" ואת אותה המגדיר זה ,

 האופיהדמוקרטישלאתיסיוןלגמדכולו:נזהחקיקה-מעשהבהשמטהזומקופל,למעשה,

מגילת של וברוח בערכיה חמורה וחבלה המדינה, לכך, מעבר האחרוןהעצמאות. הנוסח

שפורסםמחמיראתהפגיעהבשפההערבית.כמוכן,הנוסחמבטאזלזולמוחלטבזיקהשבין

שנעשהבנוסח התיקון בתפוצותולחובתממשלתישראללשמרה. העםהיהודי המדינהלבין

אלאשהיא שלהמדינה, הדמוקרטי בלבדשהצעתהחוקפוגעתבאופי פוגעתמוכיחשלאזו

ברעיוןהציוניעצמו.

 יהודית ודמוקרטית –הפרת האיזון 

להעלותלרמהחוקתיתגבוההתאמבקשיבהצעתהחוקהיאשההנקודההבעייתיתביותר .1

ומשריינתאתזהותהמדינהכמדינהיהודית,מבלילכלולבכךגםאתזהותההדמוקרטית,

 באותומעמד.ואתעקרוןהשוויון,

לישראל הקמתההתייחסות על ההכרזה ערכי ברוח ודמוקרטית יהודית "מדינה בתור

כדי די בכך שהיה לא דרשני. אומר וחסרונה ממש, במפגיע מהנוסח הוצאה המדינה"

לפצותעלהעדרההכרההברורהבשוויוןזכויותמוחלטלכלמישאינםיהודים,שחייבת

צאתהתיבההזאתמדגישהלהיותבחוקיסודכזההקובעאתזהותהשלהמדינה.אולםהו

הצעת החוק מבקשת להתנכר לאופי הדמוקרטי של המדינה ולערכי –זאתביתרשאת

 .מגילת העצמאות

כאשרלאכלולותבמהלךזה,שלהגדרתישראלכמדינתהלאוםשלהעםהיהודי,זכויות

הביטוי,אדםבסיסיותשאיןלהןבשיטתנועיגוןחוקתימפורש)איןאזכורלשוויון,לחופש

לחופש )פרט האדם זכויות וכלל במשפט( לזכויות חברתיות, לזכויות הדת, לחופש



 

 

 :נותרותבלתימשוריינות)חוקיסודהעיסוק( הכף-כבודהאדםוחירותואינומשוריין(

מוטהלעברפרטיקולריזםלאומנישאיננומאוזןכהלכהעלידייסודותאוניברסלייםוכלל

גםלהגדרת ולתפקידוכמגןעלזכויות,לעצמאותושלביתהמשפטסמכויותיואזרחיים.

האדםאיןכיוםעיגוןמשוריין.

 שוויון,–נדגיש הכוללת הזכויות, מגילת את "לאזן" באה החוק הצעת כאילו הטענה

כבודהאדםוחירותואיןלהעלמהשתסמוך.לארקשהזכותלשוויון-שקיימתבחוקיסוד

חוקיסוד:כבודהאדםוחירותו,ושמדוברבחוקבלתימשורייןלעומתלאכתובהבפירושב

עלפרשנותהפסיקהלחוקיסוד:לנסות ולהתגבר אלאשההצעהבאה–ההצעההנוכחית

כבודהאדםוחירותו,ככזההכוללהיבטיםשלהזכותלשוויון)פסקהדיןהאחרוןשלבית

ושבריריתההגנההקיימתהיוםעלהמשפטהעליוןבענייןקק"למדגיםעדכמהמוגבלת

הזכותלשוויוןבמסגרתפרשנותהמונח"כבודהאדם",הנובעתמכךשאיןהגנהמפורשת

הוצאה מלכתחילה בו שהייתה המפורשת הנורמטיבית" ה"עליונות אמנם השוויון(. על

ממנו)ובצדק(,אולםאיןבכךכדילשלולאתמטרתהחוקשהיאלגמדאתזכויותהאדם

מיוחדאתהזכותלשוויון.וב

אופייה .2 על הביטוייםהחזקיםמאד בצד הכרזתהעצמאות, של כותביה טרחו בכדי לא

לערבים מפורשת והתייחסות אזרחיים כלל יסודות בה לכלול יהודית, לאום כמדינת

בבנ חלקם "ליטול להם קריאה לרבות מלאהיהישראלים, אזרחות יסוד על המדינה ין

 יסוד ועל באהושווה גם לכן, והקבועים". הזמניים מוסדותיה, בכל מתאימה נציגות

מ  היסוד בחוקי והמאוזנת המשלבת ניתן-1992-ההגדרה וכן ודמוקרטית" "יהודית

להכרזתהעצמאות. פרטיקולריזםאתנימעמד תפיסהלאומנית, למנוע נדרשכדי הדבר

מגמתההצעהוהדמוקרטית.היהודית-קיצוני,וכדילהעמידאתהמדינהעלשתירגליים

אפילובהתייחסותלמימושהשאיפהלהגדרהעצמיתשלהעםהיהודיבסעיףהיאהפוכה.

ההפניההיארקפנימהלמורשתהתרבותיתוההיסטוריתולאמאוזכרת-בחוקהמוצע1

זכותוהטבעית,הזכותשישלכלעםועםלהגדרהעצמית,לפיהמשפטהבינלאומי,שניתן

 בהכרזתהעצמאות.להביטוי

שאינם–דווקאמשוםשבהגדרתהמדינהאתעצמהכיהודית,ישהדרהשלהלאיהודים

 היהודי ללאום להשתייך לנהוג–יכולים ומכופלת כפולה חובה המדינה על מוטלת

בהגינותובשוויוןבמיעוטיםשבתוכה.זוחובהמוסריתמןהמעלההראשונהומבחןחשוב

 לדמותה כמותו והן-התרבותיתמאין המדינה של מיהודיותה הן נובעת היא רוחנית.

 מהדמוקרטיהשלה.

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

כבודהאדםוחירותו :משוםהיותושלחוקהיסודהמוצעחוקמאוחרלחוקיסודכאמור, .3

בכלשאלהחוקתית,שישלהמימדאוהיבט)שאינומשוריין(,ניתןלטעוןשהואגוברעליו.



 

 

לרבותשאלותהעוסקותבמעמדםשלמיעוטיםובזכויותשלהנמנים תרבותי, או זהותי

עליהם,אומשליכותעלאלה,החוקהמוצעעלוללאייןאתמשמעותושלחוקיסוד:כבוד

יהודיים(.-האדםוחירותו,ובכךלטרפדאתההגנהעלזכויותהאדםועלהמיעוטים)הלא

לאוניברסאלישצריכהלהנחותאתגישתרשויות במקוםגישהמאוזנתביןהפרטיקולרי

 ייהמדינהלשאלותכאלה, עלסמךהחוקהמוצעכי טען ודוחקהפרטיקולרי גוברתמיד

אתהאוניברסאלילקרןזווית.עלרקעחקיקתושלחוקיסודכזה,אםבתיהמשפטינסו

במסגרתהתפקידהקלאסישלבית,מתוךגישהמאוזנת,תהאדםלפעוללהגנתןשלזכויו

תתערערהלגיטימיותשלהם–וכפישעושיםבתימשפטבכלהעולםהדמוקרטי–המשפט

 והםיותקפוכמישפועליםנגדהחוקה.

 .4 המשפטי לפן מעבר ילדי-גם של בחינוכם מרכזי אדן לשמש אמורה היסוד חקיקת

חינוךלאומניואנטיליברלי.האםזודמותהחברההעתידיתישראל.החוקהמוצעמזמין

שמכונניחוקהיסודרואיםלנגדעיניהם?

 הדרת הערבים ופגיעה במעמד התרבות והשפה הערבית

באוכלוס .5 קשות פוגעת שרוביההצעה לכך להביא עלולה היא תתקבל אם הערבית. יה

שישאולי-שראל.מצבזההערביםהישראליימנעומהשתתפותבהליכיםהדמוקרטייםבי

מהכאלההמעוניינ שישמחו יוויםשייגרםאו לדמוקרטיההישראלית.–צרותו ישיםקץ

 חמישית שבה כענייןמסוימתדמוקרטיה בבחירות משתתפים אינם האזרחים מן

 לאראויהלהיקראדמוקרטיה.–שבעקרוןבשלהפלייתםלרעה

המיעוט .6 של מקיומו כליל מתעלמת החוק ערבי,הצעת אזרח לחשוב אמור מה הערבי.

לחוקה? הראשה, אבן יותרמכך, ואף בניין למקראהצעתהחוקהמתיימרתלהוותאבן

כלומרהיאביתושלכליהודי-הואקוראכיישראלהיאהביתהלאומישלהעםהיהודי

על,המדבר6בעולםאךאינוהביתשלהאזרחיםהערביםשחייםבה.הואקוראאתסעיף

זכאיהמורשתהיהודיתוטיפוחהבתפוצותכמשימהשלהמדינה.לעומתזאת,הואכערבי

 )סעיף ומורשתו תרבותו לשימור כפרטבלבד, אפשרי.)א7לפעול, בכלל שהדבר כאילו ,)

ההצעהאפילולאמזכירהאתהזכותלפעוללשםכךיחדעםאחרים,שהיאנחלתהמשפט

ויבקשונלאומישישראלחתומהעליו.הבי האםישציפייהשבבתיהספרהערביםילמדו

 לנהוגכבודבחוקיסודזהשלהמדינה,המתייחסבאורחמשפילכלפיהציבורהערבי?

,כיהתוספתשל"חינוכו"עלולהלהקיםטענותהמתנגדות7ישלצייןעודבהקשרלסעיף .7

ויות:לתרבות,ושימורלהכללתלימודיליבהבתכניתהחינוך.באופןכללי,חוקהמעניקזכ

חייבלכלולגםפסקתהגבלה,משוםשזכויותאינןמוחלטותלעולם,וניתןלפגוע–מורשת

 בהןבחוק,הנועדלתכליתראויהובמידתיות.



 

 

האזכורהיחידלערביםהואבהתייחסותלשפההערבית.אלא,שההתייחסותהיאדווקא .8

,והפיכתהלשפהבעלת"מעמדשנייהלשםביטולמעמדהשלהשפההערביתכשפהרשמית

המאזןמיוחד" הביטוי הושמטממנו בוועדהאףהוחמרהפגיעתהסעיף. לקראתהדיון .

" יעניק החוק לפיו נגישות זכות המדינהלשונית במספר"לשירותי שנטען מה למרות .

והיאשהשפהיפרסומים,פסיקתושלביתהמשפטהעליוןבנושאזההי תהחדמשמעית,

הער )בג"צ בישראל. רשמית שפה היא עדאלה המרכז המשפטי לזכויות 4112/99בית

לפסקדינו12,פס'393(5פד"ינו)יפו ואח'-המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית תל אביב

ההצעהעצמה,בנוסחההמעודכןלפסקדינהשלהשופטתדורנר(.7שלהנשיאברק;פס'

במעמדהשפההערביתבפועלערבתחילתושלחוקקובעתכי"איןבסעיףזהכדילפגוע

זה".האםהכוונההיאלפתוחפתחלטענההבלתינכונה,הנטענתעלידיאחדיםשערבית

אםלא, שפהרשמית? של נהניתכיוםממעמד אינה החוק–נשאלתהשאלה אין מדוע

ףפגיעהמכירמפורשותבמעמדהשלהערביתכשפהרשמיתשנייהאלאאםהכוונהלהוסי

נוספתבמיעוטהערבי?מעמדההרשמישלהשפההערביתאינוגורעממעמדהשלהעברית

כשפתהמדינה,ואילוהסרתהמעמדהזהמשקפתגישהבלתיסובלניתובלתימכבדתכלפי

 מישאינםיהודים.

 עיגון חוקתי לחוק ועדות הקבלה

"הזכותלשימורמורשת")ב(החוסהתחתהכותרת7אגבאורחא,קובעתההצעהבסעיף .9

לקיים אחד, לאום בני או אחת דת בני לרבות לקהילה לאפשר רשאית "המדינה כי

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

יה,קשורבכלללחוקהעוסקבהגדרתישראלכמדינתהלאוםימדיניותשלהפרדתאוכלוס

הגדרתמדינתישראלכמדינתהלאוםשלהעםהיהודימחייבתגםשלהעםהיהודי.האם

 הפרדהיישוביתביןהלאומיםוהדתותהשונות?

)ב(בהצעתחוקהיסודהיא7קשהלהתחמקמןהמסקנהכיהמוטיבציהלהכלילאתסעיף .11

.,ולנסותלבטלאת"בג"צקעדאן"להכשיר,ברמהחוקתית,אתחוקועדותהקבלההרצון

כאןעלכלהביקורתשהבענובעברבאשרלחוקועדותהקבלה.אךישלשיםלבלאנחזור

שסעיףזהבעצםחושףאתערוותושלחוקועדותהקבלה.אמתהיאכימטרתוהאמיתית

חוקועדותהקבלהלא נההייתשל החוקנעשה לפחותבלשון אך פעם, סיוןיחסויהאי

ג6זאתבאמצעותסעיףהשוויון–וניתמשמעותילהסתיראתמטרתוהמפלהוהבלתישווי

מעמד מוגבלות, לאום, מין, דת, גזע, )ג(:"ועדתהקבלהלאתסרבלקבלמועמדמטעמי

 ארץמוצא...". נטייהמינית, הורות, גיל, מוציאאת7סעיףאישי, השק)ב( .המרצעמן

-חברתיניסוחיוהמסורבליםוהסותריםשלחוקועדותהקבלהעל"איהתאמהלמרקםה

הקמתיישוביםעלבסיס–תנייתהשוויוןהוחלפובאמירהישירהובוטההתרבותי"מול

 הכשרלהקמתיישוביםליהודיםבלבדבחסותובעידודהמדינה.,יינתןבכך.דתאולאום



 

 

ישלצייןכיהמדיניותהמשתקפתבסעיף .11 )ב(איננהמדיניותשל"נפרדאבל7מעברלכך,

ההעולהמהצעתהחוקלהקיםיישוביםבאופןשוויונילכלהלאומיםשווה".איןשוםחוב

הענקתתוקףלמדיניותהקיימת,לפיהמוקמיםיישוביםמשמעותוהאמתיתהיאוהדתות.

 ורקליהודים. ישלהוסיףשמדיניותשל"נפרדאבלשווה"אינהנחשבתקהילתייםאך

מאזבג"צקעדאן,ומאזפרשת"נוערעודבעולםהמודרנילשוויוןאמיתי.וכךגםבישראל

 כהלכה"שעסקהבהפרדההעדתיתבלימודיםבעמנואל,מפיהשופטאדמונדלויז"ל.

בייחודבהקשרזה,הצעתחוקהיסודסותרתבצורהחזיתיתאתחוקיסוד:כבודהאדם .12

מצבזהשל כאמורלעיל, בשוויון. שלאלתכליתראויה, משוםפגיעתההקשה, וחירותו,

יסודשלהשיטהחו ולאכלשכןחוקיסודהסותרערכי קיסודהסותרחוקיסודקודם,

אתביתהמשפטבמצבבלתיאפשריבוהוראהחוקתית,במקוםלהגןעליציבכמושוויון,

 אדם בית–זכויות של הלגיטימיות על מתקפה של אלה בימים בייחוד אותן. מפרה

בכללועלהביקורתהחוקת גלגול"תפוחאדמה"המשפטהעליון יתשהואמקייםבפרט,

תהא בציבור, לו זוכה שהוא באמון  לפגוע עלולה ביתהמשפט של לפתחו לוהטשכזה

 החלטתובנדוןאשרתהא.

ולאומים .13 דתות בני משמעותיים. ולאומיים דתיים שסעים קיימים הישראלית בחברה

נדרש,,חלש.עלהרקעהזהשוניםממעטיםלפגושזהבזהוהמכנההמשותףהאזרחיהינו

לכאורה,חיזוקשלמהלכיםואפשרויותשלשילובולאשלהצבתחומותוהגברתהבידול

 והניכור.

שונותם. .14 יסוד על יישובית מהדרה בעתיד ועלוליםלסבול בעבר יהודיםבתפוצותסבלו

שמא או השתייכותי בסיס על הפלייה מפני מחסום היהודית המדינה מציבה כך האם

 משחקתהיאלידיהאנטישמים,בכךשהיאמייצרתמודללחיקויולהסתמכות?

–ישלצייןשגםניסוחאחר,למשלשל"קידוםהתיישבותיהודית"יהיהפוגענילאפחות .15

המגזרים כל של להתיישבות דואגת דמוקרטית מדינה בחוק. ממוסדת אפליה ויבטא

 שבה,בדיוקכפישנכתבבמגילתהעצמאות.

 עם היהדות בתפוצות הקשר

)ב(.במקוםהנוסחהקודםשהבטיחכיהמדינה6לקראתהדיוןפורסםנוסחחדשלסעיף .16

כי פורסם שהם", מקום בכל היהודי העם בני ובין המדינה בין הזיקה לשימור "תפעל

זאתבלחץ–ביןהמדינהוביןבניהעםהיהודי"לשימורהזיקהבתפוצות תפעל"המדינה

יציהשדאגופןהחוק,חלילהוחס,יקיםלמדינהחובהלכבדזרמיםביהדותגורמיםבקואל

ולפיו, התפוצות ביהדות חמור זלזול מהווה בחוק זה תיקון אורתודוכסים. שאינם

–,איןכלחובהלטפחולשמראתהזיקהעםבניהעםהיהודיבישראללממשלתישראל,

ןלנו"לחרב"אתהקשרהזהולגרוםנית–אלאעליהלעשותזאתאךורקבתפוצות.כאן



 

 

נדאגלטיפוחהקשר.תיקוןזהמצביעבעינינו–לניכורבינינווביןהעםהיהודי.בתפוצות

שוב,עלכךשהחוקלארקסותראתהאופיהיהודישלהמדינהאלאאתהציונותעצמה.

 תכלית החקיקה

תבדבריההסברלהצעה.בכלהכבוד,אנוחולקיםעלתכליתהחקיקה,כפישהיאמוסבר .17

מחד,ההצעהטוענת)ובצדקרב(כיקיימתהסכמהרחבהבציבורעלהגדרתהשלישראל

 גם אכן, יהודית. הדמוקרטיהכמדינה שמדדי לדמוקרטיהפרסםמ, הישראלי ,המכון

איןחששלהזדהותאזרחיהמדינההיהודיםעםהגדרתהשלהמדינה:קביעהזויםמאשש

מ יהודית. המבקשיםכמדינה ש"יש משום היא החוק נחיצות המציעים, טוענים אידך,

לבטלאתזכותושלהעםהיהודילביתלאומיבארצו,ואתההכרהבמדינתישראלכמדינת

הלאוםשלהעםהיהודי."האםחקיקהישראליתהיאמענהלמחשבותושאיפותשלעמים

כזהבעתהאחרונה,שכןמאזולאומיםאחרים?האםניתןלטעוןברצינותשהתעוררצורך

והכירו למדינה היהודי העם של לזכותו האזור עמי הסכימו היום ועד המדינה הקמת

במדינתישראלכמדינהיהודית?האםבעקבותחקיקתחוקכזהישנובעליהדעההאמורה

האםחקיקתחוקכזהתחזקאת–אתעמדתם?יתרעלכן,צריךלהשיבביושרלשאלה

ראלבעולםכמדינתהלאוםשלהעםהיהודיאותחלישאותו?לדעתנו,היאמעמדהשליש

כמדינה ישראל של הלגיטימיות נגד לטעון לישראל העוינים הכוחות בידי מנוף תשמש

ממנה יוצא בעייתית. משמעות המדינה ליהודיות מעניקה היסוד חוק הצעת יהודית.

כרוכ המדינה ושיהודיות הדמוקרטי אופייה בצמצום מיבהפליה של וקיפוח לרעה ה

היא ישראל; של היהודי אופייה על מגינה אינה החוק שהצעת רק לא יהודים. שאינם

מבחינתתוצאותיההצפויותלחלוטין, חושפתאתמהותההיהודיתלקשותשבביקורות.

לאזאתבלבדשהצעת–בפועל–ההצעהחותרת תחתיהודיותהמדינהומסכנתאותה.

אלאשהיאמשדרתמסרברורשלמחזאינההחוק המדינה, של קתאתאופייההיהודי

חוסרבטחוןושלהקצנהופונדמנטליזם.עיגוןחוקתישלהמובןמאליורקקוראלהרהור

 ביסודותאלהואףלערעורם.

–ההצעהמתעלמתמןהכוחהפוליטי,החברתי,הכלכליוהתרבותישלהרובבדמוקרטיה .18

אלמומכ רוב. יכךהה–ולהכוחהזהחהיותו החוקתי דווקאהמיעוטהגנה–גיון טעון

פוללמרמסתחתרגליושלרובעריץועושק.ההצעהימיוחדתמטעמיצדקוהגינות,לבלי

 הופכתהגיוןחוקתיזהעלראשוומתייחסתלרובהיהודיבישראלמשלהיהמיעוט.

קתיתבישראל,ישלומרכיבאשרלטענותכאילוההצעהמכסה"שטחמת"במאטריההחו .19

היסוד בחוקי היטב מעוגנת ודמוקרטית יהודית המדינה של היותה עובדת שגויות. הן

ובחוקים העיסוק( חופש יסוד חוק וחירותו, האדם כבוד יסוד חוק הכנסת, יסוד )חוק

רגילים,כגוןחוקהשבות,שבפסיקתביתהמשפטהעליוןמתייחסיםאליוכחוקהמעניק



 

 

זכותיסו חוקתיתד ליהודים)בג"צ שאין7625/16לשבות מכאן הפנים(. שר נ' רגצ'ובה

 באמת"חסר"באשרלהגדרתהמדינהכמדינתלאום.

ומאחה.הצעתהחוקכפישהיאמנוסחת,מעברלהדרתחוקהאמורהלהיותמסמךמאחד .21

 מסר משדרת שבה, השקפתרמתנכהמיעוטים בעלי ציוניים יהודים שהם מי כלפי גם

עולםליברלית.היאתגבירעודאתהשסעהקייםגםככהביןציבוריםליברלייםוביןאלה

 שאינםכאלה,ועלולהלגרוםלפגיעהבמידתהזדהותםעםהמדינה.

העולםעםהמדינה .21 חוקתהשלישראלאמורהלהיותמקורובסיסלהזדהותםשליהודי

שנוהגתבאופןמדירכלפימיעוטים,היהודית.יהודיהעולםלאיוכלולהזדהותעםחוקה

כולה וכול לרעה, להפלייתם תשתית ישראל-שיוצרת תיפרד בכך השוויון. נגד מאבק

 למעןזכויותמיעוטים.וממסורתיהודיתארוכהשלמאבקלמעןשוויון

 פגיעה במעמדה של ישראל בעולם –שיקולי תוצאות 

ישלקחתבחשב .22 לעיל, אתהפגיעהבמעמדהשלישראלמעברלכלהטיעוניםשהוזכרו ון

  בדומהלחוקיםאחריםשנחקקובשניםהאחרונותבעולםבעקבותחקיקהזו. וחוקזה,

 גינוייםבאשר ספק ללא יעורר שאת, ביתר אף המדינה בזהות העוסק יסוד חוק הוא

ו פוגעתבמעמדםובזכותםלשוויוןומחאהכלפיישראל,הנוטשתאתאופייההדמוקרטי,

 עוטים.מישלה

ממעלה .23 אסטרטגי נכס היא פורמלית, רק ולא מהותית, דמוקרטיה ישראל של היותה

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

אינו זה נכס למיעוטים. השוויוני וביחסה המדינה של הדמוקרטיה באופייה ומתגאים

 ראתהביסוסהעיקרילטענותדומותבעתיד.מובןמאליו,והצעתהחוקעלולהלהסי

) .24 הקנדי ביתהמשפטהעליון המפורסםשל זהאתפסקהדין (,1998ישלהזכירבהקשר

סיוןהפרישההחדצדדישלקוויבקמהפדרציההקנדית.ביתהמשפטניתחאתיבאשרלנ

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

מיעוט שאותו ככל האם, ממדינת לפרוש למיעוט זכות שתקום יתכן סובלמסוימים,

בשוויון קשה ופגיעה מאפליה עצמית להגדרה שזכותו וככל , מדינתתרבותית במסגרת

במצטברלפגיעות בחוקהמוצע, שישתמשו מי יהיו כי ברורלגמרי האםאינהמקוימת.

יאחרותבאוכלוס כדי טענהכזויההערביתבישראל, לעצםהעלאתהשל כאמור. לטעון

ברמה והן המדינית ברמה הן ישראל, של הבינלאומי מעמדה על קשות השלכות  יהיו

 המשפטית.

 

 



 

 

 הערות באשר למשפט משווה

,ציטטהשרתהמשפטיםבדיוןהחגיגישנערךבכנסתלשםהתחלתהדיוניםבהצעתהחוק .25

ד"ר ומרשאולשארף,מתוךהנייראודותהצעתהחוקשהוגשבידי ויניצקי נתוניםחגי

נט למשל, כך משוויםמחוקותהעולם. חוקותרבותבעולם)מעל כי מעגנותאת111ען )

הזהותהלאומית:אתהדגל,ההמנון,והשפה,בתוכן.אלא,שמרביתהמבקריםאתהצעת

ראוילעגןאלהבחוקה,אושאיןזהםענייניהחוק,ואנחנוביניהם,אינםטועניםשאיןלעגן

 המכוןהאופייאת הנהלת מאת במכתב כאמור ההיפך, בחוקה. המדינה של הלאומי

 בספטמבר יהודית2117שפורסם המדינה של היותה בעיגון תומכים בהחלט אנו ,

שחסר מה על היא והביקורת בחוקה; כלל מדובר אין שכאן אלא בחוקה. ודמוקרטית

נוסףעלההגדרההלאומיתשלבחוקהיסודהמוצע:אזכורחדוברורשלה זכותלשוויון,

מעמד. ובאותו לשוויוןבכול החוקות  המדינה, הזכות מעוגנת המשווה במחקר שצוינו

ולאיסוראפליהמטעמיםלאומיים/אתנייםבאופןברור)מסמךמשווהמפורטהוגשבעניין

מזכי אינו וחירותו האדם כבוד יסוד: חוק אצלנו זאת, לעומת לוועד(. הזכותזה את ר

לפגוע היא המוצע היסוד חוק וכוונת הדמוקרטי, בעולם ורע אח לו שאין מה לשוויון,

 ולכרסםבהכרתביתהמשפטבהיבטיםשלזכותזוהכלוליםבזכותלכבודאנושי.

לאזואףזו.במדינותלאוםשבהןהחוקהדואגתלצייןבמפורשכיזוהי"מדינתושלעם" .26

כללישלהזכותלשוויון)שהואמובןמאליוכאמור(ישנוגםאזכורספציפי,מעברלאזכור

ספציפישלהעובדהכיזוהיגםמדינתםשלהמיעוטים,אואזכורמאזןאחרשלהעובדה

 המיעוטים של בזכותם לפגוע כדי בה אין לאום מדינת המדינה היות כבר–של וזאת,

 בקרואטיה, למשל כך עצמה. ה"זהותית" המבוא ואפילובפסקת בסלובניה, בסרביה,

לדוגמהבפסקת זאתבמפורשבחוקה. לציין טרחו לאומנות, שעוברתתהליכי בהונגריה,

 :המבואשלהחוקההסרביתנאמר

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

and ethnic communities .בפסקת המבוא עצמה " 

מהלך .27 שלהחוקהמוצע. ויוצאהדופן החריג עלאופיו איפא, הבחינההמשווהמצביעה,

חוקתישתכליתולהדיראתהמיעוטולפגועבשוויון,במדינהשהשוויוןאיננוחלקמפורש

 שלתשתיתההחוקתית,הואיצירהישראליתמקורית,שלאלתפארתישראל.

מדינתישראל,ולאבכדי.כאמור,משוםישלומרכיההפךנעשהבהכרזתהעצמאותשל

מנסחיהחובהלכלול ראו עלהיותהמדינהיהודית, ברור היותהמסמךהמצהירבאופן

אמירהברורהעלשוויוןזכויותכלפיהמיעוטים,ואפילואזכורמפורששלהמיעוטהערבי

 היאמהלך הצעתחוקהיסוד שווהבהנהגתהמדינה. להשתתףבאופן מנוגדוקריאהלו

להכרזתהעצמאות.



 

 



לעיגון וראויה מאוזנת בדרך לעשות יש המדינה זהות הסדרת את כי ומציעים חוזרים אנו

זהותהשלמדינהישראלכמדינהיהודיתודמוקרטית,השומרתעלשוויוןלכלאזרחיה.

 בכבוד רב, 

 

 ,     

 ד"ר עמיר פוקס, עו"ד   פרופ' מרדכי קרמניצר

 דמוקרטיההמכון הישראלי ל  מוקרטיההמכון הישראלי לד

 

 

 


