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 הקדמה  
 

חוסה תחת  )להלן: חוק הלאום(  מדינת הלאום של העם היהודי    – של חוק יסוד: ישראל    1סעיף  
הסעיפים המקבילים  זו של  הכותרת ״עקרונות יסוד״. אך למעשה, מדובר בסעיף שתכליתו שונה מ

בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד: חופש העיסוק החוסים אף הם תחת אותה הכותרת. לו  
זהה בנוסחו: ״זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על   1סעיף    1992קי היסוד של  לשני חו

ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו, ובהיותו בן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על  
בחוקי  המנויות  הוראות אלו מצביעות על ערכי היסוד מהם נובעות הזכויות    .הקמת מדינת ישראל״

אינו  לחוק הלאום    1סעיף    זאת,  לעומת  1. לחוק  קרונות הפרשנות החוקתית הרלוונטייםהיסוד ועל ע
, אלא מתאר עובדה היסטורית )״ארץ ישראל היא מולדתו  כלשהו  מזהה מפורשות ערך או עקרון

נורמטיבית )״מדינת  ו  מציאות פוליטית וההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה מדינת ישראל״(,  
ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא ממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית 

ית )״מימוש הזכות להגדרה עצמית במדינת  משפטוקובע מסקנה  וההיסטורית להגדרה עצמית״(  
לאום   כמדינת  ישראל  את  המגדיר  בסעיף  מדובר  למעשה,  היהודי״(.  לעם  ייחודי  אתנית ישראל 

כמדינת הלאום של העם היהודי  של ישראל    הגדרתהעיגון בחוק של  ההגדרתה ככזו.  מצדיק את  ו
, למשל  המצויים בחוק היסוד  הסדרים חוקתיים ספציפיים יותרים  מהווה נתון חוקתי, ממנו נובע

יתן במובן זה, אפשר לראות בסעיף כמקור ממנו נ .  ההתיישבות היהודיתבתחום סמלי המדינה וערך  
 .    מסוימים ״עקרונות יסוד״באופן משתמע לחלץ 

 
לחוק הלאום, ומתווה את    1ברעיון ההגדרה העצמית השזור בהוראותיו של סעיף  פרק זה מתמקד  

נביע  מהרעיון אף יתכן וכאמור לעיל, . כזולהיותה את ההצדקה ו, אופייה של המדינהההגדרה של 
 מושג חוקתי ישראלי   ההגדרה העצמית אינל. הואיל והזכות  מדינהה  את חלק מעקרונות יסוד של

לאומיות  זכויות  של  אוניברסליות  בתפיסות  המעוגנת  נורמטיבית  משמעות  בעל  מושג  אלא 
ובמשפט הבינלאומי, הרי שלא קה המדינתית, ביחסים הבינלאומיים  בפוליטי  במחשבה המדינית,

משמעות המושג  ניתן להבין באופן מלא את המציאות החוקתית שחוק הלאום יצר, בלי להכיר את 
מנסחי החוק נתנו לנורמה האוניברסלית משמעות    ,נראה בהמשךכפי שהוא מפנה. עם זאת,    ואלי

מיוחדת, הה  ישראלית  את  מלאזן  לאומית  ונמנעו  עצמית  להגדרה  בזכות  היהודי  כרה  העם  של 
כגון שוויון    המגנים על זכויות של בני ובנות המיעוט הערבי בישראלבהכרה מפורשת בעקרונות  

 .המדינה למיעוטים החיים בה ה שלזיקהו
 

כפי  בקצרה את הזכות להגדרה עצמית  , אסקור  של הפרק  מבנה הפרק הנו כדלקמן: בחלקו הראשון
במ במ שהתפתחה  השנים  הבינלאומיים רוצת  ביחסים  המדינתית,  בפוליטיקה  המדינית,   חשבה 

במשפט הבינלאומי    ן הזכות להגדרה עצמיתהיחס ביאת  אבחן  בחלק השני,  .  ובמשפט הבינלאומי
ההכנה של החוק,  , אדון בדברי  שיילחוק הלאום. בחלק הששל    1סעיף  לבין השימוש שנעשה בה ב

 
  נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים-סגן . 

103-, 79)תשס״ז(    יאהמשפט  ראו: א׳ רובינשטיין ול׳ אורגד, המבוא לחוקה ומעמדו המשפטי: המקרה של ישראל,   1
105 . 
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לקדם ביקשו  שהמנסחים  בהדגשים  והסמליתובמיוחד  המעשית  ובמשמעותם  הרביעי  ,  החלק   .
 הפרק.מסכם את 

 
 יםהזכות להגדרה עצמית במשפט וביחסים הבינלאומי .1
 

בד בבד עם שני תהליכים היסטוריים  כרעיון משפיע בזירה העולמית  הזכות להגדרה עצמית הופיעה  
ה במאות  חשובים  מע  –  19-וה  18-מודרניים  זרים ו השתחררות  או  מלוכניים  משטרים  של   לם 

האמריקאית   והמהפכההצרפתית    המהפכה. בבסיס  והופעתן של מדינות הלאום בזירה הבינלאומית
. ההכרזה בדבר השלטוןהעם או האומה כמקור הלגיטימציה הבסיסית של  רצון  עמד הרעיון של  

 קרון הבא:יקבעה את הע 1789-זכויות האדם והאזרח מ
 

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la 
nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en 
émane expressément.2 

 
בבסיס המשטר הדמוקרטי, משלים הרעיון של ״רצון העם״,  את הרעיון של ״שלטון העם״, המצוי 

העצמית. ההגדרה  עקרון  בבסיס  בקשר    3המצוי  כותבת  ארבעה לקייטנר  על  הצרפתית  מהפכה 
זיהוי האומה   –: א( קונספציה  במהלך שנות המהפכה  שלבים של יישום רעיון ההגדרה העצמית

)  כישות הפוליטיים  מגופיה  קולקטיבי-פרה  ישותנפרדת  רצון  לגבש  יכולת  בעלת    פוליטית( 
(voluntarist nation  );    )המהווים ביטוי חדשים  קביעת הסדרים פוליטיים    –התגבשות הרצון  ב

יצירת כללים התוחמים בצורה מדויקת את    –ג( השלמת הרכב האומה    ;לגיטימי לרצון האומה
לאו  ההשתייכות  עימות  ;מהגבולות  שאינן    –  חיצוני  ד(  אחרות  פוליטיות  ישויות  עם  התנגשות 

  4מקבלות את עקרון ההגדרה העצמית.
 

כי ממשלות שואבות    1776ת העצמאות האמריקאית של  ז, נקבע בהכרלפני המהפכה הצרפתיתעוד  
הנשלטים, וכי לעם שממשלתו פוגעת בזכויות הבסיסיות של הנשלטים הזכות    את כוחן מהסכמת

בצורת שלטון אחרת, אותה הוא ישתית על עקרונות מתאימים ועל ארגון  אחת  להחליף צורת שלטון  
גם במקרה זה, ניתן לזהות תפיסה    5של כוח בצורה שתוכל להבטיח את בטחונו ואת האושר שלו. 

, הקולקטיבי של חבריהרצון  הסדר חוקתי שנועד להבטיח את מימוש  , ההקהילהפוליטית של  -פרה
ולקידום סדר בינלאומי המבוסס על רעיון   הובהמשך, הסדרים )ומאבקים( להגדרת גבולות האומ

 רחב של הגדרה עצמית. 
 

על מציאות בה    התבססהובמידה מסוימת גם המהפכה האמריקאית,    ,בעוד והמהפכה הצרפתית
התקיימה   כקהילה  עוד  האומה  המהפכה  ולפני  יחסיתפוליטית  תרבותית  שלטון   מגובשת  תחת 

, חלק ממאבקי השחרור הלאומי במובן זה שהוא לא שיקף את רצון העם   , בלתי לגיטימישנתפס  
ה השל  עם    19-מאה  האומה  רצון  למימוש  החתירה  את  מאבקים ששילבו  כקהילה   הגיבושהיו 

ופוליטית. ל  תרבותית  המאבק  הנה  לכך  מובהקת  הדוגמה  )תהליך  איטליה  -איחוד 
risorgimento  ,) פסיפס של תחת  אשר חיו  מטרה לגבש אוסף של קהילות נבדלות,  ששם לעצמו

ישנה  -אומה החדשההלאומיים של ה  המאוויילמדינה אחת שתגשים את    יםומקומי  יםזרשליטים  
הדגיש למשל את   ג׳יוזפה מזיני, ממנהיגי תנועת שחרור איטליה, הילות.  השתייכו כל אותן ק  אליה

החולקת את אותה טריטוריה, וקשרי דת, היסטוריה ושפה, והמתאפיינת   תאחתפיסת העם כמשפחה  
   6בשותפות מחשבה וגורל.

 
האומה, מעצם מהותה היא מקור כל ריבונות. ושום איש או קבוצת אנשים, אינו זכאי לסמכות כלשהי שאינה נובעת   2

 (. html-http://udimanor.blogspot.com/2015/11/26.1789במפורש מן האומה. תרגום מאת א׳ מנור )
לפיו הרצון הקולקטיבי של האזרחים מייצר מסגרת גוף חדש,    רעיון ״הרצון הכללי״ שפיתח רוסו, מבטא רעיון דומה   3

לפי   החברתית אשר  למרותוהאמנה  לסור  מסכימים  האזרחים   ,  .J.J.Rousseau, Du contrat social (1797 
ed.,originally published in 1762) 30-31.       

4Determination in Historical Perspective: The Legacy of the -National SelfI. Keitner, C.
French Revolution for Today's Debates, 2 International Studies Review (2000) 3, 9 . 

5evident, that -We hold these truths to be selfUS Declaration of Independence, 4 July 1776 (“ 
ed by their Creator with certain unalienable all men are created equal, that they are endow

That to secure these --Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.
rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent 

That whenever any Form of Government becomes destructive of these --of the governed, 
it, and to institute new Government,  ends, it is the Right of the People to alter or to abolish

laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them 
”)shall seem most likely to effect their Safety and Happiness . 

6Giuseppe Mazzini's  S. Rechhia and N. Urbinati eds., A Cosmopolitanism of Nations:
Writings on Democracy, Nation Building, and International Relations (2009) 12; E.a.v., A 



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

 

באומה בעלת הרואה    התבסס על תפיסה  19-באירופה במאה ההאתנית  מדינת הלאום  מודל  אכן,  
הומוגניים   חברתית  מאפיינים  לאמנה  מתאים  חיים  ו כבסיס  של  משותפיםלמסגרת  , פוליטיים 

, בדבר היתרון  תפיסה זו  7. דומיםמאפיינים תרבותיים  על  ו  היסטוריות   מסורות אותן  המבוססים על  
לבטא   יכולת  בעלות  יחסית  הומוגניות  אומות  בסיס  על  הפוליטיים  החיים  בארגון  רצון הטמון 

עמים    משותף, גדול של  מספר  דרישותיהם של  בבסיס  ה  19-במאה העמדה  לפרוש   20-ובמאה 
של   המולטימשטחן  )  אתניות- המדינות  אירופה  ומזרח  שבמרכז  האימפריה בעיקר  הגדולות 

משלהן  הונגרית, האימפריה העותומאנית והאימפריה הרוסית(, להקים מדינה עצמאית  -האוסטרו
  8. המורכבת מבני אותה אומה ימת אחרתאו להתחבר למדינה קי

  
קידום  המצדיק  גלובלי  צדק  של  כעיקרון  העצמית  ההגדרה  רעיון  של  במיוחד  חשובה  המשגה 

 הנקודות של הנשיא וילסון  14הקמתן של מדינות לאום חדשות, ניתן למצוא בנאום  אקטיבי של  
 שלאחר מלחמת העולם הראשונה. , בו הוא שרטט את קווי המתאר של הסדר העולמי 1918משנת 

קובעת וילסון  של  החמישית  האוכלוסייה  מפורשות  הנקודה  של  באינטרסים  להתחשב  יש  כי   ,
 :  קולוניאליות המקומית בעת הכרעה בסוגיות טריטוריאליות 

 
A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all 
colonial claims, based upon a strict observance of the principle 
that in determining all such questions of sovereignty the interests 
of the populations concerned must have equal weight with the 
equitable claims of the government whose title is to be 
determined.9 

 
- מתחים בין קבוצות אתניות מתחרות בתוך אימפריות רב  יסתו של וילסון לתפהואיל ו יתר על כן,  

הוא  אשר הובילה למלחמה,    ביבשת אירופההכרונית  לאומיות היו חלק מהגורמים לחוסר היציבות  
בהקמת של תמך  של    ן  חורבותיהן  על  לאום  והאימפריות  המדינת  הסכמי ישנות,  במסגרת  פעל 

המלחמה   שלאחר  שיגבולות  רטוט  לשהשלום  באופן  של  חדשים  האתנית  ההומוגניות  את  גביר 
את מעצבי הסדר העולמי שלאחר הוביל  דומה  היגיון  באירופה.  החדשות והוותיקות  מדינות הלאום  

הגם  המלחמה   עם  להשלים  לפחות  או  מדינות לתמוך  בין  בכפיה  אוכלוסין  חילופי  של  סדרים 
בדרוםה אירופה.-טרוגניות  החיל    10מזרח  הלאומים  חבר  ביחס  במקביל,  המנדטים  שיטת  את 

של המעצמות שהפסידו במלחמת העולם. לפי שיטה זו, לשטחים שהיו כפופים לשלטון קולוניאלי  
קידום נרחבים  שטחים   על  שהופקדה  מנדטורית  מעצמה  לפיקוח  הועברו  ואירופה  באסיה 

שזו  עד  המקומית  את    האוכלוסייה  ולממש  שלה  רגליה  על  לעמוד  כמדינה תוכל  ריבונותה 
   תהליך זה הוביל להקמתן של מדינות חדשות רבות, לרבות מדינת ישראל.  11עצמאית.

 
  שיש   לרעיון ההגדרה העצמית כרעיון פוליטי חשוב וצודק  20-במאה הלמרות, התגברות האהדה  

לא , המשפט הבינלאומי  1945-ב, הרי שעד הקמת ארגון האו״ם  לארגן לפיו את הסדר הבינלאומי 
דבר זה החל להשתנות לאחר     12. באשר הם  להגדרה עצמית של עמים משפטית גורפת  זכות  ב  כיר ה

משפטיות:   התפתחויות  של  האו״ם, לת  ל הכשורה  במגילת  עצמית  להגדרה   וקביעת   13העיקרון 
נהנים משלטון עצמי ושל  לבמגיהסדרים מפורשים   ה לגבי קידום עצמאותם של שטחים שאינם 

החלטות או״ם בשנות  אימוץ  14;שטחים המצויים תחת משטר נאמנות )לרבות שטחים מנדטוריים(
בד    –  15בנושא קיומה של חובה משפטית להביא לכלל סיום משטרים קולוניאליים   60-וה  50-ה

נרחבתתנועה משמעותית בפועל אל  עם  בבד   דקולוניזציה  וכריתת האמנות הבינלאומיות   ;עבר 

 
Memoir by with Two Essays by Joseph Mazzini: Thoughts on Democracy, and the Duties of 

(1875) 2Man  . 
7L’Espace  43 state as a territorial myth of European construction, -The nationKahn,  S.

géographique (2014) 220, 222.  
ידי  -על  1917-תמיכה משמעותית לזכות ההגדרה העצמית, ככוללת זכות של עמים לפרוש ממדינה קיימת, ניתנה ב   8

 S.W. Page, Lenin and Self-Determination, 28 The Slavonic and Eastהבולשוויקית.    המהפכהלנין, ערב  
European Review (1950) 342, 353 . 

9   Points, 8 Jan. 1918, President Wilson’s 14 
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson's_Fourteen_Points . 

10   rom the Vienna to the Paris System: International Politics and the Entangled F Weitz, D.E.
 American The113  Histories of Human Rights, Forced Deportations, and Civilizing Missions,

2008) 1313, 1334( Review Historical . 
11Covenant of the League of Nations, 28 June 1919, art. 22.  
 . 97,  95( 2016)ר׳ סיבל וי׳ רונן )ע(, מהדורה שלישית,  משפט בינלאומיראו: ג׳ הרפז, הגדרה עצמית,  12
13  UN Charter, art. 1(2) . 
14 12-UN Charter, Ch. 11  . 
15Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 14 Dec.  

A/RES/1514(XV)(1960)1960, UN Doc.  . 
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האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות והאמנה בדבר זכויות    –  1966בנושא זכויות אדם בשנת  
 כלכליות, חברתיות ותרבותיות.  

 
 הוראות בנושא הגדרה עצמית: אותן את שלהן  1בסעיף כוללות שתי האמנות  

 
זו חופשיים הם לקבוע את לכל העמים הזכות להגדרה  (  1) 1 זכות  עצמית. בתוקף 

 מעמדם הפוליטי ולשקוד בחופשיות על פיתוחם הכלכלי, החברתי והתרבותי 
להע(  2)  שלהם,  למטרותיהם  רשאים,  העמים  מעושרם  כל  חופשי  באורח  ניק 

וממשאביהם הטבעיים, מבלי לפגוע בהתחייבויות הנובעות משיתוף פעולה כלכלי 
המבוס בשום    סבינלאומי,  הבינלאומי,  המשפט  ומן  ההדדית,  התועלת  עקרון  על 

 .מקרה אין לשלול מעם את אמצעי מחייתו 
( המדינות בעלות האמנה הזאת, לרבות אלו הנושאות באחריות לגבי ניהול שטחים 3) 

שאינם בעלי ממשל עצמי ושטחי נאמנות, יקדמו את מימוש הזכות להגדרה עצמית,  
 16. אותיה של מגילת האומות המאוחדותויכבדו זכות זו, בהתאם להור

 
העולם   מדינות  של  גדול  ישראל   – רוב  שלא   –  לרבות  המדינות  וגם  הללו,  האמנות  את  קיבלו 

הצטרפו אליהן אינן חולקות על מעמדה המשפטי של הזכות להגדרה עצמית. מכאן מדובר בכלל  
 מחלוקת לגבי היקפה המדויק של הזכות.של משפט בינלאומי מנהגי והסכמי. עם זאת, עדיין קיימת  

 
מוקנ הבינלאומי  במשפט  עצמית  להגדרה  כאמורהזכות  להבחין    ית  מקובל  אך  העמים,  לכל 

בין זכות להגדרה עצמית חיצונית וזכות להגדרה עצמית פנימית. הזכות הראשונה כוללת    המסגרתב
קרי, את המסגרת המדינית בה יתקיימו חייו   –שלו  לקבוע את המעמד הפוליטי  של העם  את הזכות  

מדינה אחרת או מעמד אחר, כגון השתלבות בהלאומיים. מסגרת זאת יכולה להיות מדינה עצמאית,  
לכל עם הנמצא תחת משטר    ית כיוםזכות זו מוקנ   17נומית או פדרלית במדינה קיימת. יחידה אוטו

אחר  כיבוש או משטר קולוניאלי, או, במקרה של התפוררות מדינה קיימת, מקום בו אין שלטון  
לעם   אין  זאת,  לעומת  לפרוש החי בשטחה של  בנמצא.  הבינלאומי  זכות במשפט  קיימת  מדינה 

  קבוצה אתנית במקרי קיצון בהן    - לפי חלק מהגישות הקיימות בתחום    וגם זאת רק   –, אלא  ממנה
 ,אלו המשתייכים לה של אדם ההפרות קיצוניות של זכויות לוקשות קרבן לרדיפות  ת פלונמסוימת 

רגיל,  מצב הדברים ה במכאן ש  18במדינה הקיימת לבלתי אפשרית.   הההופכות את המשך השתתפות
הקיימת   של    מהווההמדינה  עצמית  להגדרה  הזכות  של  וממשלתה כלל  ביטוי  תפסת נ  תושביה, 

של   הפוליטי  התושביםשאיפותיהם  כביטוי  גזעני  ,  של  של משטר  המיוחד  במקרה  כגון    –זולת 
אפריקה   בדרום  האפרטהייד  מ  –משטר  הפוליטייםהמדיר  בחיים  מתושבי   השתתפות  חלק 

  19המדינה. 
 

רכיב קביעת המעמד  אינה כוללת את  היא  בהיקפה, ותר  מוגבלת יוהגדרה עצמית פנימית  הזכות ל
עמים    20. , לרבות הזכות לפרוש ולהקים מדינה עצמאיתהמצוי בהגדרה עצמית חיצוניתהפוליטי  

להגדרה   זכאים, עם זאת, להישען על אלמנטים אחרים של הזכות  החיים בשטחה של מדינה קיימת 
חברתי  עצמית כלכלי,  לפיתוח  הזכות  ובראשם  קהילתיים    ותרבותי,,  חיים  לשמר  זכות  הכוללת 

הקבוצה,  ובנות  לבני  מעושר  משותפים  ליהנות  של  והזכות  הנה   –  טבעהמשאבי  ם  אשר  זכות 
ת רלוונטית במיוחד עבור עמים ילידים שמסגרת חייהם הקהילתיים שלובה בצורות חיים מסורתי

מודרנית לה הם משתייכים המדינה ה מה להקמת  ד מהתקופה שקעוד    חייםבסביבה הטבעית בה הם  

 
, האמנה בדבר זכויות כלכליות,  269, עמ׳  31, כ״א  1, ס׳  1966לדצמבר    16האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות,   16

לפי הועדה לזכויות האדם, ההכרה בזכות להגדרה    .205, עמ׳  31, כ״א  1, ס׳  1966לדצמבר    16חברתיות ותרבותיות,  
ליישומן מקדים  תנאי  מהווה  האדם.    עצמית  זכויות  של   Human Rights Committee, Generalהאפקטיבי 

 A/39/40 oples), UN Doc. Determination of Pe-Comment No. 12: Article 1 (The Right to Self
(1984),  

at para. 1. 
 . 95, בעמ׳ 12הערה לעיל הרפז,   17
 . 105, בעמ׳ שם  18
Operation -Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Coראו:   19

Among States In Accordance with the Charter of the United Nations, 24 Oct, 1970, UN Doc. 
A/RES/2625(XXV)(1970)(“Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as 
authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, 
the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting 
themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of 
peoples as described above and thus possessed of a government representing the whole 

people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour”) . 
הוסטובסקי   20 ישראל  -ת׳  יסוד:  בחוק  עצמית  להגדרה  הזכות  של    –ברנדס,  הלאום  היהודי,  מדינת  תרבות  העם 

 . 8-11,  1(  2020-)תש״ף 20דמקורטית 
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קרי, זכות למידה   – שלהם  ענייניהםלניהול עצמי של  זכות גם עשויה להיות  ילידים לעמים  21כיום. 
אוטונומיהמסוימת   העמים  לו  22, של  ילידים    –כל  ושאינם  בסיס   –ילידים  על  חלק  ליטול  זכות 

זה  יש לציין   23. בחיים הפוליטיים של המדינה  שוויוני  ישנה חפיפה לא מבוטלת בין  , כי  בהקשר 
רעיון זכות ההגדרה העצמית הפנימית, לבין זכותם המוכרת של מיעוטים לאומיים, דתיים ולשוניים  

 24לטפח את תרבותם, לשמור על מנהגי דתם ולדבר בשפתם.
 
 ההסדרים בחוק הלאום בנושא הגדרה עצמית   .2
 

נת ישראל מהווה מימוש של הזכות לחוק הלאום משקף נרטיב מוכר ומקובל לפיו הקמת מדי  1סעיף  
כי העם היהודי יכול    רעיוןהכביטוי של    ,היהודית  רעיון המדינהלהגדרה עצמית של העם היהודי.  

 25נוסח כבר על ידי בנימין זאב הרצל.   לפתור את מצוקותיו אם יתארגן ויפעל כ״עם ככל העמים״
ובכתב  (  1920)סן רמו    בוועידת ואישורה    1917-הצהרת בלפור מההכרה בתכנית ה״בית לאומי״ ב 

)ע  המנדט  פלשתינה  ב(1922ל  הציונית  התנועה  לשילוב  הובילה  חבר    ים המנדט  יטתש,  של 
חלק מרכזי ממימוש רעיון ההגדרה העצמית בזירה הבינלאומית   ,כאמור לעיל   ,, שהיוותההלאומים

  26. בתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה
 

וזאת ,  ניאניוכביטוי של רעיון ההגדרה העצמית הוילסאלא  קשה שלא לקרוא את כתב המנדט  אכן,  
היו    -להם הוכרה הזכות   –למרות שהוא יועד להקמת בית לאומי )ולא מדינה( ולמרות שהיהודים  

ב ב-פלשתינהמיעוט  ישראל  המנדטארץ  כתב  אישור  ישראל(   מועד  מדינת  הקמת  במועד  . )וגם 
הזכיר מפורשות את הקשר ההיסטורי בין העם היהודי לארץ   כתב המנדטבמיוחד, יש לציין, כי  

לאומי    ישראל בית  להקמת  היהודית   ,שםליהודים  כהצדקה  לסוכנות  ההסתדרות  העניק  מטעם 
המנדט רשמי  מעמד  הציונית   שלטונות  עם  פעולה  ומשתף  מייעץ  גוף  הבית   של  חזון  במימוש 
וקבע הסדרים בנוגע לעליית יהודים ארצה והתיישבותם  ובפיתוח מוסדות לשלטון עצמי,    הלאומי

,  ממערב לירדןהסדרים אחרונים אלו נועדו לאפשר את התנאים להיווצרותו של רוב יהודי    27שם.
בתא השטח שנועד לבית הלאומי הגדרה עצמית  רעיון  מימוש  בסופו של תהליך את  באופן שיאפשר  

לראות,    .היהודי אומה  אפואניתן  לבניית  כמתווה  המנדט  בכתב  ישנה,  שנועד  חדשה(  -)בארץ 
העם  להוביל בסופו של התהליך לכינונה של מדינת לאום, שתממש את זכות ההגדרה העצמית של 

   .היהודי
 

בשטח המנדט    רובו את קבוצת השהיו   –הלא יהודים    פלשתינהלגבי תושבי  , כי  בהקשר זה  יש לציין
המנדט  נקבע    –  1922-ב והדתיות. בכתב  האזרחיות  זכויותיהם  תישמרנה  נתפס    28כי  זה  ניסוח 

  29של ערביי פלשתינה. לאומיות הבזכויות  , באותה התקופה,  כרההה -לאי  ,על דרך השלילה  ,כביטוי
זו משפטית  הזהות    העבר  עמדה  התחזקה  בהן  הבריטי  המנדט  שנות  במהלך  לאומית השינוי 

ליוזמות  . תהליך זה הוביל, בסופו של דבר,  ועמה התביעה להגדרה עצמית פלשתינית  פלשתיניתה
של חלוקת הארץ בין שתי התנועות הלאומיות המתחרות, ולהחלטת החלוקה של העצרת הכללית 

בה הוחלט על הקמת שתי מדינות בשטח    –  1947מיום כ״ט בנובמבר    181החלטה    –של האו״ם  
( corpus separatumועל הקמת אזור בינלאומי נפרד )  –מדינה יהודית ומדינה ערבית    –המנדט  

  30במשך פרק זמן קצוב.  אשר יפעל
 

של חוק    1שעם לשונה מתכתב סעיף    –  1948למאי    14-היום  ההכרזה על הקמת מדינת ישראל מ
מנכיחה את הזכות להגדרה עצמית כבסיס חשוב להצדקת הקמתה של המדינה החדשה.    –הלאום  

היהודי   העם  בין  ההיסטורי  בקשר  עוסקות  ההכרזה  של  הראשונות  הפסקאות  ארץ  שלוש  לבין 
ידי השבים אליה -ולבניין הארץ על  ,בעבר הרחוקששורשיו  ,  ישראל, תוך התייחסות לקשר רוחני

הקרוב.   הדרישה  בעבר  את  מציגה  הרביעית  )הפסקה  הראשון  הציוני  בקונגרס  (  1897שהוצגה 
 מציגה את ההכרה הבינלאומית בקשר להכרזה לתקומה לאומית בארץ ישראל, והפסקה החמישית 

 
Sept. 13 Peoples, Indigenous of Rights the on Declaration Nations United The ,2007 ראו:   21

A/61/295 (2007) Doc. UN 26, art. . 
 . 5-4, בסע׳ שם 22
 . 10, בעמ׳  20הערה  לעיל ,ברנדס-הוסטובסקי 23
 . 27זכויות אזרחיות ומדיניות, ס׳  האמנה בדבר  24
 , י״ט בתמוז, תש״ד. מהרצל ועד היוםד׳ בן גוריון,   25
26  San Remo Resolution, 25 April, 1920, 

The https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/DB662E3B80797A9685257A130073F02E; 
Nations Doc. C.529.M.314 (1922)League of British Mandate For Palestine, 24 July 1922, .  

27Mandate for Palestine, preamble and art. 4, 6  . 
קבע כי המדיניות בנושא הגירה והתיישבות יהודית לא יפגעו בזכויות ובמעמדם של    6. ס׳  2שם, במבוא ובסעיף     28

 התושבים הלא יהודים. 
 . .17Palestine in the Light of International Law Frankenstein,  E (1946)ראו למשל:   29
30)G.A. Res. 181, 29 Nov. 1947, UN Doc. A/RES/181(II)(1947 . 
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הפסקה התשיעית להכרזה הגלומה בהכרזת בלפור ובכתב המנדט.  ובזכות לבית לאומי    יההיסטור
   :ומדגישה כימפנה להחלטת החלוקה 

 
הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו  

   .אינה ניתנת להפקעה 
 

בינלאומית בזכות  הדיר של הכרה  - זוהי למעשה טענה משפטית בדבר האופי הבלתי 
את    לאומית.  מסכמות  ההכרזה,  של  הבאות  הפסקאות  ל שתי  ההצדקות  הקמת  שלוש 
 : הזכות הטבעית, הזכות ההיסטורית והזכות המשפטית   –   המדינה 

 
ברשות   עומד  ועם  עם  ככל  להיות  היהודי  זכותו הטבעית של העם  זוהי 

 .עצמו במדינתו הריבונית 
 

מועצת   חברי  אנו  נתכנסנו,  והתנועה  לפיכך  העברי  הישוב  נציגי  העם, 
ארץ  על  הבריטי  המנדט  סיום  ביום  זכותנו  - הציונית,  ובתוקף  ישראל, 

אנו   המאוחדות  האומות  עצרת  החלטת  יסוד  ועל  וההיסטורית  הטבעית 
מדינת   היא  ישראל,  בארץ  יהודית  מדינה  הקמת  על  בזאת  מכריזים 

 .ישראל 
 

חלקים מההצדקה    1סעיף   מעגן  הלאום  להדוף  הקבועה בהכרזת העצמאותלחוק  מנת  כפי  ,  על 
הלאום של העם  ניסיונות לערער על ההצדקה להיותה של מדינת ישראל מדינת  שנראה בהמשך,  

שהוביל להקמת  בין העם היהודי לבין ארץ ישראל  ההיסטורי  הקשר  מזכיר את  . סעיף קטן א׳  היהודי
, כמו בכתב המנדט,  היסטורי זה נועדקשר הניתן להניח כי ההפניה למדינת ישראל בארץ ישראל.  

מצויה הנחה  ה של הצדקה זו להצדיק את הקמת הבית הלאומי היהודי דווקא בארץ ישראל. בבסיס
אותה לזיקה  אחרים של תחיה לאומית או שחרור לאומי, כי ה  פרויקטיםבבסיס    שהייתה דומה לזו  
תרבות, עבר דומה ושותפות גורל(  מהווה חלק חשוב מהמכנה המשותף )בצד שפה, דת,  טריטוריה  

  31המייצר עם בעל רמת לכידות גבוהה מספיק על מנת לקיים קהילה פוליטית עצמאית. 
 

בין גבולותיה    מזההאינו    לחוק הלאום  1סעיף  להדגיש בהקשר זה, כי כמו בהכרזת העצמאות,  יש  
לק משטח ארץ  של ארץ ישראל לבין גבולותיה של מדינת ישראל. מדינת ישראל הוקמה רק בח

לה   שהקצתה  או״ם  החלטת  בסיס  על  כיום,   62%ישראל,  גם  המנדטורית.  ישראל  ארץ  משטח 
ישראל  ואינה מפעילה את ריבונותה בכל שטחי ארץ  אינה שולטת  )למשל,   המנדטורית  המדינה 

המנדטורית  ברצועת עזה(. מאידך, היא מפעילה את ריבונותה באזורים שלא נכללו בארץ ישראל  
חוקית  , כי חוק הלאום אינה מקנה לגבולותיה של ארץ ישראל משמעות אפוא, נראהלן(. )רמת הגו
)מסקנה זו נתמכת גם בעמדות שהובעו במהלך עבודה על ניסוח החוק המובאות בחלק מיוחדת  

ש עולה  מכאן  הטריטוריאליות  הבא(.  החוק  הוראותיו  ההוראות  של  בסעיף  )בעיקר,    7המצויות 
בשטחי ארץ ישראל המנדטורית  בנושא ערך ההתיישבות היהודית( חלות בשטח המדינה בלבד, ולא  

 .    שאינם חלק משטח המדינה
 

, לבין מימוש זכותו  של העם היהודי  לאוםה קושר בין היותה של ישראל מדינת    ( לחוקב)1סעיף  
דווקא  הלאומיים    ם ייהחיארגנו  אמנם אין הכרח כי עם או אומה   של העם היהודי להגדרה עצמית. 

  תרבותית, רב לאומית או מדינת לאום אזרחית -אתנית )ולא במסגרת מדינה רב  במסגרת מדינת לאום 
אזרחיה״   – ״כל  לגיטימית  (מדינת  בחירה  ודאי  זו  אך  בעולם,  עם    ומקובלת  אחד  בקנה  )העולה 

העצמית( ההגדרה  עיקרון  של  הוילסוניאנית  עם    32. התפיסה  לב,  לשים  של  יש  הניסוח  כי  זאת, 
״זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית״   –מקורות ההצדקה של הזכות  

ואינו כולל באופן    סוטה מנוסח מגילת העצמאות המסתפק באזכור הזכות הטבעית וההיסטורית
בין המקורות    33.מפורש את הביטוי ״הגדרה עצמית״ לקו בבלבול מושגי  כי מנסחי החוק  נראה 

הגדרת בצד  . אלה האחרונים כוללים  ההגדרה שהזכות מאפשרתסוגי  הנורמטיביים של הזכות, לבין  
חייו התרבותיים והדתיים.  מסגרת  המסגרת הפוליטית של חיי העם )מדינת לאום(, גם את הגדרת  

לזכותו של האחד נלווית   –יחסי גומלין עם אחרים  מצויה תפיסה של  רעיון הזכות  בבסיס  הואיל ו
להכיר    להימנע מפעולה המנוגדת לה או, מאחר לפעול באופן המתיישב עם הזכותדרישה  בהכרח  

 
ורצון נמשך לחיות יחד ולהעריך את    זיכרונותהגדיר כמורשת עשירה של     Renan  -לעם כזה עשוי להיות מה ש  31

-E. Renan, Qu'est-ce qu'une nation?, 11 March 1882, http://www.iheal.univהמורשת המשותפת.  
paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/Renan_-_Qu_est-ce_qu_une_Nation.pdf. 

S. Smooha, Types of Democracies and Modes of Conflict Management in Ethnically-ראו:     32
Divided Societies, 8 Nations and Nationalism (2002) 423, 423-424 . 

בעיקר של מדינות הגוש   – יש לציין, כי הפניה בחוקה לזכות להגדרה עצמית אינה תופעה חריגה, וכי חוקות רבות   33
לשעבר   ראו:  –הקומוניסטי  דומות.  הפניות   E. Kontorovich, A Comparative Constitutionalכוללות 

Perspective on Israel’s Nation-State Law, 25 Israel Studies (2020) 137, 142-143 



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

 

מפעולה   בזכות להימנע  או  לפעול  הזכות  בעל  עצמית,    – 34של  להגדרה  שזכות  שהיא  הרי  ככל 
מקור  להתבסס על  לא יכולה  ,  העולםעמי ומדינות  כלפי שאר  לא רק פנימה אלא גם החוצה,  מופנית  

הזכותנורמטיבי   או הדת שלו  –  ייחודי לאותו העם המסתמך על  ואכן, תרבותו של אותו העם   .
לבסס את אותה  מגילת העצמאות הסתמכה על תפיסות כלליות של צדק טבעי והיסטורי על מנת  

 . תרבותית או דתית , ולא על זכותהזכות
 

על מנת לבסס את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית   1948-ממקור נוסף עליו הסתמכה ההכרזה  
ההכרזה מתארת  .ת בזכותהבינלאומי תמיכתה של הקהילה הוא  –אשר נעדר כליל מחוק הלאום   –

 –ה יהודית שלושה מופעים של הכרה בינלאומית בפרויקט הבית הלאומי היהודי ו/או הקמת מדינ
הכרזת בלפור, כתב המנדט והחלטת החלוקה. יתכן ומנסחי חוק הלאום לא רצו להפנות למקורות 

הפוליטית בה הם הכירו )בית יהודי ו/או ריבונות על חלק קטן    הישותאופי המוגבל של  אלה בשל ה
ישראל( ארץ  לא  אך    ,יחסית משטחי  בחרו שלא  בלגמרי  מנסחי החוק  מדוע  לזכות רור  להפנות 

המודרני,  הבינלאומי  במשפט  מוכרת  זכות  לעיל,  כאמור  שהיא,  עצמית,  להגדרה  המשפטית 
בעוד הנמקות מבוססות על צדק טבעי   35. העכשווי ולמעשה, אבן פינה של הסדר המשפטי העולמי 

של המאורעות ניתוח שונה  או היסטורי חשופות לביקורת על רקע תפיסות מתחרות של צדק או  
כי  הרלוונטיים  ורייםההיסט ההנמקה  העצמית ,  ההגדרה  זכות  של  מימוש  מהווה  ישראל  מדינת 

יותר. מוצקה  הנמקה  הנה  היהודי  לעם  מקנה  הבינלאומי  נזכר    שהמשפט  אינו  שהדבר  למרות 
מלדון  להתחמק  הרצון  היה  כאן  המנסחים  של  הדומיננטי  והשיקול  ייתכן  ההכנה,  בעבודות 

העצמית זכות משפטית אוניברסלית על זכותם להגדרה עצמית   זכות ההגדרההיותה של  בהשלכות  
   של הפלשתינים החיים בשטחים ובשטחי ישראל עצמה. 

 
ג׳ הקובע  לחוק הלאום מצוי   1הטמון בסעיף  נוסף  קושי   כי מימוש הזכות להגדרה   בסעיף קטן 

שנראה בהמשך, לשלול  כוונה, כפי  זו  הוראה  .  עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי
, אך לא ברור מה משמעותה לגבי זכויותיהם של  לאומית-את האפשרות שישראל תהפוך למדינה דו

על    ניתן להצדקהרעיון הייחודיות של ההגדרה העצמית היהודית  .  הפלסטינים בשטחים ובישראל
, אומי״ ״הבית הל  פרויקטמדינת ישראל הנה גלגול מאוחר של    –בסיס שרשרת הטיעונים הבאה  

אותה אישרה החלטת החלוקה. ככזו, היא מהווה אימץ כתב המנדט, ושל המדינה היהודית    ואות
  –יישום בחלק משטחי ארץ ישראל המנדטורית של המאוויים הפוליטיים של תנועה לאומית אחת 

זה לא שוללאך  התנועה הציונית.   בתוך אותם שטחי ארץ ישראל   ,את ההגשמה   , בהכרח  , הסדר 
התנועה    – את המאוויים הפוליטיים של התנועה הלאומית המתחרה    , ק ממדינת ישראלשאינם חל

 – הלאומית הפלשתינית )לפי מודל שתי המדינות או מודלים אחרים של פדרציה או שלטון עצמי  
  מעוניינים הפלשתינים(. יהיו בהם 

 
הנה מעמדם   –ו  ובגינה נמתחה ביקורת נוקבת עלי  –  לא מטפל  1בה סעיף  האחרת  השאלה הגדולה  

ישראל אזרחי  הפלשתינים  של  כלל  וזכויותיהם  נזכרים  לא  שהם  העובדה  לאור  או   במישרין  –, 
העוסק בזכות לשפה, הנו   4, והנם נפקדים גם מרוב סעיפי החוק האחרים )סעיף  1בעקיפין בסעיף  

אך גם עליו נמתחה ביקורת בשל הפגיעה במעמד השפה הערבית, לה הוא נותן   –בהקשר זה חריג 
לכאורה( במעמד    36. יד  לדיון  רלוונטיים  שהנם  היבטים משמעותיים,  לפחות שלושה  זו  לשאלה 

 להגדרה עצמית:  הזכות
 

לבין העם    ישראל  מדינת זיקת שייכות בין  מעין  יוצר    )ב(1סעיף קטן    –  המדינה? של מי   .א
המדינההיהודי אזרחי  שאר  של  למעמדם  להתייחס  מבלי  של  ,  מקובל  ניסוח  אינו  זהו   .

נוטים לכלול בצד    , שכן אלו אתניתסעיפים חוקתיים המגדירים את אופייה של מדינת לאום  
אזרחיה  כלל  בין המדינה לבין    הגם זיקבה  הזיקה בין המדינה לקבוצה האתנית הדומיננטית  
מטרת תוספת זו הנה להבהיר כי המדינה    37ו/או בין המדינה לבין קבוצות מיעוט החיות בה. 

 
, ,as Applied in Judicial Reasoning, 26 Fundamental Legal Conceptions  W.N. Hohfeldראו:   34

Yale Law Journal (1917) 710.  
35(Portugal v Australia), 1995 ICJ 90, 102 TimorEast .   
 באסופה זו.  ותד ׳יעקובסון ומ  א׳  של  םמפרי עט המאמריםראו למשל את  36
למשל:   37 קרואטיה     ראו  לחוקת   Setting forth from these historical facts and the)״  1994המבוא 

universally accepted principles governing the contemporary world and the inalienable and 
indivisible, non-transferable and perpetual right of the Croatian nation to self-determination 
and state sovereignty, including the inviolable right to secession and association as the 
fundamental conditions for peace and stability of the international order, the Republic of 
Croatia is hereby established as the nation state of the Croatian nation and the state of the 
members of its national minorities: Serbs, Czechs, Slovaks, Italians, Hungarians, Jews, 
Germans, Austrians, Ukrainians, Rusyns, Bosniaks, Slovenians, Montenegrins, 
Macedonians, Russians, Bulgarians, Poles, Roma, Romanians, Turks, Vlachs, Albanians and 
others who are its citizens and who are guaranteed equality with citizens of Croatian 
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השתתפות  מ, וכי היא לא מדירה בני ובנות מיעוטים מהמדינה וקבוצת הרוב  ל שאינה רק  
לפיה  מכאן, שבצד  .  רתהיים משותפים במסגבח החוקתית  מספקת  ההצהרה  את  המדינה 

לאומיים של קבוצה אתנית מסוימת, חוקות של מדינות לאום אחרות משתדלות  המאוויים ה 
, מתוך מגמה  הקבוצות החיות במדינהכל  של שותפות ושוויון כלפי    מאזןמסר  גם  לכונן  

שתיתפס   חוקתית  מסגרת  חיים  לייצר  של  חברתית  אמנה  לבסס  מנת  על  מספיק  כהוגנת 
אנו קוראים  "  :ניתן למצוא בהכרזת העצמאות של ישראל  מסוג זה  מסר.  משותפים במדינה

לבני העם הערבי תושבי    - הדמים הנערכת עלינו זה חדשים  - גם בתוך התקפת   - 
ין המדינה על יסוד אזרחות  י מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנ 

והקבועים״  מ  הזמניים  מוסדותיה,  בכל  נציגות מתאימה  יסוד  ועל  ושווה  לאה 
   אך לא בחוק הלאום.   – 
 

לבחירת המנסחים שלא לכלול התייחסות בסעיף משפטית  עם זאת, ספק אם יש משמעות  
, כגון הפניה למגילת העצמאות, לעקרון השוויון או לאופייה של ישראל  אזניםלהסדרים מ  1

לא מכיר ברעיון השייכות הבלעדית  ממילא  שכן המשפט הבינלאומי  ,  כמדינה דמוקרטית
קדם  למעשה, ניתן לראות בזכות המשפטית להגדרה עצמית כזכות  .  של מדינה לעם מסוים

הכוללת את כל אזרחי    ,חדשהקמת המדינה קהילה פוליטית  באמצעות ה  ַמְבָנה המדינתית,  
גישה   זו,  המדינה. לפי  לסוגיה  להגדרה עצמית  אחת  המאפשרת לקבוצה  חיצונית  הזכות 
במובן זה שהיא מצדיקה את הקמתה של    38הנה חד פעמית בעיקרה,  אתנית להקים מדינה 

המשך פעולתה  . מכאן ואילך  מומשהשל העם  חדשה, אך משזו הוקמה הזכות  המדינה  ה
בה לכל קבוצה אתנית הזכות  ,  מתבצע במסגרת המדינה כולה  להגדרה עצמיתהזכות  של  

ענייני את  במדינהה  לקדם  הקיימים  הדמוקרטיים  המוסדות  הבאמצעות  על  ,  מתבססים 
המדינה אזרחי  בין  שוויון  של  המדינה   39. תפיסה  אחרות,  בזירה    במילים  מחליפה 

מול מדינות    ענייני הקבוצהלקידום    הבינלאומית את העם כמסגרת הפוליטית הרלוונטית 
ש  אחרות לעובדה  זה  בהקשר  לב,  לשים  את  )ניתן  המכונן  הביןהמסמך  מדינתי  -ארגון 

בעולם   המאוחדות״ מגילת    – המרכזי  מדינות    –  ״האומות  בין  חדה  הבחנה  מבחין  אינו 
 .  (ואומות

 
סוגיה, גבולות המדינה מתווים מבחינת המשפט הבינלאומי גם  אותה הל  אחרתלפי גישה  

לפי    40. חיצונית  לו מסורה הזכות להגדרה עצמית  – העם    – את גבולות הקהילה הפוליטית  
הדה תהלך  בין  המתח  סביב  שהתעצבה  המודרנית  הזכות  זו,  לבין  -תפיסה  קולוניזציה 

הגדרה עצמית  לגבולות הקיימים של המדינה, מקנה את הזכות  העיקרון לפיו אין לפגוע ב
כל הקהילה הפוליטית החיה בין הגבולות המוכרים של היחידה  הלכה למעשה ל חיצונית  

הרוב,  הטריטוריאלית   קבוצת  לחברי  לאו(.  אם  ובין  עצמאית  היא  אם  )בין  הרלוונטית 
הקולקטיביםהרוב  םבהיות מאווייהם  את  לבטא  עודפת  פוליטית  אפשרות  יש  במסגרת   , 

ביחס לחברי    ינלאומית, אך אין להם מעמד מיוחד כנשאי זכות בההגדרה העצמית של העם
 . קבוצת המיעוט

 
להגדרה עצמית,    המשפטיתלא מתייחס כלל לזכות  ( לחוק הלאום  ב)1העובדה כי סעיף קטן  

יותר את הרלוונטיות המשפטית המוגבלת של     ״ שייכת ״כי המדינה  רעיון  המדגישה עוד 
לקבוצ המשתייכים  לאזרחים  שייכת  לא  נטען,  כך  השלילה,  דרך  )ועל  היהודי  ות  לעם 

זה   רעיון  לקרוא  יש  העם היהודי שאף    –מסוימת  מבטא התפתחות היסטורית  כאחרות(. 
למדינה משלו, הצדיק את שאיפתו על בסיס הזכות להגדרה עצמית ומדינת ישראל היוותה  
מימוש של שאיפה זו. הסבר זה עשוי להצדיק הסדרים מסוימים בחוק הלאום המשקפים  

יהוד כמדינה  המדינה  של  אופייה  את    יתאת  מנביע  לא  הוא  אך  ציפיות,  אותן  נתלו  בה 

 
nationality and the exercise of their national rights in accordance with the democratic norms 

of the United Nations and the countries of the free world   )״  1996המבוא לחוקת אוקראינה  ;״(The 
Verkhovna Rada of Ukraine, on behalf of the Ukrainian people — citizens of Ukraine of all 

nationalities,  expressing the sovereign will of the people,)״   1992המבוא לחוקת סלובקיה    ;״(We, 
the Slovak Nation, Bearing in mind the political and cultural heritage of our predecessors 
and the experience gained through centuries of struggle for our national existence and 
statehood, Mindful of the spiritual bequest of Cyril and Methodius and the historical legacy 
of Great Moravia, Recognizing the natural right of nations to self-determination, Together 
with members of national minorities and ethnic groups living on the territory of the Slovak 

Republic,  .)״ 
  ,eappraisalRegal A Leoples: Petermination of D-SelfA. Cassese 73 (1995)ראו לעניין זה:  38
ס׳   39 ראו:  סלובניה:    3אך   Slovenia is a state of all its citizens and is founded on theלחוקת 

permanent and inalienable right of the Slovene nation to self-determination. . 
 ,ed., 2007)  nd(2 The Creation of New States in International LawJ. Crawfordראו לעניין זה:   40

125 . 
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כל אזרחיה או כי הקהילה הפוליטית שהיא  של  המסקנה כי כעניין משפטי המדינה אינה  
 כוננה מדירה חלק מהם. 

 
לשונו  הפער בין    –  האם מימוש הזכות להגדרה עצמית פוגע בזכויות אזרחים לא יהודים? .ב

מדינות לאום אחרות, הכוללות מחויבות ברורה  לחוק הלאום לבין חוקות של    1של סעיף  
הנו פער    41של מיעוטים לאומיים,   קבוצתיות  לזכות לשוויון, ולעתים קרובות גם לזכויות

שהדגישה את   העצמאות  הכרזת  לבין נוסחה של  1בולט. באופן דומה בולט הפער בין סעיף  
והמדינ החברתי  הזכויות  שוויון  האזרחים  ירעיון  לכל  של  ,  ה״גמור״  נוסחם  גם  כמו 

שהדגישו בצד    –הצהרת בלפור, כתב המנדט והחלטת החלוקה    –  ההיסטורייםמסמכים  ה
יהודים בארץ   זכויותיהם האזרחיות והדתיות של התושבים הלא  זכויות העם היהודי את 

   .ישראל
 

מנוסחאות    הסטייה הלאום  חוק  מהווה   מאזנותשל  ומיותרסמלי  צעד    קודמות  ,  פוגעני 
אך כמו בדיון הקודם בנושא    .הגינות האמנה החברתית שהחוק מתיימר לכונןהמטיל ספק ב

בין    הכרחיתאין סתירה  שכן  של ממש לדבר,  שאלת השייכות, אין נפקות משפטית מעשית  
להגדרה    מסוים, המוקמת על בסיס מימוש זכותו של עם  אתנית  דבר קיומה של מדינת לאום

התנהלותהעצמית   השוויון.    ה כדמוקרטי  ,משהוקמה,  לבין  לעקרון  המחויבת  ליברלית 
המדירה ממוסדות השלטון שלה  ת לאום  עון כי מדינההיפך הוא הנכון: ניתן לטלמעשה,  

הכרזת העצרת הכללית    .הנהנית מלגיטימיות בינלאומית מדינת לאום  קבוצת מיעוט אינה  
בנושא עקרונות המשפט הבינלאומי, הנתפסת כבעלת השפעה רבה על פרשנות    1970משנת  

הבינלאומי   ההכרזה    ,המודרניהמשפט  זה.  בהקשר  במיוחד  ההגנה  רלוונטית  כי  קובעת 
מעניקש הבינלאומי  הטריטוריאלית    המשפט  בשלמותן  פגיעה  מפני  קיימות  למדינות 
מותנית בכך  החיות בהן  ת  ואתני  ות של קבוצ  מהן  פרישה  אמצעותבאחדותן הפוליטית  בו

המייצגת    שיטת ממשל שהן יכבדו את עקרונות השוויון וההגדרה העצמית וכי תהיה להן  
הסדר זה   42את כל האנשים השייכים לטריטוריה בלי הבחנה על בסיס, גזע, אמונה או צבע.

מצורות שלטו לגיטימציה  לשלול  כחלק מהמאמצים  אפרטהייד,  שנקבע  על  ן המבוססות 
 פוליטי מכליל.  להסדר כורך בפועל את הזכות להגדרה עצמית עם החובה 

 
  , גם האמנות בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ובדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות

להן צד  העמים,  קובעות,  שישראל  כל  להגדרה עצמית של  בזכות  ההכרה  הסדרים    , בצד 
שנועדו להבטיח את הזכות לשוויון ואת זכויותיהם של בני ובנות קבוצות מיעוט במדינה.  

לממש  באופן היסטורי  העובדה שהיא נועדה    –של מדינת ישראל    הגנאלוגיה, כי  אפואברור,  
מעמד משפטי    ,מבחינת המשפט הבינלאומי  , לא מקנה  –מאוויים לאומיים של עם אחד  

מצדיק פגיעה בזכויות אינדיבידואליות של  ולא  יכים לאותו העם,  עדיף לאזרחים המשתי
ראוי לפרש את הוראות חוק  .  ובזכויות המגיעות למיעוט הערבי בישראל  ערביםהאזרחים  ה

המשפטית   הנורמה  לאור  היתר  בין  העצמית  ההגדרה  רעיון  על  המבוססות  הלאום 
   הבינלאומית של ההגדרה עצמית ממנה החוק שואב השראה.   

 
)ג( לחוק הלאום מדגיש  1סעיף    –  אם לאזרחים ערבים/פלשתינים זכות להגדרה עצמית?ה .ג

כי הדבר    כבר למעלההערתי את ייחודיות הזכות להגדרה עצמית לאומית של העם היהודי. 
אינו שולל את זכותם להגדרה עצמית של הפלשתינים החיים בשטחי ארץ ישראל שאינם  

  נתמכת בעבודות ההכנה המתוארות בחלק הבא(.זו  )מסקנה    כלולים בגבולות מדינת ישראל
של המיעוט הערבי החי במדינת ישראל?    הקבוצתיות אך מה משמעות הדבר עבור זכויותיו  

מדינה מוכרת את הזכות    ה שלמקנה לקבוצה לאומית החיה בשטחהמשפט הבינלאומי אינו  
חיצונית.  עצמית  הזכות   43להגדרה  בישראל,  החי  הפלשתיני  העם  לרבות  עם,  לכל  אך 
שימור  ב  מיעוט האינטרס הקבוצתי של הזכות זו כוללת הגנה על  להגדרה עצמית פנימית.  

יש מקום גם  ם של המדינה. , כמו גם זכות להשתתפות בחיים הציבורייוודת ו, תרבותושפת

 
ס׳   41  Republic of Serbia is a state of Serbian people and all)״     2006לחוקת סרביה  1ראו למשל: 

citizens who live in it, based on the rule of law and social justice, principles of civil 
democracy, human and minority rights and freedoms, and commitment to European 

principles and values.)״  1997לחוקת פולין    35ס׳    ;״(The Republic of Poland shall ensure Polish 
citizens belonging to national or ethnic minorities the freedom to maintain and develop their 
own language, to maintain customs and traditions, and to develop their own culture.2. 
National and ethnic minorities shall have the right to establish educational and cultural 
institutions, institutions designed to protect religious identity, as well as to participate in the 

resolution of matters connected with their cultural identity .)״ 
42Declaration on Principles of International Law Friendly Relations  19הערה  לעיל, ראו . 
 . Reference re Secession of Quebec [1998] SCR 217השוו:    43
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  ת ולהגדר  ותאף עונ  -הבדווים בנגב, למשל    –עם הזה  קבוצות השייכות ל-תתלטענה כי  
או המשיכו עד    ,עמים ילידים במשפט הבינלאומי, במובן זה שהם ממשיכים  מקובלות של 

המקיימות יחסי   )וקודמות למדינה(,  מודרניות-לחיות במסגרות חברתיות פרה  ,לא מכבר
מתפיסה זו נובעות ככל הנראה זכויות נוספות להגנה  .  גומלין הדוקים עם סביבתם הטבעית

  44. ניהםבקרקע ובמשאבי טבע ולמידה של אוטונומיה בניהול עניישלהם על אינטרסים 
 

מתייחס  )ג( לחוק הלאום  1המופיע בסעיף  ״זכות להגדרה עצמית לאומית״  ככל שהביטוי  
בלבד,  חיצונית  עצמית  תחולה    להגדרה  מכלל  להוציא  כדי  בו  קבוצתיות את  אין    זכויות 

זו    45. פנימית  הזכות להגדרה עצמית  לרבות     -  המגיעות למיעוט הערבי/פלשתיני בישראל
התחייבו עם  המתיישבת  הסעיף,  של  הראויה  מדינת  יוהפרשנות  של  הבינלאומית  תיה 

יש תמיכה מסוימת בפרשנות זו בעבודות ההכנה שהובילו  , וכפי שנראה בפרק הבא,  ישראל
 . חוק הלאוםלניסוח  

 
 עבודת ההכנה של חוק הלאום   .3

  37ידי חה״כ אבי דיכטר, שאליה הצטרפו  -על  2011לאוגוסט    3-הצעת החוק המקורית, שהוגשה ב
בסעיף   כללה,  שונות,  מסיעות  נוספים  סעיפי1ח״כים  שני  זהים  -,  כמעט  או  דומים  לאלו  משנה 

דבר.  בסופו של  העם    46שנתקבלו  הלאומי של  הבית  היא  ישראל  ״מדינת  כי  קבע  )א(  קטן  סעיף 
פי מורשתו התרבותית וההיסטורית״, וסעיף -היהודי בו הוא מממש את שאיפתו להגדרה עצמית על

קטן )ב( קבע כי ״הזכות למימוש ההגדרה העצמית הלאומית במדינה ישראל ייחודית לעם היהודי״.  
סעי בין  ביחס  שעסק  )ג(  קטן  אחרים    1ף  סעיף  וחוקים  היסוד  חוק  שאר   שנתפס   –לבין  סעיף 

המשפט  של  הנורמטיבית  הפירמידה  בראש  המדינה  של  היהודי  האופי  את  להציב  כמתיימר 
התייחסות   –הישראלי   גם  כללה  המקורית  ההצעה  כי  לציין,  מעניין  דבר.  של  בסופו  אומץ  לא 

ב לפעול לשימור תרבותו, מורשתו,  ( ולזכותו של כל תוש2למשטרה הדמוקרטי של המדינה )סעיף  
)סעיף   וזהותו  העצמית  9שפתו  ההגדרה  זכות  עם  המתכתבים  מרככים  בהסדרים  מדובר  )א(. 

 הפנימית ועם זכויות בני ובנות מיעוטים, אשר הושמטו מהנוסח הסופי של החוק. 
 

לא דברי ההסבר של הצעת החוק המתייחסים לישראל כאל הבית הלאומי של העם היהודי מפנים  
כינרת משנת   לאמנת  גם  אלא  ולהכרזת העצמאות,  בבאזל,  הראשון  הציוני  לקונגרס   –  2001רק 

מסמך שביטא ניסיון לגבש הסכמות חברתיות בסיסיות בין אנשי ציבור והוגי דעות מקרב החברה 
ניתן לציין, כי אמנת    ,גם בהקשר זה  47היהודית בישראל האוחזים במגוון רחב השקפות פוליטיות. 

)מבלי כינר ישראל  בארץ  ריבוניים  לחיים  היהודי  העם  של  לזכותו  עמוקה  מחויבות  ביטאה  ת 
להשתמש במונח הגדרה עצמית(, אך כללה גם הסדרים מאזנים, לרבות ההכרה בזכויות המיעוט 

 48הערבי בישראל לשוויון ולשמירה על זהות לשונית, תרבותית ולאומית.
 

 
  . 9   (2015)  המרחב הציבורי רודד, בין זכויות והכחשות: ילידיות בדווית בנגב?, ׳יפתחאל וב   א׳  :לדיון בנושא, ראו  44

סביב מעמדם של הבדואים כמיעוט ילידי סב במידה רבה סביב המועד המדויק בו הם השבטים החיים באזור   הוויכוח 
 הנגב הגיעו לשם והרלוונטיות של נתון זה. 

The right of the South African people as a whole to self-: 1996לחוקת דרום אפריקה   235השוו ס׳   45
determination, as manifested in this Constitution, does not preclude, within the framework 
of this right, recognition of the notion of the right of self-determination of any community 
sharing a common cultural and language heritage, within a territorial entity in the Republic 

or in any other way, determined by national legislation.  
 . 3.8.11, 3541/18מדינת הלאום של העם היהודי, פ/  –הצעת חוק יסוד: ישראל  46
 ./http://www.hofesh.org.il/yoman/02/amanat_kinneret.html   2001,אמנת כינרת  47
 . 5- ו 1, בס׳ שם  48
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יסוד: ישראל מדינת -ום קובעת כי ״נחיצותו של חוקפסקה חשובה בדברי ההסבר להצעת חוק הלא
הלאום של העם היהודי, מקבלת משנה תוקף במיוחד בזמנים בהם יש המבקשים לבטל את זכותו  
של העם היהודי לבית לאומי בארצו, ואת ההכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.״  

מדות שהובעו במסמכי החזון של המיעוט הכוונה של המנסחים הנה ככל הנראה לצורך במענה לע
בשנים   שהתפרסמו  בישראל  ממדינת    2006-2007הערבי  המדינה  של  אופייה  לשינוי  והקוראים 

של חוק הלאום ואת    1מכאן, שניתן להבין את סעיף    49לאום אתנית יהודית לדמוקרטיה הסדרית. 
י כמאמץ להסיר מהשולחן העיגון בחוק של זכות ההגדרה העצמית הלאומית כייחודית לעם היהוד

דו למדינה  המדינה  של  אופייה  את  לשנות  המכוונות  פוליטיות  כל  -תביעות  למדינת  או  לאומית 
50קרי למדינת לאום אזרחית. –אזרחיה 

  
 

רות גביזון  כזכור, קידום החוק התעכב מספר שנים, על רקע הסתייגויות פוליטיות ממנו. פרופ׳ 
פי לבני לבחון את הצורך בחקיקה המליצה שלא לקדם את ידי שרת המשפטים צי-אשר מונתה על

החוק, בין היתר מן הטעם שזכות ההגדרה העצמית מעוגנת כבר, במשתמע, במסמכי היסוד של  
למרות זאת, הקואליציה החליטה בשנת    51יועיל. ר  שאהמדינה, וכי עיגונה בחוק המוצע יזיק יותר מ

 ה ועדת כנסת מיוחדת לשם כך. לקדם באופן פעיל את חקיקת החוק, והקימ  2017

בישיבה הראשונה של הועדה המיוחדת, הסביר ח״כ דיכטר את היחס בין הזכות להגדרה עצמית 
: ״נדמה לי שזה סעיף של אזרחי המדינה  זכויות הפרטשל העם היהודי, לפי הנוסח המוצע, לבין  

שמגדיר בצורה הכי ברורה ברמה הלאומית את הזכות של העם היהודי, ולא נותן ולא מקנה זכות 
דומה לאף מיעוט אחר. הוא לא פוגע כהוא זה בזכויות האישיות. הוא עוסק בזכויות המיעוט, בין  

באותה ישיבה ראשונה  כבר    52אם זה מיעוט לאומי, בין אם זה מיעוט דתי או מיעוט על רקע אחר״.
( מהקואליציה  הכנסת  מחברות  מאחת  דרישה  הביטוי    ח״כעלתה  את  להוסיף  המאזן  פלוסקוב( 

לסעיף   ודמוקרטית״  החוק.   1״יהודית  יותרבישיבות    53של  כנסת    ביקרו   מאוחרות  חברי 
(  את הנוסח המוצע על כי הוא אינו משמר את ״שני הצדדים של לבניח״כ  מהאופוזיציה )ובראשן,  

הגדרה  זכות לכי פרשנות של ה טענו  הם    54. הגדרה עצמית ושוויון לכל אזרחי המדינה  – המשוואה״  
, תערער את הלגיטימציה כלפי האזרחים הערבים  העצמית של העם היהודי שתיצור אפליה לאומית 

לוקה בכך שהוא    שהוצעכי הנוסח  הם  טענו גם  שהשתתפו בדיוני הועדה  מומחים    55של הזכות. 
ולא מבטא את התפיסה כי המדינה  של מדינת ישראל  מדיר את האזרחים הערבים מהמרחב הסמלי 

   56היא גם ״מדינתם הדמוקרטית של אזרחיה כולם״. 
 

שהרכיבים של זכויות    הייתהש  מן הצד המצדד בנוסח החוק שהוג   והתשובה שניתנה לביקורת ז 
המשוואה״  –הפרט   של  השני  כפי    –  ״הצד  וחירותו,  האדם  כבוד  יסוד:  בחוק  מענה  מקבלים 

גם נציג משרד המשפטים הביע את העמדה כי החוק המוצע אינו יוצר הסדר   57  שהתפרש בפסיקה.
 58.(להצעה שעסק בהתיישבות על בסיס קבוצתי  8בכפוף לצורך לתקן את סעיף  )מפלה ברמת הפרט  

כי ברמה ה  רק היא  אינה מאוזנת,  המדינה    –לאומית  במילים אחרות, מנסחי החוק קידמו עמדה 
   .המחויבת לעקרון השוויוןמאוזנת יהודית, ואילו ברמת הפרט היא מדינה  

 
בעיקרון ההגדרה העצמית    חוק הלאוםהצעת  טיפול של  אשר עלה במהלך הדיונים בחשוב  נושא  

  העצמית של הפלסטינים קרי על זכות ההגדרה    – הוא השלכותיו של החוק על פתרון שתי המדינות  
הבהירו    59בשטחים. בחוק  הפנים  התומכים  לשתי  משתמע  שאינו  מתיימר  באופן  לא  החוק  כי 

 
הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל   ראו למשל:  49
 .  10(, עמ׳  2006)

ת שלא להניח על שולחן המליאה את הצעת חוק  ביטוי נוסף של אותו המאמץ ניתן למצוא בהחלטת נשיאות הכנס 50
. ראו גם: בג״צ 4.8.2018יסוד: מדינת כל אזרחיה. חדשות הכנסת, נשיאות הכנסת דחתה הצעת חוק של סיעת בל"ד,  

 . 24.12.18, פסק דין מיום  זחאלקה נ׳ יו״ר הכנסת 4552/18
    .(2014) המלצות לשרת המשפטים  :עיגון חוקתי של חזון המדינה ר׳ גביזון,   51
 . 22, בעמ׳  26.07.17,  1פרוטוקול מספר    52
שטה( ואת עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת  -)תמנו  46, בעמ׳  12.7.18,  17. ראו גם פרוטוקול מספר  29שם, בעמ׳   53

 )בליי(.   66-67, בעמ׳  26.9.17, 3בנושא פרוטוקול מספר  
 לחובסקי( -)ארז  6, בעמ׳  11.12.17,  9פרוטוקול מספר  ;20, בעמ׳ 26.9.17,  3פרוטוקול מספר  54
  ;שטה( -)תמנו  64, בעמ׳  10.7.18,  15)חנין(. ראו גם פרוטוקול מספר    37-35, בעמ׳  23.10.17,  4פרוטוקול מספר    55

 )ג׳בארין, לבני(.  45-50, בעמ׳ 12.7.18,  17פרוטוקול מספר 
 )רז(.  30.04.18, 20-של הכנסת ה 325ו גם ישיבה )קריב(. רא 49-47, בעמ׳  23.10.17,  4  פרוטוקול מספר  56
 )בקשי(.   36-35, בעמ׳ 26.9.17,  3פרוטוקול מספר  57
 )נזרי(  41, בעמ׳  10.7.18, 15)זנדברג(. ראו גם פרוטוקול מספר  24, בעמ׳  28.11.17,  8פרוטוקול מספר    58
 )ג׳בארין(  46-44, בעמ׳  12.7.18, 17גם פרוטוקול מספר   )ג׳בארין(. ראו 25-21, בעמ׳ 11.12.17, 9פרוטוקול מספר  59
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כי כוונת המחוקק   אפואברור    60להכריע בסוגיה זו, וכי הוא חל רק בשטח הריבוני של מדינת ישראל.
 מחוץ לשטחה. להתמקד באופייה של המדינה פנימה, ולא ביחסיה עם הפלסטינים המצויים    הייתה

 
  ״ שקישר בין מימוש ייחודיותביטוי ספציפי אשר עורר מחלוקת במהלך ניסוח החוק הנו מושג ה״

 הצורך הייעוץ המשפטי לכנסת הביע תהיה לגבי    בלבד.  עם היהודי בין ההזכות להגדרה עצמית ל
נהנה כבר היום  לעשות   מסוג של שימוש במונח זה בהינתן האפשרות לטעון כי המיעוט הערבי 

הנוסח המוצע  לדבריו,    61מדינתית או קהילתית, במישורי חיים כגון חינוך ודת. -הגדרה עצמית תת
בהס כפגיעה  להתפרש  הקיימים.  דעלול  הדגישורים  בחוק  זה,  המצדדים  בהקשר  מושג  כי  , 

מתייחס   ורק  הייחודיות  עצמית  אך  לתת    –  ״לאומית ״ בהגדרה  יש  לו  משמעות  לדבריהם  מונח 
ש  62מצומצמת. זכות להגדרה  העיקרית  מטרתו  מכאן,  אחר  לעם  אין  כי  הנה להבהיר  הסעיף  של 

מנסחי לשיטת  , כי  אפואנראה,    לאומית(.- עצמית לאומית במדינת ישראל )קרי, היא אינה מדינה דו
הגדרה הכרה בזכות לבהכרח    מונע  ו אינוא  לרעיון הייחודיות משמעות מוגבלת, וה עצמם,  החוק  

או קהילתית-פנימית, ברמה התתעצמית   יהודיותמדינתית  זאת,    63., של קבוצות לא  ח״כ  למרות 
סעיף קטן א׳ של הצעת החוק )הגדרת המדינה כבית לאומי  נוסח המופיע בלהסתפק ב  גרמן קראה

  מהווה   מלא של הסעיףנוסח השכן לשיטתה הבו העם היהודי ממש את שאיפתו להגדרה עצמית(,  
ניתן כנראה להבין התנגדות זו, על רקע   64בעות לתוך העיניים של המיעוט״. פעולה של ״להכניס אצ

סעיף   מאוזן של  הבלתי  הגם שסעיף    1נוסחו  כי    1לחוק:  המסקנה  את  מחייב  המשתייכים  אינו 
המיעוט אינם זכאים להגנה על זכויותיהם כפרטים וקבוצה, הסעיף, כמו גם סעיפים אחרים   לקבוצת

הדגשת עוצמת הזכות  קרי, כי הם שומרים על זכויותיהם אלה.    –חרת  בחוק, לא קובע במפורש א
אזרחים  בזכויות  הכרה  בין  יצר  שהחוק  הפער  את  מבליטה  היהודי,  העם  לרשות  העומדת 

 המשתייכים לקבוצות השונות.  
 

עמדות לכאן ולכאן בדבר קיומה  הביעו  מספר מומחים חיצוניים  המיוחדת,    בוועדה  במהלך הדיונים
הרוב   קבוצת  העצמית של  הזכות להגדרה  בין  הקושרת  בדין המשווה  פרקטיקה  לבין    ,מחדשל 

הגדרת המדינה גם כמדינתה של האזרחים המשתייכים  בזכות לשוויון של אזרחי המדינה והכרה בה
סלובניה כמודל  . מומחים משני צדי המתרס הסתמכו בהקשר זה על חוקת מאידך לקבוצת המיעוט

הדגיש את הקשר החזק במצוי בחוקה בין  בעוד ואחד המומחים  .  אתנית  לחוקה של מדינת לאום
הדגיש את העובדה כי החוקה , מומחה אחר  המדינה לבין הקבוצה האתנית הדומיננטית במדינה

   65מעגנת את הזכות לשוויון ואת דבר קיומה של זיקת שייכות בין המדינה לכל האזרחים שלה.
 

בסופו של יום, שאלת הזיקה בין זכות ההגדרה העצמית של הרוב לבין זכויות בני ובנות המיעוט 
בדין הבינלאומי    תמשפטי  חובהגם אם אין    .  לחוק  1אכן ההיבט המטריד ביותר של סעיף  הינה  

המפורשת   ההכרה  בין  של  ב לקשור  העצמית  ההגדרה  לבין הדומיננטית  אתנית  הקבוצה  הזכות 
השוות של אזרחים המשתייכים לקבוצת מיעוט ובזיקתם למדינה, אין זה מקרה כי זכויות  ההכרה ב

סיר חשש משוואה, שתכליתה לה ה שלבדרך כלל בצורבחוקות מדינתיות    מופיעיםהסדרים כאלה  
מנע תביל לאפליה של קבוצת המיעוט, או  תוקבוצת הרוב  לבין  מדינה  בין הקשר המיוחד  כרה בכי ה 

החוקתי להיתפס כבסיס הוגן לחיים משותפים בקהילה פוליטית אחת. מנסחי חוק הלאום  מההסדר  
בחרו בחירה מודעת לחרוג מתנאי המשוואה המקובלת. הם הדגישו מחד את ייחודיות הקשר בין 

שהנה    –העם היהודי למדינת ישראל, אך סרבו לעגן בחוק את עקרון השוויון על בסיס הטענה  
, למימד הסמלי של הדברים ולפגיעה הרגישות לצורכי המיעוט נעדרת  , אךאפשרית מבחינה לוגית

בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.   בלבד,  באופן משתמע  ,כי הוא מעוגן  –  חלק מהאזרחים  רגשותב
מחויבות הם גם סרבו להשתמש בנוסחה המקובלת של ״יהודית ודמוקרטית״, הכוללת בין היתר  

 
של הכנסת   325האוזר(. ראו גם ישיבה  ,)אוחנה, סלומינסקי  41, 34-33, 23-22, בעמ׳ 11.12.17, 9פרוטוקול מספר     60
 )דיכטר(.  30.04.18,   20-ה
 שטה( -)תמנו 46-44, בעמ׳  .1812.7,  17גם פרוטוקול מספר   )בליי(. ראו 33, בעמ׳  11.12.17,  9פרוטוקול מספר  61
 )האוזר(  33, בעמ׳  11.12.17,  9פרוטוקול מספר  62
לקריאה אחרת של דברי ההכנה, הרואה בחוק כקריאת תיגר רחבה יותר על הזכויות הקולקטיביות של המיעוט הערבי   63

 . 21, בעמ׳ 20הערה  לעיל ,ברנדס-בישראל, ראו: הוסטובסקי
 )גרמן(.  35, בעמ׳  27.11.17,  7פרוטוקול מספר  64
  7-4, בעמ׳  26.9.17  3פרוטוקול מס׳    ;יעקובסון וקנטורוביץ()  25-24,  21-18, בעמ׳  18.09.17,  2פרוטוקול מספר     65

 Proceeding from the Basic Constitutional Charter)יעקובסון(. המבוא לחוקת סלובניה קובע כדלקמן:  
on the Sovereignty and Independence of the Republic of Slovenia, and from fundamental 
human rights and freedoms, and the fundamental and permanent right of the Slovene nation 
to self-determination; and from the historical fact that in a centuries-long struggle for 
national liberation we Slovenes have established our national identity and asserted our 

statehood, the Assembly of the Republic of Slovenia hereby adopts 
 Slovenia is a state of all its citizens and is founded on the permanentלחוקת סלובניה קובע כי:    3ס׳  

and inalienable right of the Slovene nation to self-determination. 
 14מיעוטים אתניים בסלובניה ומעניק זכויות גם למיעוטים סלובניים במדינות שכנות. ס׳  לחוקה מגן על זכויות    5ס׳  

 מקנה זכות חוקתית לשוויון. 



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

 

הגנה על זכויות של אזרחים המשתייכים לקבוצת המיעוט, או למצוא דרך לבטא את הזיקה בין ל
ות לזכויות הקבוצתיות המדינה לבין כלל אזרחיה. גם הוראות אחרות של החוק כמעט ולא מתייחס

למעשה, ההוראה הרלוונטית העיקרית בנושא .  מדינתיות או קהילתיות של המיעוט הערבי-התת
לקרוא  גם אם ניתן  , כי  אפואיוצא,    66במעמד שהיה לה קודם. נועדה, כנראה, לפגוע  השפה הערבית  

יות המגיעות משנה מבחינה משמעותית את ההגנות המשפטיות והמעששאינו  חוק  את חוק הלאום כ
הערבים, ישראל  הדרתם משותפות  החוק    לאזרחי  את  ישראל״   שנקרא  בפרויקטמחריף  ״מדינת 

 למדינה במישור הסמלי. םשייכותמחליש את ו
 

 סיכום 
 

ה של ישראל כמדינת לאום אתנית של העם היהודי  ילחוק הלאום מבסס את ההצדקה באופי  1סעיף  
ככל שהיא מתייחסת לנסיבות שהובילו   –הראה כי הצדקה זו על עקרון ההגדרה העצמית. פרק זה 

מעוגנת כדבעי במשפט הבינלאומי ובתפיסות מקובלות של לאומיות    – להקמתה של מדינת ישראל  
יחד עם זאת, הפרק גם מראה כי אין סתירה בין הזכות להגדרה עצמית חיצונית )או   ובניית אומה.

מדינתיות -ית פנימית )או הכרה בזכויות קבוצתיות תתלאומית( של קבוצת הרוב, לבין הגדרה עצמ
או קהילתיות( של קבוצת המיעוט, ובזכויותיהם של כל האזרחים לשוויון מלא ולשותפות מלאה 
הזכות  כי  בחוק  המצויה  הקביעה  את  מצמצם  באופן  לקרוא  יש  זאת  לאור  הפוליטית.  בקהילה 

ית את אופייה של ישראל  תמבחינה חוק  כרעיון המשריין  –להגדרה עצמית ייחודית לעם היהודי  
לגבי זכויותיהם ומעמדם של    כלשהןמנביע מסקנות  ה  כרעיוןלא  כמדינת לאום אתנית יהודית, אך  

 האזרחים הערבים בישראל )או של הפלסטינים בשטחים(.  
 

למרות המשמעות המעשית המוגבלת של הדבר, יש מקום לבקר את הבחירה המודעת של מנסחי  
סטות מנוסחות מפייסות המצויות בחוקות אחרות, ובמסמכים ההיסטוריים המרכזיים חוק הלאום ל

שהתבססו על הזכות להגדרה עצמית של העם היהודי, ולהימנע מלהכיר מפורשות במסגרת חוק 
מדינתיות  -הלאום באופייה הדמוקרטי של המדינה, בשוויון בין אזרחיה ובזכויות הקבוצתיות התת

ת המיעוט )אשר מעוגנות כבר היום בחוק ובפרקטיקה הנהוגות במישורי או קהילתיות של קבוצו
אמנה  על  כמבוססת  תיתפס  הישראלית  החוקה  כי  חשש  מעוררת  זו  הימנעות  מסוימים(.  חיים 

משתפת   ובלתי  הוגנת  בלתי  את    –חברתית  להכשיל  העלולה  מתפיסה  חוק   וי תומטראחת  של 
מדינת ישראל כמדינת  קיומה של    ימציה של עצםהלגיטלשלול את  הלאום: המאמץ להדוף ניסיונות  

 הלאום של העם היהודי.
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