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 טריטוריה כמרכיב בזהות הקדמה:  .1

ובני    3צמחים  2, בעלי חייםזהותם של  חייהם ובשכיחים ומרכזיים ב  ים מרכיב  ם הוטריטוריה  קרקע  
 place)  עצמם באמצעות השתייכותם למקום מסויםלהגדיר  ו  4להיקשר למקומות , הנוטים  אדם

attachment) .5  הצרוף    6אישיותו. בטא את  יחסו של אדם לנכסיו מmy pride"-"My land   נפוץ
לבין ארץ מולדתו.  בין אדם  כביטוי לקשר החזק  לאומים שונים  בני  ובפי  שאול    7בשפות שונות 

 8טשרניחובסקי היטיב לבטא את התובנה בשירו "האדם אינו אלא..":

 
 למנהל.בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי של המכללה  *
.  1981)תר' יוסף רובין, דברי ובית שלום עליכם,    69  לשם מה צריכים היהודים ארץ משלהםשלום עליכם,    1

 (. 1898פורסם במקור 
21966);  7 (Atheneum, New York-3 HE TERRITORIAL IMPERATIVETRobert Ardrey  

Luca Giuggioli, V. M. Kenkre, Consequences of Animal Interactions on their Dynamics: 

1, 1 (2014) COLOGYEOVEMENT M, 2 Emergence of Home Ranges and Territoriality . 
3Spatial Root Segregation: Are Plants  B.E.Mahall, R.M. Callaway, H.J.Schenk 

Territorial? 28 ADVANCES IN ECOLOGICAL RESEARCH 145, 145-146, 162-168 (1999).   
4 tual and Empirical Place Attachment: ConcepM. Carmen Hidalgo, Bernardo Hernandez 

Questions, 21 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY 273, 273-275, 278 (2001) . 
5  LACE Pin  CONCEPTUAL INQUIRY A-LACE ATTACHMENTPSetha M. Low, Irwin Altman, 

ATTACHMENT 1, 1-6 (Irwin Altman, Setha M. Low eds., Plenum Press, NY 1992) . 
6  -957, 991EVIEW  RAW LTANFORD S34  Property and PersonhoodMargaret Jane Radin, 

996 (1982) . 
7ONDITIONS IN THE CCULTURAL -ROSSC :ATIVE LIBRARIESNGordon H. Hills  

CIRCUMPOLAR COUNTRIES 165 (Scarecrow Press, 1997); Richard T. Antoun Civil Society, 

Tribal Process, and Change in Jordan: An Anthropological View 32 INT. J. MIDDLE EAST 

STUD. 441, 460 (2000); Honaida Ghanim Poetics of Disaster: Nationalism, Gender, and 

Social Change Among Palestinian Poets in Israel After Nakba 22 INTERNATIONAL 

JOURNAL OF POLITICS, CULTURE, AND SOCIETY 23, 33-36 (2009) . 
(; פרויקט  1929סד )ועד היובל, ברלין    כתבי שאול טשרניחובסקישאול טשרניחובסקי "האדם אינו אלא",    8

 .  https://benyehuda.org/read/2722יהודה, -בן

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S006525040860032X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S006525040860032X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S006525040860032X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00652504
https://samba.huji.ac.il/+CSCO+1h75676763663A2F2F6A6A6A2E77666762652E626574++/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Honaida+Ghanim%22&swp=on&fc=off&hp=25&so=rel&wc=off&prq=%28%28%28ird%29%29+AND+%28ard%29%29+AND+%28land%29&acc=on
https://samba.huji.ac.il/+CSCO+1075676763663A2F2F6A6A6A2E77666762652E626574++/stable/10.2307/40608203?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=pride&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fswp%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bso%3Drel%26amp%3Bwc%3Doff%26amp%3BQuery%3Dpride%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bprq%3D%2528%2528%2528ird%2529%2529%2BAND%2B%2528ard%2529%2529%2BAND%2B%2528land%2529&refreqid=search%3Ae9ba4e199f6351d98d1b9036c1928bb2
https://samba.huji.ac.il/+CSCO+1075676763663A2F2F6A6A6A2E77666762652E626574++/stable/10.2307/40608203?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=pride&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fswp%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bso%3Drel%26amp%3Bwc%3Doff%26amp%3BQuery%3Dpride%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bprq%3D%2528%2528%2528ird%2529%2529%2BAND%2B%2528ard%2529%2529%2BAND%2B%2528land%2529&refreqid=search%3Ae9ba4e199f6351d98d1b9036c1928bb2
https://benyehuda.org/read/2722
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 ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאָלא ַקְרַקע ֶאֶרץ ְקַטָנה,
 ...ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאָלא ַתְבִנית נֹוף־מֹוַלְדתו

 
לאום, מדינה או מאמינים בדת,  משפחה, בית אב, שבט, קבוצות שבטים,    -ת אנשיםוגם קבוצ   

מדינות של  תורלקרקע.    ותנקשר-פדרציה  לטריטוריה    9.הקבוצתית  המשכיותל  מתההתקשרות 
קשר לטריטוריה  לעתים, ה10במשפט הבינלאומי.טריטוריה מסוימת עומדת ביסוד מושג המדינה  

גם כאשר    נחקק בזיכרון, בתרבות או באמונה האנושית ויש לו קיום עצמאי משלוכה חזק עד שהוא  
הזיקה   11אפילו קהילות מדומיינות מפתחות זיקה לטריטוריה.    יש ניתוק של הקבוצה מהטריטוריה.

ל  רוחנית מופשטת  לקרקע הופכת  כמיהה מה  שמבטאת את  זיקה  או מעוררת:  שהקרקע מסמלת 
תחושה.   או  אמונה  לעתיד,  שאיפה  הפולנילעבר,  המשורר  של  גיבורו  שקונן  אדם -כפי  ליטאי 

ליטא! מולדתי! את לבריאות נמשלת! / רק איש, אבדת לו, נפשו המייחלת / תדע  "מיצקביץ': "
הזיקה הרוחנית    13את ציון". גולי בבל קוננו "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו    12הוקירך". 

לכידות קבוצתית והמשכיות גם כאשר היתרון הטריטוריאלי לא  ה של  שמירמעודדת  לטריטוריה  
(  indigenous peopleהזיקה הרוחנית של עמים ילידים )ת לכך הן  וקיים בפועל. דוגמאות מובהק

   15.לארץ הקודשהכמיהה היהודית והציונית וכמובן  14לטריטוריות המסורתיות שלהם 

בזהות של רוב צורות החיים הקבוצתיות    יםאינהרנטי  יםאפוא מרכיב  םה  והקשר אליה  הקרקע
מבטא בכותרתו    16)להלן "חוק הלאום"(   מדינת הלאום של העם היהודי  –יסוד: ישראל  -חוקבתבל.  

ובעקרונות היסוד שלו את הקשר ההיסטורי והתרבותי העמוק ורב השנים בין העם היהודי לבין ארץ 
 17  ישראל. קשר זה בא לידי ביטוי בפסוקיה הראשונים של הכרזת העצמאות לאמור:

ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות  -בארץ
וכלל לאומיים  תרבות  נכסי  יצר  בה  הספרים -ממלכתית,  ספר  את  כולו  לעולם  והוריש  אנושיים 

 .הנצחי
לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה 

המדיניתוומתקו חירותו  את  בתוכה  ולחדש  לארצו  לשוב   .  ה 
היהוד חתרו  זה  ומסורתי  היסטורי  קשר  לשוב  מתוך  דור  בכל  העתיקה; ילהוים  במולדתם  אחז 

ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם 
העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן  

 ". נפשו לעצמאות ממלכתית על עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא

 
9  Tal, “A Sociopsychological Conception of Collective -Ohad David and Daniel Bar

Identity: The Case of National Identity as an Example”, 13 Personality and Social 

Psychology Review (2009): 354, 367. 
10  ty and Territory: Geographical Perspectives on Nationalism and IdentiDavid B. Knight 

Regionalism 72 ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS 514, 517, 519 

(1982); John G. Sprankling THE INTERNATIONAL LAW OF PROPERTY  5 (OUP, 2014) . 
11  PREAD SRIGIN AND OEFLECTIONS ON THE ROMMUNITIES CMAGINED IBenedict Anderson 

OF NATIONALISM 53-55 (Revised Edition, Verso 2006) . 
ליכטנבוים,    האדרכתה האחרון בליטא-פן טדיאוש, או, מסעאדם מיצקביץ'    12 יוסף  (; תרגום 1953)תר' 

 Adam Mickiewicz PAN TADEUSZ – THE LAST FORAY IN LITHUANIA (Georgeלאנגלית:  

Rapall  Noyes translator, J.M.Dent & Sons Ltd. 1917), Emicentennial Publications of the 

University of California, 

https://archive.org/stream/pantadeuszorlast00mickuoft/pantadeuszorlast00mickuoft_djvu.

txt . . 
 תהילים, קלז, א  13
14  United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007, §25, GA Res 

61/295 UN GAOR 61st Sess., Supp. No.49, Vol. III, UN Doc. A/61/ 49 (2008) 15; Jérémie 

Gilbert' INDIGENOUS PEOPLES' LAND RIGHTS UNDER INTERNATIONAL LAW: FROM VICTIMS 

TO ACTORS 192-197 (Brill Nijhoff, Leiden, 2016) . 
15 307-, at 3052, supra note HE TERRITORIAL IMPERATIVETArdrey  . 
 . 898ס"ח תשע"ח  16
 (. 14.5.1948) 1 עיתון רשמיהכרזת העצמאות של מדינת ישראל,  17

https://archive.org/stream/pantadeuszorlast00mickuoft/pantadeuszorlast00mickuoft_djvu.txt
https://archive.org/stream/pantadeuszorlast00mickuoft/pantadeuszorlast00mickuoft_djvu.txt
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ולו לשם  אולי גם בחוקה  בחוק יסוד וזהותה של מדינה יהודית  ב  ת כה יסודינה של זיקה  עיגו
. עם זאת, ברשימה זו אבקש לבחון האם ועד כמה יש להוראות נראה לי מובן מאליו  הצהרה בלבד 

משמעות מעשית. אציע לפרש סעיף זה באופן שאינו משנה הלכה למעשה גם  לחוק זה    7של סעיף  
את המצב המשפטי הקיים בכל הנוגע להקמת התיישבות יהודית, וגם אינו מאפשר פגיעה בזכויות  

את האפשרות , אך משריין  מעבר למותר ולמקובל כיום  הזכות לשוויון כגון זכות הקניין או  אדם  
ייושם הסכנה שהדין הקיים  ליישב יהודים בתחומי מדינת ישראל או באזורים מסוימים שלה מפני  

 או ישונה באופן הפוגע בעקרונות החוק ובאופייה היהודי של מדינת ישראל. 
 

 כלי למימוש זכות ההגדרה העצמית וכ  ערך לאומיהתיישבות יהודית כ .2

במשפט הרצל  זאב  בנימין  פתח  היהודים"  "מדינת  ספרו   הבא:   את 
ארץ    לכונן  נושן:  ישן  הוא  זה  בספרי  אדבר  שעליו  ישראל".   מושב"הרעיון  הזיקות  את    18לבני 

ה מטר ל  לדורותיה,  התנועה הציונית בעקבותיו  הרצל ו  םהעמוקות של העם היהודי לטריטוריה תרג
ההגדרה העצמית של זכות  מדיני של    מימוש-"ארץ מושב"אליה כיוון כאשר דבר על  ש  ,מדינית

בארץ היהודי  יהודית  ישראל-העם  מדינה  הקמת  ידי  ובוודאי    19. על  אוגנדה  פולמוס  במהלך  גם 
ארץ הייתה  של  -לאחריו  המדיניות  השאיפות  כוונו  שאליה  האולטימטיבית  הטריטוריה  ישראל 

שכן רק הזיקה ההיסטורית אליה יכלה להוות, כפי שכתב נציגו של הרצל בלונדון    התנועה הציונית
עמנו" לבני  רב  משיכה  וקרכישת    20. "מקור  הקרקע"  "גאולת  הארץ  רקעות,  ביטוי  יישוב  שמשו 

הלאומית   ישראלוהתרבותית  לזיקה  לארץ  את שחברתית  העולם  התפיסת  .  המתחדשת  אפיינה 
אשר תציע חלופה    יצרנית החיה מיגיע כפיה יהודית  לייסד חברה  שאפה    הציונות בראשית ימיה 

תפיסות עולם דתיות, תפיסה זו כמו גם    או ביישוב הישן.  ,היהודים בגלותשל  החיים  מושכת לדפוס  
תרבותיות ולאומיות המקשרות, במנעד מגוון של עוצמות והצדקות, בין ההתיישבות לבין הדבקות 

ערכים בה בשעה הפכו    ., תרמו לטיפוחו של ערך ההתיישבותבארצו  ההיסטורית של העם היהודי 
מימוש זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי  ה מדינית של הזיקה לארץ קרי  לכלים להגשמאלה  

בארץ ישראל על ידי הקמת מדינה. הם נועדו לאפשר קליטת עליה, קרי הגירה יהודית לארץ ישראל, 
בסיס   שתשמשנה  בטריטוריות  מדינה. ואחיזה  אותה  לידי    21להקמת  שבאה  לציונות,  ההתנגדות 

אף  התרמ בארץלהגביל את האפשרות לקלוט יהודים וליישבם ומזויינים בניסיונות מדיניים  ביטוי
של  הגברת  ל  יאה הערכית  מדיני    ההתיישבות.המשמעות  מאבק  של  לסמל  הפכה  ההתיישבות 

המשלבים חרב, מצד אחד,    ביטוי ציורי לכך ניתן לראות בסמליהם של הפלמ"ח והנח"ל  22.וצבאי
  23. , מצד שניושבולים או מגל

גם במסמכים המדיניים  הודגש  הקשר בין התיישבות יהודית לבין המטרות המדיניות של הציונות     
כך, מדינת ישראל.    להקמתה של  –הן בעקבותיו  להקמת הבית הלאומי היהודי והן  שהיוו בסיס  

כתב   24לאומי לעם היהודי".  ביתישראל "ארץ  הצהרת בלפור הכירה בזכותה של הציונות להקים ב

 
 ח.ז..  – (. הדגשה שלי  1896פרויקט בן יהודה,  )מיכל ברקוביץ', מתרג',    1  מדינת היהודיםבנימין זאב הרצל    18
הרעיון הציוני  (; שלמה אבינרי  2001)79-78,  73  11יורם חזוני "האם הרצל רצה מדינה יהודית?" תכלת    19

 )התש"ם(.   247-248 לגווניו
 (. 1993) 178,  178  דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדותישעיהו פרידמן, "הרצל ופולמוס אוגנדה" יא  20
)רות    17-13,  13  גאולת הקרקע בארץ ישראל רעיון ומעשהמואל אלמוג "הגאולה ברטוריקה הציונית"  ש  21

עורכת,   הציונית  1990קרק  התנועה  של  במחשבה  והחלוציות  האדם  גאולת  הקרקע,  "גאולת  ניר  הנרי   ;) –  

רק עורכת,  )רות ק  40-46,  33  גאולת הקרקע בארץ ישראל רעיון ומעשהמהעלייה השנייה ועד לחמישית",  

1990 .) 
- ההיסטוריה של ארץישראל: שלטון, מנהל וחקיקה" -יעקב שביט, גדעון ביגר "המאנדאט הבריטי על ארץ 22

עורכים,    –שביט   )יהושע פורת, יעקב  98,  86(  1917-1947המנדט והבית הלאומי )  –ישראל, כרך תשיעי  

 )תשס"ב(.  145-144 קרן קימת לישראל בטרם מדינה –בחזית הקרקע (; יוסי כץ 1982
והשיבולים  23 החרב  "ברית  שירן  ההתיישבות"  -אסנת  ותנועות  וחרב -פלמ"ח  111הפלמ"ח  שבולים   שתי 

 (. 1997)  39-40 צבא עם ערך מוסף-הנח"ל(; דוד קורן 2000)יחיעם וייץ עורך, 
מיום    24 ההצהרה  המדינה,    2.11.1917לנוסח  ארכיון  באתר  ראו 

https://www.archives.gov.il/publication/balfour-decleration/ח.ז.. -. הדגשה שלי 

https://www.archives.gov.il/publication/balfour-decleration/
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, התיישבות יהודיתה של  בידי ממשלת הוד מלכותו את האחריות לקידומהפקיד  המנדט הבריטי  
    25: לאמור

The Administration of Palestine…shall encourage, in co-operation with 
the Jewish agency…close settlement by Jews, on the land, including 
State lands and waste lands not required for public purposes. 

לא מומשה יהודית  אף כי המחויבות של ממשלת המנדט להקצות מקרקעי מדינה לצורך התיישבות  
הבריטי, המנדט  ידי שלטונות  לרכושצליחה  ה  על  הציונית  יהודים  התנועה  הלא  הארץ   מתושבי 

דונמים.  ממיליון  למעלה  של  בהיקף  היהודית  26מקרקעין  והמתוכננת,    ,ההתיישבות  הקיימת 
שלה,   הדמוגרפיות  ההשלכות  בשרטוט  הובמיוחד  בלעדי,  לא  כי  אם  חשוב,  שיקול  גבולות יו 

  27. של הארץ מדיניתחלוקה להצעות המדינה היהודית במסגרת 

 לאחר הקמת מדינת ישראל-התיישבות יהודית   .3

גלי    .לאחר הקמת מדינת ישראל  המטרות המקוריות של הקמת התיישבות ליהודים נותרו בעינן
. םעליה יהודית שהביאו למדינה מיליוני עולים חזקו את הצורך בהכשרת מקומות יישוב לקליטת

ספה עתה משימה נו  ,גב או הגלילנכגון ה  ,בחבלי ארץ דלילי אוכלוסייה יהודיתהקמת יישובים  ל
חיזוק   והיא  תביעות כדי  בהם  והמדינית  מעשית  ההאחיזה  נוספת  של  אפשרית  החייאה  למנוע 

את מדינת  המריצו במיוחד  טעמים דומים    28לקריעתם משטחי המדינה.ת או ניסיונות צבאיים  ניוימד
  29.לאחר הקמתה  אשר צורפו לשטחה  ,דד התיישבות יהודים גם בגולן ובמזרח ירושליםוישראל לע

יהודית  בין  המתחזק  הקשר      מדיניות  מטרמימוש  להתיישבות  ביטוי  ות  לידי  בעשורים  בא 
ממשלות ישראל עודדו התיישבות יהודית גם .  התיישבות יהודיתשל פינוי  קרים  גם במהאחרונים  

באזורים שלא צורפו לשטחה של המדינה, כגון בחצי האי סיני ובחבל עזה, וכן, עד עצם היום הזה, 
מדינית לחבלי פינוי יישובים מסיני ומחבל עזה בטא כוונה ברורה לזנוח תביעה    ביהודה ושומרון.

 . אך עורר מחלוקת רבה בין היתר משום שלא ניתק את הזיקה התרבותית והלאומית אליהם  ארץ אלה 
יישובים  לכשעצמו  לווה  הוא   קיימים  חדשים  בהקמת  יישובים  חיזוק  האוכלוסייה  או  לקליטת 

ל  ההתיישבות עדיין מלווה את הוויכוח המדיני הנטוש בישרא   30. בתחומי מדינת ישראל  המפונה
יהודה  ארץ ישראל שאינם כלולים בשטח מדינת ישראל, כגון אזורי  לגבי גורלם המדיני של אזורי  

סבורים שיש מקום      על חלקים מהם   וא  בהחלת הריבונות על אזורים אלה התומכים    31ושומרון.

 
25  The Mandate for Palestine 22.7.1922 אתר הישראלי,    ,  החוץ  משרד 

https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20mandate%20for%20palest

ine.aspx  'ז.. ח-. הדגשה שלי6)להלן: כתב המנדט(, ס. 
(  בחזית הקרקע( )להלן: כץ  2002)  314-315  קרן קימת לישראל בטרם מדינה   – בחזית הקרקע  יוסי כץ    26

 דונם(. 954,843תש"ח, סך הכול -)פירוט רכישות הקק"ל בדונמים בשנים תרע"ד
  408,  404-403,  401נו    ציון "  1938–1937יוסי כץ "גיבוש הצעת הסוכנות היהודית לגבולות החלוקה,    27

(; גדעון ביגר 1996)  178  רכישת קרקעות והתיישבות בנגב  –מישימון לארץ נושבת  )תשנ"א(; חנינא פורת  

פת השלטון הבריטי ישראל בראשית תקו-"הנמקות לתיחום במשנת התנועה הציונית בדיונים על גבולות ארץ

(; יוסי בן ארצי "'לכבוש את הקרקע': תכנית ההתיישבות  2000)  92, 89, 10 עיונים בתקומת ישראלבארץ" 

(; אלחנן אורן "ההתיישבות 1996)  209,  10  יהדות זמננושל מפא"י לקראת כינון מדינה בגבולות החלוקה"  

 )תשנ"ב(. 142, 125 1900-1967אצבע הגליל " 1947 -  1936באצבע הגליל 
גוריון להתיישבות בנגב ולפיתוחו בשנות המדינה  -יישובית של בן-חנינא פורת "תרומת התפיסה הגיאוגרפית 28

(; ארנון סופר "פתרונות 1993)   117  -   114,  114,  3  עיונים בתקומת ישראלהראשונות שלאחר המלחמה"  

ההררי"   הגליל  ליישוב  אליש2003)  19-20,  19,  24  אריאלחדשים  ציר (;  של  והפיתוח  "התכנון  אפרת  ע 

 (. 1992) 25, 24, 35 קרקעהגבעות" 
בגולן    29 ויתקון "תוכניות ראשונות  (;  1985)  14  -  13,  13,  13  אופקים בגיאוגרפיה"  1971-1969גדעון 

(; חיים 1986)  40  - 39,  39,  8  אריאלשמריהו כהן "הרחבת תחומי העיר המאוחדת והקמת השכונות החדשות"  

 )התשס"ג(. 513-516, 505ח  המשפטהסדר והפקעת זכויות במקרקעין"  –ושלים זנדברג "יר
)הכרה בגבול הבינלאומי,    2(,  2)1חוזה שלום בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הערבית של מצרים, ס'    30

יישום תכנית  חוק  והתחייבות ישראל לפנות אוכלוסייה אזרחית מסיני(;  בשלמות הטריטוריאלית של כל צד 

 . 1, ס' 142, ס"ח 2005-תנתקות, תשס"ההה
עציון    31 בגוש  היהודית  "ההתיישבות  רייכמן  כץ, שלום  תחילה?",  1970-1967יוסי  במחשבה  סוף מעשה   :

ישראל   -(; גואין ראולי "מרחב, טריטוריה ותחרות  1993)  150,  146-147,  144,  3  עיונים בתקומת ישראל

(: 2(; שאול אריאלי "ארץ רבת גבולות )1984)  28  –  26,  25,  9-10  אופקים בגיאוגרפיהוהגדה המערבית"  

https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20mandate%20for%20palestine.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20mandate%20for%20palestine.aspx


 מדינת הלאום של העם היהודי – יסוד: ישראל -מאמרים על חוק קומנטר                               , טיוטה מקדימה להערותחיים זנדברג                
 בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה                                                                                                                                                            

 

 5  
 

 

גם בחלקים אלה של הארץ, אשר הזיקה התרבותית וההיסטורית של העם    תלעודד התיישבות יהודי
חלקם סבורים כי אין   .אליהם אינה נופלת מזיקתו לאזורים שנכללו בתחום מדינת ישראל  היהודי

  המתנגדים להחלת הריבונותבכך כדי לפגוע בערכים אחרים וחלקם סבורים כי פגיעה כזו מוצדקת.  
שכן לא ניתן יהיה לשמרה במקרה   מעשי לעודד בהם התיישבות יהודית   טעם סבורים כי אין    םבה

 לגמרישוללים  שהיא תפגע בערכים אחרים פגיעה בלתי מוצדקת. יש גם מי ש  או  של העדר ריבונות
כן.   לעשות  הזכות  הריבונות  האת  בהחלת  ההתיישבות  תומכים  ערך  של  לטיפוחו  בעוד  פועלים 

  32.לגינויו וקוראים לפינוי התיישבותאת החלתה פועלים  השוללים ש

של      בערך  הקמתה,  לאחר  ישראל  מדינת  של  חשוב  יעד  נותרה  היהודית  ההתיישבות  כי  אף 
ההתנגשות בין ערך זה המשך,  בראשית, ככפי שיובהר    .שינויים מסוימיםו  חלהתיישבות יהודית  

כגון   אחרים,  ערכים  אדם,  לבין  זכויות  אחת  הגנת  לא  והעמידה   תיישבות ההערך    אתהתעצמה 
. שנית, התעוררו ספקות באשר למידת התאמתו של ערך זה  יבורית ומדיניתצ  במחלוקת   היהודית

כגון , במקרה של התיישבות מחוץ לתחומי להגשמת מטרות מדיניות אחרות של מדינת ישראל, 
איכות  שמירת  -ובתוך תחומי המדינה  , להבדילאו  עם שכניהוביטחון ביחסים  השגת שלום    המדינה,
שלישית, רוב אזרחי מדינת ישראל שאינם יהודים לא ראו    33.פתוחיםשטחים  הגנה על  ו  הסביבה

מעולם חשיבות ערכית ל"התיישבות יהודית" וגם לא הזדהו עם מטרת העל שאותה היא מבקשת 
הקשב לעמדות אלה בחוגים שונים    34להגשים, קרי מימוש זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי. 

ע הפנימי של החברה היהודית בדבר נחיצותו והצדקתו  ומידת השכנוההזדהות    שפיע על עוצמתמ
הגמוניה של תנועות ההתיישבות בחברה, בפוליטיקה ובתרבות  רביעית, ה   35ערך ההתיישבות. של  

מקומו  נחלשההישראלית   הישראלי  ה  את  הערכים  אחרים,תפסו  בעולם  עמדו   ערכים  שלעתים 
ההתיישבות.  לערך  אלה    36בסתירה  חלק  כל  בקרב  את  יצרו  ישראל  במדינת  היהודי  מהציבור 

לשמירת עצמאותה. הם  תורמת  את מדינת ישראל או חזקת התחושה כי לא כל התיישבות יהודית מ
הירתמות של בתדמיתו של ערך ההתיישבות בדעת הקהל בישראל וגם הפחיתו את עוצמת הפגעו  

להגשמתו.   המדינה  המתושבי  את  אבדו  להתיישבות  והירתמות  התיישבות  החלוצי הקמת  מד 
  37.מההמלהיב שאפיין אותם במיתולוגיה הציונית של טרום המדינה ושל העשורים הראשונים לקיו

המעשיים להקמת יישובים או ביסוסם נותרו כן רבים מהמניעים  עם זאת, המניעים האידיאולוגיים ו  
לכלל האוכלוסייה,  ג ליצירת מקומות מגורים ופרנסה  ודאצורך של הממשלה ל הכך, למשל,  בעינם.  

והיקף הריבוי הטבעי שלה  האוכלוסייהכלל שמונים אחוז מה המהוו ,לרבות האוכלוסייה היהודית

 
)הני    161-156,  145  אין גבול!  - עצור  שיקולים בקביעת גבולות מדיניים בארץ ישראל לאחר הקמת המדינה"  

 (.  2017זובידה ורענן ליפשיץ עורכים, 
דואלי    32 ומרחב  אחיד  "מרחב  גרוסמן  המער  –דוד  בשומרון  היהודית  ההתיישבות  אופקים   21בי"  תהליך 

 (. 1987) 27, 27 בגיאוגרפיה
)  35תכנית בניין ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור מס'    33 )הוראות    6(, ס'  9.6.2016נוסח משולב 

עירונית(.;   בנייה והתחדשות  דופן, שמירת שטחים פתוחים, ציפוף  בנייה צמודת   ,Amnon Frenkelבדבר 

Daniel E. Orenstein, Can Urban Growth Management Work in an Era of Political and 

Economic Change?International Lessons From Israel, 78 JOURNAL OF THE AMERICAN 

PLANNING ASSOCIATION 16, 17-21 (2012);  Arie Hershkowitz, Ideological Shifts and 

Doctrine Changes in National Level Planning in Israel, 81 TOWN PLANNING REVIEW 261, 

267-269, 272-273 (2010) . 
34  ELATIONS IN REWISH J-RABANDEX OF I :ULESRLAYING BY THE PTILL S ,MOOHASAMMY S

ISRAEL 2015 37-39 (2017) בתחום העצמאות  מגילת  של  הכפולה  ההבטחה  "מימוש  זנדברג  חיים   ;

רהמקרקעין"   אליקים  טרם  -)מרים מרקוביץ'   185  -  184,  181  ובינשטייןספר  עורכים,  נוימן  אודי  ביטון, 

 פורסם( )להלן: זנדברג "מימוש ההבטחה"(. 
 והפניות שם.  44 - 42ראו להלן טקסט סמוך להע'  35
36  103, 115 (Oxford, OUP 2011) SRAELIULTURE OF CAW AND THE LMenachem Mautner,   ;

Arye Naor, The political system: Government, Parliament and the Court, in ISRAEL SINCE 

1980 69 (Guy Ben-Porat et al eds., Cambridge University Press 2008)  ;Guy Ben-Porat, 

Political Economy: Liberalization and Globalization, in ISRAEL SINCE 1980, Ibid, at 91, 91, 

97, 115 . 
מקרקעין בישראל: היסוד של יהודי ישראל"  -או: מה פגום בתפיסתארנון סופר "טריטוריאליות, עם ומדינה    37

 (.  1999)חנוך דגן עורך,   416-418, 397  בין הפרטי ללאומי
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כך, גם הצורך לשמר את היישובים שכבר הוקמו,    38. ונותר בעינ  –הוא מהמובילים בעולם המערבי  
    .לבססם ולהעמידם על יסודות מוצקים ובני קיימא

  סעיף העקרונות סעיף ההתיישבות לאור  פרשנות .4

את הכרזתו של חוק הלאום על כך שהתיישבות יהודית היא ערך לאומי כמו גם את קביעתה של    
חובה חוקתית לפעול להגשמתו ניתן לדעתי להצדיק לאור הפיחות שחל, כמתואר לעיל, במעמדו  

הוביל להתנערות או התעלמות של ערך ההתיישבות בקרב הציבור בישראל. התרופפות זו עלולה ל
של מדינת ישראל מערך זה באופן שעלול להביא לפגיעה במטרה המדינית, שהיא שימורה וביסוסה 
ההתרופפות  את  משקף  עצמו  הלאום  חוק  היהודי.  העם  של  הלאום  כמדינת  ישראל  מדינת  של 

תמיכתו של  ק כי  האמורה שכן ערך ההתיישבות אינו מופיע בסעיף עקרונות היסוד. מכאן ניתן להסי
ה המדינית מטרה  את כפופה לכך שהוא מגשים  בערך של התיישבות יהודית  הלאום  לחוק    7סעיף  

זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי של    המימוששריון  לחוק שהיא  העקרונות  שנזכרת בסעיף  
מדיניות ברציפות את  משקף  אמנם  המדינית    המטרההקשר בין ערך זה לבין מימוש  במדינת ישראל.  

אלה ימינו  ועד  העשרים  המאה  ראשית  מאז  ישראל  וממשלות  הציונית  אך  התנועה  הניסיון , 
 המטרהלבין הגשמתה של    תיהודיהתיישבות  לעתים קרובות יש קשר בין  גם אם  ההיסטורי מגלה כי  

 מקום.  עת ובכל קשר זה אינו קיים בכל  , המדינית

ה בסעיף  בנקוש  המטרה המדינית  ש לקרוא לאור ימכאן עולה כי את הוראות סעיף ההתיישבות     
כמדינת  של מדינת ישראלה וביסוסה . ככל שיש קשר בין התיישבות יהודית לבין שימורהעקרונות

, לממש את הערך האמור שתאפשר    תיתחוק  הלהגנההתיישבות היהודית  ראוי ערך    לאום יהודית
כוונה לחייב הגנה על ערך   הלאום  להוראות חוקעם זאת, אין מקום לייחס    ולמנוע פגיעה בו.  לקדמו

על מי שדורש   או אם חלילה הוא עלול לפגוע בה.  מדינית ה  המטרה זה כל אימת שאינו משרת את  
לקידומו של  ל כך שהיהודית  ערך ההתיישבות  פעול  אינו פוגע מימושו  להצביע על  זה  של ערך 

, ולטעמי גם לשאר סעיפיו, הוא יחס 7סעיף  לחוק היסוד לבין    1היחס בין סעיף    ה המדינית.במטר
כבוד האדם וחירותו לבין סעיפיו    :של כלל ופרט. דומה הוא ליחס שבין פסקת ההגבלה בחוק יסוד

מסוימות  אדם  זכויות  על  להגן  חובה  הקובעים  סעיף    39הפרטניים  שבין  ליחס  יסוד:    1או  לחוק 
טית יש לקרוא לאור העקרון הכללי  את החובה הפר  40לאותו חוק.   2סעיף  מקרקעי ישראל לבין  

יותר. אכיפתה צריכה לקדם את העקרון הכללי בעוד שפגיעה בעקרון הכללי מסייגת את החובה 
 הפרטית. 

כמדינת לאום השאלה האם התיישבות יהודית פוגעת או מקדמת את חוסנה של מדינת ישראל     
מטביהודית   מדיניתעהיא  שאלה  ביטחונית  כלכלית  ,  ה  משפטית.  או  שאלה  מאשר  יכולות יותר 

של   הגשמתה  את  משרתת  אכן  פלונית  התיישבות  האם  לשאלה  באשר  מחלוקות  ה מטר הלהיות 
הפקדתה בידי בית המשפט עשויה להוות הרחבה משמעותית ת ומה היא הדרך להגשמתה. המדיני

להקנות לבית המשפט    לולשל היקף שיקול הדעת השיפוטי. אופיו של חוק הלאום כחוק יסוד ע
סמכות מרחיקת לכת לבקר את מדיניות הממשלה והכנסת. על השאלה האם ועד כמה ראוי להרחיב 
התומכים  בין  ושיפוטי.  ציבורי  ויכוח  בישראל  נטוש  המשפט  בית  של  החוקתית  סמכותו  את 

אני    .הנלהבים ביותר בחוק הלאום ניתן למצוא מבקרים חריפים של הרחבת שיקול הדעת השיפוטי
כמימוש זכות   מדינת ישראליהודית מחזקת את  שאלה האם התיישבות  לגישה כי את המענה לשותף  

אכן .  המחוקקת והמבצעתהנבחרות,  המוסמכות  ת  יוהרשו  צריכות לתת  ההגדרה של העם היהודי
וברור, אך כאשר תועמדנה בעתיד    41קו הגבול בין שאלה משפטית ולא משפטית אינו תמיד חד 

לשבט ביקורתו של בית המשפט החלטות הרשויות בנוגע להתיישבות יהודית, לא ישים עצמו בית  
המשפט במקום הרשויות הנבחרות. הוא יסתפק בבחינת השאלה האם ערך ההתיישבות היהודית  

ל  ובכפוף  סמכותם  אותו במסגרת  שקלו  אלה  והאם  הראויים  ההחלטות  מקבלי  בפני  כללי הוצב 
הלאום לחייב את   גישה כזו משקפת לטעמי איזון בין הרצון של מחוקקי חוקהמשפט המנהלי.  

 דה הראויה בין הרשויות השונות.  ר ההפלבין   הרשויות לשקול את ערך ההתיישבות הלאומית

 
 (. 2018) 25 -23 2065 -  2015תחזית אוכלוסיית ישראל לשנים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  38
 .   150, 8חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ס'  39
 (.מקרקעי ישראל()להלן: זנדברג 2016)  247 –  244 חוק יסוד: מקרקעי ישראלחיים זנדברג  40
 ( 2014)  1734 כרך ג' –הסמכות המנהלית יצחק זמיר  41
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לפיה אין מקום ליישב יהודים בגליל, בנגב הצפוני    כך, למשל, אם תקבל ממשלת ישראל החלטה   
ערך של ביש בהחלטה כדי לפגוע בצורה ראויה את השאלה האם  ל  ויהיה עליה לשק  ,שליםאו בירו

יהיה עליה  זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי.  בכן האם יש בה כדי לפגוע  התיישבות יהודית ו
לבחון האם וכיצד החלטה כזו משפיעה על ריבונותה של מדינת ישראל או על יכולתה ליישב יהודים 

נפלו השקילה  או שבתהליך  כלל    במדינת ישראל. ככל שיימצא כי הממשלה לא שקלה שיקול זה
 בקר את תהליך ההחלטה ולתת סעדים בהתאם.ל  , במידה ויידרש לכך,יוכל בית המשפט  -פגמים  

הייתה פסילה גורפת של ערך ההתיישבות  הוא לא ישים עצמו תחתיה אך יפסול החלטה כזו אם  
ניתוח דומה יכול להתקיים לגבי חקיקת הכנסת   .משיקולים זרים  הושפעהילתו  היהודית או אם שק

אם נגיע למסקנה כי מעמדו החוקתי של חוק יסוד מאפשר לבית המשפט לבקר חקיקה של הכנסת. 
. בהנחה שקיימת סמכות  רגילהברשימה זו לא אדון בסוגיית סמכותו של בית המשפט לבקר חקיקה  

בחינה כלשהיא , ללא  כול חוק הלאום למנוע חקיקת כנסת אשר תקבעכזו ובמקרים שהיא קיימת י
, של ערך ההתיישבות היהודית או של השפעתו על מימוש זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי

 כי חל איסור על יישוב יהודים בחבל ארץ פלוני של מדינת ישראל.  

תרחישים מעין אלה שציינתי לעיל נראים לכאורה דמיוניים. ממשלות ישראל לדורותיהם ראו      
ל זכאיות  התיישבות  עצמן  בריבונות    תיהודיעודד  הנמצא  אזור  אף  מדינת  בכל  ולעתים  ישראל 

הפיחות שחל במעמדו של אך לא בריבונותה. עם זאת,    ,הבאזורים הנמצאים בשליטתה ובהחזקת
וההתנגדות לזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי הובילו כיום    הציבורערך ההתיישבות בקרב  

ההתנגדות העקרונית של   .המאלי  נתמוב  האינהתיישבות יהודית  להקים או לבסס  אפשרות  לכך שה
לא חדלה עם ביטול הספרים הלבנים.  יהודית התנועה הלאומית הערבית והפלסטינית להתיישבות  

גם כיום זו היא עמדתה הרשמית של התנועה הלאומית הפלסטינית וכמובן גם של גורמים קיצוניים 
במידה מסוימת גישה זו, השוללת את זכות ההגדרה העצמית של העם    .יותר בחברה הפלסטינית

חלק   42.יגים בציבור הערבי בישראלהיהודי במדינת ישראל מוצאת את ביטויה גם בעמדות של מנה
או במפורש את הזכות להקמת  במשתמע  שללו    בדיונים לקראת חקיקתו של חוק הלאוםמהדוברים  

בספרות האקדמית רווחות טענות נגד "ייהוד" של הגליל או הנגב או נגד הקמת    43. מדינה יהודית
קיימת אפשרות    44ל נפקדים או על מקרקעין שהופקעו מאזרחים לא יהודים. על מקרקעין שיישובים  

שלחצים מבית ומחוץ ישפיעו על רשויות השלטון לאמץ מדיניות שאוסרת על יישוב יהודים בחלק  
אותם בנחוצה אפוא היהודית ההגנה החוקתית על ערך ההתיישבות . ישראלשל מדינת ארץ מסוים 

מבית ומחוץ ותראינה עמדות הביקורתיות  לאמץ את הנבחרות  ת היוינה הרשומקרים שבהם תתפת
מל מנועות  יהודית  בתמוך  עצמן  סעיף  התיישבות  מסוים.  מדיניות   7באזור  פוסל  היסוד  לחוק 

יהודית  ממשלתית או אפילו חקיקה של הכנסת שתמנע הקמת   באזורים מסוימים של  התיישבות 
מיהודים" ל"נקיים  אותם  ותהפוך  ישראל  על מדינת  האיסור  השפעת  כראוי  נשקלה  שלא  ככל   ,

במדינת    ת של העם היהודישהיא מימוש זכות ההגדרה העצמיחוק היסוד  הגשמת מטרת העל של  
 .  ישראל

לאומי   7לחובה החוקתית המוטלת על המדינה בסעיף     יהודית ערך  לראות בפיתוח התיישבות 
שלטעמי מעוגנים בלשון   יש להציב שני סייגים  ולפעול על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה 

לגבולות מדינת ישראל והשני מתייחס  יתוארו להלן. האחד מתייחס לתחולת העקרון מחוץ החוק ו
 שמירה על זכויות אדם. ליישום העקרון בכפוף ל

 תחומי מדינת ישראל ב  - 7וסעיף הלאום תחולת חוק  .5
 
חוק הלאום אינו מפרש בצורה ברורה דיה האם ההגנה שהוא נותן לערך ההתיישבות ל   7סעיף      

היא הגנה שתחולתה בגבולות מדינת ישראל או שמא הוא מטיל על המדינה חובה לדאוג לקידומו  
החוק   כי  הטענה  לגבולותיה.  מחוץ  גם  זה  ערך  ערך  משל  לקידום  לפעול  המדינה  את  חייב 

 
 .   185 –  184, בעמ' 34זנדברג, "מימוש ההבטחה", לעיל הע'  42
  1027-1026)ח"כ עודה(,   992-991)ח"כ ג'בארין(,   956-950של הכנסת העשרים  359פרוטוקול ישיבה  43

)ח"כ   1085)ח"כ זועבי(,    1079)ח"כ טיבי(,    1070-1072)ח"כ תומא סלימאן(,    1062-1063)ח"כ זחאלקה(,  

 (.  17.7.2018אבו עראר()
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט ; חיים זנדברג  195-191, בעמ'  34זנדברג, "מימוש ההבטחה", לעיל הע'    44

 (. ציונות()להלן: זנדברג 2007) 100-102, 41 –  38,  35  – 34 ציונות
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, לחוק הלאום  1ההתיישבות מחוץ לגבולותיה יכולה להתבסס על ההצהרה הכללית הנזכרת בסעיף  
היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי" ומכך    ארץ ישראל לפיה "   העצמאות,  הכרזתשמקורה ב

היהודית. מכאן עולה אינו תוחם מסגרת גיאוגרפית לחובה לקדם את ערך ההתיישבות    7שסעיף  
הטענה, שהוזכרה דווקא על ידי מתנגדי החוק, כי כוונתו הייתה לחייב את המדינה לעודד התיישבות  

  45יהודית בתחומי ארץ ישראל שהם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כגון יהודה ושומרון. 
 
יותר לגישה פרשנית הפוכה לפיה     תחולתו של    ניתן למצוא בחוק הלאום עיגון משמעותי חזק 

לפי גישה זו כוונת המחוקק   מתייחסת רק לתחומי מדינת ישראל, כפי שיוכרו מעת לעת.  7סעיף  
כפי שהם מוכרים   ,הייתה למקד את ההגנה על ערך ההתיישבות בתוך גבולותיה של מדינת ישראל

החותמת את ההצהרה בדבר ארץ   1בגישה זו תומכת, ראשית, הסיפא של סעיף  במשפט הישראלי.
הקמת -ישראל כמולדתו ההיסטורית של העם היהודי במשפט "שבה קמה מדינת ישראל". לאמור

ס' סיפא זו מתיישבת עם קביעתו המפורשת של  שנית,  מדינת ישראל היוותה מימוש של הזכות.  
הוא ממש את זכותו"    שבהמדינת הלאום של העם היהודי,    היאלחוק הלאום כי "מדינת ישראל    ( א)1

לחוק הלאום דווקא ל"מימוש הזכות להגדרה  )ג(  1ח.ז.( וכן עם התייחסותו של ס'  -)הדגשה שלי
,  7בכל סעיפי החוק, לרבות סעיף  שלישית,  ח.ז.(.  -..." )הדגשה שליבמדינת ישראל עצמית לאומית  

אום המתייחס חוזרת ונשנית "המדינה" כנשוא החובות המוטלות בחוק. הסעיף היחיד בחוק הל
סעיף   הוא  לה  מחוצה  למתרחש  בנוגע  המדינה  על  המוטלות  לחובות  במרכזו    6במפורש  אשר 

"הקשר עם העם היהודי". סעיף זה אינו כולל התייחסות מפורשת לעידוד ערך ההתיישבות מחוץ 
, ובהן 6בנושא זה אין לייחס לחובות האחרות הנזכרות בסעיף  7לישראל ונוכח שתיקתו של סעיף 

  חובה לשמר את המורשת ההיסטורית של העם היהודי, גם את החובה לעודד התיישבות יהודית.ה
לא  הביעו חשש מתחולת החוק מעבר לגבולות מדינת ישראל,  תנגדי החוק מרביעית, אף כי חלק מ

יתרה מזאת,    46תומכי החוק. חברי הכנסת  בעמדה זו בין מי ממפורשת  תמיכה    בדיוני ההכנה  מצאתי
 47: כהאי לישנאכאשר עלה נושא זה בדיוני הועדה המכינה השיב יו"ר הועדה, ח"כ אוחנה, 

 
"...אני לא חושב שהטיעון שמדבר על ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם  
היהודי יכול להביא מישהו כמוני, שמאמין ששתי מדינות לשני עמים אינו פתרון ולא  

כוח החוק הזה. החוק הזה אינו מתיימר להכריע בשאלת שתי  צריך לקרות, לטעון מ 
 מדינות לשני עמים, שאלת הגבולות".  

 
לפיה תתוספנה אחר המשפט "המדינה רואה בפיתוח התיישבות   7זאת ועוד. הצעת תיקון לסעיף  

הוסרה על ידי מציעה בטרם  ו  48נדחתה בדיוני הוועדה המכינה, -ישראל" -יהודית" המלים "בארץ
   49במליאה. ההצבעה

 
 המדינה כפי שיהיו מעת לעת.  גבולות ניתן להסיק מכך השלמה עם כך שהחוק עוסק בתחומי  

 
הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק של    2פרוטוקול ישיבה מס'    45

(; 18.9.2017'בארין())ח"כ ג  40-42)להלן: "הועדה המשותפת"(    מדינת הלאום של העם היהודי   -יסוד: ישראל  

של    9(; פרוטוקול ישיבה מס'  26.9.2017)ח"כ ג'בארין()  26הוועדה המשותפת  של    3פרוטוקול ישיבה מס'  

)ח"כ    30הוועדה המשותפת  של    11(; פרוטוקול ישיבה מס'  11.12.2017)ח"כ לבני()  44-45הועדה המשותפת  

מס'  13.3.2018חנין() ישיבה  הועדה המשותפת    19(; פרוטוקול  תומא סלמאן()  35של  (;  16.7.2018)ח"כ 

 )ח"כ חאג' יחיא(.  1072-1073לימאן(, )ח"כ תומא ס 1063, בעמ' 43, לעיל הע' 359פרוטוקול ישיבה 
מס'    46 ישיבה  פרוטוקול  המרחיב(;  בפירוש  המתנגדים  )תמיכת  המשותפת    1שם  הועדה  )ח"כ    28-27של 

סלומינסקי מאזכר את ארץ ישראל השלמה אך מדגיש כי "זכותנו על ארץ ישראל, לא תמיד אתה יכול לממש 

ה זה הגדרת הבית...ואנחנו רוצים שהמשטר בו יהיה משטר  את זה באותו רגע, באותה שעה, אבל לפחות שנדע מ

מס'  26.7.2017דמוקרטי"() ישיבה  פרוטוקול  המשותפתשל    15(;  מתמקד    85-94  הוועדה  סמוטריץ'  )ח"כ 

מדינת  לתחומי  מחוץ  יהודית  התיישבות  כלל  מזכיר  ואינו  ירושלים  ומזרח  הנגב  ביישוב  בדבריו 

 (. 10.7.2018()ישראל
 (. 11.12.2017)  45של  9פרוטוקול ישיבה מס'  47
 (. 17.7.2018)  111של הועדה המשותפת  21פרוטוקול ישיבה מס'  48
של ח"כ פורר(,    106)הסתייגות  23הצעת החוק וההסתייגויות שהוגשו לקראת הקריאה השנייה והשלישית  49

`law/20_ls2_503798.pdf/https://fs.knesset.gov.il/20  ישיבה פרוטוקול  הע'  359;  לעיל  בעמ'  43,   ,

 )ח"כ פורר מסיר את הסתייגותו.  1270
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https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls2_503798.pdf
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כלפי     להיות  שצריכה  הגישה  ומה  נוסף  ארץ  חבל  המדינה  בגבולות  להכליל  האם  השאלה 
היא שאלה מדינית מובהקת שראוי לה  עד להכללה כזו או אחריה    התיישבות יהודית בחבל ארץ זה

נושאים הנוגעים   דעההשתוצא מגדר ההכרעה השיפוטית.  לטעמי   כי חוק יסוד העוסק בהסדרת 
בעבר הובעה  למדינת ישראל לא יפורש כמגבלה על הסמכות המדינית לקבוע את גבולות ישראל  

 50יסוד: מקרקעי ישראל. חוק    או  חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל גם לגבי חוקי יסוד אחרים כגון  
ייחד לכך חוק    –כאשר ביקש המחוקק לדון בסמכויות המדינה לגבי מסירת שטחים שבהחזקתה  

לות מדינת ישראל עלולה  ומחוץ לגב  יהודית   לפתח התיישבותחוקתית  הטלת חובה    51יסוד מיוחד. 
ון המחוקק.  לסכל את החופש המדיני לבצע שינויים בתחומי מדינת ישראל ונראה כי לא לכך כיו

ודוק, בהעדרה של חובה לקדם את ערך ההתיישבות אין משום איסור על קידומו מחוץ לגבולות 
ישראל. עם זאת, תחולת החיוב החוקתי בחוק הלאום היא תחולה טריטוריאלית, קרי בתחומי מדינת 

להגשים  , מבחינה היסטורית,  נועדהתיישבות יהודית  אכן, הערך של  ישראל כפי שיהיו מעת לעת.  
את זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי בכל ארץ ישראל. גבולותיה של ארץ ישראל במסמכי  

ק הלאום  וח עם זאת,    52.הקרן הקיימת לישראל כללו גם את סוריה טורקיה וחצי האי סיניהיסוד של  
יוכללו בשטח מדינת ישראלרק  מתיימר לחול   אינו מתיימר . הוא  על אותם אזורים שהוכללו או 

 לעסוק בשאלה אלו אזורים יוכללו בה.  
 
את הממשלה  התיימר לחייב  הגישה שלפיה חוק הלאום  , בניגוד לעמדתי,  אם תתקבלאציין כי     

הרי   ישראל,  מדינת  לתחומי  מחוץ  יהודית  התיישבות  זו,  לקדם  חובה  של  רוחבה  את  לפרש  יש 
שהתווי  בהתאם את  לעיל  תילמבחן  להגשים  הכללית  לחובה  בכפוף  של  המדינית    המטרה, 

מימוש זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי. במקרה כזה המשמעות קרי  ,ההתיישבות היהודית
האופרטיבית של הסעיף מחוץ לגבולות ישראל תהיה עמידה על כך שהממשלה או המחוקק, ככל 

התיישבות יהודית ככל שהם מקדמים ערך של  יקדמו את ה  היסוד מגביל את שיקול דעתו,  שחוק
מ  מדינית ה  ה מטרהאת   היא  כך  וימנעו  זו  בשאלה  להכריע  הסמכות  אותה.  מקדמים  שאינם  ככל 

נבח  ,פוליטיתסמכות   האם  בשאלה  מתמצה  לבקרה  המשפט  בית  שסמכות  של  בעוד  הערך  ן 
זו  והאם    מדיניתה  ה מטרהלאור    יהודית  התיישבות עמדה בכללי הביקורת השיפוטית על  בחינה 

של התנגשות בין ערך ההתיישבות לבין ערכים חוקתיים אחרים  במקרים  החלטות גורמים אלה.  
ניתן להניח כי ככל שהמחוקק כמו כן  .  ועל כך ארחיב בהמשך  יהיה על בית המשפט לאזן ביניהם

ל לפעול  המדינה  את  לחייב  תהיה  התכוון  המדינה,  לגבולות  מחוץ  גם  יהודית  התיישבות  ביסוס 
  הבינלאומי, ככל שאלה מחייבים את המדינה בפעולותיה אלו.מחויבות זו כפופה לכללי המשפט  

עוד אוסיף כי אם וכאשר יוחל המשפט הישראלי על חבלי ארץ ישראל נוספים, יחולו עקרונות חוק 
 היסוד כמו גם הסייגים שאפרטם להלן על חבלי ארץ אלה.  

    
   ההגנה על זכויות אדםלבין התיישבות יהודית  איזון בין הערך של   .6
 

 ערך ההתיישבות אינו מתיר פגיעה בזכויות אדם   6.1
לבין ערכים נוגדים מלווה את התנועה היהודית  לאזן בין ערך ההתיישבות  ליישב או  הצורך         

סעיף   למשל,  כך,  ימיה.  מראשית  המנדט    6הציונית  על את  סייג  לכתב  בו  שהוטלה  המחויבות 
יהודים   ליישב  המנדט  כי  בשלטונות  להבטיח  he rights and position of other "tצורך 

sections of the population are not prejudiced ."53    של האו"ם קבעה כי  החלטת החלוקה
בכל אחת משתי המדינות שתוקמנה "שום הפליה, מכל סוג שהוא, לא תיעשה בין התושבים מטעמי  

היו  ת החלוקה  לפי החלט  החוקות ששתי המדינות אמורות היו לחוקק  54. גזע, דת, שפה או מין"
כלכליים    ,לתת ערובה לזכויות שוות לכל איש, ללא הפליה בעניינים אזרחיים, מדינייםאמורות "

 
 . 149, בעמ' 40, לעיל הע' מקרקעי ישראלזנדברג,  50
 . 400חוק יסוד: משאל עם, ס"ח תשע"ד  51
( לתזכיר התאגדותה של קרן קיימת לישראל בע"מ אצל יוסי כץ והארץ לא תימכר לצמיתות  1)3תרגום ס'    52

  241,  183מג    משפטיםית של ארגונים ומימונה"  (; ראו גם חיים זנדברג "הגבלות על פעילות פוליט 2002)   98

 (. 2012() 308-ו 305)בהערות שוליים 
 .25כתב המנדט, לעיל הע'  53
חלוקה()  54 )תכנית  העברית  המדינה  הקמת  על  המאוחדות  האומות  הכנסת,  29.11.1947החלטת  אתר   ,)

https://www.knesset.gov.il/process/docs/un181.htm 2, חלק ראשון, סעיף ג', פרק שני, סעיף. 

https://www.knesset.gov.il/process/docs/un181.htm
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יסוד, כגון חופש הדת, השפה וחרויות  אנוש  והפרסום, חינוך,   ,ודתיים, להנאה מזכויות  הדיבור 
והתאגדו הארץ  מצהירה  העצמאות    הכרזת גם    55.ת"אספה  פיתוח  על  "תשקוד  ישראל  מדינת  כי 

יסודות החירות, הצדק והשלום   ח.ז.( -)הדגשה שלי  תושביה"   כל לטובת   וכי "תהא מושתתה על 
ויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, ולאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים ש

אין צורך לומר כי חוקי היסוד הישראלים הכירו בחובתה של המדינה על כל רשויותיה    56". גזע ומין
הזכות לשוויון חירותו, קניינו או חופש העיסוק שלו.  לכבד זכויות אדם בסיסיות כגון כבוד האדם,

עוגנה בפסיקה הישראלית כזכות אדם מרכזית על אף שאינה חקוקה ולאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד  
   57. את ההגנה עליה כחלק מן ההגנה על כבוד האדםבתי המשפט בישראל ירותו ראו האדם וח

 
בכנסת לקראת חקיקתו של חוק הלאום הייתה תמימות דעים בין כל תומכי החוק    כושנער   ניםבדיו    

חוק הלאום עוסק בזכויות לאומיות ולא בזכויות זכויות הפרט.  כי חוק הלאום לא בא לבטל את  
 58כתו לאחר חקיקת חוק הלאום הדגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו כי:בדברי ברהפרט. 

 
"ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי; מדינת לאום שמכבדת את זכויות הפרט  

 של כל אזרחיה..." 
 
במפורש מביטולו בכוונת מכוון  בזכויות אדם עולה    יצדיק פגיעהערך ההתיישבות לא  כי    ה כוונה

יש    7כאשר באים לפרש את סעיף  על כן,    59העליונות שנכלל בהצעת החוק המקורית.של סעיף  
ש משמעות  ההתיישבות  לערך  לתת  בחקיקה, מקום  המעוגנים  אחרים  עקרונות  עם  מתיישבת 

 60ובמיוחד בחקיקת יסוד. צורך זה עולה גם מהחתירה הפרשנית ליצור הרמוניה חקיקתית. 
 
קידום      בין  של  התנגשות  לבין  הערך  יהודית  האדםהגנת  התיישבות  להתרחש   זכויות  עשויה 

יהודית, פגיעה פרטית  בשלושה תחומים מרכזיים : פגיעה בקניין הפרטי לשם קידום התיישבות 
ידי  על  בשוויון  קיבוצית  ופגיעה  יהודית  בהתיישבות  חלק  לקחת  הזכות  שלילת  ידי  על    בשוויון 

. אתייחס להלן  נטילתםמשאבים ובהקצאת  ב  יהודית על פני התיישבות אחרתהעדפת התיישבות  
שלא  התיישבות יהודית לבין החובה את ערך הבין החובה לקדם  61לאופן שבו ניתן ליישב או לאזן 

 לפגוע בקניין, בשוויון הפרטי ובשוויון הקיבוצי. 

 ערך ההתיישבות ופגיעה בזכות הקניין הפרטי     6.2

של   הערך  הקמת  קידום  לשם  אם  פרטים  של  הקניין  בזכויות  לפגוע  יכול  יהודית  התיישבות 
התיישבות או קידומה מפקיעים זכויות קניין פרטי. שימוש בכלי של הפקעה מוכר בישראל כמו גם 
בעולם כולו ככלי לגיטימי לשם מימוש צרכי ציבור שכוחות השוק אינם יכולים להגשימם. עם זאת 

יש לנסות תחילה להשיג את המטרה באמצעות כוחות השוק ,  שרירותי  לא ניתן להשתמש בו באופן
נערכה רפורמה בדיני ההפקעות אשר    2010בשנת    62ויש מקום ללוות את ההפקעה בפיצוי הולם. 

במקרים מסוימים גם חובה להשיב מקרקעין שהופקעו   האת היכולת להפקיע וקבעבמעט  גבילה  ה
ע  63לשווא.  את  לקדם  החובה  הטלת  כי  ההתיישבות  ברי  התכוונה  היהודית  רך  לא  הלאום  בחוק 

לפטור את המדינה מהחובות המוטלות עליה לכבד את הקניין הפרטי ולבצע הפקעות רק ככל שאלה 
ממילא השימוש בסמכויות   ובכפוף לתשלום פיצוי הולם.לשם מימוש ערך זה  נחוצות והכרחיות  

 
 )ד(. 10שם, סעיף ב', סעיף  55
 (.14.5.1948) 1, עמ' 1הכרזה על הקמת מדינת ישראל, עיתון רשמי: מס'  56
הועד הארצי לראשי    6411/16(; בג"ץ  2014)   688-685  הזכות החוקתית ובנותיה-כבוד האדםאהרן ברק    57

 לפסק דינו של כב' השופט סולברג.  42 –  31, פס' הערביות נ' כנסת ישראלהרשויות המקומיות 
 . 1289, בעמ' 43, לעיל הע' 359פרוטוקול ישיבה  58
של הועדה   12)הסרת הסעיף(; פרוטוקול ישיבה מס'    17,  3, בעמ'  45, לעיל הע'  11פרוטוקול ישיבה מס'    59

 (.  13.3.2018) 3המשותפת )ח"כ סמוטריץ' מתרעם על הסרת סעיף העליונות( 
 )תשנ"ג(.  335-333 פרשנות החקיקה-פרשנות במשפטאהרן ברק  60
 )תשנ"ד(.  217-215 פרשנות חוקתית-שנות במשפטפראהרן ברק  61
 (. 1994) 60,  35-34 ידי רשויות התכנון-פגיעות במקרקעין עלזמיר -דפנה לוינסון 62
גזית -; יפעת הולצמן346ס"ח    2010- (, התש"ע3חוק לתיקון פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )מס'    63

"הגבלות על הפקעת קרקעות: מלכתחילה ובדיעבד )בעקבות חוק לתיקון פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור  

 (. 2012ואילך )  112, 97ד'   חוקים(" 2010-( התש"ע3)מס' 
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היישובים החדשים שהוקמו    64האחרונים.ההפקעה ברמה הארצית פחת מאוד בעשורים   או  רוב 
על  הורחבו   הוקמו  אלה  בעשורים  בגדר  בישראל  שהם  חקלאיים  או  מיוערים  פתוחים,  שטחים 

הייתה  חוק הלאום  אין כל סיבה להניח שכוונת מחוקק    65. מקרקעי ישראל ולא על מקרקעין פרטיים
ם הקמת שכונות מגורים, בירושלים לשנות מגמה זו. גם כאשר הופקעו בעבר מקרקעין פרטיים לש

אין כל סיבה לסבור    66או בגליל, היו הפקעות אלה נתונות לשבט ביקורתו של בית המשפט העליון. 
העולה מכך כי חוק היסוד אינו מכשיר הפקעה כי חוק הלאום ביקש למנוע ביקורת כזו גם בעתיד.  

אין הכרח בהפקעתם וללא פיצוי מקרקעין פרטיים להקמת התיישבות יהודית או לביסוסה אם  של  
הקמת התיישבות יהודית  כך שלונוספת לגיטימציה מפורשת נתן   עם זאת, חוק הלאום הולם כחוק. 

להפקיע כלליים של פגיעה בקניין הפרטי, מותר, בכפוף לסייגים  על כן צורך ציבורי ויכולה להיות 
התיישבות יהודית או לשם קידום מקרקעין מכל בעלים פרטי, תהא אשר תהא זהותו, לשם קידום  

     67זו אינה מטרה פסולה מאליה.   כל צורך ציבורי אחר.

סוגיה מיוחדת הקשורה לפגיעה בקניין הפרטי היא סוגיית השימוש בנכסי נפקדים לשם הקמת    
נכסי הפליטים הפלסטיניים, הם כיום בגדר מקרקעי   םהתיישבות יהודית. כידוע נכסי הנפקדים, שה

מדינת    69הם היוו בעבר ועשויים להוות בעתיד יעד להקמת התיישבות יהודית או ביסוסה.  68ישראל. 
פיצוי הפליטים כח הנסיבות ההיסטוריות של היווצרות הבעיה,  ו, נישראל סברה ועודנה סוברת כי

מהווה תשובה הולמת לפגיעה בקניינם. לכך נוסף גם החשש כי שיבת הפליטים או השבת נכסיהם 
מימוש   את  וביה  ומניה  המדינה  קיום  את  היהודי. זכות  יסכנו  העם  של  העצמית  בית   70ההגדרה 

ות  ונה בנסיבות ההיסטורימהמשפט העליון אישר בעבר כי ההצדקה לשימוש זה בנכסים פרטיים ט
ברי כי חוק הלאום לא בא להוסיף או לגרוע מעמדה זו.    71המיוחדות של היווצרות בעיית הפליטים.

המנדטורית    "נישול"טענת השל    האיבאותה מידה ברור כי זכות הקניין הפרטי אינה מצדיקה החי
היא בגדר   התיישבות יהודיתרכישת מקרקעין בכסף מלא ממי שאינם יהודים לשם הקמת  שלפיה  

שתי הטענות, טענת הנישול המנדטורית, כמו גם טענת הניכוס של   המוכרים או אריסיהם.ול  ניש
ע הפליטים,  העם   לולותמקרקעי  של  עצמית  הגדרה  זכות  את  לממש  הזכות  עצם  תחת  לחתור 

המעמד החוקתי שניתן לערך ההתיישבות היהודית בחוק הלאום נועד אפוא לתת בסיס   72היהודי. 
ככל שיכוונו בעתיד כנגד פעולות לקידום התיישבות    ,להדיפה של טענות מעין אלה  נוסף  משפטי

 יהודית.  

 התיישבות ליהודים בלבד?    - ערך ההתיישבות ופגיעה בזכות השוויון הפרטי   6.3

 המצב שקדם לחוק הלאום - וויון לערך ההתיישבות היחס בין ערך הש   6.3.1

מרכזית      מנוספת  זכות  כתוצאה  להיפגע  או  שעלולה  של  הקמביסוס  היא  ה  יהודית  התיישבות 
הזכות לשוויון. זכות זו אמנם אינה מופיעה באופן מפורש בחוק יסוד ואף הושמטה בכוונת מכוון 

יסוד חוק  וחירותוו כב  : מנוסחו של  מן  שאך בית המ  73, ד האדם  גזר את ההגנה עליה  פט העליון 
החוקתית  מההגנה  וכן  העצמאות  ובמגילת  המנדט  בכתב  אזרחי  זכויות  שוויון  בדבר  ההצהרות 

הן לכבוד האדם והן לערכיה של מדינת ישראל כמדינה    כבוד האדם וחירותו   :בחוק יסודהניתנת  
בהכרח  לא ראו של הממשלה  שפטיים בית המשפט העליון כמו גם יועצים מ 74. יהודית ודמוקרטית

 
 . 196-195, 92, בעמ'  44עיל הע' , לציונותזנדברג  64
 (. 2015)  318 דיני תכנון ובניהשרית דנה, שלום זינגר 65
; זנדברג "ירושלים", לעיל הע' 100-98, בעמ'  63גזית, "הגבלות על הפקעת קרקעות", לעיל הע'  -הולצמן  66

 .  513-517, בעמ' 29
 .  103  - 98, בעמ'  44, לעיל הע' ציונותזנדברג  67
 . 192,  176-172, בעמ' 40לעיל הע'  ,מקרקעי ישראלזנדברג,  68
 .  68-67, בעמ'  44, לעיל הע' ציונותזנדברג  69
 . 189, בעמ' 34; זנדברג, "מימוש ההבטחה", לעיל הע' 69שם, בעמ'  70
 . 196-194' שם, בעמ 71
; חיים זנדברג, "צדק חלוקתי מול שלילת מדינת הלאום היהודי"  29-27, בעמ' 44, לעיל הע'  ציונותזנדברג    72

)יצחק שנל, גדעון ביגר, אנדה רוזנברג עורכים, מכון וולטר   27-28,  23  מיעוט -קרקע, דמוקרטיה ויחסי רוב

 (. 2013אביב,  -אוניברסיטת תל-ליבך
 (. 2002) 88-87, 79יד  משפט ועסקיםהיסוד" -אמנון רובינשטיין, "סיפורם של חוקי 73
 .  690-685, בעמ' 57לעיל הע' כבוד האדם, ברק  74
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נשיא ך, למשל, כתב  הזכות לשוויון לבין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. כ סתירה בין  
   75:כי קעדאן בפרשת  ,אהרן ברק )כתוארו אז(,בית המשפט העליון 

שוויון גמור בין  אין אפוא כל סתירה בין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לבין  
האדם בישראל, תהא דתם אשר תהא ותהא  -כל אזרחיה. נהפוך הוא: שוויון הזכויות בין כל בני

 נגזר מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.  – לאומיותם אשר תהא 

 76כך גם סבר היועץ המשפטי לממשלה )כתוארו אז( אליקים רובינשטיין:

כי כשם שעלינו   בעבר,  כבר אמרתי  האזרחים.  לכל  זכויות  לשוויון  אנו  ...מחויבים 
עלינו   כך  ודמוקרטית,  יהודית  כמדינה  ישראל  שימור  למען  מאודנו  בכל  להיאבק 
להיאבק לשוויון לערבים... אנו לוחמים בבתי משפט... נגד אפליה לרעה, גלויה או  

ודי וכלפי החזון הציוני אינה נדחקת  סמויה כלפי ערבים; אך חובתנו כלפי העם היה
 ואיננה נשכחת ולו גם לרגע. 

 
החובה להגן על זכויות האדם הנגזרת מאופייה הדמוקרטי של מדינת אין סתירה בין  ה כי  תפיסה   

ישראל לבין אופייה היהודי והציוני של מדינת ישראל באה לידי ביטוי גם ביחס לערך ההתיישבות. 
ית היא מדינה שההתיישבות היהודית בשדותיה, בעריה ובמושבותיה היא "מדינה יהוד ההכרה כי  

קידום  כי פסק בית המשפט העליון  77לבוא על חשבון זכויות האדם. חייבת בראש דאגותיה", אינה  
בפרשת כך נפסק    הערך של התיישבות יהודית חייב לכבד שוויון פרטי אזרחי של כל אזרח במדינה.

מוצא,  כיקעדאן   כנקודת  להשתתף כל  " ,  היה  כשיר  תהא,  אשר  לאומיותו  תהא  בישראל,  אדם 
]ה[קהילתי"  ביישוב  ביתו  לבנות  הזכות  על  אי  78בתחרות  נוסף,  ייחוד  בהעדר  הצדקה    ן וכי, 

גישה זו מתיישבת גם עם התיקון לפקודת    79.ל"הקצאת קרקע המדינה להתיישבות יהודית בלבד"
ביישובים קהילתיים קטנים שבהן פועלות ועדות קבלה לא תתאפשר    האגודות השיתופיות שקבע כי
 80. , לרבות אפליה על בסיס לאומימניעת קבלה על בסיס אפליה

 
 כוונת מחוקקי חוק הלאום   6.3.2

את התפיסה כי קידום הערך של התיישבות יהודית אינו יכול לפגוע   אמצוחוק הלאום    גם מחוקקי   
בזכות האישית שקיימת באופן שווה לכל אזרח במדינה להיות שותף להתיישבות יהודית. אף כי 

בנוסחו מן השינוי שחל  חוק הלאום, ניתן להסיקה  ל  7סעיף  כוונה זו אינה עולה במפורש מנוסחו של  
נוסח   השלישית.  הקריאה  החוקלקראת  בסיס במפורש  התיר    הצעת  על  נפרדים  יישובים  הקמת 

אחד, לקיים    לאום , לאמור: "המדינה רשאית לאפשר לקהילה, לרבות בני דת אחת או בני  לאומי
קהילתית   הו   81". נפרדת התיישבות  דיוני  החוק  ועבמהלך  של  המכינה  ליועץ דה  המשנה  מתח 

בטענה שהוא "מתיר למעשה אפליה אישית של  חריפה על סעיף זה  המשפטי, מר רז נזרי, ביקורת  
הלאומי שיוכו  בשל  רק  הבודד אזרח  האזרח  את  שמפלה  דבר  למעשה  מן  הסתייגות  ל  82". ...זה 

  הפרשנות המאפשרת אפליה פרטית בהתיישבות יהודית היו שותפים חברי כנסת מטעם הקואליציה
ומהנוסח החדש נעדרת הרשאה    , אפוא  ,המקורי הוחלףהנוסח    7.83שנטלו חלק מרכזי בניסוח סעיף  

 
 (. 2000) 282, 258( 1, פ"ד נד)קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95בג"ץ 75
  29,  21,  52  קרקעמבט משפטי: תחיה לדורות או בכיה לדורות"    –אליקים רובינשטיין "מקרקעי ישראל  76

(2001  ;)Elyakim Rubinsein, The Attorney-General in Israel: A Delicate Balance of Power 

and Responsibilities in a Jewish and Democratic State 143, 151 ISRAELI INSTITUTIONS IN 

THE CROSSROADS (Raphael Cohen-Almagor ed., 2005) . 
 (. 2010)  308 מידתיות במשפטאהרן ברק  77
 ז. 282, בעמ'  75, לעיל הע'  קעדאןפרשת  78
 ב. 280שם, בעמ'  79
)מס'  6ס'    80 השיתופיות  האגדות  פקודת  לתיקון  בחוק  שתוקנה  כפי  השיתופיות  האגודות  לפקודת  (, 8ג)ג( 

 .  204-205, בעמ' 34; זנדברג, "מימוש ההבטחה", לעיל הע' 683, ס"ח 2011–התשע"א
  .134, הצ"ח 2018- )ב( הצעת חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, תשע"ח7ס'  81
)היועץ  48)ד"ר ויניצקי( ובעמ'  28וכן שם בעמ'   50, 42-41, בעמ' 46, לעיל הע'  15פרוטוקול ישיבה מס'  82

ינון(. כן ראו פרוטוקול ישיבה מס'   )עמדת היועצים   7-9, בעמ'  45, לעיל הע'  11המשפטי של הכנסת אייל 

 המשפטיים גור בליי ואייל זנדברג(.
)ח"כ אמיר אוחנה(, פרוטוקול ישיבה מס'    63,  21,  15, בעמ' בעמ'  46, לעיל הע'  15פרוטוקול ישיבה מס'    83

 ()ח"כ רועי פולקמן(.    16.7.2018)  64, 47של הוועדה המשותפת  19
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קהילתית   התיישבות  לקיים  בסיס    נפרדת מפורשת  סעיף    לאומי על  עוסק  זאת  תחת  דתי.   7או 
יהודית",   להגדירה.ב"התיישבות  זה    מבלי  פירוש  מונח  גם  סובל  "התיישבות לשוני  אמנם  של 

דומה שהשמטת הנוסח הישן והחלפתו בנוסח אך  ת נפרדת", קרי התיישבות ליהודים בלבד,  יהודי
המונח   את  בו  המחוקק    ", נפרדת"שאין  כוונת  על  למצב מעידה  הלאום  חוק  נוסח  את  להתאים 

לקדם התיישבות יהודית נפרדת המפלה אזרחים על בסיס   דינהמשאינו מתיר ל   ,המשפטי הקיים
יועצים  החדש  לניסוח    ו . ניתן ללמוד על כוונה זו מן ההסברים שהעניקראו מאפיין אח  דת ,  לאום

לניסוח  שותפים  שהיו  שונים  הסביר  החדש  משפטיים  למשל,  כך,  המשפטי .  ליועץ  המשנה 
 84, מר רז נזרי, כי הנוסח הסופי:לממשלה

  
 " ..."לא מאפשר שרק יהודי יוכל לגור באותה התיישבות יהודית וערבי לא יכול לגור

 85ובהמשך:  

זכויות קולקטיביות יש לעם יהודי ורק לעם היהודי, לפי החוק ולפי המצב הקיים,   " 
   זכויות פרט אין".

אמנם פרשנות יועץ משפטי אינה משקפת בהכרח את כוונת המחוקק, ומתנגדיה התריעו על כך כבר  
וכך משתמע גם מהצהרתו של ראש    87,תמכו בהמנסחי התיקון  נראה כי  כאמור,    ,אך  86בעת שניתנה,

  89: לפי הנוסח המתוקן בהיר כי היתר על כן, כאשר מר נזרי  88הממשלה לאחר קבלת החוק.

"...ודאי שיש משמעות להתיישבות יהודית, שירצו להקים יותר בנגב, בגליל, באזורים  
  אחרים שירצו. עדיין זה לא אומר, ופה ההבחנה, זה לא אומר שלאותה עיר שמיועדת 
בגדול לציבור היהודי, יהיה אסור להיכנס אזרח ערבי לקנות דירה במודיעין או לקנות  

 שתהיה בעיר יהודית.". - - -דירה במגדל העמק או לקנות דירה בעיר החדשה שיקימו 

   90כי:  ,7של סעיף  התנגד לשינוי הנוסחגיב על כך ח"כ סמוטריץ', שה

 ". - - -"זה גם אנחנו לא 
 

בעיקר  ההפרדה על בסיס לאומי  אפשרות  תומכי הנוסח הקודם בקשו לייחד את  גם    עולה מכך כי
  91בהפרדה ביישובים גדולים יותר.בהכרח  ולא תמכו    , בהם עסק הנוסח הקודם,ליישובים קהילתיים

הם הבינו כי השינוי בנוסח חותר תחת אפשרות ההפרדה על בסיס לאומי גם ביישובים הקהילתיים,  
צמם את האפשרות לטעון בעתיד לקיומה גם בנוסח המעורפל של חוק הלאום אך בקשו לשמור לע

 ועל אף דברי הפרשנות של יועצים משפטיים.  

  כיצד תפורש התיבה "התיישבות יהודית" בחוק הלאום   6.3.3

את   בחינת הליך החקיקה של חוק הלאום כמו גם הרקע המשפטי שקדם לו מובילים למסקנה כי   
המונח "התיישבות יהודית" בחוק הלאום יש לפרש כמונח המכוון להתיישבות המיועדת ליהודים  

כגון עיר במרכז הארץ או    ,ענייןבה  שרק יהודים מגלים  אבל לא ליהודים בלבד. כך, התיישבות  
בוודאי בגדר התיישבות יהודית וחוק הלאום בנגב שרחוקה מריכוזי אוכלוסייה לא יהודים, היא  

תושבים יהודים ולא יהודים שערים וקהילות  גם  עם זאת,  .  הל על המדינה חובה לפעול לביסוסמטי
הם בגדר התיישבות יהודית. המדינה חייבת לבססם וליישב בהם כאחד מבקשים להתיישב בהם  

 
 . 63שם, בעמ'  84
 . 68שם, בעמ'  85
אין לה שום  –בקש שייכתב לפרוטוקול, שהפרשנות שלו "...אני רק מ  )ח"כ סמוטריץ': 64שם, בעמ'  86

 תוקף משפטי. אני מתכוון אחרת. אני המחוקק, לא הוא". 
 . 83ראו לעיל הע'  87
 . 58ראו לעיל הע'  88
 . 73, בעמ' 83, לעיל הע'  19פרוטוקול ישיבה מס'  89
 שם, שם. 90
  2018–ראו גם הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות )מספר בתי אב ביישוב קהילתי(, התשע"ט   91

 מית(., הוגשה ע"י ח"כ סמוטריץ' בכנסת העשרים ואושרה בקריאה טרו 19.11.2018)
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להתיישב הזדמנות שווה    לכל מי שאינו יהודי וחפץ בכךאפשר  יהודים, אך בה במידה היא חייבת ל
לאום לא ביקש לבטל את האפשרות הקבועה בחוק לייסד ישובים קהילתיים קטנים חוק ה  .בהם

המקיימים ועדות קבלה, אך בה במידה לא ביטל את החובה החוקית, המשקפת את עקרון השוויון  
הפרטי, לבסס את תנאי הקבלה על קהילתיותם של היישובים ולא על הפרדה מפלה, לאומית או 

   אחרת.  

מפורש והותיר בקק למנוע התיישבות יהודית נפרדת, מדוע לא שלל אפשרות זאת  אם ביקש המחו    
שגם לפי המצב  סבר אפשרי לכך הוא  את התיבה הכללית "התיישבות יהודית" לפרשנות עתידית? ה

מי ש  האפשרות לקיים התיישבות יהודית נפרדתלחלוטין  לא נשללה  משפטי טרם חקיקת החוק  ה
ב היישובים בישראל הם כאלה. יש מעט מאוד ומעוניינים להצטרף אליה. ריהודים אינם  שאינם  

ויכוח באשר לשאלה האם ראוי    סיעותיוזאת ועוד, יש בציבור הישראלי על כל    92יישובים מעורבים.
בית המשפט העליון לא שלל לחלוטין    93השונות תטמענה זו בזו או תחיינה בנפרד. שהאוכלוסיות  

במציאות הישראלית  טיפול כזה  אבל קבע כי    94נפרד עשוי להיחשב חוקי" את האפשרות כי "טיפול  
 ם ולביסוסם יהקצאת משאבים זהה להקמת יישובים לא יהודימפלה שכן אין    הוא  של ימינו אלה

להפלות". " הרצון  אינו  להפרדה  המניע  אם  כי    95גם  להוסיף  אפשר  כך  אינה  על  ישראל  מדינת 
אבל   נפרדת  שוויון באמצעות הקצאה  ההיתכנות של השגת  כן  ועל  מקרקעין  משופעת במשאבי 

לפגוע בעקיפין במטרת    –שווה   גם עלולה  היא  זו בלבד שאינה מסתברת  שלשמה המדינית  לא 
וסעיף ההתיישבות  וחוקק כמ קרי    ,חוק הלאום  ישראל  העם  דינת הלאום של  ביסוסה של מדינת 

עשויה להיות משימה   לשם הקמת יישובים נפרדיםה נפרדת של משאבי מקרקעין  אהקצי.  היהוד
ניתן גם להרהר    96. בלתי אפשרית שתכלה את מלאי המקרקעין הקטן של מדינת ישראל במהירות

בדבר התרומה של הפרדה כזו לחוסנה החברתי של המדינה. הדים לגישה זו נשמעו בדברי חברת 
 97הכנסת ציפי לבני: 

אחוזים    20אם הסיפור הוא שכל אחד יחיה בעיר שלו, ושלא אובן לא נכון, יבואו    "
בקרקעות   היחסי  החלק  את  ידרשו  בלבד,  שלהם  הישובים  את  רוצים  שהם  ויאמרו 
המדינה. אם זה הסיפור, שזאת תפיסה הפוכה מחזון של מדינה אחת...כאן בעצם אתם 

לייצר   הולכים  לא  שאנחנו  רק  שלא  זה  את  אלא  מקבעים  משותף  מכנה  איזה  כאן 
לא   הם  אבל  ידרשו  שהם  אומרת  שאני  וכמובן  אחד  כל  של  הסתגרות  התבדלות, 

 "יקבלו...

הותרת המונח התיישבות יהודית   אכן,  אימוץ שוויוני של מדיניות מפרידה נראה כיום רחוק למדי. 
להנהיג כזו בימדינ  ללא הגדרה, הותירה את האפשרות  לגמרי את    חוק הלאום לא סגרעתיד.  ות 

שקדם הדלת בפני מדינת ישראל לשמור על השוויון גם בדרך של "נפרד אבל שווה", כפי שהדין  
  98לא עשה זאת. לו  

כן,      המונח אם  של  העמומה  הלשון  את  לקרוא  יש  הישראלית  השתנתה המציאות  לא  עוד  כל 
"התיישבות יהודית" כלשון השוללת התיישבות יהודית נפרדת הסוגרת את שעריה בפני מי שאינם 

נובעת מיהודים.   זו  הנוסח שהתחוללו ב מסקנה פרשנית  מ  חוקהצעת  שינויי  ן ההסברים הלאום, 
דברי התמיכה מ ויועצים משפטיים שונים  על ידי  השינויים    לשונתם  ניתנו לחברי הכנסת על כו ש

לחוק   והמתנגדים  התומכים  רוב  של  לפגוע בכך  הגורפים  אמור  אינו  שהתקבל  הסופי  שהנוסח 
הוראות עם  את הוראותיו    תחוק הלאום מיישבפרשנות זו של  בשוויון האישי של כל אזרחי המדינה.  
 ון העולה מהם.  חוקי היסוד האחרים ועם עקרון השווי

 

 
לסטטיסטיקה   92 המרכזית  ואוכלוסייתם   הלשכה  בישראל  יישובים     2018קובץ 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/ishuvim/bycode2018.xlsx  . 
 . 200-199, בעמ' 34זנדברג, "מימוש ההבטחה", לעיל הע'  93
 . 279, בעמ'  75הע'  , לעיל קעדאןפרשת  94
 .  280-279שם, בעמ'  95
 .  201, בעמ' 34זנדברג, "מימוש ההבטחה", לעיל הע'  96
 . 19,  בעמ' 59, לעיל הע'  11פרוטוקול ישיבה מס'  97
 . 217 -  199, בעמ' 34זנדברג, "מימוש ההבטחה", לעיל הע'  98

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/ishuvim/bycode2018.xlsx
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 ערך ההתיישבות ופגיעה בזכות השוויון הקולקטיבי   6.4

 שוויון קולקטיבי בין ישובים נפרדים   6.4.1

בה רוב היישובים הם הלכה למעשה יישובים נפרדים מציאות שכאמור היא  המציאות הישראלית     
של העדר רצון של  כן  וגיאוגרפיים ולפי לאומיותם. מציאות זו היא תולדה של תהליכים היסטוריים  

מעורבים  בישראל  היישובים  של  מיעוטם  רק  מעורבים.  ביישובים  להיטמע  שונים  לאומים  בני 
מדינת ישראל אינה    99והטעם לכך אינו טמון במדיניות ממשלתית אלא ביד הנעלמה של הכלכלה. 

רשאית לאסור על היטמעות אוכלוסיות זו בזו אך בה בעת אינה רשאית לכפות אותה עליהם, אם 
מחייב עיקרון השוויון לנהוג   בהינתן מצב של הפרדה בהיקפים ניכריםאין פרטים המעוניינים בכך.  

ז מחויבות  משמעות  האוכלוסיות.  כל  וכלפי  היישובים  כל  כלפי  שוויוני  הקדשת באורח  היא  ו 
זו מדיניותה המוצהרת של מדינת ישראל כלפי המגזר הערבי  ליישובים נפרדים.  משאבים שווה 

השופט    101בית המשפט העליון תמך בה בפרשת אביטן כדי למנוע התבוללות כפויה.  100בישראל.
רובינשטיין עמד על חובה זו בפרשת הראל והצביע על כך שהיא עולה בקנה אחד עם המחויבות  

  102קצות משאבים להתיישבות יהודית: לה

נתונה זכות    –ולא רק לאזרחים או תושבים ערבים ספציפיים    –"לאוכלוסיה הערבית  
  – של משאבי המדינה, לרבות הקצאת מקרקעין... האינטרס החשוב    לחלוקה שויונית

לקידום ההתיישבות היהודית באזורים שונים במדינה אינו   –לאומי  - הציוני והממלכתי
אמור לגרוע מדאגה כנה מקבילה לקידום ופיתוח יישובים בקרב מגזרים אחרים בחברה  

סכום ובמשחק  שלובים  בכלים  מדובר  אין  פיתוח  אפס-הישראלית...  שירבה  שככל   ,
הכפרית   ההתישבות  קידום  בהתאמה  יקטן  כן  היהודית,  ההתישבות  בקרב  ושגשוג 
ינוהל   והחקלאית בשאר המגזרים. לדידי, הא בהא לא תליא... אדרבה, מיזם כזה אם 

הלא למגזרים  לרבות  לכל,  השגשוג  לקיום  דוגמה  להוות  עשוי  וכהלכה,  - בהגינות 
 יהודיים". 

ההכר מול  אל  כך,  להקצות  אם  החובה  עומדת  לאומי  כערך  היהודית  ההתיישבות  בערך  ה 
המדינה מחויבת לאזן בתהליך   103. של מי שאינם יהודיםמשאבים שווים לסיפוק צרכי ההתיישבות 

הקצאת המשאבים בין שתי החובות ואינה רשאית להבטל מחובתה האחת לשם הגשמת החובה  
ליישובים לא יהאחרת.   יהודית אמנם לא החובה להקצות משאבים גם  הודים ולאוכלוסייה הלא 

בחוק אין  , אך היא עולה מעקרון השוויון.  ואף אינה ערך לאומי  זכתה לאזכור מפורש בחוק יסוד 
הלאום היתר להקצות משאבים להתיישבות יהודית על חשבון הקצאת משאבים להתיישבות לא 

כל שהחוק עושה הוא להכיר בלגיטימיות .  או תוך פגיעה בלתי שוויונית בהתיישבות כזו  יהודית
 של התיישבות יהודית כאשר אינה פוגעת בשוויון.  

ל   נוגעת  יהודית  התיישבות  לקדם  החובה  שמעוררת  נוספת  על שאלה  השוויון  עקרון  תחולת 
.  תהתיישבות יהודיאת הערך של    קדםכדי למי שאינם יהודים  להפקיע מקרקעין פרטיים מהאפשרות  

מסיבות היסטוריות, מלאי המקרקעין בבעלות פרטית של מי שאינם יהודים מגיע לכחמישים אחוז 
המקרקעין   מיקום  ישראל.  במדינת  הפרטיים  המקרקעין  בעיקר  והממלאי  בגליל,  א  בפריפריה, 

נכסי הנפקדים( עלה על  היקף ההפקעות מהאוכלוסייה הערבית בישראל )ללא    104. בעירון ובמשולש
מלאי  למלוא  וביחס  מוחלטים  במספרים  זעום  כי  אף  מהן,  ניכר  וחלק  באוכלוסייה  שיעורה 

כיום כמעט ולא  כאמור לעיל    105המקרקעין של אוכלוסייה זו, שימש להקמת התיישבות יהודית.
כן    כמו   .מפקיעים מקרקעין ברמה הארצית ורוב ההפקעות נעשות על ידי תכנון ברמה המקומית

אף    106 כיום כמעט ואין מקימים יישובים חדשים והקמתם נעשית ברוב המקרים במקרקעי ישראל.

 
 . 206, 203, בעמ' 34זנדברג, "מימוש ההבטחה", לעיל הע'  99

 . 206שם, בעמ'  100
 (. 1989)  306,  297( 4, פ"ד מג)אביטן נ' מנהל מקרקעי ישראל 528/88בג"ץ  101
סב לפסק דינו של השופט רובינשטיין )פורסם בנבו, –שם, בפס' סאהראל נ' כנסת ישראל,    9518/16בג"ץ    102

5.9.2017 .) 
-  207, בעמ' 34לניתוח של היבטים שונים של מימוש חובה זו ראו זנדברג, "מימוש ההבטחה", לעיל הע'  103

215  . 
 .  158,  119-115, בעמ' 40, לעיל הע' מקרקעי ישראלזנדברג  104
 .  98-92, בעמ'  44, לעיל הע' ציונותזנדברג  105
 . 65 -  64לעיל הע'  106
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גם בעתיד  כוצרי יהתיישבות יהודית או ביסוסה קידום הערך של שאפשרות  עדיין קיימת על פי כן, 
  הלאום?תותר עתה לאור הוראות חוק  האם הפקעה כזאת  .  הפקעת מקרקעין מאוכלוסייה לא יהודית

הקיימים,      ההפקעות  מדיני  לגרוע  או  להוסיף  בא  לא  הלאום  חוק  כי  הדגשתי  קודמת  בפסקה 
דינים אלה אמורים להבטיח שימוש  זכות הקניין הפרטי.  בין  המאזנים בין הצורך הציבורי בהפקעה ל

התיישבות יהודית אינה אמורה לבוא על חשבון  קדם את הערך של  ראוי בכלי ההפקעה. החובה ל
עקרון השוויון מחייב כי כאשר פועלים לקידום ערך ההתיישבות היהודית פגיעה בקניין הפרטי.  

זכויות  לא רק את  תכנון ההתיישבות ייקח בחשבון  באזורים עתירי קרקע פרטית של לא יהודים,  
. אינה יהודית אוכלוסייתה  את הצרכים של התיישבות ששל מי שאינם יהודים אלא גם  הפרטי  הקניין  

מעין ת הפיתוח של יישובים  יואפשרוצרכים ובלהימנע ככל האפשר ובאופן מידתי מפגיעה ביש  
ההגנה החוקתית לערך של התיישבות יהודית לא נועדה לפגוע בזכותה של האוכלוסייה הלא  לה.  א

יש לאזן בין שני הערכים הן בעת שנדרש להפקיע  יהודית לפיתוח שווה של מקומות היישוב שלה.
חוק הלאום לא מקרקעין בבעלות פרטית והן בעת שנדרש להקצות מקרקעין בבעלות ממשלתית.  

במידה,   בה  אך,  הערבים,  ביישובים  לפגוע  את  בא  להשתמש וזכותה  חזק  המדינה  של  חובתה 
 107במקרקעין לשם יישוב יהודים כאשר אין פגיעה כזו. 

 ויון קולקטיבי בתוך התיישבות יהודית? שו   6.4.2

אופן      לבין ערך השוויון היא  בין ערך ההתיישבות היהודית  נוספת שמעוררת התנגשות  שאלה 
שילוב אוכלוסייה לא יהודית בתוך    .בתוך התיישבות יהודית  ,הקצאת המשאבים למי שאינם יהודים

לחיי הפרט יש גם ממד  .  וצרכים שונים  שונים שילוב בין אורחות חיים  כרוך בהתיישבות יהודית  
לאפשר   הצורך  את  להוליד  עשויה  לכל  יהודית  התיישבות  ופתיחת  וקבוצתי  לקהילות קהילתי 

ההתיישבות היהודית אינה יכולה .  םלשמור על ייחודשמעוניינים להשתתף בה  ים  השונולפרטים  
במידה עליה לאפשר ליהודים    , אך בהכפויהאו התערות  התבוללות  לכפות על מי שאינם יהודים  

התפיסה של זכות השוויון כזכות פרטית לשמר את תרבותם דתם ולאומיותם.  בהתיישבות יהודית  
האיזון בין  עשויה להוביל גם לדרישה לשוויון קולקטיבי בין קהילות שונות בהתיישבות יהודית.  

הקהילות השונות בהתיישבות יהודית צריך להיעשות תוך שמירה על כבוד האדם, מבלי שהאחת 
 האפשרות המעשית להגיע לאיזון כזה היא פוגעת באורחות החיים שלה.    ו אאת חברתה  מדירה  

יהודית יעמדו על מימוש    אתגר לא קל.  יהודים בהתיישבות  קושי עלול להתעורר אם פרטים לא 
זכויות קבוצתיות אשר יפגעו בצביונה היהודי של ההתיישבות וביכולת של תושביה היהודים להנות  

שנזכרים בחוק הלאום )סמלי המדינה, ימי כגון אלה  מהמאפיינים הלאומיים של התיישבות יהודית,  
וכיו"ב( הלאום  .  זיכרון  בחוק  נוספים  וערכים  ההתיישבות  ערך  של  החוקתית  ההדגשה  כי  נראה 

אין מקום -מתווה את קו הגבול של החובה לכבד את זכויות הפרט של תושבי התיישבות יהודית
ירה תחת מאפייני מדינת ישראל כמדינת הלאום של  חתלכבד זכויות או תביעות שמשמעותן היא  

אפוא החובה לדאוג להתיישבות יהודית אינה פוטרת  וק הלאום.  העם היהודי, כפי שמותווים בח
או של    באופן שווה לזכויותיהם של תושבים לא יהודים בהתיישבות יהודיתאת המדינה מלדאוג  

בכך החפצים  התיישבות  אך החיים בקהילה כזו מחויבים לכבד את זכותם של כל בני ה  ,קהילותיהם
   .הנזכרים בחוק הלאוםלהנות מן הזכויות והערכים 

הפרשנות שהוצעה לעיל לעניין היחס השוויוני ליהודים ולמי שאינם יהודים נכונה באותה מידה     
כי החובה לקדם   יהודים. חלק ממתנגדי חוק הלאום הביעו חשש  לגבי היחס לזרמים שונים של 

  108של המונח.התיישבות יהודית תאפשר הדרה של זרמים ביהדות לטובת פרשנות אורתודוקסית  
של מי שאינם יהודים, כך גם    ,כפי שאין לראות בחוק הלאום היתר להדרה, פרטית או קולקטיבית

. או הדרת מי שאינם יהודים אך קשרו את גורלם בגורל העם היהודי  אין מקום להדרת זרמים ביהדות
עות ההתיישבות.  הציונות מראשיתה הייתה תנועה רבת זרמים. ריבוי הזרמים בא לידי ביטוי גם בתנו

אין בחוק היסוד דבר המגביל את החובה לקדם "התיישבות יהודית" לזרם פלוני של יהדות כמו 
שאין בו גם דבר השולל את החובה לנהוג באופן שוויוני כלפי כל פרט, תהא אשר תהא דתו, אמונתו  

 
 .  26, בעמ' 72; זנדברג "צדק חלוקתי", לעיל הע' 102-98, בעמ' 44, לעיל הע' ציונותהשוו זנדברג  107
, 15ול ישיבה מס'  )ח"כ אלעזר שטרן(; פרוטוק  1053-1049, בעמ'  43, לעיל הע'  359פרוטוקול ישיבה    108

הע'   בעמ'  46לעיל  מס'    65,  ישיבה  פרוטוקול  סויד(;  רויטל  בעמ'    3)ח"כ  המשותפת,  הועדה    63של 

 המחלקה המשפטית, המרכז הרפורמי לדת ומדינה(.()עו"ד אורלי ארז לחובסקי, מנהלת 26.9.2017)
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מתיישב עם כמו גם למונח "עם יהודי"  העדר הגדרה למונח "יהודית"  לאומית.  או השתייכותו ה 
המונח "יהודית" ב"התיישבות יהודית" הוא מונח בעל משמעות פלוראליסטית, דתית פרשנות זו.  

את   לקדם  החובה  ומגוונים.  שונים  זרמים  הכוללת  של  ולאומית,  יהודית  הערך  אינה  התיישבות 
אינה פוגעת עוד  ל  כיהדות או לאומיות יהודית זרם כזה או אחר של  מעניקה מונופול לקידומו של 

, תהא אשר תהא השקפת כול תושבי התיישבות יהודיתעם את,    . ערכים המותווים בחוק הלאוםב
לפגוע במטר  עולמם, וכמובן שלא  לכבד את הערכים המוגנים בחוק היסוד  ה המדינית מחויבים 

      .שלו

 

 סיכום .7
 
יהודית ושולל טענות לחוק הלאום מטיל על המדינה חובה לפעול לקידום    7סעיף      התיישבות 

יש אזורים של מדינת ישראל שאסור להקים בהם התיישבות יהודית. חובה זו מוטלת   ןאשר לפיה
של מימוש מדינית  ה  הכפופה למטרעל המדינה בתחומי מדינת ישראל אולם לא מחוצה לה. היא  

הגשמת ת במטרה זו.  זכות ההגדרה של העם היהודי אך אינה קיימת היכן שהתיישבות יהודית פוגע
נוספים של  אינה בגדר היתר לפגיעה באינטרסים חשובים  יהודית  הערך הלאומי של התיישבות 

החוק מחייב את המדינה ורשויותיה לשקול כגון ביטחון, שלום או איכות סביבה.  ,  מדינת ישראל
ל והכ  ,כןכאשר לא עשו    ןומסמיך את בתי המשפט לבקרולקדם אותו  את ערך ההתיישבות היהודית  

 בכפוף לכללי הביקורת השיפוטית המקובלים.  
 

המוכרות על ידי המשפט  גע בזכויות אדם ושאינו פיש ליישם ולפרש באופן  7את הוראות סעיף     
שוויון. הפגיעה בזכויות אלה תתאפשר רק בהתאם לכללי או הזכות לקניין הזכות לכגון  ,הישראלי

 .  תינתן עדיפות לערך ההתיישבות על זכויות יסוד אחרות. לא המשפט החוקתי הקיימים
 
לשם הגשמת ערך זה כפי שניתן להפקיע מקרקעין    יםפרטי  יןקרקעמכך, למשל, יותר להפקיע     

החוקיות   המגבלות  כל  תחולנה  זו  מעין  הפקעה  על  זאת,  עם  ציבורי.  צורך  כל  הגשמת  לשם 
 ר לנדרש וללא פיצוי הולם.  והחוקתיות שאמורות למנוע הפקעות שלא לצורך, מעב

 
יהודית תמומש מבלי לפגוע בזכות הפרטית לשוויון ומבלי     כן, החובה לעודד התיישבות  כמו 

כל   וללא  שווה  באופן  אזרח  לכל  שתשמר  בהזדמנות  כלשהולפגוע  רקע  על  להשתתף   אפליה 
יהודית  יהוד  בהתיישבות  "התיישבות  המונח  את  לפרש  אין  כן  על  בכך.  שיחפוץ  ית" ככל 

בכך אין כדי למנוע פיתוחה של התיישבות שרק יהודים מגלים עניין  כ"התיישבות ליהודים בלבד".  
כןבה כמו  קהילתית    .  התיישבות  של  לקיומה  כיום  כבר  המוכרת  בזכות  פוגע  לא  הלאום  חוק 

     המבוססת על קהילתיות ולא על  אפליה מכל סוג שהוא.
 
של מי החובה לעודד התיישבות יהודית לא תפגע בחובה לנהוג באופן שוויוני כלפי התיישבות     

ותחייב התחשבות בצרכי התיישבות לא יהודית כאשר אלה מתנגשים בצרכי הקמתה שאינם יהודים  
 של התיישבות יהודית. 

 
התיישבות   תושבים השונים שלמימוש החובה לעודד התיישבות יהודית יעשה תוך התחשבות ב   

ובמיוחד    אך מבלי לפגוע בערכים שמעגן חוק היסוד  וקהילותיהם  לאומיהם ,  יהודית, על זרמיהם
   מימוש זכות ההגדרה של העם היהודי במדינת ישראל. – המדינית שלו העל מבלי לפגוע במטרת 

 
חוק הלאום על פי הפרשנות המוצעת במאמר זה אין בסעיף ההתיישבות בשלסיכום  ניתן לומר      

ייושם או  הדין הקיים  הפגת החשש כי  בעיקר תרומתו היא    .משמעותי בדין שקדם לומעשי  שינוי  
 ובאופייה היהודי של מדינת ישראל.   הלאום ישונה באופן הפוגע בעקרונות חוק


