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 "ירושלים דיבורים סביב לה" 

 יעל רונן

 

 

 מבוא  

 יסוד משוריין  -ירושלים בירת ישראל: מהצהרת כנסת לחוק .1
 

 1948-1950הצהרת הכנסת, 
 1967החלת הריבונות במזרח ירושלים,  

 1980יסוד: ירושלים בירת ישראל,  -חוק
 2018יסוד: הלאום, -חוק

 
  3ישראל": פרשנות המונחים בסעיף "ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת  .2

 יסוד: הלאום -לחוק
 

 "ירושלים השלמה והמאוחדת" 
 "בירת ישראל" 

 

 סיכום 

 

 

 אמבו
 

היהודי    –ישראל   :יסוד-חוקל   3  עיףס העם  של  הלאום  "מדינת  הלאום"(  יסוד-חוק)להלן  קובע : 
על ירושלים  פעם השלישית שהכנסת הכריזה ה זוש"ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל". 

ישראל,   ירושלים בירת  יסוד-חוקב  1סעיף  של    לנוסחו זהה  של הסעיף    ונוסחוכבירתה של מדינת   :
  מדוע מצא המחוקק לנכון להכריז שלוש פעמים על ירושלים .  ירושלים"( :יסוד-חוק)להלן "  ישראל

האם הכוונה לעיר העתיקה,   -השונות    אותה "ירושלים" אליה מתייחסות ההכרזות שטחה    מה וכבירה?  
הראשון  חלקו    עיר המנדטורית, לשטח השיפוט של עיריית ירושלים או אולי מעבר לכך?שטחה של הל

את   מתאר  הפרק  הכנסת  הפוליטי    הרקעשל  של  ההכרזות  ירושלים  לשלושת  מעמד  כבירת  בדבר 
 של הפרק מוקדש להבהרת המשמעות של המונחים המופיעים בסעיף.השני חלקו  .המדינה

 

 

 

 

  בירושלים.    ;קדמי "שערי מדע ומשפט"פרופסור חבר, המרכז הא לזכויות אדם, האוניברסיטה העברית  מינרבה  מרכז 
 (. 1980ביולי  15)  3683כותרת המאמר לקוחה מדבריו של חבר הכנסת אורי אבנרי )מחנה שלי(, דברי הכנסת ישיבה שנז  
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 משוריין   יסוד-חוקמהצהרת כנסת ל  ירושלים בירת ישראל:  .1
 

לאחר שמעמד  אף  ,  יוזמות חקיקה לקביעת מעמדה של ירושלים כבירה עלו פעמים רבות במהלך השנים
-הצהרה ב פעולה פורמלית של הכנסת:להביאו  יוזמות האלו  שלוש מ  במשפט הישראלי.זה כבר עוגן  

שמעולם לא היה ספק בדבר המשותף ליוזמות השונות הוא  . 2018-וב  1980-ושני חוקי יסוד, ב, 1950
במחלוקת פוליטית   ועודנהה שהיתה  מעמדה של העיר בסוגייבכולן נכרך  , אך  מעמד ירושלים כבירה

ביןעזה ופנים-,  והיא  מדינתית-לאומית  בשטח.,  ישראל  של  לבצר   ריבונותה  ניסו  השונות  היוזמות 
עמדות מסוימות בנושאים אלו. כך התגלגלה קביעה בעלת תוקף הצהרתי בלבד מהחלטת כנסת שאינה  

משפטית  מחייבת למבחינה  בכדי  ,  משוריינות.    יסוד -חוקהוראה  הסדרים שהוראותיו  זאת,  לעומת 
פרק זה מתחקה אחר  השלכות משפטיות ישירות נקבעו לגבי ירושלים בחקיקת משנה.    קונקרטיים בעלי 

   השתלשלות העניינים שהביאה לכך.

 1948-1950,  הצהרת הכנסת 

שהמשך  על ידי ההערכה הציונית  ההנהגהמדיניותה של בשני העשורים שקדמו לקום המדינה עוצבה 
מדינית   בריבונות  מותנה  היהודי  היישוב  של  ספציפי קיומו  ובאופן  ישראל,  מארץ  בחלק  לפחות 

(  1936-)שחקרה את הסיבות למרד הערבי שפרץ באגב התכנסותה של ועדת פיל , 1937-בבירושלים. 
תנועה הציונית למסקנה שהתביעה נהגת הארץ ישראל בין שתי מדינות, הגיעה ה  לחלק את והצעתה  

, כך  חלוקה של ירושליםת. לפיכך היא הציעה  לאומי- ביןלא תזכה לתמיכה    ארץ ישראלריבונות בכל  ל
חלקה אילו  ובירתה של מדינה יהודית,  יהיה  ,  , שבו אין מקומות קדושיםשל העיר  מערביהחלקה  ש

,  1947-ב  1תחת שליטה בריטית.   יוותרי, לרבות העיר העתיקה והמקומות הקדושים,  שעל העיר  המזרחי
ההנהגה הציונית  השלימה  ,  מהעיר  בחלקולו  ת בריבונות יהודית  לאומי- ביןהתברר שאין תמיכה  כאשר  

לאחר מלחמת העצמאות, אך    2הקמת מדינה יהודית. תמיכה בהוא תנאי הכרחי ל  בינאום העירכך שעם  
לבינאום   ישראל מההסכמהנסוגה ממשלת בין ישראל לבין ירדן, בפועל נחלקה בעיר כאשר השליטה 

  3.העיר

קצותיו:ינ  ישראל משתי  בחבל  להחזיק  אחד,   סתה  על    היאמצד  ויתרה  הריבונות  לא  שאיפות 
משום  .  בראש ובראשונה בעיר העתיקהו,  ירושליםבא"י המנדטורית כולה ובמסגרת זו  —לשתינהבפ
נוכח תוצאות    ואף הכריזה עליה כמבוטלת בירושלים  ,נמנעה מלהסתמך על החלטת החלוקההיא  כך  

  במידה מסוימת על החזקתה בפועל בחלקה המערבי של העיר ישראל הסתמכה  תחת זאת, 4המלחמה. 
טענת ירדן לריבונות בחלקה המזרחי  ל ישראל  התנגדה  בה בעת  .  ישראל כדי לבסס את טענתה לריבונות

ממשלת  ,  המתח בין עמדות אלונוכח . בפועל ה קהחזעל  הסתמכה שטענה זו גם היא אף על , של העיר
על   עירבריבונות  והעדיפה לבסס את ה  5, ברורה לגבי ירושליםפומבית  נקיטת עמדה  מנמנעה  ישראל  

מעשיים   צעדים  המערבית  העירבשטח  שליטתה  חיזוק  ל ידי  או  המפה קצוות  שני  ב  ."היהודית" 
היו   אחרות:הפוליטית  חירות  עמדות  בעיר טענה    סיעת  גם  ריבונות  ובמופגן  לדרוש במפורש  שיש 

כחלק מהסדר המבוסס על שותפות כולה  שיש לבנאם את העיר    טענו  סיעות מפ"ם ומק"י.  ההעתיק
 . ערבית במרחב כולו-יהודית

עשתה שכן כבירתה,  א כלל, חלק ממדינת ישראלמעמדה של העיר כ לביסוס הצעדים את , על רקע זה
הניתן  הממשלה ככל  נמוך  פרופיל  על  שמירה  לאחר  ,  1948באוגוסט    2-ב.  תוך  כניסה הכשבועיים 

בדבר   כשר הביטחון שני מנשרים בתפקידו  , פרסם דוד בן גוריון  לתוקף של הפסקת האש בירושלים
, שכלל את  המשפט הישראלי על "השטח המוחזק"החיל את  המנשר הראשון  .  בירושליםצה"ל  שלטון  

המערביים ומבואותיה  מסביבותיה  חלק  העיר,  של  עם   "מרביתה  ירושלים  את  המחברות  והדרכים 
 

1  Motti Golani, ‘Jerusalem’s Hope Lies Only in Partition: Israeli Policy on the Jerusalem 
Question, 1948-67’ (1999) 31 International Journal of Middle East Studies 577, 579 . 

ירושלים החצויה  "  1967– 1947עמדת הנהגת היישוב ומדינת ישראל בשאלת ירושלים,   מוטי גולני "ציונות ללא ציון?  2
 (. 1994)אבי בראלי עורך,   34, 30 1967– 1948

תושבים, לא אזרחים: ישראל וערביי מזרח ירושלים,  . אמנון רמון בהשתתפות יעל רונן  2לפרטים ראו גולני, לעיל ה"ש    3
2017-1967 32 (2017 .) 

 (. 1949בדצמבר    5)  221כרך ה     בן גוריון, דברי הכנסת 4
  103  35" קתדרה  1949הפיכת ירושלים למקום מושבה הרשמי של ממשלת ישראל בשנת    –אורי ביאלר "הדרך לבירה    5
(1985 .) 
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בשטח המוחזק "גוריון מושל צבאי -מינה בן השני מנשר ב 6כאמור במפה שנספחה למנשר.  "השפלה
ירושלים הישראלי  כלומר    7. "של  כחלק כשלעצמה  החלת המשפט  העיר  את מעמדה של  לא קבעה 

ישראל. בפברואר    2-בירושלים.  בבית המשפט העליון  מושבו של  נקבע    1948בספטמבר    8ממדינת 
שבועיים   9. ""ירושלים אינה עוד שטח כבוש, מהטעם שגוריון את תפקיד המושל הצבאי-בןביטל    1949

הנשיא הראשון  ו  ,את ישיבתה הראשונה בירושליםכאסיפה מכוננת  קיימה הכנסת הראשונה  לאחר מכן  
 .קיימה הכנסת את ישיבותיה בתל אביב. בהמשך אמונים בעירהצהיר 

הציע חבר הכנסת דאז מנחם בגין   ,1949באמצע פברואר    ,כבר בישיבה הרביעית של האסיפה המכוננת
 10קבע ש"מקום מושבן של האסיפה המכוננת והממשלה הוא בירושלים הבירה".תשחוקת המעבר  

אשר תכבול את ידי    ,מחקיקה מכריעה ומרחיקת לכםשיש להימנע  בטענה    הממשלה התנגדה להצעה
מחלישה   שהיאהיתה  להצעה    התנגדות נוספת  11.)העתידית( בגיבוש מדיניות מעשיתממשלת הקבע  

בסופו של    12את עמדתה של ישראל "בימי סכנות של אינטרנאציונליזאציה לירושלים או חלוקתה". 
האסיפה  הדיון החוקה  החליטה  לוועדת  הנושא  את  להעביר  הקמת   ,המכוננת  לאחר  בו  תדון  אשר 

  13.ת הקבעממשל

יוזמות התחדשו  כאשר באו"ם  ובמיוחד   194914ם במאי  "לאחר קבלת ישראל לאופני הדברים השתנו 
א רק ליצור עובדות בשטח שיכשילו יוזמות כאלו אלא  התחושה שיש ל  גברהבישראל  ו  ,בינאום העירל

להדיפתןגם   פומביים  צעדים  גוריון    15.לנקוט  בן  זאת,  לעם  מעשיים  בכר  המשיך  לביסוס צעדים 
 .על פני חקיקה ,כגון העברת משרדי הממשלה לעיר ,השליטה בעיר

בעת שבאו"ם כבר התנהל משא ומתן אינטנסטיבי על הצעת החלטה בנושא ירושלים,   ,1949בנובמבר  
  16נוסחה: , ש1949- את הצעת חוק ירושלים הבירה, תש"יהגישה סיעת החירות 

בירתה הנצחית של האומה ובירת המדינה.   -פירושים: בירת ישראל    -  . בחוק זה1
גבולות השטח העירוני שנקבעו לפי חוק העיריות והיו קיימים    -גבולות ירושלים  

ה )יום  תש"ח  באייר  ה'  ירושלים   1948במאי   14-ביום  הכותל    -(.  הבית,  הר 
 המערבי וכל השטח העירוני משני עברי החומות. 

 ירושלים היא בירת ישראל. -. הבירה 2

 – . המושב3

הדין העליון, הממשלה ומבקר    )א( מושבם הקבוע של נשיא המדינה, הכנסת, בית
 בירושלים.  המדינה הוא

משרדי ורוב  הכנסת  המדינה,  נשיא  מושב  )ב(  ירושלימה הממשלה  יועבר  ם 
 בהקדם האפשרי. 

 

 . 66(  1948באוגוסט  2)  12, ע"ר 1שלטון צבא ההגנה לישראל בירושלים, מנשר מס'  6
 . 67(  1948באוגוסט  2)  12ע"ר  ,2שלטון צבא ההגנה לישראל בירושלים, מנשר מס'  7
, מצוטט אצל נתנאל לורך "בן גוריון וקביעת ירושלים כבירת ישראל:  1948בספטמבר    26מכתב בן גוריון לדב יוסף,    8

(. ההבחנה בין החלת  1989 )חגית לבסקי עורכת,  ירושלים בתודעה ובעשיה הציונית שאלה מורכבת ואישיות רבת פנים"
 .  1981-המשפט לבין הכרזת ריבונות עלתה שוב כאשר נחקק חוק רמת הגולן, התש"ם 

 . 8לורך, לעיל ה"ש  9
(. להצעה הצטרפה החזית הדתית המאוחדת, מפי חבר הכנסת הרב א' ח'  1949ואר  בפבר  16)  44דברי הכנסת ישיבה ד     10

 . 45– 44צוובנר, שם, בעמ'  
 . 44שר החוץ משה שרתוק, שם, בעמ'   11
 . 45ב' רפטור )מפ"ם(, שם, בעמ'   12
לה חדת לאחר שתוקם הממשהחוקה ומחליטה להקדיש לבירור הענין ישיבה מיו "האסיפה מעבירה את השאלה לוועדת   13

. לאחר הקמת הממשלה החליטה הוועדה לדון  46שם, בעמ'    ".החוקה בשאלה זו   וחשבון ועדתהקבועה ולאחר שיוגש דין  
רפאלקס )יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט(, ישיבה  -בשאלה במשותף עם ועדת החוץ והביטחון. עדכון חבר הכנסת נחום ניר

 (. 1949במאי  18) 585לב 
14 es 273(III)UN General Assembly R ,11  1949במאי . 
 (. 2016) 199–198,  183( 2כה) מחקרי יהודה ושומרוןיוסי גולדשטיין, "בן גוריון וירושלים"   15
- (. באותה העת כבר וועדת החוקה כבר החליטה להימנע מאימוץ חוקה. ב 1949בנובמבר  9) 25דברי הכנסת ישיבה פג   16

ייקבע שהמשפט הישראלי חל על אותו חלק של ירושלים שנמצא בידי ישראל, וכן  הציע בגין שבחוק    1949בנובמבר    22
להכריז "קבל עם ועדה כי כאשר יבוא יום וירושלים כולה תשוחרר... אזי יוטלו החוקים הללו על כל עיר הבירה, גם על  

בנובמבר    22)   135יבה פח  בהצעה המקורית. יש  5החלק הקדוש ביותר של ירושלים". נוסח זה נראה משקף את כוונת סעיף  
1949 .) 
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 שטח ירושלים אינו ניתן להגבלה או לחלוקה. -. השטח 4

השיפוט  5 שטח  לנגוע    - .  מבלי  לישראל  כולה  ירושלים  הוחזרה  לא  עוד  כל 
בריבונות ישראל על בירתה ובזכות הכנסת לחוקק חוקים לירושלים כולה, יהיו 

ה החלק  על  חלים  רשויותיה  וצווי  ישראל  ירושלים  משוחחוקי  של  אשר   -רר 
 .הנשק העברי מגן עליו 

 .הממשלה ממונה על ביצוע חוק זהראש  –. ביצוע 6

נחישות  מסר תקיף בדבר  באמצעות    , לבנאם את העיר  לאומי-ביןהחוק המוצע נועד להדוף את הלחץ ה
שלוט  לדרישתה  להלכה ולמעשה בירושלים שבשליטתה, ובדבר  ריבונותה  של ישראל בדבר  כוונותיה  

גם בזירה הפנימית  17. גם בעיר העתיקה ייחס לחוק המוצע חשיבות  מוסדות הכיוון שלדבריו  ,  בגין 
 לסגת האפשרות  את    הממשלהממונעת  קבלת החוק היתה    18.לבינאום העירהסכימו    רשמייםהיהודיים  ה

ושליטה על תביעת ריבונות  לוותר  או    ,מהשטח שבשליטה ישראלית )בלא אישור הכנסת בחקיקה(
 .  שלטון המנדטעל ידי ה תשטחה של העיר כהגדרבפונקציונלית מלאה 

אשר קבע את מושבם הקבוע של מוסדות    3סעיף  מעשיות, נוכח  לכאורה היו לחוק המוצע השלכות  
הכרזה על מושב קבוע אינה  אך לירושלים.  של משרדי ממשלה  חובת מעברהטיל המדינה בירושלים ו

כזו, מבלי ש  מחייבת )ואולי אף מקלה על הימנעות בפועל מישיבה  הדבר  ישיבה בפועל בירושלים 
השאירה מרחב פעולה   החובה להעביר את המוסדות "בהקדם האפשרי"ו  ,זכות(הויתור על  יתפרש כו

היה האתגר   ושל משרד החוץ, שלגבילירושלים  לא חייב את המעבר  המוצע  ניכר. יתר על כן, החוק  
לוועדת החוקה, אשר היתה הועברה  גם הצעת החוק הזו    19ת. לאומי- ביןהקהילה המול    הגדול ביותר 
 20הכרעה לגבי הסדרת מעמדה של ירושלים. המופקדת על 

  הודיע   ,ירושליםבינאום  לה  בהצעהתנהל דיון  או"ם  הבעצרת הכללית של  בשעה ש,  1949  בדצמבר  5-ב
"ירושלים היהודית היא חלק אורגאני ובלתי  ומבוטלת", ש"בטלה    שהחלטת החלוקה  בן גוריון בכנסת

אין אנו מעלים על דעתנו שארגון האו"ם ינסה לעקור את ירושלים ממדינת  "ש ונפרד של מדינת ישראל"  
שב יוהדיון הסתיים בהצהרת    21בירת הנצח של ישראל". ב  – ישראל או לפגוע בריבונותה של ישראל  

בשום צורה    זרישראל ואין להטיל עליה שלטון  נפרד ממדינת    בלתיהכנסת ש"ירושלים היא חלק    ראש
, הותירה  ת ראש הממשלההודע  22".ישראל -. זוהי דעתה והודעתה של הכנסת הראשונה למדינתואופן

לאחר  ספק זה הוסר כשבוע מאוחר יותר.    23. סטוריתיאו ה  תבירה מדיניהיא  ירושלים    אםספק    לכאורה,
ממשלת הקשיחה  24, בינאום טריטוריאלי מלא של ירושליםלשקראה   303  החלטהשל באו"ם אימוצה 

ישראל היתה ותהיה רק בירה  -"למדינת :ראש הממשלה בכנסתבהכרזת  בין היתר    25, ישראל את עמדתה
יוסף שפרינצק ש"הכנסת כמעט כולה   יושב הראש בתום הישיבה הכריז    26ירושלים הנצחית".   –אחת  

  27הממשלה". -מאוחדת בעיקר הדברים של ראש

, בין היתר בהסתמך על 303החלטה  נוכח   בשבועות שלאחר מכן דנה הכנסת בשאלה כיצד יש לפעול
אך רוב הדוברים,   28הדגישו את הצורך בחקיקה הפגנתית.היו מפלגות ש.  החוק של סיעת החרותהצעת  

 

 (. 1949במארס  8) 66– 65דברי הכנסת ישיבה ח   17
 /(1950בינואר  23)  604דברי הכנסת ישיבה קח   18
ויוסי כץ, "העיכוב במעבר   קובלסקי-ראו אופירה גראוויס  1953לגורמים שעיכבו את מעבר משרד החוץ לירושלים עד    19

 (. 2001)  131,  140 קתדרהבשנות החמישיים של המאה העשרים"  משרד החוץ לירושלים כבבואה למעמד העיר
 (. 1949בנובמבר  22)  136דברי הכנסת ישיבה פח   20
 (.  1949בדצמבר  5) 221דברי הכנסת ה ישיבה צג  21
 , מפי היו"ר י' שפרינצק. 226שם, בעמ'  22
 . 8לורך, לעיל ה"ש  23
24  UN General Assembly Resolution A/RES/303(IV), 9 December 1949  החלטה את   303.  מאמצת 

איזור 1947בנובמבר    29-מ  (III)181החלטה   לפיה  במערב   ,  כרם  עין  בדרום,  לחם  בית  במזרח,  דיס  )מאבו  ירושלים 
 ושועפאט בצפון( יהיה גוף נפרד תחת שליטה אפקטיבית של האו"ם )"החלטת החלוקה"(. 

( 2018)   29  עיונים"  1949בדצמבר    9ואסף זידלר, "ניצחון הצהרתי: החלטת האו"ם על בינאום ירושלים מ־  דרור-אלעד בן  25
162  ,180 . 

בדצמבר. עם זאת,    10-(. הודעה זו שיקפה החלטת ממשלה שהתקבלה ב1949בדצמבר    13)   282נסת ו ישיבה צו  דברי הכ  26
את ההשלכות המעשיות של מעמד העיר כבירה הציג בן גוריון כעניין לקוני של "חזרת" הכנסת לירושלים נוכח סיום נוכח  

 . 8הקרבות. לורך לעיל ה"ש  
 . 287שם, בעמ'  27
.  606( יעקב גיל, שם, בעמ'  1950ינואר    23)  6059יוסף ספיר, הציונים הכלליים, שם, בעמ'. פרץ ברנשטיין, ישיבה קח    28

 (.  1950בינואר   4) 447השלמה". ישיבה קג  ולא ל"ירושלים הצעתם של הציונים הכלליים התייחסה ל"ירושלים" 
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כאמצעים במאבק   הכרזהבחקיקה או אפילו  בשימוש  התנגדו לדחו נחרצות את בינאום העיר,  אף ש
  חוקצעת הסברו שה חלקם 29,סברו שחוק יהווה מעשה התגרות מזיקרובם  .  תלאומי-ביןהיוזמה הנגד 

אחרים התנגדו מהטעם    31. ומשום כך היא מבטאת חולשה  30על מה שאמור להיות מובן מאליו   ה מכריז
הכרזה על שסברו  התנגדות נוספת היתה מצד אלו ש  32. לדון במעמדהאין  כלל  שירושלים כה קדושה ש 

 שטחים שאינם בשליטת ישראל.  ריבונות בויתור על תביעות לתשתמע כו ירושלים בריבונות 

מפלגות האופוזיציה העיקריות דרשו  .  לגבי המהותלא רק לגבי האסטרטגיה אלא גם  הדעות נחלקו  
ראש הממשלה בן גוריון ושר החוץ   33שישראל תכריז בבירור על דרישתה לריבונות בעיר העתיקה. 

ואולי    34(, על המקומות הקדושים )בינאום פונקציונלי  לאומי-ביןלפיקוח  לעומת זאת, היו מוכנים  שרת,  
השתמש בביטוי  ,  ריבונותזכותה של ישראל לבדבר  בדבריו    ,. בן גוריוןלוויתור יותר מרחיק לכתאף  

  35.)כלומר המערבית(  "ירושלים היהודית"

והביטחון  ועדת   החוץ  וועדת  ומשפט  חוק  הסדרת מעמדה של  החוקה,  לדון בשאלת  הופקדו  אשר 
בדבר היות ירושלים בירת ישראל. לגישת הוועדות, לא היה טעם הציעו להסתפק בהצהרה    ירושלים
  מדינתנו היתה ותהיה" -"בירתשאין ספק  ו,  חוק אינו יכול לחייב ארגון מחוץ למדינהשהרי    בחקיקה,
   36של מוסדות המדינה.בעיר הבנייה להחיש את הוועדות סברו שההצהרה נחוצה על מנת  .ירושלים

-ביןשאלה אם במישור ה הביטאה שוני בעמדות בשני הקשרים. האחד,  לגבי המהלך הראוי  המחלוקת  
שאלה אם ראוי לכבול את ידי הממשלה על ידי דבר  היש לפעול באופן לעומתי או לא. האחר,    לאומי

סבר ש ראש הממשלה בן גוריון  מחלוקת הן על צורה, הן על תוכן.  לחקיקה. שני ההקשרים התלכדו  
שעם  "העובדה היסודית"   תציין אתסטוריות אלא  ישאיפות או מגמות התכלול  שלא    ,שדי בהצהרה

חייב מעשים הנובעים מעובדה  ת, ושבה להיות בירת ישראל  ירושלים  ישראל   מדינת  ה על הקמתהכרזה
הבדלי   38המצב הרצוי.על  ויצהיר  מהכרה במציאות  שיחרוג    חוק  לחוקקראוי  שבגין  לעומתו סבר    37. זו

שלמה". בגין שב ודרש לקבוע בביטוי "ירושלים הבין היתר במחלוקת על השימוש  הגישות התבטאו  
המדינה כבירת  "השלמה"  ירושלים  של  מעמדה  ה  את  במסגרת  ויתורים  לסכל  מנת  ומתן  על  משא 

עת   אותה  המילה    39. דןרימלך  עבדאללה  עם  שהתנהל  להוספת  התנגדו  בדיון  המשתתפים  רוב 
להימנע מגישה   כדי  , אלאריבונות במזרח העירלדרישת המתוך התנגדות  כאמור, לא  אך    40, "השלמה"

 

( הסביר את התנגדותו להצעתו 1950בינואר    4)   423אברהם חיים שאג )החזית הדתית הלאומית(, דברי הכנסת ישיבה קג    29
במטאפורה שרמזה על חשש שתביעה אגרסיבית תיענה בתביעה אגרסיבית נגדית מצד ירדן. חבר    1949של בגין בדצמבר  

אהרונוביץ ממפא"י טען שלו הכריזה ישראל על ירושלים כבירה, המערכה באו"ם היתה רק מחריפה, דברי  הכנסת זלמן  
(. שלום מביא מדברי משה שרת בישיבות מפא"י על כך שהעמדה הבינ"ל הוחרפה 1950בינואר  2) 394הכנסת ישיבה קא  

תחלנו לכתוב ולנאום ולדבר על ירושלים כבירת כי "הגורם הראשון זה אנחנו בעצמנו , בזה שעוררנו את שאלת הבירה , וה
". זכי שלום "מאבקה של מדינת ישראל לסיכול החלטות עצרת האו"ם על בינאום ירושים בשנות החמישים"  מדינת ישראל

 . 93–82, וראו גם 78–77
,  603–602ובטחון, דברי הכנסת ישיבה קח  -חוץ-בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לענייני  רפאלקס-נחום ניר  30

ובטחון, שם,  -חוץ-חיים בן אשר בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לענייני כנראה לא: (. 1950בינואר     23)   605
 . 609בעמ'  

( י' ספיר, הציונים הכלליים. א' כהן, המפלגה הפרוגרסיבית, שם, בעמ'  1949בדצמבר    5)  223דברי הכנסת, ישיבה צג    31
ציון דינבורג )מפא"י( אמר שירושלים אינה זקוקה לחוק, שהרי ישראל וירושלים חד הם, ומעשה  -. חבר הכנסת בן223

להביא לידי כך שירושלים תמלא   זהותה של ירושלים עם ישראל:חקיקה יוריד מערכה של העיר. מנגד, טען, יש "לבצע את  
  418שיתן לנו את הזכות לזהותה שוב הזדהות גמורה עם ישראל". ישיבה קג   ,אותו תפקיד גדול בחיי המדינה ובחיי העם

ורשות  . חוסר הביטחון המשתמע מההחלטה להעביר את המוסדות הוזכר מפ444(. בן גוריון, שם, בעמ'  1950בינואר    4)
 . 83בעמ'  29על ידי שרת, שלום, לעיל ה"ש 

 , שם.  29אברהם חיים שאג, לעיל ה"ש  32
מפ"ם דרשה את פיתוח העיר כדי להבטיח את מעמדה של ירושלים כבירה, תוך הדגשה שאין להתפשר על "החזרתה    33

(.  1949בדצמבר    13)   282אהרן, ישיבה צו  -ישראל ולעם ישראל". יצחק בן  מחולקת, למדינת  של ירושלים כולה, הבלתי
. הוחלט להעביר 446( עמ'  1950בינואר    4. הצעת סיעת תנועת החרות, ישיבה קג )284בגין בשם סיעת חירות, שם, בעמ'  

 את ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. 
את סקירתו הוא סיכם בכך ש"מנוי וגמור עמנו, לשמור   ח:  , כרך380(  1950בינואר    2שר החוץ משה שרת, ישיבה קא )  34

 על מעמד ירושלים כבירת ישראל" לצד הנכונות לפיקו"ח או"ם על שמירת המקומות הקדושים 
 בדצמבר(.  5)  221(, דברי הכנסת ה ישיבה צג 1949בנובמבר  8)  15דברי הכנסת ישיבה פב  35
  23)   602-603ובטחון, דברי הכנסת ישיבה קח -חוץ-והוועדה לעניינירפאלקס בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט  -נחום ניר  36

 . 609ובטחון, שם, בעמ'  -חוץ-חיים בן אשר בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לענייני (. 1950בינואר 
 . 611שם, בעמ'  37
 . 604מנחם בגין )תנועת החרות(, שם, בעמ'   38
פ"ם, אך בהיעדר תמיכה בהצעתה היא נמנעה מהגשת הסתייגות ברוח  . עמדה דומה הביעה סיעת מ608, 604שם, בעמ'   39

 . 608אהרן, שם, בעמ'  -זו ונמנעה בהצבעה על נוסח ההצהרה. חבר הכנסת יצחק בן
 בדברי הכנסת אין תיעוד של פרטי ההצבעה. 40
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היו    41ירושלים השלמה. אם  צורך בתוספת כי אין ירושלים בלתי  סברו שאין  חלק מהסיעות  .  לעומתית
 .  ולא רצו לסכל פרשנות זו, בפועל גם מי שפירשו את ההצהרה כמתייחסת לחלק שבידי ישראל

את   לאמץ  הוחלט  הכנסת  חברי  רוב  הוועדות  בהצבעת  שהציעו  ההצהרה 
 42:, שלשונהלכנסת

 ;ישראל שבה ירושלים להיות בירתה הואיל ועם הקמת מדינת

לשיכון   שגרמו  המעשיים  והקשיים  ומוסדות הואיל  הכנסת  של    זמני 
הממשלה במקום אחר הוסרו ברובם, והממשלה מבצעת העברת מוסדותיה 

 ;שליםלירו 

 ( תש"י  בכסלו  כ"ב  ביום  החליטה  והכנסת  על  ( 1949לדצמבר   13הואיל 
 ; ומאז היא מתכנסת שוב בעיר הבירה ,החזרת הכנסת לירושלים

הממשלה מושב  לבניני  במהרה  שיוגש  רצונה  הכנסת  והכנסת   מביעה 
 .ידי הממשלה )הקריה( בירושלים, בשטח שהוקצה לכך על

,  הודעת ראש הממשלה כמו    :שהובילה אליה  הצעת החוקמטרתה המקורית של   בהצהרה זו "אבדה"
 ה לא היה בה משפטית  אך מבחינ  .ת לאומי-ביןכלפי הקהילה הברורה  עמדה  טאה  יהצהרת הכנסת ב

הממשלה  של  המדיני  הפעולה  חופש  את  להגביל  לעשות  כדי  ביקש  שבגין  כיוון  ראשית,  .  כפי 
הממשלה על  של  לסמכות  נגעה    ולא  ,הקובע את סמכותה של הכנסתחוק  מכוח  שההצהרה לא היתה  

ה(  המדינ  היותה של ירושלים בירת ישראל )וחלק משטח  43. את הממשלה  החייבהרי שהיא לא    ,פי חוק
הוטל בדין  בכל מה שלא השיורית הביצוע בהודעת הממשלה, אשר היא בעלת סמכות רק נותר מעוגן  

ולא יצרה חובה   קייםהמוגבלת לתיאור המצב  היתה  ההצהרה  מבחינת תוכנה  שנית,    44על רשות אחרת. 
ולא היתה לשון ההחלטה עצמה מעומעם  אפילו בהקשר של העברת המוסדות לירושלים.    של ממש

ממילא לא היתה לא היה רב, כיוון ש  ההצהרה גם מבחינה פוליטית ערכה של  אלא חובת השתדלות.    בה
פנים ובירתה.  מדינתית  -מחלוקת  ישראל  ממדינת  חלק  ירושלים  של  היותה  עצם  הסוגייה אך  על 

ישראל לגבי העיר העתיקה    –  העיקרית שבמחלוקת לקו   ים אחריםשטחומהות תביעתה של  מעבר 
 ריקות. די יוזמי המהלך ותומכיו יצאו בידיים  .בהצהרהלא נזכרה   – )"הקו הירוק"( שביתת הנשק 

 1967  , החלת הריבונות במזרח ירושלים 

המשפט הישראלי  החילה ממשלת ישראל את    1950– 1948כפי שתואר לעיל, בשורת צעדים בשנים  
היא  מכן  לאחר  אך  בפומבי,  הכחשתה  ואף  ריבונות  על  מהכרזה  הימנעות  תוך  ירושלים  במערב 

ביוני    27-ב.  התרחש לאחר מלחמת ששת הימים  התייחסה לריבונות כעובדה מוגמרת. מהלך דומה
  45. 1967-(, תשכ"ז11התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט )תיקון מס'    1967

ב לפקודה, לפיו "המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בכל שטח  11  עיףהתיקון הוסיף את ס
 עיף ישראל שהממשלה קבעה בצו". באותה העת תוקנה גם פקודת העיריות על ידי הוספת ס -של ארץ

 עיף הסמיך את שר הפנים להרחיב את תחומה של עירייה פלונית בהסתמך על צו כאמור בסאשר  א,  8
)"הצו    1967-( מ1צו סדרי השלטון והמשפט )מס'  למחרת התיקון פרסמה הממשלה את    46ב החדש. 11

שכלל אזורים ממזרח, מצפון ומדרום לירושלים שטח  , באמצעות נקודות ציון,  תיארהצו  .  הממשלתי"(
המשפט, המערבית )ואשר מקובל לכנותם, וכך ייעשה גם כאן, "מזרח ירושלים"(, אשר בהם יחולו  

בה בעת השתמש שר הפנים בסמכותו על פי התיקון לפקודת העיריות     47פוט והמינהל של המדינה. השי
 צו הממשלתי שנקבעו ב  , באמצעות אותן נקודות ציון והרחיב את שטחה העירוני של עיריית ירושלים

 

ה על ידי דוד".  מור )הלוחמים( הבהיר שלגישתו "השם ירושלים חופף את כל העיר, אשר נכבש-חבר הכנסת נתן ילין  41
(. עמדה דומה לצד הצעה לשינוי נוסח שיגשר על העמדות השונות הביע אליהו  1950ינואר    23)  610דברי הכנסת ישיבה קח  

 . 611אלישר )הספרדים(, שם, בעמ'  
 . 606שם, בעמ'  42
דנציגר "חיזוק מעמדן של הח  1.8.1976  21.422הנחיית היועץ המשפטי    43 יורם  לדיון ראו    –לטות הכנסת  )התשל"ו(. 

 כיצד?"  –( וביקורתו: יורם דנציגר "חיזוק מעמדן של החלטות הכנסת  1982)  221– 220,  212לד    הפרקליטחלק א   כיצד?"
 .  413לד  הפרקליטחלק ב 

 הממשלה.  יסוד:-לחוק 32כיום, ס'   44
 . 74, ס"ח  1967-(, התשכ"ז11חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט )תיקון מס'  45
 . 74, ס"ח  1967-( התשכ"ז6יקון פקודת העיריות )מס'  חוק לת 46
 . 2690, ק"ת 1967- ( התשכ"ז1צו סדרי השלטון והמשפט )מס'   47
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ירושלים"( ירושלים והשטח הפך    בעקבות צעדים אלו,  48. )"אכרזת  המשפט הישראלי הוחל במזרח 
עיריית לחלק   ממשתמע,  וב,  ירושלים  מתחום  שאין  הבירהלחלק  האו"ם  למזכ"ל  הודיע  החוץ  שר   .

בית המשפט פסיקת  על פי  עם זאת,    49סיפוח אלא אינטגרציה מנהלית ועירונית.   בצעדים אלו משום 
"מעשה ריבונות מובהק מצד המדינה כדי שיהא המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, החקיקה והצו היוו  

זה".  על שטח  חל  מ  50הישראלי  ירושלים  ובאכרזת  בצו הממשלתי  על  השטח שהוגדר   70-כשתרע 
שטח או  הירדני  העירוני  השיפוט  שטח  העתיקה,  העיר  לגבולות  מעבר  הרבה  שלקמ"ר,  עיריית   ה 

 תחת שלטון המנדט. ירושלים

התנהל בממשלה ולא  יש צורך בחקיקה  ריבונותה של ישראל  חיב את  על מנת להרהדיון בשאלה אם  
ואחרים  הניע אחדים מהשרים לדרוש חקיקה,    לאומי-ביןהחשש מלחץ  ,  1950–1949-ב  כמובכנסת.  

די בצו המחיל את המשפט הישראלי    , שיזם את החקיקה,שר המשפטיםלה.  להתנגד    – סבר שלא 
תהיה מוגבלת על ידי דיני  אלא יש צורך בצעד חקיקתי, שבלעדיו ישראל  ,  1948-בשטח כפי שנעשה ב

דברי שר המשפטים התייחסו  שיש לציין    51ראש הממשלה קיבל את עמדתו של שר המשפטים.   הכיבוש.
- ביןהמשפט העל פני הוראה סותרת של  למצב במשפט הישראלי בלבד, שבו חוקי הכנסת עדיפים  

המשפט הפרה של    לרפא של הכנסתחקיקה אין בכוחה של    ,לאומי-ביןמבחינת המשפט ה. אך  לאומי
חקיקה לגבי הצורך בבממשלה  שהועלה  טעם נוסף    .במעשיה של ישראל  אתכזה  תהי, אם  לאומי-ביןה

לקבוע עובדות בשטח ולהפוך את המצב לא ניתן היה    1967-, ב1948-היה שבניגוד למצב ששרר ב
וזאת בסופו של דבר הוחלט על חקיקה זהירה, שלא תתייחס במפורש לירושלים,    52לעובדה מוגמרת. 

 ת.  לאומי-ביןהתנגדות על מנת להימנע ככל הניתן מ

לדחות אותה עד תום מושב יש  סברו שלכל הפחות   )ודעתם נדחתה(אותם הגורמים שהתנגדו לחקיקה  
ממשלה החליטה ת. אך מרגע שהלאומי- ביןאו"ם, כדי להימנע מעימות בזירה ההכללית של ה  העצרת  

נהייתה דחופה הלפעול במסלול החקיקה, הבאת   ייצור בקהילה    ,הצעות לכנסת  מחשש שכל עיכוב 
 שלא לחוקק ישראל    ללחוץ עלת  לאומי-ביןת רושם שישראל נבהלה, ויעודד את הקהילה הלאומי-ביןה

התוצאה היתה שגם מי שהתנגדו לחקיקה, לפחות בעיתויה הספציפי, בחרו בלית   53. גם בשלב מאוחר
 ברירה לתמוך בה, שמא מהתנגדותם תשתמע חולשה של ישראל. 

המ את  שר  הזכיר  לא  "ירושלים"שפטים  השלטון   השם  סדרי  לפקודת  התיקונים  את  הציג  כאשר 
שר הדתות היה היחיד שהזכיר את השם "ירושלים", כשהציג את הצעת והמשפט ולפקודת העיריות.  

חוק השמירה על המקומות הקדושים )אשר לדבריו היווה אשרור של מחויבות קודמת ומדיניות קיימת 
נעשו, בסופו של דבר, בחקיקת משנה  החלת המשפט והרחבת תחום העירייה    54טיבי(. ולא חידוש נורמ

  – שטח תחולת משפטה    – באופן אירוני, סוגייה ביסודית ריבונותה של המדינה    ולא בחקיקה ראשית.

 

 .2694, ק"ת 1967- אכרזת ירושלים )הרחבת תחום העיריה(, התשכ"ז 48
49  S/8052 (10 July 1967): ‘The term "annexation" used by supporters of the -UN Doc A/6753

resolution is out of place. The measures adopted relate to the integration of Jerusalem in the 
administrative and municipal spheres, and furnish a legal basis for the protection of the Holy 

Places in Jerusalem’ . 
לפסק דינו של השופט    39, בפס'  221(  5, פ"ד מז)לממשלה המשפטי  היועץ  נ׳ עמותה - הבית  הר  נאמני   4185/90בג״ץ  50

הבית בפרט  -(: "ומובן ואין צריך לומר כי מריבונות מדינת ישראל על ירושלים המאוחדת בכלל ועל שטח הר1993אלון )
הבית". למעשה "צריך לומר"  -חלים בשטח הר  -וביניהם חוק התכנון והבניה וחוק העתיקות    -י כל חוקי המדינה  נובע, כ

המשפט;   מהחלת  נלמדת  שהריבונות  המשפט  בית  קבע  אחרת  בפסיקה  וכן  הדין  פסק  באותו  לכן  שקודם  כיוון  זאת, 
(; עוד לריבונותה של ישראל, ראו: 1968)  442,  440(  1, פ"ד כב)דב נ' שר הדתות- בן   223/67למעגליות דומה ראו בג"ץ  

לפסק דינו    11, בפס'  260(  1כג) פ׳׳ד  , אורתודוכסית-היוונית  הפטריארכית הכנסיה  של  חאנזאליס נ' ביה"ד 171/68 בג״ץ
(, בו נקבע שסמכות השיפוט הטריטוריאלית של בית הדין של הכנסיה נקבעת על פי "ריבונות  1969של הנשיא זילברג ) 

לפסק דינה של השופטת    4, פס'  930(  2, פ''ד נו)המשפט לעניינים מקומיים בירושלים- רבאח נ' בית   256/01נה". בג"ץ  המדי
 (. 2002כהן )-שטרסברג

ספר  עפרה פריזל, "סיפוח ירושלים המזרחית: מקומם של שיקולים משפטיים ודיפלומטיים בדיון בשאלת עתיד השטח"    51
(, אמנון רמון "מחששות כבדים לסיפוח נלהב ונרחב: 2020)   120,  117אבן חן עורכים(  -דריק)יובל שני והילי מו   רות לפידות

אריה ואח'  -)יהושע בן  חקר ירושלים לתקופותיה: חומר ודעת("  1967מהלכי השלטון הישראלי ל'איחוד ירושלים' )יוני  
 . 385–384,  365(  2015עורכים,  

היו בשטח    1967-, ב1948-ה ההבדל. יתכן שהכוונה היתה לכך שבניגוד ל. בדיון לא הובהר מה הי380רמון, שם, בעמ'   52
 תושבים פלסטינים שהתנגדו למהלכים המתוכננים. 

 . 125– 124, בעמ' 51פריזל, לעיל ה"ש  53
 ים.  נזכר גם באכרזת ירושל . השם "ירושלים"61, בעמ'  3רמון ורונן, לעיל ה"ש   54
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-תוך שימוש בפקודת סדרי השלטון והמשפט, חקיקה אשר שר המשפטים סבר שיש לה מעמד מעין
 55בהיחבא.חוקתי, נעשה 

 1980ירושלים בירת ישראל,    : יסוד - חוק 

את הצעת לקריאה טרומית  הגישה חברת הכנסת גאולה כהן  תש"ם,    יום ירושלים ,  1980במאי    14-ב
 נוסח הצעתה של כהן היה: : ירושלים. יסוד-חוק

 ישראל. ים היא בירת לירוש .1
ה ואחדותה של ירושלים רבתי, בגבולותיה שלאחר מלחמת ששת תשלמו  .2

 הימים, לא תיפגענה.
מקום מושבם   –נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון  .3

 הקבוע הוא ירושלים.

"חיונית  ונחוצה כלפי חוץ    הצעהכהן הכירה בכך שההצעה "באה לאשר את המאושר", אך טענה שה
פנים" לדון    56, כלפי  תסכים  לא  שישראל  בדעתה  איתנה  "לעמוד  תוסיף  ישראל  שממשלת  מנת  על 

ירושלים". -במשא של  מעמדה  על  האוטונומיה  על  להקשות   57ומתן  היתה  החוק  מטרת  על    כלומר, 
 לעשות ויתורים טריטוריאליים בירושלים.   –פוליטית, אם לא משפטית  – הממשלה

מזו  ה שונה בהרבה  תלא הי  1980-בבראשות בגין  ה  הממשל  גישתעל אף המהפך הפוליטי בישראל,  
שאינם הצהרתיים ומפרטיה  מעצם הגשת הצעת החוק  הסתייגות   , כלומר 1949-בשל ממשלת בן גוריון  

 58, ההצעהעמדה ברורה לגבי    לא נקטה הממשלה .  לה  סיון להימנע מהתנגדות מפורשתינ, לצד  גרידא
השר משה נסים הסביר זאת בכך שלממשלה היתה סוגייה.  השל    תהציבורי  הנראותסתה להנמיך את  ינו

שר הפנים יוסף בורג עדכן שהממשלה בעצמה מכינה הצעה   59עמדה שלא תתערב בעבודת הכנסת.
  – והכנסת ניאותה    – הציע    הוא : המדינה, שבו "מופיעה גם ירושלים בתור בירת ישראל".  יסוד-חוקל

עדת החוקה, חוק ומשפט, "בגלל חשיבות העניין  להעביר את הצעתה של כהן ל"עין הבוחנת" של ו
אמונתי קונ-ובגלל  קיים  לירושלים  שמסביב  עמוק  זנצאמונתנו  ביותר,  רחב  ביותר,  מקיף  לאומי  וס 

 61, והטיפול בהצעתה של כהן נמשך. שלה-הבסופו של דבר הממשלה לא הגישה את הצעת 60ביותר". 

ב ב1949-כמו  גם  טענות    1980-,  אחד  הועלו  כמצד  ביטחון על  חוסר  על  מעיד  שהחוק  גורע ו  62ך 
-כמו ב  ,עוד  64הוא חסר כי אין בו הוראות מעשיות. ש  ומהצד האחר  63, מיוקרתה וכבודה של ירושלים

בין אם בהתייחס לפרטיה, ו  ת, מרגע שהועלתה הצעת חקיקה, גם המתנגדים לה, בין אם עקרוני1967
חברי הכנסת התייחסו לצורך    65.חולשהכ  תתפרש חשו שהם מוכרחים להסכים לה, שמא התנגדותם  

 

 –. שלוש הקריאות התקבלו באותו היום. חבר הכנסת אורי אבנרי )העולם הזה  127–123בעמ'  ,  51לעיל ה"ש  פריזל,    55
ישיבה קפח   כוח חדש( ביוני   27)   2426קבל על כך שההליך נעשה ללא דיון, בהתעלם מההקשר הכללי. דברי הכנסת, 

1967 .) 
 (. 1980במאי   14) 2867ת הכנסת גאולה כהן, דברי הכנסת ישיבה שלג  חבר 56
 ( 1980ביולי  23והלאה ) 4037. דברי הכנסת ישיבה שס 2866שם, בעמ'  57
( וחבר הכנסת יוסי שריד )המערך(, שם,  1980  ביולי  9)   3792דברי הכנסת ישיבה שנה  חבר הכנסת מאיר תלמי )המערך(  58

 . 3794בעמ'  
. על כך השיב חבר הכנסת משה עמאר )המערך( שלו החוק היה נחוץ, הממשלה הייתה יוזמת אותו,  5379שם, בעמ'    59

(. חברת הכנסת חייקה גרוסמן )המערך( כינתה את ההסבר "טענה מתחסדת"  1980ביולי    23)  4044דברי הכנסת ישיבה שס  
 . 4051–4050שלמה עם ההצעה, שם, בעמ'   ובלתי משכנעת, של ממשלה שאינה 

 (. 1980במאי  14)  2868ברי הכנסת ישיבה שלג ד 60
לעגן את מעמד העיר בחקיקה אך הימנעות מהתנגדות מפורשת    –עמדתה של הממשלה    61 הסתייגות בפועל מההצעה 

המדינה, בה  יסוד:-והצעה לפנות לוועדה, לא היתה חדשה. שנים ספורות קודם לכן הגיש חבר הכנסת רימלט הצעה לחוק
ירושלים השלמה, הקדושה לעם היהודי מראשית קורותיו, היא בירת המדינה". שר המשפטים חיים נכלל סעיף ולשונו "

אף פגמיה היסודיים מאוד אין לי הכוח    צדוק ביקש להסיר את ההצעה מסדר היום. אך מעניינת עמדתו הרשמית: " על
יסוד המשותפים לכולנו.    צור, על ערכיבקי  -היום הצעה המדברת על... קדושתה של ירושלים    הנפשי להציע להסיר מסדר

. בהצבעה 3916–3915(,  1976ביולי    28אין לי איפוא הכוח להתנגד להעברת הצעה זו לדיון מוקדם בוועדה". ישיבה שכה )
 . 3917(,  1976ביולי  28הוחלט להעביר את ההצעה לוועדת החוק, חוק ומשפט. ישיבה שכה ) 

האוזנר  62 שס    גדעון  ישיבה  הכנסת  דברי  העצמאית(  הליברלית  מרדכי  1980ביולי    23)   4043)המפלגה  הכנסת  חבר   ,)
 . 4064וישרובסקי )התנועה לשינוי ויזמה(, שם, בעמ' 

 . 4050, חברת הכנסת חייקה גרוסמן )המערך(, שם, בעמ' 4044משה עמאר )המערך(, שם, בעמ'   63
 . 4068 עוזי ברעם )המערך(, שם, בעמ' 64
, חבר הכנסת מרדכי אלגרבלי )התנועה לשינוי 4049ר הכנסת אמנון רובינשטיין )התנועה לשינוי ויזמה(, שם, בעמ'  חב  65

 .  4066ויזמה(, שם, בעמ' 
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אך לא מן הנמנע שגם דעת הקהל הישראלי עמדה לנגד   66, תלאומי-ביןכלפי הקהילה ה  להפגין עוצמה
תלמי )המערך(  מאיר  חבר הכנסת  כמבחן נאמנות.  במפורש  הוצגה  הצעת החוק  העמדה לגבי  עיניהם.  

השר   67אמר שהממשלה נמנעה מלהתנגד לחוק על מנת שלא להיתפס כפחות פטריוטית מגאולה כהן. 
"תבוסתנות"  לחוק  ההתנגדות  את  כינה  אחרים   נסים  כנסת  להצעה  וחברי  למתנגדים  נכונות  ייחסו 

הקפידו להדגיש   אשר הביעו השגות על הצעת החוק  מהאופוזיציה חברי כנסת    68רושלים. י   על  "ויתור"ל
מרדכי וירשובסקי )התנועה חבר הכנסת    את מחויבותם לאחדותה של ירושלים תחת ריבונות ישראלית. 

אפשר להצביע נגד    "אי הרגשית שבגינה  הפוליטית והתבטא בחריפות בדבר ההתניה    לשינוי ויזמה( 
:  יסוד-חוק"מוכרחים להצביע בעד החוק, כי כתוב עליו:...  מזיק    חוק על ירושלים אפילו אם זה חוק

, דירושלים בירת ישראל", כי למלים האלה יש משמעות מיסטית כזאת שמוכרחים לשים את ההגיון בצ
אסור לחשוב לגופו של עניין, לא צריך לחשוב לשם מה זה טוב; צריך רק לעמוד דום ולהצביע בעד 

ולכל הפחות מיותרת, בחרו בכל זאת    70כנסת שאמרו במפורש שההצעה מזיקהכך, חברי    69.החוק"
לוועדה של ההצעה  ראו בהעברה  , חלק מחברי הכנסת  1949-כמו ביתכן ש  71לתמוך בהעברתה לוועדה. 

בפומבי. נגדה  חוצץ  לצאת  מבלי  לקבורתה,  להביא  דבר  אך    72דרך  של  ירושלים  :יסוד-חוקבסופו 
 73.שהתנגדו לו בחריפות אחדים, ביניהם חברי כנסת 69ה של התקבל בתמיכ

  ירושלים דילל במידה משמעותית את ההצעה המקורית  :יסוד-חוקנוסחו הסופי של  מבחינה משפטית,  
, הוא מעגן את מעמד העיר כבירה בחקיקה ולא רק בהחלטה ממשלתיתאומנם . של חברת הכנסת כהן

די   ולכן  שוריינו  לא  החוק  סעיפי  רגיל  אך  זהלשינוי  ברוב  הצהרה  גם  מהווה    היסוד-חוק.  מעמד 
  מדינת ישראל כשטח ריבוני של  "השלמה והמאוחדת"    על כך שישראל רואה את ירושליםמשתמעת  

אם כי פסיקת בית המשפט העליון אששה תפיסה זו שנים  )  בו המשפט הישראליחל  שטח שכולא רק  
, ת הכנסת כהןרההצעה כפי שהגישה אותה חבמטרתה העיקרית והמוצהרת של    אך   .(לכן  קודםרבות  

סעיף ש  , כיוון , נשמטהללא תמיכת הכנסת  ויתור טריטוריאלי בירושלים   להקשות מבחינה פורמלית על  
לא התקבל  2 נותרו מוגדרים בחקיקת משנה ו  ,להצעה  והמנהל הישראלי  תחולת המשפט, השיפוט 

חידוש רב.   1980-כפי שהתקבל ב  היסוד -חוקא היה בנוסחו הסופי של  גם מבחינה מהותית ל.  בלבד
הועתק מחוק השמירה על המקומות   3סעיף  ו  74, כבר היה מצוי בחוקי יסוד אחרים  2תוכנו של סעיף  

, אשר קבע את החובה 4ירושלים היה סעיף   :יסוד-חוקהחידוש היחיד ב  75. 1967-, תשכ"זהקדושים
ירושלים   את  המקומיות" "להפלות  הרשויות  שאר  מכל  משק  לטובה  ובנושאי  משאבים  בהקצאת 
  76. וכלכלה ונושאים אחרים

הצעתה של כהן התפרשה  השלכות מעשיות בזירה הפוליטית:  1980- בהיו    היסוד-חוקלת,  אלעומת ז
כתכסיס שמטרתו למנוע משא ומתן עם מצרים בהתאם להסכמי קמפ דיוויד, לא רק לגבי ירושלים אלא  

 השעתה   היסוד -חוקההצעה ל  עם העלאתמיד  ואכן,    77לגבי אוטונומיה ביהודה ושומרון ובחבל עזה. גם  

 

 .4049, חבר הכנסת אמנון רובינשטיין )התנועה לשינוי ויזמה(, שם, בעמ'  4065–4063חבר הכנסת משה הלל, שם, בעמ'    66
 (. 1980  ביולי 9)  7923דברי הכנסת ישיבה שנה   67
. חברת הכנסת גאולה כהן )תחיה(, דברי הכנסת ישיבה 3796חברי הכנסת דוד שטרן ורוני מילוא )הליכוד(, שם, בעמ'    68

 (. 1980ביולי   23)  4038שס 
 . 4065חבר הכנסת וירשובסקי )התנועה לשינוי ויזמה(, שם, בעמ'  69
 (. 1980ביולי  15)  3862ה שנז  חבר הכנסת זלמן שובל )ליכוד( דברי הכנסת ישיב 70
71  ( נגד(, אך בין חברי הכנסת היו כאלו שאמרו מפורשות    12בעד,    65דברי הכנסת אינם כוללים את שמות המצביעים 

- (, חבר הכנסת יהודה בן1980ביולי    23)  4042שיתמכו בחוק על אף התנגדותם לו: חבר הכנסת זלמן שובל, ישיבה שס  
, חבר הכנסת משה הלל,  4053, חבר הכנסת יצחק יצחקי )הליכוד(, שם, בעמ' 4045שם, בעמ'  איר )חזית דתית לאומית(, מ

 . 66-ו 65רובינשטיין ומרדכי אלגרבלי, לעיל ה"ש 
 ( 1980ביולי   23) 4065תיאר זאת חבר הכנסת מרדכי וירשובסקי )התנועה לשינוי ויזמה(, ישיבה שס   72
 ה ושלושה נמנעו. (. חמישה עשר חברי כנסת התנגדו להצע1980ביולי   30)  4325ישיבה שסג  73
 יסוד:-. חוק1992-היסוד מ-, ובחוק1968-היסוד מ-, שננכלל בגרסתו המקורית של חוק2הממשלה סעיף   יסוד: -חוק  74

)א( אשר החליף את חוק בתי המשפט,  15יסוד: השפיטה סעיף  -, חוק2יסוד: נשיא המדינה, סעיף  -, חוק2הכנסת, סעיף  
 . 1, סעיף  1957-תשי"ז

 (.   1967ביוני  27)  2422פטיג בהצגת החוק בכנסת, דברי הכנסת ישיבה קפח  שר הדתות זרח ורה 75
)יהושע   265–264,  246  1987– 1967עשרים שנה בירושלים  חיים כהן, "מעמדה של ירושלים במשפט מדינת ישראל"    76

 (.1988פראוור ואורה אחימאיר עורכים,  
  3800(, דברי הכנסת ישיבה שנה  1980במאי    14)  2868ישיבה שלג  חבר הכנסת אורי אבנרי )מחנה שלי(, דברי הכנסת    77
ויזמה(1980   ביולי  9) וירשובסקי )התנועה לשינוי  )התנועה לשינוי 3800שם, בעמ'   (, חבר הכנסת מרדכי  יוסף תמיר   .

יטון )החזית  , חבר הכנסת צ'רלי ב4051(, חברת הכנסת, שם בעמ'  1980ביולי    23)   4046ויזמה(, דברי הכנסת ישיבה שס  
 . 4055, חבר הכנסת יוסי שריד )המערך(, שם, בעמ' 4056הדמוקרטית לשלום ולשוויון(, שם, בעמ'  
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 השפעה   78הן על הגדה המערבית ועזה. ו, הן על ירושלים  ישראלמצרים את שיחות האוטונומיה עם  
המדינות שהחזיקו שגרירויות בירושלים להעביר את    13נוספת בתחום יחסי החוץ היתה החלטתן של 

 לתל אביב. יהן רירויותשג

אשר קובע את תחום העיר ככולל גם   5ירושלים. סעיף   יסוד:-נוספו שלושה סעיפים לחוק  2000בשנת  
אשר משריין    7אשר מגביל את ההעברה של סמכויות בעיר, וסעיף    6, סעיף  1967-את השטח שסופח ב

 יסוד שהתקבל ברוב חברי הכנסת". -ב"חוקאת שני הסעיפים כך ששינוי שלהם יכול להיעשות רק 

 2018  , הלאום  : יסוד - חוק 

ת  לאומי- ביןהבדעת הקהל  לא רק    מסר פוליטינועדה להעביר  : הלאום  יסוד-חוקב  3הכללתו של סעיף  
ציין שהחוק נועד    , , חבר הכנסת אבי דיכטרהיסוד-חוקהצעת  יוזם  .  הישראלית בדעת הקהל  אלא גם  

בתודעה   ולעגן  והבין"לקבע  והלא-הישראלית  היהודית  ישראל  -לאומית,  של  מעמדה  את  יהודית, 
היהודי". העם  של  הלאום  דיכטר    79כמדינת  אמר  ירושלים  כמה מאחד  היא  ישראל  בירת  שכלגבי 

 80"היבטים מעשיים המבטאים את היותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי". 

: ירושלים ביטאה יסוד-חוקל  1: הלאום לבין נוסחו של סעיף יסוד-חוקל  3הזהות בין נוסחו של סעיף 
ש בסעיף  תפיסה  חידוש  3אין  משום כךמשפטי  משום  הכנסת. סעיף  ה  .  במליאת  נדון בהרחבה  לא 

הוצגה ב הוועדה המנסחת  הכללתו בחוק  ריכוז ההוראות בדבר סמלי  דיוני  כמהלך כמעט טכני של 
בדיוני ההכנה אמר היועץ המשפטי של    81של גיבוש חוקה.  במסגרת תהליך ממושך ומקוטע  המדינה

וזאת   הצהרתי",  סעיף  הוא  חגיגי,  סעיף  בעיקרו  "הוא  המוצע  ומשפט, שהסעיף  חוק  החוקה,  ועדת 
  3ההסתייגויות שהוגשו לסעיף    2000.82-ביסוד: ירושלים בירת ישראל  -חוקל  פונוספים שבניגוד לסעי

והדיון המועט שהתקיים בוועדה המשותפת התמקד    83של העיר,   לאומי- ביןהתייחסו כולן למעמדה ה
 על מהלכים אפשריים של שינוי גבולות העיר והמדינה. היסוד-חוקכמעט כולו בשאלה של השלכות 

הקודמות,   יוזמות החקיקה  לגבי  על  כמו  בדיון  הכרת ושהוא    84ר מיותשהוא  הסעיף  נטען  על  מעיד 
ש"תועלת הוא בכללותו, ביניהן    היסוד -חוקטענות דומות הועלו לגבי    85הממשלה בכשלון הסיפוח. 

  87ושהוא "משדר לא רק חוסר ביטחון, הוא משדר רגשי נחיתות".  86לא מביא אבל נזק הוא גורם", 

  : הלאום נועד לבצר לא יסוד-חוק,  1980- ירושלים מ :יסוד-חוקו  1950-אך שלא כמו הצהרת הכנסת מ
במהלך  , אלא את זהותה וערכיה של המדינה.  בשאלות טריטוריאליותאת עמדתה של מדינת ישראל  רק  

לכך   הוועדה  חברי  של  לבם  תשומת  את  המשפטי  הייעוץ  הפנה  המשותפת  הוועדה  של  עבודתה 
"עלול   (בחקיקה אחרת הקיים ממילאוד  ייחשהדגשת הייחוד היהודי של המדינה באמצעות הסמלים )

 קצוות הקשת בשני    88לעורר תחושת ניכור במידה זו או אחרת אצל חלק מאזרחי המדינה הלא יהודיים". 
ד"ר חגי ויניצקי ציין בדיון בוועדה המשותפת   .ת היתה הסכמה על משמעות זו של הסעיףהפוליטי

 

)אפריל  - המשא "  1980במאי    15  –ומתן  -"הודעת משרד החוץ המצרי על השעיית המשא  78 ומתן על כנון האוטונומיה 
גנור עורך, מרץ    (1980אוקטובר  - 1979 ר74–73( עמ'  1981)משה  זיו  בגין  .   – ובינוביץ "תכנית האוטונומיה של מנחם 

בגין,   מנחם  מורשת  )מרכז  שטח"  ללא  עצמי  (,  2017במאי    25מינהל 
https://www.begincenter.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%

-AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA
-%D7%9E%D7%99%D7%94D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%
-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D-D7%A9%D7%9C%

D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%/נוספת, נוכח מלחמת לבנון הראשונה ב , שמה  1982- . הקפאה 
 קץ לשיחות אלו מבלי שהושג הסכם. 

 (. 2018באפריל   30)  141חבר הכנסת אבי דיכטר )הליכוד(, דברי הכנסת ישיבה שכה   79
 29.7.2015, הונחה על שולחן הכנסת  1989/20מדינת הלאום של העם היהודי, פ/ –יסוד: ישראל -הצעת חוק 80
מדינת  –יסוד: ישראל  -מישיבת הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק 4יו"ר הוועדה המשותפת אמיר אוחנה, פרוטוקול   81

 (. 2017באוקטובר   23)  56(  1989/20הלאום של העם היהודי )פ/ 
חוק  82 בהצעת  לדיון  הוועדה המשותפת  ישראל  -ישיבת  )פ/  – יסוד:  היהודי  העם    23)   57(  1989/20מדינת הלאום של 

 (. 2017באוקטובר  
 https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls2_503798.pdf( 1989/20/א' )פ/768-נספח מס' כ 83
 (. 2018באפריל   30)  191ה שכה  לב )המחנה הציוני(, דברי הכנסת ישיב- עמר בר 84
 (. 2018ביולי  17)  368חבר הכנסת מוסי רז )מרצ(, דברי הכנסת ישיבה שנט   85
 (. 2018באפריל  30)  142חברת הכנסת תמר זדנברג )מרצ(, דברי הכנסת ישיבה שכה   86
 . 167)הרשימה המשותפת(, שם, בעמ'  ג'מעה אזברגהחבר הכנסת  87
באוקטובר   22מדינת הלאום של העם היהודי )  –יסוד: ישראל  -הצעת חוק  -  23.10.17מסמך הכנה לקראת הדיון ביום    88

2017  .) 

https://www.begincenter.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C/
https://www.begincenter.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C/
https://www.begincenter.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C/
https://www.begincenter.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C/
https://www.begincenter.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C/
https://www.begincenter.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C/
https://www.begincenter.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C/
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יין יהודי של הזהות היהודית של עם ישראל  שהחוק "מדגיש שירושלים היא לא רק בירה, היא גם מאפ
מנגד, בדיון במליאה הזכיר חבר הכנסת אחמד טיבי את הסעיף על ירושלים יחד עם הסעיף   89בארצו".

ו מייחד את על עליונות השפה העברית  לכך שהחוק  כביטויים  יהודית  הסעיף על עידוד התיישבות 
ההוראה בדבר  הכללת  כך,    90שערבים הם "אורחים נסבלים".הזכויות לאומיות בישראל ליהודים, בעוד  

ישראל   בירת  והמאוחדת  השלמה  ירושלים  של  ליסוד-חוקבהיותה  הקנתה  הלאום  הקשר ה  הורא: 
בירתה של מדינת הלאום של  להיותה    ,בירת המדינהירושלים  הדגש עבר מהיותה של   .חקיקתי חדש
 , כלומר סמל של קהילת הרוב.  העם היהודי

ישראל": "יר.  2 בירת  היא  והמאוחדת  השלמה  המונחים   ושלים  פרשנות 
 : הלאוםיסוד- חוקל  3בסעיף 

 

: ירושלים היא יסוד-חוקב  1הלאום לבין לשונו של סעיף   :יסוד-חוקל  3הזהות בין לשונו של סעיף  
מכוונת. היא משקפת את תפיסתם של חברי הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק  

שהסעיף החדש לא נועד לשנות את   )להלן "הוועדה המשותפת"(,  היסוד-חוקומשפט לדיון בהצעת  
  : סודי-חוקאם כך, נראה שיש לפרש את מונחי הסעיף על פי משמעותם ב  91הקיים. המצב המשפטי  

 ירושלים.  

 "ירושלים השלמה והמאוחדת" 

לזהות אתלכאורה   ומאוחדת"השטח    חשוב  כדי לדעת מהו שטח  ,  שאליו מתייחס הביטוי "שלמה 
הבירה. שהרי אם שטחה של ירושלים ישתנה כך שהיא לא תהיה "שלמה ומאוחדת", יתכן שהיא תחדל  

: הלאום,  כאשר חברת יסוד-חוקהשאלה עלתה בדיוני הוועדה המשותפת לניסוח  להיות בירת המדינה.  
כך שיכללו את   הכנסת לבני תהתה אם הוצאת השכונות שמעבר לחומת ההפרדה או הרחבת הגבולות 

 93יבטלו את מעמדה של ירושלים כבירה מהטעם שהיא תחדל להיות "שלמה".  92מעלה אדומים 

הכללת  היא ל בביטוי "השלמה והמאוחדת"ירושלים, ברור שהכוונה   :יסוד-חוקחקיקתו של  מנסיבות  
ב הנשק  שביתת  הפסקת  קו  של  צדדיו  משני  ב1949-שטחים  אשר  שליטה  "אוחדו"   1967-,  תחת 

היא שהכוונה יתכן  עיר העתיקה.  לאפשרות אחת היא שהכוונה  ,  שממזרח לקו  השטחלגבי  ישראלית.  
לשטחה של העיר ירושלים כפי שהוגדרה על ידי השלטונות המנדטוריים. עוד אפשרות היא שהכוונה  

ודרומ  פי המשפט הישראלי, אשר מתפרש הרחק צפונה  ירושלים על  ה. לשטח השיפוט של עיריית 
פרשנות רחבה עוד יותר היא שהכוונה גם לשטחים שמחוץ לגבולות העירוניים של העיר אך קשורים  

 לה מבחינה תפקודית, בעיקר ממזרח )לכיוון מעלה אדומים( ומצפון מערב )לכיוון גבעת זאב(. 

ירושלים מיסוד-חוקהצעת   כהן    1980-:  גאולה  סעיף שקבע  כללה    1980-בשהגישה חברת הכנסת 
ירושלים רבתי, בגבולותיה שלאחר מלחמת ששת הימים, לא תיפגענה".  ש"שלמ ותה ואחדותה של 

שעליו חל חוק היסוד לא  . שאלת השטח המדויק  היסוד-חוקהסעיף המוצע לא נכלל בסופו של דבר ב
נדונה. כיוון שלא היו לחוק השלכות משפטיות טריטוריאליות בעת קבלתו, לא היה צורך בזיהוי מדויק  

כמתייחס לשטח שאליו התייחסו   הביטוי "השלמה והמאוחדת"סביר לפרש את  . עם זאת,  זהשל שטח  
מ ירושלים  ואכרזת  הממשלתי  אחד    .1967-הצו  בקנה  עולה  זו  גם  פרשנות  כמו  החוק,  עם הצעת 
לקראת החקיקה שהחילה את המשפט   1967-בדיוני הממשלה ב השימוש במונח "ירושלים השלמה"

במזרח   העירוניהישראלי  השיפוט  גבולות  את  והרחיבה  ההעיר  השרים  "ירושלים    שתמשו .  במונח 
העתיקה העיר  לגבולות  מעבר  לשטחים  בהתייחס  "ירושלים  גם  היו  )  השלמה"  זה  שטח  שכינו  מי 

עם זאת יש    95. (לעומת "זוטא" ראש הממשלה דוד בן גוריון התייחס ל"ירושלים רבתי"ו  94, המורחבת"
"ירושלי שהביטוי  השלמה"לציין  של   ם  חלוקתה  עם  המדינה,  בקום  כבר  הפוליטי  בשיח  שימש 

בגין לעגן את מעמדה של  על הצעתו של    1949-בדיונים בהשליטה בירושלים בין ישראל לבין ירדן.  

 

 . 64, בעמ' 81, לעיל ה"ש 4ד"ר חגי ויניצקי, פרוטוקול   89
 (. 2018באפריל   30)  221חבר הכנסת אחמד טיבי )הרשימה המשותפת(, דברי הכנסת ישיבה שכה   90
 . 56, בעמ' 81, לעיל ה"ש  4יו"ר הוועדה אמיר אוחנה, פרוטוקול   91
 (. 2017)  409–404 2017–1967ישראלים ופלסטינים בירושלים   אורשלים:ליוזמות כאלו כזו ראו ניר חסון  92
 . 58, בעמ' 81, לעיל ה"ש  4פרוטוקול   93
 .  39, בעמ'  3רמון ורונן, לעיל ה"ש   94
 . 40רמון ורונן, שם, בעמ'   95
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המעבר בחוקת  ישראל  כבירת  השלמה"  ירושלים  "ירושלים  בביטוי  שונים  כנסת  חברי   השתמשו 
   97היה בעיר העתיקה שבין החומות. ר עניינם כשעיק 96,להבדילה מ"ירושלים המחולקת"

אינה ברורה. אפשרות אחת היא שאלו מילים נרדפות המשמשות   ל"מאוחדת" ההבחנה בין "שלמה" 
של ירושלים טרם   מתאר את שטחה ההסטורי פרשנות אחרת היא שהמונח "שלמה"  98להדגשה בלבד. 

, כלומר את העובדה  מתאר את המצב המדיני ביתורה במלחמת העצמאות, ואילו המונח "מאוחדת"
מציינת את  השופט חיים כהן סבר שהמילה "שלמה" כולה בידי ישראל.  היא  השליטה בפועל בעיר  ש

ואילו      99, 1967הרצף הטריטוריאלי של העיר "בגבולותיה המורחבים" תחת שליטה ישראלית מאז  
מציינת את תחולת המשפט, השיפוט והמינהל של ישראל על השטח כולו מכוח   המילה "מאוחדת" 

משפטי.  מקור  התייחס  100אותו  ה  כהן  המשפטית  לאיחוד  לחקיקת  כיוון  מסגרת  :  יסוד -חוקשעד 
, ואילו מקור  1948- ירושלים, מקור תחולת המשפט הישראלי במערב העיר היה מנשר שר הביטחון מ

את העיר    היסוד-חוקאיחד    1980-לגישת כהן, ב   101. 1967-במזרח העיר היה הצו הממשלתי מ  תחולתו
קום המדינה, לתיאור  כבר בשימש   הביטוי "שלמה"  כאמור לעיל, אך    102ולא רק למעשה. )בדין( להלכה  

מנגד,  שאיפה בלתי ממומשת לריבונות, ולא שליטה בפועל כדברי השופט כהן.    שטח שהייתה לגביו 
ב הפוליטי  בשיח  לשימוש  נכנס  "מאוחדת"  הוחל    1967-הביטוי  הישראלי  שהמשפט  לפני  עוד 

וכיום הביטוי שגור    104שימשו לסירוגין ויחדיו,  ו"מאוחדת" מאוחר יותר המילים "שלמה"  103בשטח.
 ות שונות לחלקיו.  מבלי שנראה שמיוחסות משמעוי

כך או כך, ירושלים היתה בירתה של מדינת ישראל עוד לפני איחוד חלקי העיר. אם כך, נראה שאת 
חיזוק    .  את הבירה  מגדירהבירה, ולא כמושג משפטי אשר    תיאור הביטוי "שלמה ומאוחדת" יש לפרש כ

ולא ל"ירושלים השלמה  מתייחסים ל"ירושלים" ירושלים  :יסוד-חוקבכך שיתר סעיפי  מצוי   לגישה זו
סעיף    והמאוחדת". זה  בהקשר  במיוחד  בהיסוד-חוקל   5חשוב  שנוסף  "תחום    2000-,  את  וקובע 

מ ירושלים" הממשלתי  הצו  פי  על  הנשק  לקו שביתת  שמעבר  שקובע 1967-בשטח  זה,  סעיף  גם   .
אינו   העיר,  את שטח  אובייקטיבים  "שלמהבמונחים  להיותה  היתה   מתייחס  הכוונה  לו  ומאוחדת". 

( בהיותה משתרעת על שטח מסוים, היה הביטוי  1להתנות את מעמדה של העיר כבירה )על פי סעיף  
ין  בחבקש להנכלל בסעיף הקובע את השטח. כיוון שלא סביר לפרש את החוק כמ "שלמה ומאוחדת" 

שוניםבין   גיאוגרפיים  שטחים  השלמה    -  שני  ו"ירושלים  את   -  והמאוחדת" "ירושלים"  לפרש  אין 
:  יסוד-חוקל  1במילים אחרות, ההצהרה בסעיף  הביטוי "שלמה ומאוחדת" כבעל משמעות משפטית.  

ומאוחדת"מתארת     הלאום(  :יסוד -חוקל  3)ובסעיף  ירושלים   כ"שלמה  הבירה  ירושלים  ואינה   את 
:  יסוד-חוקל  3ף  אותה. זו היתה גם גישתו של היועץ המשפטי של ועדת החוקה סבר שסעי  מגדירה

 105הלאום אינו קונסטיטוטיבי לגבי גבולות העיר. 

 

(, חבר הכנסת מנחם בגין )חירות(  1949בדצמבר    5)   223חבר הכנסת י' ספיר )הציונים הכלליים(, דברי הכנסת ישיבה צג   96
, חבר הכנסת זרח ורהפטיג 605(, חבר הכנסת פרץ ברנשטיין, שם, בעמ'   1950בינואר    23)   604דברי הכנסת ישיבה קח  

. בן גוריון )שהתנגד להוספת המילה  610מאיר וילנר, שם, בעמ'   , חבר הכנסת  607)החזית הדתית המאוחדת(, שם, בעמ'  
 . 612דווקא מתוך הסכמה לגבי משמעותה(, שם, בעמ'  

  4)   445דוד" כבירה, דברי הכנסת ישיבה קג  -ול"עיר הצעת החלטה של סיעת החרות המתייחסת ל"ירושלים השלמה"   97
פוח ירושלים העתיקה וחלקי הארץ הכבושים אל ממלכת  (. הצעת אי אמון של סיעת מפ"ם המתייחסת ל"סי1950בינואר  

ישראל הכבושים  -ערבי "בחלקי ארץ-הירדן", שם, שם. הצעת אי אמון של תנועת החרות המתייחסת לשלטון הבריטי-עבר
בעמ'   שם,  דוד",  של  446ובעיר  המרחבית  "ההתפרסות  ביגר,  גדעון  ראו  לשכונות  וחלוקתו  העירוני  השיפוט  לתחום   .

 .125(  1986) 39 קתדרהת ירושלים במחצית הראשונה של תקופת המנדט" אוכלוסיי
 (. 1999) 65 יסוד: ירושלים בירת ישראל- חוק  – היסוד  - פירוש לחוקי רות לפידות  98
בישיבת הכנסת הראשונה לאחר מלחמת ששת הימים בירך היושב ראש קדיש לוז על ההתכנסות ב"ירושלים השלמה".    99

 (. 1967ביוני   12)  2327דברי הכנסת ישיב קפג 
 . 248, בעמ' 76כהן, לעיל ה"ש   100
מ  101 לגבי השלכות החקיקה  ומה שביניהם"    1948- למחלוקת  "תחום תחולת המשפט, שטח המדינה  רובין  בנימין  ראו 

רשויות השלטון    –כרך ב    המשפט החוקתי של מדינת ישראל(, אמנון רובינשטיין וברק מדינה  1995)  229,  215כה    טיםמשפ
 (. 2005)מהדורה שישית,   932–930והאזרחות 

. לשאלה אם הדין החל בשני חלקי העיר הוא אחיד ראו יעל רונן "ריבונות ברירנית: 248, בעמ'  76כהן, לעיל ה"ש    102
 . 267כא  משפט וממשלתחולת המשפט הישראלי במזרח ירושלים" 

ביוני משה דיין הכריז: "צבא הגנה לישראל שחרר הבוקר את ירושלים. איחדנו מחדש את ירושלים המבותרת, את  7-ב 103
מול החומה  מירון בנבנשתי   (, 1995)  239  מדוד המלך עד ימינו ירושלים עיר ועם:בירת ישראל השסועה". מרדכי נאור  

 )התשל"ג(.   122 ירושלים החצוי והמאוחדת הסגורה:
(, חבר הכנסת אורי אבנרי 1967ביוני    21)  2390כנסת שמואל תמיר )המרכז החופשי(, דברי הכנסת ישיבה קפו  חבר ה  104

 (. 1967ביוני  27)  2426כוח חדש( ישיבה קפח -)העולם הזה
 . 58, בעמ'  81, לעיל ה"ש  4פרוטוקול   105
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שטח  הביטוי "השלמה והמאוחדת" מתייחס לבאה לידי ביטוי בדיוני הוועדה, לפיה    אחרתגישה  גם  אך  
כאמור    כלומר ,  5בסעיף    2000וכפי שעוגן בשנת    היסוד-חוקשהיה קבוע בעת שאומץ  ירושלים כפי  

יסוד  -: ירושלים קובע את תחום ירושלים "... לעניין חוקיסוד-חוקל  5סעיף אמנם,  106בצו הממשלתי.
לא על פרשנותו של  ו  בלבד  ירושלים  :יסוד-חוקל  1על פרשנותו של סעיף    ךמשלי הוא  , ולכאורה  זה"

חב יותר של  ר ההקשר  נוכח הוהרמוניה חוקתית,  על מנת לשמור על  . אך  הלאום :יסוד-חוקל  3סעיף  
שיש לפרש נראה  107, : הלאום החוזרות על חקיקה וחקיקת יסוד קיימתיסוד-חוקמעמדן של הוראות ב

סעיף  כירושלים   :יסוד-חוקל  5סעיף  את   על  גם  ישירות  להניח    .הלאום :יסוד-חוקל  3משליך  יש 
,  יסוד-חוקלאותו    6סעיף  נוכח  : ירושלים  יסוד-חוקל  5שולבו בסעיף   יסוד זה" -שהמילים "לעניין חוק

 . "ירושליםשהוא "שטח ספציפי קובע הסדר משפטי המחייב זיהוי אשר 

שעשויות להיות למעמדה של העיר כבירה  הגישות נבדלות זו מזו מבחינת משמעותן לגבי ההשלכות  
הרחבת שטח השיפוט )למשל כך שיכלול את מעלה אדומים(   .שלה ישתנההשיפוט העירוני אם שטח 

מיוחדלא   קושי  מהגישות  תעורר  אחת  אף  פי  "השלמה על  הביטוי  הראשונה,  הגישה  פי  על   .
יתאר את השטח החדש, הרחב יותר. גם על פי הגישה השנייה, לפיה "ירושלים השלמה  והמאוחדת"
במעמד העיר כבירה. עם הרחבה לא תפגע  צו הממשלתי,  מוגדרת על פי השהיא הבירה   והמאוחדת"

  יסוד -חוקל  1סעיף  שליך על  מאשר  ): ירושלים  יסוד-חוקל  5סעיף  היה לתקן את  נראה שצריך יזאת,  
תחפוף את הגדרת שטח השיפוט  בחוקי היסוד  כך שהגדרת הבירה   : הלאום(יסוד-חוקל  3זה ועל סעיף  

 .  לאחלק אחר בעוד ש  בירהמהווה העיר מ  ייווצר מצב מוזר שבו חלק. אם לא, העירוני

יצומצם.  שונה  המצב   העיר  שטח  הראשונה,  כאמור,  אם  הגישה  פי  "השלמה  לפיה  על  הביטוי 
יתייחס לשטח החדש. אך היה וייגרע משטחה העירוני של  הוא תיאורי בלבד, התיאור  והמאוחדת"  

את חלק  תאר  מיהיה לומר שהביטוי "שלמה ומאוחדת"  סביר  ספק אם  ,  כולוהמסופח  ירושלים החלק  
הלאום. על פי הגישה  :יסוד-חוקל  3גריעה כזו תהווה שינוי של סעיף  כלומר,   .בלבד  רהמערבי של העי

על פי הצו הממשלתי, מלכתחילה  שהיא הבירה מוגדרת   השנייה, לפיה "ירושלים השלמה והמאוחדת" 
של   בגריעה  שהואדי  חלק  לפגוע  שמהשטח    כל  כדי  העיר    ואחדותה  בשלמותההמסופח  ולכן  של 

 במעמדה כבירה.   

הבירה    לא תהיה "שלמה ומאוחדת" ומשום כך  לא תהיה  חה של העיר באופן שהיא כבר  שטשינוי ב
על פי הגישה   המסופח, על פי הגישה הראשונה, או חלק מהשטח    , כולו  המסופח גריעת השטח    )כלומר 
  יסוד -חוק" המחייבת חקיקת  ,  הלאום :יסוד-חוקל  11בהוראת השריון בסעיף  יצטרך לעמוד    (השנייה

שעל פי  כיוון הוראה זו אינה מציבה רף חקיקתי חדש. זאת   . בפועל,"ברוב של חברי הכנסתתקבל הש
טעון    ולכן   5הווה שינוי של סעיף  מ  המסופחמהשטח  שהוא  ויתור על כל חלק  ירושלים,   :יסוד-חוק
גם על פי הגישה המחמירה הגורסת במילים אחרות,    108. שנתקבל ברוב של חברי הכנסת  יסוד-חוק

ומאוחדת"ש "שלמה  שאינה  העיר ירושלים  משטח  גריעה  המדינה,  בירת  בדרישות  תש  אינה  עמוד 
  3סעיף  לשינוי  החוקתיות  עמוד גם בדרישות  תממילא  לעניין הגדרת שטחה של ירושלים  החוקתיות  

 . : הלאוםיסוד-חוקל

יהיה חלק שהשטח המסופח כולו  הלאום כמחייב   :יסוד-חוקל   3לפרש את סעיף    ספק אם ישלסיכום,  
גם  בפועל  אך  ולכן בירת המדינה.   משטחה של ירושלים כתנאי לכך שהיא תהיה "שלמה ומאוחדת"

טריטוריאליים,    זו מחמירה  פרשנות   שינויים  בפני  חדש  מכשול  מציבה  זהות  אינה  שהוראות  כיוון 
המשפט, השיפוט  תחולת  על  אים לוויתור  ונוספות מצויות ממילא בחקיקה שמסדירה במישרין את התנ

   .בשטח זהישראל  והמנהל של

 

בעמ'    106 אוחנה, שם,  הכנסת אמיר  חבר  הוועדה המשותפת  יו"ר  בדברי  ביטוי  לידי  באו  מה  :58שתי הפרשנויות  "כל 
שייקבע שהוא ירושלים הוא ירושלים, וירושלים היא בירת ישראל. זה הרעיון", אך גם "ירושלים או חלקים מירושלים  

 . 57'", שם, בעמ'  67-', אז "השלמה והמאוחדת" זה אומר כולל אותם חלקים ששוחררו ב67-שוחררו כידוע ב
וד האחרים. אורי אהרונסון "חוק הלאום בראי חוקי היסוד  היסוד בראי חוקי היס-סוגייה זו נדונה בפרק העוסק בחוק  107

 האחרים )מבוא פרשני(". 
משאל עם,   יסוד:-לחוק  1ירושלים.  הוראה רלוונטית נוספת היא סעיף   יסוד:-לחוק  7כאמור בהוראת השיריון שבסעיף    108

של רוב חברי הכנסת והסכמה  כל גריעה משטחה של מדינת ישראל, בין אם בירושלים בין אם לאו, ממילא טעונה החלטה 
יסוד זה מציב רף חקיקתי גבוה -חברי כנסת(. לכאורה, חוק  80במשאל עם )אלא אם כן החלטת הכנסת נתקבלה ברוב של  

משאל עם עצמו ניתן לשינוי  יסוד:-ירושלים. אלא שחוק יסוד:-הלאום ובחוק יסוד:- יותר לשינוי טריטוריאלי מהרף שבחוק
 משאל עם(.  יסוד:-לחוק 5כנסת )סעיף  ברוב רגיל של של חברי ה 
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 "בירת ישראל" 

ה המשפט  מוכרת.  משפטית  קטגוריה  אינה  עיר   לאומי -בין"בירה"  על  להכרזה  תנאים  קובע  אינו 
"בירה" או השלכות של הכרזה כזו. אין חובה להכריז על בירה ואין נוהל להכרזה כזו. הכרזה על בירה  

 ליטי בשיקול דעתן של רשויות המדינה.  היא אקט פו

מדינתי של הזהות הלאומית )המדינתית( עבור  -תפקידה העיקרי של עיר בירה הוא לשמש ביטוי פנים
כרזה הנהוגה בחוקות הה  109לאומית. - ולהציג זהות זו כלפי חוץ, אל הקהילה הבין קהילת המדינה, וכן 

-כמוקד השיח הפניםשל העיר  את מעמדה על פי רוב מדינתיות בדבר מעמדה של עיר כבירה מבטאת 
 110ת, וכאתר המרכזי לפעולות לגיבוש לאומי. לאומי-ביןמדינתי, כבסיס הכוח המדינתי כלפי הקהילה ה

רשויות השלטון  יבת  יש  יש סממנים אופייניים לערי בירה המשקפים מעמד זה. המקובלים בהם הם
)אם כי יש חוקות הכוללות היתר למושב או פעולה של רשויות השלטון מחוץ בעיר  ושגרירויות זרות  

מקום עריכתם של טקסים לאומיים שתפקידם  גם  לבירה בנסיבות מיוחדות(. הבירה היא בדרך כלל  
 111דים לאומיים בעיר, חיזוק הזהות הלאומית. במדינות רבות ישנם הסדרי תקצוב מיוחדים לקידום יע

לעיתים מההסדרים שבערים אחרות  112. (במיוחד במדינות פדרליות)  והסדרי הממשל בבירה שונים 
 אלו סממנים תיאוריים. הם אינם תנאים הכרחיים או מספיקים להיותה של עיר מסוימת בירה.  

המדינה.   בירת  מהי  אינו מגדיר  ישראל  הפנימי של  )כמ יסוד-חוקגם המשפט  הלאום  :  יסוד -חוקו  : 
משפטיות   השלכות  אין  זו  לקביעה  אך  כבירה,  והמאוחדת  השלמה  ירושלים  את  מזהה  ירושלים( 

: ירושלים יסוד-חוקהסעיפים המקוריים של  אינו מציין מה השלכותיה.    היסוד-חוקאוטומטיות, וגם  
ים בהכרח  להיותה של העיר בירה, או נובע, אך הם אינם תנאים  היסוד-חוקמעגנים פרקטיקה שקדמה ל 

ככזו סעיף  ממעמדה  העובדה    2.  פעם  לא  נדונה  בספרות  אך  בירה,  של  מקובלים  מאפיינים  מבטא 
שמעמדה של ירושלים כבירת ישראל אינו מותנה בהיותה מקום מושבם הקבוע של מוסדות המדינה  

אחר.  סממן  בכל  או  זרות  שגרירויות  הופיע   3סעיף    113או  הקדושים  המקומות  על  השמירה  בדבר 
שנחקק עם איחוד חלקי העיר. אך    1967-לראשונה בחוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז

השליך על מעמדה של ירושלים  העיד או להוראתו אינה מוגבלת לירושלים ולכן בוודאי שאין בו כדי ל
גם קודם    בירת ישראל כיוון שירושלים היתה  אך  קובע הסדר תקציבי חדש ומיוחד,    4כבירה. סעיף  

  114או נובע בהכרח ממעמד זה.  למעמדה זהשההסדר הזה אינו תנאי  ברור  היסוד-חוקלחקיקת 

אם כך, ההכרזה בחקיקה על ירושלים )השלמה והמאוחדת( כבירת ישראל היא הצהרתית. ההסדרים  
שאינ ובאופן  בנפרד  מוסדרים  זה  מעמד  המבטאים  זו.  הקונקרטיים  בהכרזה  תלוי  לזלזל  ו  אין  אך 

סעיף   של  הסמלית  של  יסוד-חוקל  3במשמעותו  החשובים  מסמליה  באחד  עוסק  בהיותו  הלאום.   :
המדינה, הרי שאף שהוא אינו משנה את המצב המשפטי, הוא מהווה חלק ממהלך המעניק אופי יהודי  

 115בלעדי לזהותה החוקתית של המדינה. 
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 סיכום
 

כבירתמעמדה של   ישראל  ישראל מעולם לא הוטל בספק  ה של מדינת ירושלים  רחבי .  בכנסת   בכל 
שניטשת מאז קום המדינה  הקשת הפוליטית יש הסכמה על מעמדה זה כעובדה היסטורית. המחלוקת  

ובסביבותיה בעיר  הריבונות  לגבי  לבלעדיות  ישראל  של  דרישתה  על  זכתה .  היא  השנים  במהלך 
לעומת כשליטה ריבונית.   עיר להכרה משתמעת נרחבת )אם כי לא מלאה(שליטתה של ישראל במערב ה

לאומית, אף לא מאז  -לדרישתה של ישראל לריבונות במזרח העיר לא היתה מעולם תמיכה ביןזאת,  
מדינתי. -לאומית יש ביטוי גם בשיח הפנים-. למחלוקת הבין1967-שהחלה לשלוט בשטח בפועל ב

הלך השנים נועדה לחזק עמדות מסוימות בהקשר זה, נגד לחצים ירושלים בממזרח  החקיקה בנוגע ל
 .  מבית להיכנע ללחצים אלופוליטיים מחוץ, ונגד נכונות 

ראשית, העובדות   המפעל לעיגון שטחה של ירושלים כחלק ממדינת ישראל עבר שינויים משני סוגים:
לעובדה.    1967-הפך ב  נרחביםבשטח השתנו, ומה שבעת בקום המדינה היה בבחינת שאיפה בחוגים  

על  שנבחרה  הפוליטית  האסטרטגיה  הראשון,  השינוי  של  יוצא  כפועל  חלקית  ולפחות  ידי  -שנית, 
לאומית, - מעימות עם הקהילה הביןסיון להימנע  ינ . במקום  הממשלה והכנסת השתנתה במהלך השנים

 הפגנת עמדה פומבית לעומתית.  אומצה גישה של 

הריבונות בשט סוגיית  עם  בכריכה של  דברי ח  היוזמים של  השיגו  כבירה  העיר  שאלת מעמדה של 
החקיקה השונים יתרון טקטי: אי הרצון של חברי כנסת להיתפס כמי שמערערים על מעמד העיר כבירה  
חייב התייצבות לצד עמדה מדינית שלעיתים היתה ניצית יותר מזו שבה החזיקו. כתוצאה מכך, במהלך  

כך  מעמדה של ישראל במזרח ירושלים.  וקשים יותר בפני שינוי  מחסומים משפטיים נהשנים אומצו  
ב מחייבת  בלתי  כנסת  ישראל מהצהרת  כבירת  העיר  על  ההכרזה  ב  1949-הפכה    יסוד -חוקלהוראה 

   .2018-משוריין ב

לאומי או המדינתי, בסופו של דבר אין  -אמנם, כיוון ש"בירה" אינה קטגוריה משפטית במשפט הבין
אף העיר כבירה השלכות משפטיות ישירות. אך יש לה חשיבות פוליטית.    להכרזה על מעמדה של

: הלאום מקנה לו חשיבות יסוד-חוקירושלים, הכללתו ב  :יסוד-חוקל  1זהה בלשונו לסעיף    3שסעיף  
 116מדינתי של הזהות הלאומית, -כסמל פניםלאומית לגבי מעמד העיר, אלא גם  -לא רק במחלוקת הבין

בישראל במחלוקת  היא  אף  ששנויה  הריבונות  סוגייה  על  ישראל  של  לבלעדיות  הדרישה  לצד   .
הכללת הסעיף במסמך  ל .רוב היהודי במדינהלמנכס את העיר כסמל לאומי בלעדי   3סעיף בירושלים, 

הקולקטיבית של קבוצה אתנית אחת במדינה יש תפקיד בהעברת מסר זהותה    הדגשתחוקתי שעניינו  
 117י חברי קבוצות אחרות. מדיר כלפ
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