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 מבוא א. 

 משמעותם האזרחית של סמלים וטקסים מדינתיים ב. 

 משמעותן המשפטית של הוראות הסמלים והטקסים בחוק הלאוםג. 

 סמלי המדינה, לא סמלי הקהילה הפוליטית ד. 

 ציונית בסמלי המדינה וטקסיה? -יהודיתהאם נקבעה בלעדיות  ה. 

 דגמים אפשריים של השפעה משפטית ו. 

 עקרונות מוצעים להשפעה המשפטית של הוראות הסמלים ז. 

   יכוםח. ס

 

  –יסוד: ישראל  -בחוקהסמלים והטקסים  בהוראות    עוסקמאמר זה  :  תקציר
לוח הרשמי )סעיף  ה(,  2סמלי המדינה )סעיף    :מדינת הלאום של העם היהודי

)סעיף  8 הזיכרון  וימי  העצמאות  ויום  אחר    (.9(,  מתחקה  זה  מאמר  בפרט, 
משמעותן המשפטית של הוראות אלה. לסמלים וטקסים תפקיד ביצירתה של  
האזרחות, בפיתוחה, ובהגדרת גבולותיה. סמלי מדינה וטקסי מדינה, בפרט  

בחוק מעמ- משעוגנו  בעל  עליסוד  של  -ד  החוקתית  מהזהות  חלק  הם  חוקי, 
ועל   והחוקים  היסוד  חוקי  פרשנות  על  השלכה  להם  להיות  ועשויה  המדינה 

אף שאין  לרבות הדרה או הכלה של קבוצות שונות בחברה.  – הזכויות לפיהם 
והטקסים  רב  חידוש   הסמלים  יסוד,  הבעצם  בחוק  עיגונם  מלבד  אלה 

היהודי האופי  של  של  -הבלעדיות  בחוק  ציוני  שעוגנו  והטקסים  הסמלים 
על  ,  הלאום פוגעת במיעוטים בישראל שעלולים לראות עצמם אזרחים סוג ב'

הדרתם המדינה  משאביםמה  שום  של  הסמליים  לכן,  הציבוריים  מנקודת  . 
לשאוף לצמצם או לאיין את הפגיעה בשוויון  יש  ליבראלית,  -מבט דמוקרטית 

היהודי הרוב  קבוצת  סמלי  של  בעיגון  של  -הגלומה  החוקתית  בזהות  ציוני 
ישראל מצמצמתמדינת  חוקתית  פרשנות  ידי  על  להניח  לשם  .  ,  יש  כך, 

מופנותהסמלים    שהוראות הלאום  לאזרחי  ל  בחוק  ולא  השלטון  רשויות 
לאמץ    יהלפרש את חוק הלאום כמאפשר למדינה ולרשויותיש  המדינה. בנוסף,  

לשון החוק.  עם  סתירה  באימוץ שכזה  גם סמלים וטקסים אחרים, ככל שאין  
של   החוקתית  מהזהות  חלק  מעתה  הן  הסמלים  הוראות  אמנם  לבסוף, 
סמלית.   בעיקר  תהיה  המשפטית  שהשפעתן  כך  לפרשן  יש  אולם  המדינה. 

תצומצם,   אלה  בהוראות  הגלומה  בשוויון  הפגיעה  זו,  כמה    ותפגעבצורה 
 ויון האזרחי והמשפטי שלו זכאים כל אזרחי ישראל.שובשפחות 
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 מבוא
 

 . סמלי המדינה 
 שם המדינה הוא "ישראל".   )א(     . 2

 דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו, ומגן דוד תכול במרכזו.  )ב(
סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדדיה, והמילה "ישראל"   )ג(

 למרגלותיה.
 המנון המדינה הוא "התקווה".  )ד(   

 פרטים לעניין סמלי המדינה ייקבעו בחוק. )ה(          
]...[ 

 . לוח רשמי 
כלוח רשמי; השימוש בלוח    הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה ולצדו ישמש הלוח הלועזי .8

 העברי ובלוח הלועזי ייקבע בחוק.
 .  יום העצמאות וימי זיכרון 

 יום העצמאות הוא יום החג הלאומי הרשמי של המדינה.  )א(      .  9
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה הם ימי זיכרון   )ב(

 רשמיים של המדינה.
 

מדינת הלאום של העם היהודי   –יסוד: ישראל  -בחוקוהטקסים  מאמר זה עוסק בהוראות הסמלים  
(, 8(, הלוח הרשמי )סעיף  היסוד  לחוק   2(: סמלי המדינה )סעיף  חוק היסודאו    )להלן: חוק הלאום

)סעיף   הזיכרון  וימי  )להלן:  9ויום העצמאות  אחר    1הסמלים(.  הוראות(  זה מתחקה  מאמר  בפרט, 
 המשפטית של הוראות אלה.   ןמשמעות

סמלים  המתייחסות למדובר בהוראות ההוראות שבהן עוסק המאמר אינן מחדשות דבר. לכאורה,  
התנועה הציונית אימצה את הדגל וההמנון, לדוגמה, שנים רבות .  תיקים וציוניים ו -וטקסים יהודיים

שמה של  הסמלים והטקסים הללו ללוותנו.  המשיכו  מאז הקמת המדינה  גם  .  לפני הקמת המדינה
קבעו קברניטי המדינה הצעירה מה יהיו    , לאחר התלבטות,מעט אחר כךם הקמתה.  המדינה ניתן לה ע
הלוח העברי בצד הלוח הלועזי גם    3. מאז הקמתה"התקווה" היה המנון המדינה    2. הדגל והסמל שלה

שימשו כתאריכים בחוקי המדינה מאז הקמתה. יום השנה להכרזת המדינה נחגג כחג הלאומי של  
ויום    1951,5מועדו של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התקבע בשנת    4, 1949ישראל כבר בשנת  

העיגון החוקי של הסמלים הללו לעתים איחר    6. 1951הזיכרון לשואה ולגבורה התקבע במועדו בשנת  
  1949מאז שנת  בחוק  מעגן    אך גם הוא הושלם לפני שנים. חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה  7לבוא,

חוק יום   8נוסף לו גם שמה.   2016את המנונה ובשנת    2004ישראל ואת סמלה, מאז    את דגלה של
חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל מכיר   9העצמאות מכיר חוקית ביום העצמאות כ"חג המדינה", 
צבא ללוחמי  גבורה  זכרון  כ"יום  באייר  ד'  לישראל", -בתאריך  לשואה   10הגנה  הזכרון  יום  וחוק 

 
 . 898, בעמ'  2743מדינת הלאום של העם היהודי, ס"ח    –יסוד: ישראל -חוק 1
(; אלכסנדר מישורי "מנורה וענפי זית: 1991)  155,  62קתדרה  אלכסנדר מישורי "לקורותיו של דגל מדינת ישראל"    2

 (. 1987) 169, 46קתדרה קורות עיצובו של סמל מדינת ישראל"  
הוכרז על   1933)עוד בשנת    1949ובטקסים חגיגיים בכנסת בשנת  1948-מאות בנעשה בה שימוש כהמנון בהכרזת העצ  3

רבינא   ראו: מנשה  היהודי"(.  העם  הלאומי של  "ההימנון  שהיא  הציוני  הקונגרס  ההימנון,  ידי  של  מקורו  "התקווה": 
 (. 1968)  119,  49תולדותיו ותכונותיו בהשוואה להימנונים של אומות אחרות 

 ( 1995) 24 1948-1956י מדינה: חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים בישראל  פולחנ מעוז עזריהו  4
 . 142, בעמ' 4עזריהו, לעיל ה"ש   5
 (.  2018) 87מיצוב הזיכרון: אסופת מחקרים )א'( מעוז עזריהו  6
-לתיאור היסטורי של הסיבות לכך שראשי המדינה בראשית דרכה העדיפו שלא לעגן בחוק סממנים של הזהות היהודית   7

 (. 2017) 89 לבן: זהות ומשפט בישראל מאה שנים של פולמוס- משפט כחול ישראלית, ראו: ניר קידר, 
על הסדרה חוקית של שמות של  )להלן: חוק הדגל(.    37, בעמ'  8, ס"ח  1949-המדינה, תש"ט  חוק הדגל, הסמל והמנון  8

 Manuel Brunner, Name of a State in MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OFמדינות במבט השוואתי, ראו:  
COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW (online edition, March 2018) 

 )להלן: חוק יום העצמאות(. 10, בעמ'  5ס"ח   ,1949- חוק יום העצמאות, תש"ט 9
)להלן: חוק יום הזכרון לחללי מערכות    72, בעמ'  393, ס"ח  1963-חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ"ג  10

 ישראל(. 
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השימוש של רשויות ציבוריות בלוח    11ולגבורה מקדיש את כ"ז בניסן ליום הזכרון לשואה ולגבורה. 
  12העברי ובצדו הלוח הלועזי מוסדר בחוק השימוש בתאריך העברי. 

מהי מציג את השאלה  לאור הבסיס הקיים לסמלים אלה, הן בפועל והן בחוק, מאמר זה  
מדינות  מאמר,  הכפי שמראה  המשמעות המשפטית של קביעתן של ההוראות האמורות בחוק הלאום.  

שלהן.  הקולקטיבית  לזהות  רוחניים  ותוכן  משמעות  ליציקת  ככלים  וסמלים  בטקסים  משתמשות 
, כפי שמוסבר  )באחד ממובניה כזהות אזרחית  קיד ביצירתה של האזרחותלסמלים תפבמלים אחרות,  

ה"אני מאמין" של המדינה, החזון או  הם בין היתר  חוקי יסוד  .  ובהגדרת גבולותיה  , בפיתוחה (להלן 
- יסוד בעל מעמד על-סמלי מדינה וטקסי מדינה, בפרט משעוגנו בחוקהזהות החוקתית שלה. לכן,  

  חוקי היסוד של המדינה ועשויה להיות להם השלכה על פרשנות  הזהות החוקתית  חוקי, הם חלק מ
 לרבות הדרה או הכלה של קבוצות שונות בחברה.    –והחוקים ועל הזכויות לפיהם 

ששריון של הזהות    –ואני מסכים עמם    –עוד בטרם חקיקת חוק הלאום, היו רבים שטענו  
מיותרת  -היהודית הזו  בעת  יסוד  בחוק  היא  וציונית  וכי  ולפגיעה מזיקה,  מתחים  להקצנת  תביא 

, משום שיש אזרחים רבים בישראל מהמיעוטים הלא יהודיים או הלא ציוניים, בלכידות האזרחית
ציוני של הסמלים  -כפי שאראה במאמר, הבלעדיות של האופי היהודיאכן,    13. שסמלים אלה זרים להם

, במיעוטים בישראל שעלולים לראות עצמם אזרחים סוג ב'והטקסים שעוגנו בחוק הלאום פוגעת  
לצמצם או לאיין  עלינו לשאוף . לכן, אשר אין להם חלק במשאבים הציבוריים הסמליים של המדינה

ציוני בזהות החוקתית של מדינת -את הפגיעה בשוויון הגלומה בעיגון של סמלי קבוצת הרוב היהודי
שתכליתישראל.   להניח  בהוראות  של    ן יש  סמלית.  אלה  בחוק חוק  הסמלים  שהוראות  להניח  יש 

שהיא הריבון    קהילה הפוליטית חברי ה, שהם  הלאום מופנות לרשויות השלטון ולא לאזרחי המדינה
. בנוסף, עלינו לפרש את חוק הלאום כמאפשר למדינה ולרשויות השונות בה לאמץ שיצר את המדינה

עם לשון החוק. לבסוף, אמנם הוראות הסמלים הן  גם סמלים וטקסים אחרים, ככל שאין בזה סתירה 
בעיקר המשפטית תהיה  יש לפרשן כך שהשפעתן  מעתה חלק מהזהות החוקתית של המדינה. אולם  

זו, הפגיעה בשוויון הגלומה בהוראות אלה תצומצם,   שוויון  בכמה שפחות    ותפגעסמלית. בצורה 
 האזרחי והמשפטי שלו זכאים כל אזרחי ישראל.    

 וטקסים מדינתיים של סמליםהאזרחית משמעותם 
 

דגלים וסמלי מדינה הם חלק משפה סמלית שנועדה לגבש תפיסת טקסים,  פייר בורדייה,    מסבירכפי ש
ב המיוצגים  לדברים  ממשות  יש  שלפיה  אלה, ודגלים  טקסים,  מציאות  מדובר   14סמלים  אם  בין 

או    ישראל(   ארץ   אזור גיאוגרפי )כגוןל ,  )כגון היהודים(  או דתית  קבוצה אתניתייחסים לתייצוגים המב
הם מבססים את הגבולות הגיאוגרפיים והזהותיים בין ה"אנחנו"  .  גוף פוליטי )כמו מדינת ישראל(ל

רבותית", כפי שכינה  סמלים וטקסים הם חלק מאידיאולוגיה שהיא למעשה "מערכת ת לבין ה"הם".  
ש"נותנים  מסדרים"  ו"רעיונות  כ"מטאפורות"  משמשות  אידיאולוגיות  שבה  גירץ,  קליפורד  זאת 

 ומה ה, דגלים, טקסי זיכרון וכד ואכן, מבחינה היסטורית, סמלי מדינ  15משמעות למצבים חברתיים". 
 נעשה בהםעוצמה לביסוס הלגיטימציה של המדינה המודרנית במערב, ובמיוחד    ירב  םהיו אמצעי

לתת כדי  לכוח  שימוש  של  רוחנית  ומשמעות    הכופה  ה לגיטימציה  הקולקטיבית  קבוצות  לזהות 
הם חלק משפה , ימי חגה וימי הזיכרון שלה  מדינההכך גם בישראל, סמלי    16.עמה  ותהמזדה   חברתיות

המדינה לביצור הלגיטימציה של  )או כתרבות אזרחית(  דת אזרחית  כ  נטען,, כך  סמלית שמשמשת
  17.ולהנכחתם ומוסדות השלטון שלה 

 
 )להלן: חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה(.  112, בעמ' 280, ס"ח  1959-חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"א 11
 )להלן: חוק השימוש בתאריך העברי(.  312, בעמ'  1682, ס"ח  1998- השימוש בתאריך העברי, תשנ"חחוק  12
ניר קידר    13 הישראלי?  לדוגמה:  הזהות היהודית במשפט  לעגן את  נכון  גביזון  2015) האם  עיגון חוקתי לחזון  (; רות 

 (. 2015)המלצות מכוח מינוי שרת המשפטים,  המדינה? 
14 136 (1982)-135 E QUE PARLER VEUT DIREC ,OURDIEUBIERRE P 
15  -193 ULTURESCNTERPRETATION OF IHE T, in Ideology as a Cultural SystemClifford Geertz, 

233 (1973) 
 RANCEFAISSANCE DE LA NATION N ,EAUNEBOLETTE C (1985)לדוגמה:  16
  603,  600יא  משפט וממשל  ( במשפט: איסור גידול חזיר כמשל"  Symbols; גד ברזילי "סמלים )4עזריהו, לעיל ה"ש    17

)תשס"ח(. שפה סמלית שכזו היא גם בסיס חשוב ללגיטימציה של הרשות השופטת. ראו: ליאור ברשק "בית המשפט  
)תשס"א(; אלעד ליסון "דת אזרחית ותיאולוגיה פוליטית: על מעמדם המקודש של שלטון   35ה  המשפט  והדת האזרחית"  
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מדומיינות",  "קהילות  בהיותן  ליציקת    18מדינות,  ככלים  וסמלים  בטקסים  משתמשות 
הקולקטיבית  רוחניים  ותוכן    משמעות אולזהות  החברתיות  של    שלהן  עהקבוצות    19. מןהמזדהות 

זהות קולקטיבית, של  במובן  ,  וסמלים תפקיד ביצירתה של האזרחות, דגלים  במלים אחרות, לטקסים
פיתוח    20בפיתוחה.ו וטקסים  אדרבה,  סמלים  באמצעות  אזרחית  הקהילה   ששימשוזהות  לגיבוש 

המודרנית.  הלאום  למדינת  קדמה  המדומיינת,  בין    21הפוליטית  השורר  בוויכוח  תלות  ללא  זאת, 
אני סבור שגם   על רקע זה,  22אומיות התקיימה בתקופה הטרום מודרנית. בשאלה אם ל  היסטוריונים

ללו )הדגל,  בדיוק כמו לסמלים עצמם שהקדימו את ההוראות ה  ,סמלים בחוק הלאוםל  הוראות ביחסל
וכו'( העצמאות,  יום  ההמנון,  לגיטימציה  ,הסמל,  מתן  של  חברתי  תפקיד  למדינה    יש  וממשות 

רתום את הסמלים והטקסים שקדמו  . באמצעות הוראות אלה בחוק הלאום, המדינה מנסה ל ולחוקיה
או  האזרחית  כחלק מהדת    של תושביה ופיתוחה,  אזרחיתה  זהותההסולידריות וגיבוש    לחוק, לצורך

     23. האזרחית שלההתרבות 

הזהות   במסגרת  באוכלוסייה  קבוצות  של  להכללה  לשמש  יכולים  מדינה  וסמלי  טקסים 
האזרחית המדינית, אך בה במידה הם יכולים לשמש להדרה. בצרפת בתקופת מלחמת מאה השנים 

הכתר   לדוגמה,  אנגליה,  סמלים  הצרפתי  נגד  והנכיח  מלכותייםפיתח  וטקסים   רשמיים   מלכותיים 
לסמלי קשר  פופולרייםשאותם  בניסיון    ם  היתר  בין  הצרפתית",  "האומה  אחיזתשל  את    ולהדק 

כך, טקסי זיכרון לזכר הנופלים   24שהייתה בחלקה תחת שליטת מלך אנגליה.  –באוכלוסיית צרפת  
ועו ויותר,  יותר  נפוצים  להיות  החלו  במלחמה  ניצחונות  לזכר  לכתר  וטקסים  נאמנות  תחושת  דדו 

  , אולם  25עם ממלכת צרפת.   הזדהות של קהילות מקומיות, כמו גם  אישית למענו  י והקרבההצרפת
, שבמסגרתו מוצגים יחסי הכוחות לימי זיכרון רשמיים לזכר נופלים יכול להיות גם ממד מדיר כאמור,  

הנצחה של חללי מלחמת מחקרו על טקסי  . מעוז עזריהו מדגים זאת היטב בבחברה והגדרת גבולותיה
ברורים בהגדרת  תפקידים  היו  הנופלים  "לפולחן  מסביר:  כפי שהוא  הצעירה.  בישראל  העצמאות 

, ההיחסים בין קבוצות ומגזרים שונים בחברה הישראלית". הנצחת חללי מלחמת העצמאות הדגיש 
ולים החדשים שהגיעו לאחר  החברתית של היישוב הוותיק", שהע-לדעתו, את "ההגמוניה הפוליטית

 
(; גיא לוריא ויאיר שגיא "טקס הצהרת האמונים של  2018)   33יד    עלי משפטהחוק ושל בית המשפט העליון בישראל"  

 ( )צפוי להתפרסם(.  2לג)מחקרי משפט השופטים בישראל: היסטוריה, תיאולוגיה וסוציולוגיה אירגונית" 
RIGIN OEFLECTIONS ON THE R :OMMUNITIESCMAGINED I ,NDERSONAENEDICT B-מ  בהשאלה  18

AND SPREAD OF NATIONALISM (2006) 
סרוסי, "מי היינו, מי אנחנו: הסיפור  -על טקסים כאמצעים לביסוס זיכרון וזהות קולקטיביים, ראו לדוגמה: ורד ויניצקי  19

(. ראו גם את המקורות 1999)עורך עזמי בשארה,    19-17,  17  בין האני לאנחנו: הבניית זהויות וזהות ישראלהרשמי" אצל  
בה"ש   לעיל  ראו: 17המוזכרים  המודרנית,  הלאום  במדינת  הקולקטיבית  הזהות  בגיבוש  הלאומי  ההמנון  תפקיד  על   .

Manuel Brunner National Anthem in MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE 

CONSTITUTIONAL LAW (online edition, May 2018). 
ראו:    20 קולקטיבית,  זהות  ובהם  ל"אזרחות",  מגוונים   ,Transformation of Christian Joppkeלמובנים 

Citizenship: Status, Rights, Identity, 11 CITIZENSHIP STUDIES 37 (2007); Rogers M. Smith, 
Modern Citizenship, in HANDBOOK OF CITIZENSHIP STUDIES 105 (eds. Engin F. Isin and Bryan 
S. Turner 2002); Will Kymlicka and Wayne Norman, Return of the Citizen: A Survey of Recent 

Work on Citizenship Theory, 104 ETHICS 352 (1994) 
,Citizenship in Late  Guy Lurieאזרחית טרום מודרנית ולסקירת ספרות המחקר בנושא, ראו:  לדוגמה לזהות    21

Medieval Champagne: The Towns of Châlons, Reims, and Troyes (1417 – circa 1435), 38(3) 
FRENCH HISTORICAL STUDIES 365 (2015) 

רואים בלאומיות תופעה מודרנית )כגון אנדרסון, הובסבאום,  היסטוריונים של לאומיות חלוקים בין היסטוריונים ה  22
מודרניות )כגון סמית', הסטינגס וקמפ(.  -וגלנר( לבין היסטוריונים הרואים בלאום קטגוריה רלוונטית גם בתקופות טרום

 BENEDICT ANDERSON, IMAGINED COMMUNITIES: REFLECTIONS ON THE ORIGIN ANDראו:  

SPREAD OF NATIONALISM (2006); BARRY J. KEMP, ANCIENT EGYPT: ANATOMY OF A 
CIVILIZATION (2006); ANTHONY D. SMITH, MYTHS AND MEMORIES OF THE NATION (1999); 
ADRIAN HASTINGS, THE CONSTRUCTION OF NATIONHOOD: ETHNICITY, RELIGION AND 

NATIONALISM (1997); E.J. HOBSBAWM, NATIONS AND NATIONALISM SINCE 1780: PROGRAMME, 
MYTH, REALITY (1990); ERNEST GELLNER, NATIONS AND NATIONALISM (1983)  

Solidarity GoodsMargalit, -Cass R. Sunstein and Edna Ullmann 9 ,;  4השוו: עזריהו, לעיל ה"ש    23
THE JOURNAL OF POLITICAL PHILOSOPHY 129, 144 (2001)   . 

24  Beaune  59- 77;55-74, בעמ'  16, לעיל ה"ש OLITYPHE T :RANCEFEDIEVAL MATER L ,EWISL S. P.
(1968); BERNARD GUENÉE AND FRANÇOISE LEHOUX, EDS., LES ENTRÉES ROYALES FRANÇAISES 
7-30 (1968);  Nicole Pons, La propagande de guerre française avant l'apparition de Jeanne d'Arc, 
JOURNAL DES SAVANTS 191 (no. 2, 1982); Nicloe Pons, De la renommée du royaume à l'honneur 
de la France, 24 MÉDIÉVALES 101 (1993); JACQUES KRYNEN, L'EMPIRE DU ROI: IDÉES ET 

336 (1993) SIÈCLE EXV-EXIIIRANCE FCROYANCES POLITIQUES EN  
25  Beaune  175-182  , בעמ'16, לעיל ה"ש  ;ES LIEUX L, in Mourir pour la patriePhilippe Contamine, 

DE MEMOIRE: LA NATION 11-43 (Pierre Nora, ed., Vol. 3, 1986) 
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אמנם לא היו חלק מההגמוניה הפוליטית, לפי טענה   העולים החדשים המלחמה נותרו מחוצה לה.  
כן נכללו ברטוריקה הפולחנית של הטקסים, והיו מבחינה "פורמלית חלק אינטגרלי מהעם זו, אך  

ישרא  מדינת  הערבים של  לאזרחיה  ביחס  הדברים  היו  כך  לא  והמנציח".  במסגרת הזוכר  שהיו  ל, 
   26הפולחן הזה "האויב". 

ה, לתצורתם של טקסי מדינה ושל  יבמלים אחרות, אם נחזור למסגרת המושגית של בורדי
לרבות בכך שהם מציגים באופן נראה לעין את מערכות היחסים החברתיות,    משמעות סמלי מדינה  

ביניהן.  הכוחות  ויחסי  החברתיות  הקבוצות  בין  למושג    27הגבולות  הזה  בהקשר  לחזור  חשוב 
ו, אשר ההאזרחות גבולותיה. בהקשר הזה, חיוני  הטקסים  הסמלים  יכולים להמחיש את  מדינתיים 

 28להגדיר שלושה מושגים שונים של אזרחות מבין אלה שנדונים בספרות המחקר על אזרחות כיום.
ג לאזרחות  מלבדה  אך  אזרחית,  זהות  של  במובן  האזרחות  את  הזכרנו  ומובן כבר  פוליטי  מובן  ם 

במובן הפוליטי, אזרחות היא חברות בקהילה עצמאית, אשר מאפשרת השתתפות בשלטון   29משפטי.
מנקודת מוצא בעוד שהיום אנחנו מניחים  בה. במובן המשפטי, אזרחות היא מעמד המקנה זכויות.  

ואזרחות משפטית  לפחות  ש דמוקרטית,   פוליטית  ומוקנותחופפאזרחות  באופן    כלל   ות ,  האזרחים 
ואוניברסאלי, היסטורית לא כך היו הדברים. בתקופת הרנסנס באירופה, לדוגמה, אזרחות  שוויוני 

אזרחות משפטית ניתנה   30. פוליטית ניתנה לאליטה מצומצמת )לדוגמה, במסגרת הערים האיטלקיות(
נרחבים ון חלקים הדיר במכו עדיין  אך הוגדרה באופן כלכלי ש   ,חלקים גדולים יותר בחברהלעתים ל

, כאשר יחידות תרחבבאוכלוסייה. לעומת זאת, במהלך הרנסנס אזרחות במובן של זהות החלה לה
, לדוגמה במסגרת מה הזדהות  הוגים הומניסטיים דרשו יותר ויותרההתייחסות הפוליטיות, שעמן  
  31, החלו לעתים לגדול. שקרוי היום רפובליקניזם קלאסי

בעשורים האחרונים אנחנו עדיין עדים לתהליכים מכילים ומדירים במובנים השונים של  
אף שכיום יש לעתים נטייה לראות אזרחות במובן של זהות כזהה ללאומיות, נסיגתה של  האזרחות.  

המודרנית  המדינה  את  המאפיין  התרבותי  והמגוון  אתניים  מיעוטים  של  קיומם  הלאום,  מדינת 
אין כל קושי עם  כפי שמסביר מישל רוזנפלד, באידיאל הליברלי    32התפיסה הזו.   מאתגרים מאוד את

האזרחות הפוליטית והמשפטית לשוויוניות ואוניברסאליות, אבל השוני התרבותי הרב הפיכתן של  
ואוניברסאליות של האזרחות   בתוך מדינות הלאום מאתגר את התפיסה הליבראלית של שוויוניות 

של סמלי מדינה וטקסי מדינה.  האזרחית  רקע זה, וויל קימליקה דן במשמעותם    על  33במובן של זהות. 
לדעתו,   הליבראלית,  האתנית המדינה  הזהות  בסוגיות  להתערב  הצדקה  שאין  בטעות  מניחה 

והתרבותית של אזרחיה. אולם טקסים וסמלים המוקדשים באופן בלעדי לרוב הלאומי, עשויים להדיר  
 ת האזרחית של המדינה ופוגעים בזכויותיהם האזרחיות. ובמילותיו: את המיעוטים האתניים מהזהו

חברות תרבותית מוגן באופן מספק על  בהעם  ליברלים רבים מאמינים שהאינטרס של  
ידי הזכויות המשותפות של אזרחות, ושצעדים נוספים להגנה על האינטרס הזה אינם  
לגיטימיים ]...[ המדינה, בתפיסה זו, לא צריכה להתערב בשוק התרבותי ]...[ אני חושב  

ות  שהתפיסה המקובלת הזו לא רק שגוייה, אלא גם למעשה אינה קוהרנטית ]...[ החלט 
ממשלתיות בנוגע לשפות, לגבולות פנימיים, לחגים לאומיים, לסמלי מדינה, כרוכות  
ולאומיות   ובזהויות של קבוצות אתניות  ובתמיכה בצרכים  בהכרח בהכרה, בהתאמה 

 
 . 113-114, בעמ' 4עזריהו, לעיל ה"ש   26
27  186 (1992) OWERPYMBOLIC SANGUAGE AND L ,OURDIEUBIERRE P לפיתוח הטיעון הזה ביחס לטקסי .

 . 17הצהרות האמונים של השופטים, ראו: לוריא ושגיא, לעיל ה"ש  
ראו:    28 נוספים,   ,in Citizens and the State: Retrospect and ProspectGianfranco Poggi ,למושגים 

STATES AND CITIZENS: HISTORY, THEORY, PROSPECTS 39-48 (Quentin Skinne and Bo Stråth 
eds., 2003)  

 . 20ראו לעיל, ה"ש  29
- דמוקרטיות עדיין הדירו אנשים נטולי רכוש )ממעמד הפועלים(, ורק במהלך המאה ה 19-וגם מאוחר יותר: במאה ה 30

 הדמוקרטיות המערביות להדיר נשים מהאזרחות הפוליטית המלאה.הפסיקו   20
31   HILOSOPHYPENAISSANCE RNCYCLOPEDIA OF E, in Citizenship, RenaissanceGuy Lurie, 

(Marco Sgarbi ed., online edition, 2018), https://doi.org/10.1007/978-3-319-02848-4_601-1 
32  and Norman Kymlicka  370-377, בעמ'  20, לעיל ה"ש  ;Joppke  20, לעיל ה"ש  ;HE T ,OSNIAKBINDA L

CITIZEN AND THE ALIEN: DILEMMAS OF CONTEMPORARY MEMBERSHIP 3-9 (2006)   
33 225 (2010)  UBJECTSONSTITUTIONAL CDENTITY OF THE IHE T ,OSENFELDRICHEL M 
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לפגוע   וכך  מסויימות,  תרבותיות  זהויות  לקדם  שלא  יכולה  לא  המדינה  מסויימות. 
  34.באחרות

 אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין:  ציגויתוח דומה באותו הקשר הנ

דגל המדינה, סמלה והמנונה, דברי הפתיחה החגיגיים של חוקתה, החגים וימי הזיכרון  
הלאומיים, אופיים של הטקסים הממלכתיים ותוכנה של הרטוריקה הרשמית ]...[ כל  

  35יים. אלה, בדרך כלל, אינם ניטרליים כלל, ובמובנים רבים אינם יכולים להיות ניטרל

 כפי שהסביר מישל רוזנפלד באותו הקשר:  

במקרים מסויימים, לדוגמה כאשר שפת הרוב הלאומי היא השפה הרשמית היחידה ]...[  
גם אם כולם זוכים לאותן זכויות אזרחיות, פוליטיות, חברתיות וכלכליות, חברי המיעוט  

 36הלאומי עשויים לראות עצמם אזרחים מדרגה שנייה. 

סמלי אחר,  ה  םבניסוח  של  משאביםרשמיים  הם  נכסים  מדינה  שהמדינה    37ציבוריים.  או  כשם 
)כגון קרקעות מדינה(, שלה  עלולה להפלות לרעה מיעוטים בהקצאת המשאבים הציבוריים הממשיים  

דגל המדינה והשפה   כך היא עלולה להפלות לרעה מיעוטים בהקצאת המשאבים הסמליים שלה )כגון 
למתח   קשורה  –ותפיסת הלגיטימיות שלה    –הפליה אפשרית זו    38פגוע בשוויון האזרחי.(, ולהרשמית

לבין הגדרתה כ"מדינת כל אזרחיה", אשר   39בישראל בין הגדרתה כ"מדינת הלאום של העם היהודי" 
הקדם הלאומית  בזהות  המתחרה  משותפת  זהות  כמכונני  בסמלים  שלנוכח מדינתית.  -רואה  יתכן 

האחרונים בעשורים  מחדש  וצמחה  עלתה  האלה  ב  האתגרים  רפובליקניזם  התעניינות  של  תפיסה 
   40לאו דווקא אתנית.  – אקטיביתושותפות אזרחית  כזהות אזרחית קלאסי 

עשויים להכיל קבוצות אחדות  הסמלים המדינתיים והטקסים המדינתיים    ,במלים אחרות
)או בהקשר   בחוקה  כלולים  הם  כאשר  במיוחד  אחרות.  קבוצות  יסוד(   – הישראלי  ולהדיר   , בחוק 

משמשים   סמלים וטקסים אלה  41במסגרת הפרק העוסק ב"חזון המדינה" או בערכי היסוד של החברה,
כפי שמסביר גארי ג'קובסון, ל"דף הראשון    42"זהות חוקתית".  האחרונות  חלק ממה שמכונה בשנים

יש השלכה על המשפט החוקתי של המדינה. הוא   –   החוקה  לרכיבים הזהותיים של  – של החוקה"  
בהקשר שלנו, כלומר,    43ועל הזכויות לפי החוקה. של בתי המשפט  משפיע על הפרשנות החוקתית  

, הם חלק מהמשפט החוקתי של  זהות לאומית מסויימתשל  תוכן  מלי מדינה וטקסי מדינה בעלי  ס
לרבות הדרה   –המדינה ועשויה להיות להם השלכה על פרשנות החוקה והחוקים, ועל הזכויות לפיהם  

 או הכלה של קבוצות שונות בחברה. 

השפעה  , ן של זהותאם ננסח זאת באמצעות מובניה השונים של האזרחות: לאזרחות במוב
כלומר, הזהות החוקתית של מדינת ישראל, אשר נקבעת, בין    על האזרחות במובן המשפטי שלה.

היתר, באמצעות הגדרת חוק היסוד בדבר סמלי המדינה וטקסיה, משפיעה על הזהות האזרחית של  
התפיסה מיהם האנשים האזרחות במובן של זהות )היא משפיעה על    בשלושת מובניה:  אזרחי ישראל 

(, היא משפיעה על האזרחות במובן הפוליטי דינה שמשתייכים לקהילה הפוליטית שכוננה את המ

 
34   INORITYMHEORY OF TIBERAL L A :ITIZENSHIPCULTICULTURAL M ,YMLICKAKILL W

RIGHTS 107-108 (1995)  . 
 (. 2003)  289 מדינת לאום יהודית וזכויות האדם  – ישראל ומשפחת העמים  אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין   35
36 Rosenfeld, 228  בעמ' ,33 ה"ש לעיל. 
תב"כ    37 ראו:  מוחשי" של המדינה,  בלתי  כ"נכס  סמל המדינה  נתניהו  28/22לאפיון  בנימין  נ'  בנבו,    שילוני  )פורסם 

16.9.2019 .) 
ה וזכויות קולקטיביות של האזרחים הערבים  חוקה שוויונית לכל? על חוק לניתוח מעין זה בישראל ראו: יוסף ג'בארין    38

 (.   2014)  204 נעשה לנו חג: חגים ותרבות אזרחית בישראל(; חזקי שוהם 2006)בישראל 
 לחוק הלאום.  )ב(1ס'  39
40  HOUGHT AND TOLITICAL PLORENTINE F :OMENTMACHIAVELLIAN MHE T ,OCOCKP A. G. J.

THE ATLANTIC REPUBLICAN TRADITION ([1975] 2003) 
תיאור המציאות או נבואה המגשימה   –לחלקים אלה בחוקות מודרניות, ראו לדוגמה: רות גביזון, "המהפכה החוקתית    41

 . 34, בעמ' 13)תשנ"ז(; גביזון, לעיל ה"ש  34, 21כ"ח   משפטיםאת עצמה?" 
 ,Constitutional Identity Monka Polzinלהגדרות שונות של המונח הזה ולסקירה של הספרות בנושא, ראו:  42

as a Constructed Reality and a Restless Soul 18(7) GERMAN LAW JOURNAL 1595 (2017) 
43 302 (2010) DENTITYIONSTITUTIONAL C ,ACBOSOHNJEFFREY JARY G . 
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והיא משפיעה על האזרחות במובן המשפטי )מי נהנים   ,)מיהם האנשים ששותפים בפועל בממשל(
 44ממלוא הזכויות המשפטיות שבאות עם האזרחות(. 

-של הפרקטיקה של מדינות לאום רבהדמוקרטית  ישנן עמדות שונות ביחס ללגיטימיות  
להתייח הרואים תרבותיות  יש  לעיל,  כאמור  אחת.  אתנית  לקבוצה  ורק  אך  הרשמיים  בסמליהן  ס 

בהעדר הניטראליות הסמלית של מדינת הלאום פרקטיקה בלתי נמנעת, ובפועל מדינות דמוקרטיות 
הרשמיים   בסמליהן  מתייחסות  אכן  בחוקותיהן  רבות  האתני. המעוגנים  הרוב  לקבוצת  אסף   45רק 

בין   נימק  לדוגמה,  רפובליקניתמלאך,  אזרחות  של  טיעון  בסיס  על  שבהקשר קהילתנית-היתר   ,
 46תרבותי: "ההזדהות עם הזהות היהודית". -הזדהות אזרחית חייבת להיות על בסיס אתני  יהישראל

רפובליקנית" שכזו,  -הגורסים שזהות אזרחית "אתנו  יפתח אלעזר ונתן מיליקובסקיאני מסכים עם  
ציונית, אינה מתיישבת עם אידיאל החירות השווה של  -היהודיתהמבוססת באופן בלעדי על הזהות  

קשה לסתור את הטיעון שפרקטיקה בכל מקרה, לדעתי,    47האזרחות, גם בניסוח הרפובליקני שלה. 
עיגונם של סמלי הרוב בחוקה כחלק מהזהות החוקתית של המדינה, פוגעת בשותפות של  קרי  זו,  

, של המדינה  וחשייםנכסים בלתי מ)ובהתאם לתפיסת הסמלים כ  המיעוטים באזרחות במובן של זהות
המדינה  של  הסמליים  המשאבים  בהקצאת  המיעוטים  את  ומפלה  בשוויון  פוגעת  זו  . ( 48פרקטיקה 

ואוניברסאליות באזרחות במדינה, ליברלית,  -מנקודת מבט דמוקרטית המקדשת ערכים של שוויון 
האזרח לגדר  רק  הזו  ההשפעה  צמצום  הוא  התפשטותה האתגר  את  ולמנוע  זהות,  של  במובן  ות 

   לאזרחות הפוליטית והמשפטית.

, לדעתי, גם מנקודת המבט של מי שמצדיקים את הבלעדיות של הרוב על  תוצאה זו רצויה
הסמלים מבחינת הזהות האזרחית. גם אם לשיטתם יש הצדקה לפגוע בשוויון האזרחי במובן הזהותי 

למנוע את פגיעתם של    שאיפתם תהיה עדיין   –   למיעוטים  צתיותוכן להימנע מהענקת זכויות קבו  –
גם בראייתם, חוק הלאום הוא "חידוד הצהרתי" של הזהות היהודית של  הסמלים בשוויון האזרחי.  

לכל הזכויות האזרחיות   זכאים  בזכויותיהם של מיעוטים במדינה, אשר  "אינו פוגע  המדינה, אשר 
 :  על חוק הלאוםבעת דיון בכנסת ח"כ ניסן סלומינסקי כפי שהגדיר זאת  49באופן מוחלט". 

יש הבדל בין שוויון לאומי לשוויון חברתי. בחוק הזה בחלק אחד, כשמדובר על החלק  
]...[ אני לא חושב שיש מישהו מאתנו ]...[ ]ש[חושב שלא צריך  הלאומי, אין שוויון.  

]...[ מבחינת החוק צריך  להיות שוויון בין כולם, בין כל האזרחים בז  כויות ובחובות 
    50להיות שוויון בין כולם בזכויות ובחובות, אבל לא שוויון לאומי. 

נקודת המוצא של מאמר זה תהיה, אם כן, זו: השאיפה צריכה להיות בכל מקרה לצמצם או לאיין את 
נקודת המוצא   המדינה.הפגיעה בשוויון הגלומה בעיגון של סמלי קבוצת הרוב בזהות החוקתית של 

הזו עולה גם, לדעתי, מגישתו הפרשנית של בית המשפט העליון, המפרשת בצמצום חקיקה המגבילה  
   51זכויות יסוד. 

 

 
 . 19 בעמ' ,33 ה"ש לעיל ,Rosenfeldהשוו:   44
מדינת    – יסוד: ישראל  - הצעת חוק ; חגי ויניצקי ושאול שארף  289-304, בעמ'  35יעקובסון ורובינשטיין, לעיל ה"ש    45

 (. 2017) הלאום של העם היהודי
)ראיף   136, 123משפט, מיעוט וסכסוך לאומי   אסף מלאך "תקפות הטיעונים בזכות מדינת הלאום במקרה הישראלי" 46

 (. 2017זריק ואילן סבן עורכים, 
47  Ethnicizing the Republic: The Strange Career of the Yiftah Elazar & Natan Milikowsky, 

Concept of Republican Citizenship in Israel CITIZENSHIP STUDIES (2020), 
DOI:10.1080/13621025.2020.1720607רפובליקני אינו חדש. לסקירה של הספרות העוסקת בטיעון -. הטיעון האתנו

 .שםזה, ראו 
 . 38ג'בארין, לעיל ה"ש   48
 . 52-53, בעמ'  45יצקי ושארף, לעיל ה"ש וינ 49
מס'    50 ה  4ישיבה  הכנסת  של  ומשפט  חוק  החוקה,  ולוועדת  הכנסת  לוועדת  המשותפת  הוועדה    28-29,  20-של 
(23.10.2017 .) 

 (. 1996)  549, 529(  2פ"ד נ)איזקסון נ' רשם המפלגות  2316/96ראו לדוגמה רע"א  51
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 בחוק הלאום והטקסים סמלים הוראות ההמשפטית של  ןמשמעות
 

כן,ןמה אם  הלאו  תוהמשפטי  המשמעויות   ,  בחוק  והטקסים  הסמלים  הוראות  השימוש  ם?  של 
, מגווניםהיום בדברי חקיקה שונים ובהקשרים    ים כבר מוסדרודרכי קיום הטקסים הללו  הללו    סמליםב

לעיל,   יום  כאמור  בחוק  העברי,  בתאריך  השימוש  חוק  המדינה,  והמנון  הסמל  הדגל,  בחוק  כגון 
פסיקת בתי המשפט פירשה את הוראות החוקים הללו הרבה כרון לחללי מערכות ישראל, ועוד.  יהז

כך, לדוגמה, בית המשפט העליון דן בשאלת התקיימות יסודות העבירה  לפני שחוקק חוק הלאום.  
, ובשאלה מתי יושב ראש ועדת לחוק הדגל, האוסרת פגיעה בכבוד דגל המדינה  5הקבועה בסעיף  

תעמולת בחירות  )אוכזית לכנסת רשאי לפסול תעמולת בחירות העוברת על איסור זה  הבחירות המר 
חקיקת   של   מה, אם כן, המשמעות   52. שנים לפני חקיקת חוק הלאום  –  ( המבזה את המנון המדינה

 מה נשתנה? ?מבחינת המצב המשפטי בחוק הלאום הוראות הסמלים

ל המצב המשפטי  ש  להביא לשינוי ישנם שני מאפיינים של הוראות הסמלים והטקסים אשר יכולים   
בישראל: התוכן שלהן ומעמדן הנורמטיבי כהוראות בחוק יסוד. תוכן ההוראות, ככל שהוא שונה 

עשוי להשפיע על הדין הנוהג. אולם מעבר לכך, גם אם תוכן  מנוסח החוקים הקיימים שקדמו להן,  
ת זהה לחקיקה הקודמת ביחס לסמלי וטקסי המדינה, יש השפעה על המצב החוקי בישראל  ההוראו

לרמה חוקתית.   זה בזה, אך בכל מקרה  מתוקף עצם העלאתן  הנושאים הללו שלובים  אתחיל  שני 
 בסקירת ההשפעות האפשריות על המצב החוקי בעקבות תוכנן של ההוראות.   

יש להתחיל בהעמדת לשון  כדי להעריך את השפעת תוכן ההוראות על המצב המשפטי בישראל,   
 הוראות הסמלים והטקסים בהשוואה להוראות החוקים הרלוונטיים שנחקקו בעבר. 

 לחוק היסוד טבלת השוואה לחוקים שקדמו: 1טבלה מס' 
 חוק היסוד  החוקים הקודמים 

פירושו השם "ישראל"   –"שם המדינה" 
כפי שמועצת העם הכריזה עליו ביום ה'  

( כעל שם 1948במאי  14באייר התש"ח )
 לחוק הדגל(  )ד(1)ס'  המדינה.

 

 שם המדינה הוא "ישראל".

- פירושו הדגל שמועצת –"דגל המדינה" 
ביום כ"ה  המדינה הזמנית הכריזה עליו  

( כעל  1948באוקטובר  28בתשרי תש"ט )
דגל מדינת ישראל, או דגל, בכל גודל  
שהוא, שדמותו כדמות הדגל האמור, 

  וכולל כל דבר שיש בו דמות דגל המדינה. 
 לחוק הדגל.( )א(1)ס' 

 
מועצת המדינה הזמנית מכריזה בזה כי  

דגל מדינת ישראל הוא כמצויר וכמתואר  
 160ס"מ ארכו,   220 –להלן.]...[ הדגל 

לבן ועליו שני פסי   –ס"מ רחבו. הרקע 
ס"מ רוחב הפס, נטויים    25תכלת כהה, 

לכל ארכו של הדגל מצלע אל צלע.]...[בין 
  –שני פסי התכלת ובמרחק שווה משניהם 

מגן דוד עשוי ששה פסי תכלת.]...[ )הכרזת  
 מועצת המדינה הזמנית על דגל ישראל.(

פסי תכלת  דגל המדינה הוא לבן, שני 
 סמוך לשוליו, ומגן דוד תכול במרכזו.

-פירושו הסמל שמועצת –"סמל המדינה" 
המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום י"א  

( כעל 1949בפברואר  10בשבט תש"ט )
 לחוק הדגל( )ב(1)ס'  סמל מדינת ישראל.

 
המדינה הזמנית מכריזה ומודיעה  -מועצת

 כי סמל מדינת ישראל הוא כמצוייר בזה: 

סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים,  
עלי זית בשני צדדיה, והמילה "ישראל"  

 למרגלותיה. 

 
 (. 2003) 750( 1נז) פ"ד 16-חרות התנועה הלאומית נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  212/03בג"ץ  52
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)הכרזת מועצת המדינה הזמנית על סמל  

 המדינה.(
 

השיר "התקווה"  –"המנון המדינה" 
לחוק   )ג(1. )ס' בנוסח המובא בתוספת

 הדגל.( 

 המנון המדינה הוא "התקווה". 

 ייקבעו בחוק. פרטים לעניין סמלי המדינה   
התאריך העברי יצוין בכל מכתב רשמי  

בשפה העברית הנשלח על ידי רשות  
ציבורית, ובכל הודעה רשמית לציבור  
  2)ס'  בשפה העברית המתפרסמת מטעמה.

 לחוק השימוש בתאריך העברי( 
התאריך הלועזי יצוין נוסף על התאריך  

לחוק השימוש בתאריך   3)ס'  העברי.
 העברי(

 
לפי הלוח הגריגוריאני,   -דש" "חו-שנה" ו"

ואם צויינה תחילת תקופתם או סופה לפי  
  3הלוח העברי בלבד לפי הלוח העברי; )ס' 

   (1981-לחוק הפרשנות, תשמ"א

הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה  
 ולצדו ישמש הלוח הלועזי כלוח רשמי;  

השימוש בלוח העברי ובלוח הלועזי ייקבע   
 בחוק. 

מכריזה בזה על יום ה' באייר כעל  הכנסת 
"יום העצמאות" שיוחג מדי שנה בשנה  

לחוק יום   )א(1)ס'  כחג המדינה.
 העצמאות( 

יום העצמאות הוא יום החג הלאומי  
 הרשמי של המדינה. 

ד' באייר הוא יום זכרון גבורה ללוחמי  
הגנה לישראל שנתנו נפשם על -צבא

הבטחת קיומה של מדינת ישראל וללוחמי  
כות ישראל שנפלו למען תקומת  מער

ישראל, להתייחדות עם זכרם ולהעלאת  
לחוק יום הזיכרון   )א(1)ס'  מעשי גבורתם.

 למערכי מערכות ישראל( 
 

כ"ז בניסן הוא יום הזכרון לשואה  
ולגבורה, מוקדש, מדי שנה בשנה,  

להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו  
הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם  

גבורה ומעשי המרד בימים  זכר מעשי ה
לחוק יום הזיכרון לשואה   1ההם. ]...[ )ס' 

 ולגבורה( 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום  
הזיכרון לשואה ולגבורה הם ימי זיכרון  

 רשמיים של המדינה. 

 

מס'   מטבלה  לראות  שניתן  היסוד,  ,  1כפי  לחוק  שקדמו  לחוקים  בנוסח  יחסית  אחדים  פרטים 
. בראש ובראשונה, הלוח העברי, שהשימוש בו כבר הוסדר  של הדין  הסמלים נדמים כשינויים הוראות  

בעוד שבחוק יום העצמאות מדובר  בנוסף,  הוכרז לראשונה כלוח רשמי של המדינה.    ,בעבר בחוק
מכונה יום העצמאות "יום החג הלאומי הרשמי של  בחוק הלאום  ב"חג המדינה", בהוראות החדשות  

,  בחוק היסוד  ישנם גם שינויים נוספים, כגון הפירוט המועט יחסית בתיאור סמל המדינההמדינה".  
 . רגיל המאפשר גמישות בהגדרתו בחוק

הסמלים, הוא אולי המובן ביותר מאיליו.  נובע מהגדרת  אינו  אשר  שינוי מהותי יותר מאלה  
שהוא חוק יסוד עם הוראת ועוגנו בחוק הלאום,  מדרגת חוק גרידא  הועברו  סמלים  ההוראות  בכך ש
חוקי וכך יהיה  -הן עברו מגדרי הדיון הפוליטי הרגיל למעמד חוקתי על  53הן הפכו לנוקשות.שריון,  

קשה יותר לשנותן, וכאמור מכוח מעמד זה גם עשויות להיות להן השפעות רחבות היקף יותר על 
עבור להשפעות הנרחבות שעשויות להיות להוראות  נבטרם   .ועל הזהות הישראלית  המשפט הישראלי 

הישראלי, א על המשפט  הראשונההסמלים  הנקודה  נקודות.  להדגיש שתי  למשמעות   בקש  נוגעת 

 
 לחוק היסוד.   11ס'  53
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בדגש על הכוונה בשיוך    –המונחים "סמל המדינה", "דגל המדינה", "לוח רשמי של המדינה" וכו'  
הסמלים והטקסים הללו למדינה, בפרט בחוק יסוד ולאו דווקא בחוק רגיל כפי שהיה עד כה. הנקודה 

סוגיית   :והעברתן למעמד של חוק יסודמתוכן הוראות הסמלים    במשולבשינוי הנובע  ת לגענו  נייההש
למרכיב  בהם,  המרכזי  המרכיב  או  עיקרי  ממרכיב  וטקסיה  המדינה  בסמלי  היהודי  האופי  הפיכת 

 .  שתי הנקודות האלהאפרט מעט על  הבלעדי.

 סמלי המדינה, לא סמלי הקהילה הפוליטית 
 

בנושא:   הקודמים  מהחוקים  ברור  היה  שכבר  עקרון  מחדשות  אינן  והטקסים  הסמלים  הוראות 
הם משמשים הסמלים והטקסים המצויינים בחוק הלאום הם סמלים וטקסיים רשמיים של המדינה.  

לייצוג ממשותה וריבונותה של המדינה, למשל ביחסים עם מדינות אחרות ובארגונים בינלאומיים. 
יסוד. מה המשמעות של  חוק הלאום מעל יותר, לחוק  נורמטיבית גבוהה  ה את העקרון הזה לרמה 

שיוך הסמלים והטקסים הללו למדינה, בחוק יסוד דווקא? עוד לפני חקיקת חוק הלאום, היה ברור  
ובמקרים מסויימים הפרת תנאי השימוש בהם על ידי מי מן הציבור    שהסמלים הללו שייכים למדינה

כות חוקיות. לדוגמה, לפי חוק הדגל, אין לייצר דבר ובו סמל המדינה אלא על עשויה להיות לו השל
פי רשיון או כתב היתר של שר הפנים, ושימוש בסמל המדינה "שיש בו כדי לפגוע בכבודו" הינו  

דוגמה נוספת: מכיוון שראה בסמל המדינה "נכס בלתי מוחשי" של המדינה, פסק   54עבירה פלילית.
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת כי שימוש בו במסגרת תעמולת בחירות יהיה הפרה של סעיף 

א לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, האוסר לעשות שימוש בתעמולת בחירות בנכסי ציבור, מוחשיים 2
חוק   – בכל זה    55זאת, בלא הסתמכות על חוק הלאום אלא על חוקים שקדמו לו(.או בלתי מוחשיים )ו

   היסוד אינו מחדש.

ל-אולם עם העלאת הוראות הסמלים למעמד על  יסוד, עלינו לשים לב  חוק  שתי  חוקי, במעמד 
לעיל,   הובהר  שכבר  כפי  ראשית,  חשובות.  והטקסים הבחנות  הסמלים  את  העלתה  שהכנסת  בכך 

חלק מהזהות החוקתית של המדינה. למעמד  כאותם    עיגנהד נורמטיבי חוקתי, היא  האמורים למעמ
ובכך    – חוקתי זה עשויות להיות כאמור לעיל השלכות מרחיקות לכת על המצב המשפטי במדינה  

 .  בהמשךאדון 

הוראות הסמלים נוקטים שוב ושוב    . למה הכוונה במילה "המדינה"שנית, חשוב להבהיר  
ל"מדינה"  בלשון המשייכת את   והטקסים  אינם סמלי "העם", "האומה"  –הסמלים  כיוצא  הם  או 

שיצרה את   טיתיל"מדינה" ולא לקהילה הפולההוראות הללו משייכות את הסמלים  כלומר,  באלה.  
. זוהי הבחנה חשובה. בלטינית(  res publicaבאנגלית,    republicאו    commonwealth)  המדינה

חוקקה הכנסת את חוק הלאום. בהקשר של    והמילה הם הריבון שבשמהאזרחים במובן הפוליטי של  
היסוד, מעמדם   חוק  לחוק של האזרחים כריבון  כינון  אזרחים עצמם כשהם כפופים  שונה מאותם 

: "כל אחד  את מעמדם של האזרחים כחברי הקהילה הפוליטית  כנתיניו. עמנואל קאנט הסביר היטב
( ולכן הוא, יחד עם כל  a subjectלחוקים הוא נתין )   (subject to)  כפוף( אשר  nationבאומה )

 ( הפוליטית  הקהיליה  חברי  האכיפה". commonwealthיתר  לזכות  כפוף  של    56(  השני  הצד  מן 
הוא חבר בקהילה הפוליטית "המטבע, הסביר קאנט, כל אדם )כלומר, אצל קאנט, כל גבר בעל רכוש(  

(commonwealthכאזרח, כלומר כמחו )57. שותף"-קק  

  מבט מנקודת  היא פעלה,    58אספה מכוננת ולא כמחוקק רגיל.כחוק היסוד פעלה הכנסת    חקיקתב 
מהן סמכויות המדינה, מהן תכליותיה, שפועלת מטעם אזרחי המדינה כדי להסדיר  כמי  דמוקרטית,  

  59ביחסיהן עם האזרחים. המגבלות שלהן    ן ומהלנהוג המדינה ורשויות השלטון שלה,    ים כיצד צריכ

 
 לחוק הדגל.   3-5ס'  54
 . 55, לעיל ה"ש  שילוניפרשת  55
56, in On the Proverb: That may be True in Theory, but is of no Practical useImmanuel Kant,  

PERPETUAL PEACE AND OTHER ESSAYS ON POLITICS, HISTORY AND MORALS 73 (Ted 
Humphrey, trans., 1983) 

 . 75שם, בעמ'  57
בנק המזרחי המאוחד בע"מ    6821/93בנק המזרחי: ע"א    לפי דגם הסמכות המכוננת שאימץ הנשיא אהרן ברק בפרשת  58

 (. 1995)  403,  221(  4, פ"ד מט) נ' מגדל כפר שיתופי
 (.  2005)כרך א',   53המשפט החוקי של מדינת ישראל אמנון רובינשטיין וברק מדינה   השוו: 59
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על רקע זה שבישראל הכנסת מכוננת בחוקי יסוד באופן מתמשך את החוקה שהיא   , במובן מסויים
את המדינה    תצרוחוק היסוד הזה הוא חלק מהאמנה החברתית שיכך    60, "פעולת עם היוצרת שלטון"

בהוראות הסמלים, קבעה הרשות המכוננת מה יהיו סמליה של המדינה   61. המבנה שלהגדירה את  מו
ההתייחסות   אולם  המדינהשם  וטקסיה.  אל  שלה,  היא  החוקתית  הזהות  אל  הקהיליה ולא  ,  אל 

בכנסת נציגיה  באמצעות  היסוד,  חוק  את  וחוקקה  המדינה  את  שהקימה  האזרחים  של  . הפוליטית 
אחרות,   ש  ,משפטיתמבחינה  במלים  להניח  יש  הללו,  הדמוקרטיות  היסוד  הנחות  הוראות לאור 

הסמלים מופנות לרשויות השלטון של המדינה, ולא לאזרחי המדינה שחוקקו את ההוראות הללו. 
תהיינה חשאיות. כלומר, לכנסת  כי הבחירות    4לדוגמה ממישור אחר: חוק יסוד: הכנסת קובע בסעיף  

אולם באופן חשאי.  להצביע  יוכל  לכך שהפרט  לדאוג  המדינה מחוייבות  בחוק   רשויות  זו  הוראה 
  לומר למי הצביע.היסוד מחייבת את המדינה, ולא את הפרט, הרשאי  

מופנו הסמלים  שהוראות  השפעתן  למסקנה  דגם  מבחינת  השלכות  לאזרחים  ולא  למדינה  ת 
ה'   כן, אפנה בפרק  לפני  אולם  ו'.  הוראות אלה, שאליו אפנה להלן בפרק  סוגיית להמשפטית של 

למסקנה שהוראות הסמלים מופנות למדינה ולא    ציונית בסמלי המדינה וטקסיה.-הבלעדיות היהודית
 אני סבור שיש להעניק לבלעדיות זו. לאזרחים תהיה השלכה גם על הפרשנות החוקתית ש

 ? ציונית בסמלי המדינה וטקסיה-בלעדיות יהודיתהאם נקבעה 
 

, מתבהרת קביעה עקרונית נוספת במדינה  בהביננו שהוראות הסמלים מופנות לרשויות השלטון
בדגל,   בסמל,  שימוש  לעשות  מבקשת  המדינה  שכאשר  קובעות  הסמלים  הוראות  היסוד.  בחוק 

הם אשר מייצגים אלה הם סמליה וטקסיה. בהם עליה להשתמש.    –בהמנון, בחג לאומי, בלוח שנה  
בינ בארגונים  או  אחרות  מדינות  עם  במגעיה  לדוגמה  המדינה,  ריבונותה של  ובאשר  לאומיים.  את 

 לסמלים וללוח השנה: מצווה חוק היסוד על המדינה להסדיר את השימוש בהם לפי חוק.  

כמעט כל הסמלים והטקסים המפורטים בהוראות הסמלים והטקסים בחוק הלאום  נזכיר:  
נוסח הוראות אחת המסקנות שניתן להסיק מציוני )מלבד לוח השנה הלועזי(.  -הם בעלי אופי יהודי

-ציוניים הסמלים  שהלקבוע  הייתה  כוונת המחוקק  היא שוהעלאתן למעמד של חוק יסוד,    הסמלים
. זהות החוקתית של המדינהרשמי ומוכר בחלק  הסמלים והטקסים המהווים    – ורק הם    –יהודיים  

מדינה", סמל  הכוונה זו עולה מנוסח החוק. השימוש בה"א הידיעה בחלק מהסמלים והטקסים )דגל " 
רשמי"( מצביע על כך. מעבר לנוסח ההוראות הללו  הלאומי החג המדינה", יום העצמאות כ"יום ה"

המבהיר שמימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית  )ג(1עצמן, גם נוסח יתר חוק הלאום )לדוגמה, סעיף  
"ייחודי" )"סמלי המדינה"(, מבהירים את הכוונה  בישראל  וכותרות ההוראות  היהודי(, שמו  לעם 

היהודי  וך  להפ האופי  המדינה  בלבלעדי  את  של  סמלי  החוקתית  מהזהות  כחלק  רשמית  המוכרים 
 .  המדינה

יש לשים לב שהשימוש בה"א הידיעה אמנם נעשה באשר ליום העצמאות, שהוא ורק הוא  
כלומר,   בחוק:  המוזכרים  הזיכרון  ימי  לשני  באשר  נעשה  לא  אבל  המדינה,  של  הלאומי  החג  יום 

ין ימי זיכרון רשמיים נוספים. בנוסף, לא נעשה שימוש בה"א הידיעה גם באשר  המדינה רשאית לצי
" ולא  )"לוח רשמי"  גם הובהר במפורש שלצדו הלוח  ה ללוח העברי  "ישמש   רשמי"(, אשר לגביו 

היהודית הייחודיות  כלומר,  רשמי".  כלוח  הלועזי  ללוח -הלוח  באשר  בהכרח  נשמרת  לא  ציונית 
 . מדינה(ה)בניגוד לסמלים אחרים, לדוגמה, להמנון   הרשמי של המדינה ובאשר לימי הזיכרון שלה 

זהותה החוקתית  לאופי יהודי בלעדי  מעניק  חוק הלאום  על פניו,  אם כן,  בעיקרו של דבר,  
בית   ה קודמת שלפסיקוטקסיה. הכרעה זו עומדת בניגוד ל  הסמלילפחות בכל האמור ב  –המדינה  של  

אגב דיון בשימוש בקרקעות מדינה או אגב הדיון במניעת בנושא, שבאה לידי ביטוי  המשפט העליון
שהאופי היהודי    דגיש בית המשפט העליוןה  . במקרים אלההשתתפותם של מועמדים בבחירות לכנסת

או   מרכזי"  "מרכיב  הוא  המדינה  סמלי  בהם"של  בלעדיעיקרי"  ממרכיב  להבדיל  של  הכוונה    62. , 

 
 . 391, בעמ'  58הנשיא ברק בפרשת בנק המזרחי, לעיל ה"ש   60
61 Rosenfeld, 23  בעמ' ,33 ה"ש לעיל . 
ועדת הבחירות    11280/02(; א"ב  2000)   281,  258 (1פ"ד נד) עאדל קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל    6698/95בג"ץ    62

 (. 2003)  22, 1( 4פ"ד נז) עשרה נ' ח"כ אחמד טיבי - המרכזית לכנסת השש 
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הלאום  לשנות  המחוקק   חוק  המשפטיבאמצעות  המצב  אשר  את  המשפט ,  בית  מפסיקת  השתמע 
במפורש    ,העליון הלאוםנדונה  חוק  לחקיקת  שקדמו  בכנסת  הדיונים  ברור  בעת  אלה  מדיונים   .

הוראות הסמלים והטקסים יהפכו את האופי היהודי מ"מרכיב מרכזי" או "עיקרי"  קק ביקש שהמחוש
 63ל"מרכיב בלעדי" בהם.  , כאמור בפסיקת בית המשפט העליון,וזהותה החוקתית  בסמלי המדינה

 ח"כ יוסף ג'בארין, לדוגמה, ביקר בדיון בוועדה את נוסח הוראות הסמלים והטקסים:

בג"ץ אמר באופן מפורש שעיקר חגיה וסמליה משקפים, זאת אומרת, שבג"ץ הבחין  
"עיקר   כשאומרים   ]...[ הסמלים.  כל  אקסקלוסיבי,  באופן  לבין,  הסמלים  עיקר  בין 
סמליה" בפסיקה של בג"ץ ואתה מסתכל על הניסוח שמוגש כאן, אין שום התייחסות  

ובן בעיקר לציבור הערבי ]...[ אתה בא למי שאינו יהודי במדינה הזאת, ואני מתייחס כמ 
ולנרטיב   נוסח, שלא רק שהוא מתייחס באופן בלעדי רק לקולקטיב היהודי  עם איזה 
הלאומי שלו, אלא גם אין שום יחס לקבוצת המיעוט. יתר על כן, קבוצת המיעוט גם  
  אינה יכולה להזדהות עם הסמלים הללו, לא יכולים להיות חלק מהם. ]...[ הסמלים של
המדינה צריכים להתייחס באופן שוויוני לכלל האזרחים, אחרת הם סמלים שמדירים,  
הם סמלים שמפלים את האזרחים הערבים. תפעילו קצת חוכמה, לא עמדה פוליטית.  
מה אתם אומרים לאזרחים הערבים? לא אכפת לנו שלא תהיו חלק מהקולקטיב במדינה  

? ]...[ גם מבחינה משפטית דמוקרטית  הזאת? אתם אאוט, אתם לא שווים, אתם לא חלק
מערך הסמלים של המדינה, הדגל שלה, ההמנון שלה, הם חלק מהמשאבים הציבוריים 

 64שצריכים להיות לכלל האזרחים. זה לא משהו שהוא רק ליהודים. למה רק ליהודים?

לה  כן, זוהי הכוונה: לשנות את המצב המשפטי העו  –לכך ענו לו חברי כנסת אחרים במפורש  
המעוגנים בחוק   של המדינהוטקסיה  מפסיקת בית המשפט העליון ולקבוע בלעדיות יהודית בסמליה  

 . כך לדוגמה ח"כ אבי דיכטר:  היסוד

מדינה  אומרים לך בצורה הכי ברורה שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. ]...[ ה 
הזאת קובעת את סמליה ]...[ לפי החלטות של הכנסת. ומה שאמרת קודם, סליחה שאני  

פי החוק,  -היסוד הזה נועד להכתיב לבית המשפט לקבוע הלכות על-מתפרץ, הרי חוק
זו הסיבה שהחוק הזה עולה    ]...[ ולא קובעים חוק לפי הלכות בית המשפט העליון. 

 65יסוד. -ת את נושא הסמלים למעלת חוקיסוד והוא רוצה להעלו-למעלה כחוק

 :  בדברים שחלקם צוטט כבר לעיל ובדומה לו ענה לח"כ גב'ארין ח"כ סלומינסקי

חברתי.   לאומי לשוויון  שוויון  בין  הבדל  חושב שיש  לחבריי שאני  לומר  רוצה  אני 
בחוק הזה בחלק אחד, כשמדובר על החלק הלאומי, אין שוויון. הכוונה שזו מדינת  
הלאום היהודית, נקודה. נכון, אנחנו מכירים בזה שיש מיעוטים, אבל זו מדינת הלאום  

 66היהודית, נקודה. אין שוויון. 

שהם    כוונת המחוקק הייתה, אם כן, לקבוע בלעדיות לאופי היהודי בסמליה וטקסיה של המדינה
משפטי שהשתמע , ובכך לשנות את המצב ההבאה לידי ביטוי בחוק היסוד  חלק מזהותה החוקתית

 לאו דווקא בלעדי.   –מאמירות של בית המשפט העליון, על כך שהאופי היהודי הזה הוא מרכזי 

נטען   חוק הלאום,  לומר, עוד טרם חקיקת  לאמירות בפסיקת בית המשפט  יש  בניגוד  כי 
כפי שראינו, תוכנן   67החקיקה בישראל בפועל נתנה בלעדיות לאופי היהודי בסמלי המדינה. העליון, 

של הוראות הסמלים והטקסים לא הוסיף רבות על החקיקה הקיימת, שכבר התייחסה באופן בלעדי  
אך ורק לסמלים וטקסים יהודיים וציוניים. השפעתן המדירה של הוראות הסמלים בהקשר הזה היא 

גם כך הדירה    מתוקף העלאתן למעמד נורמטיבי של חוק יסוד, אולם עוד לפני כן החקיקה בישראל 
 את המיעוטים שבה מסמלי המדינה ומטקסיה. 

 
 (. 23.10.2017)  20- של הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ה  4ראו ישיבה מס'    63
 .  23-25שם, בעמ'  64
 . 24-25שם, בעמ'  65
 . 28שם, בעמ'  66
 293,  241(  1כו)עיוני משפט פלסטיני: היש, האין ותחום הטאבו" -אילן סבן, "הזכויות הקיבוציות של המיעוט הערבי 67
(2002 .) 
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גם  שעולה  האובייקטיבית,  כוונתו  על  גם  לעמוד  יש  המחוקק  כוונת  את  לבחון  בבואנו 
בלעדיות  המחויבות למ קביעת  האם  ודמוקרטית.  יהודית  כמדינה  ישראל  זהות  לערכיה של מדינת 

ת עם אופייה הדמוקרטי של המדינה? מתיישבשהם חלק מזהותה החוקתית  היהודית בסמלי המדינה  
לעיל,אמנם כאמור  על   ,  שמצהירות  כאלה  גם  רבות,  דמוקרטיות  מדינות  השוואתית  מבחינה 

בחוקתן  מחוייבותן לערכים ליבראליים של חירות ושוויון אזרחיים אוניברסאליים, מעניקות בלעדיות  
ב בה  האמור  בכל  אחת  לאומית  וטקסיה.לקבוצה  המדינה  המשפט   68סמלי  בית  בעבר  שפסק  כפי 

 69כל אזרחיה. ל העליון, אין סתירה בין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין מתן שוויון גמור  
 פוגע במיעוטים  בסמלי המדינה, העדר הניטראליות  ורוזנפלד  קימליקה  והבהירכאמור  כפי שאולם  

ב' סוג  כאזרחים  לראות עצמם  הבלעדיו  .שעלולים  בישראל:  גם  המדינה כך  סמלי  היהודית של  ת 
ולפי הטענה של   70. פוגעת במיעוט הערבי היא מדירה אותם מן המשאבים הסמליים של המדינה, 

בהקשר של חוק   71ג'בארין גם סוללת בכך את הדרך לאפליה במשאבים החומריים וביתר הזכויות. 
זו עשויה לסתור את מחויבויותיה של ישראל מכוח   המשפט הבינלאומי, הלאום גם נטען שהדרה 

  72לכבד את זכויותיו הקבוצתיות של המיעוט הערבי כמיעוט מולדת.

- ידלרוב היהו  תמתייחסות בלעדיהוראות הסמלים והטקסים בחוק הלאום  בכך ש  ,לדעתי
על  ,  ציוני לדבר  לכ החוק  מוצדק  בישראלתורם  המיעוטים  של  האזרחילו   הדרה  בשוויון  . פגיעה 

מדירה את המוגנים ומעוגנים בחוק היסוד  בסמלי המדינה    ציוני-היהודיאופי  שניתנה לבלעדיות  ה
את הפער בין    ה וכך מגדילכמו גם מיעוטים לא ציוניים,  המיעוט הערבי בישראל מסמלי המדינה,  

לבין  היקף   בישראל  הפוליטית  בישראל.  היקף  האזרחות  הזהותית  הוראות האזרחות  באמצעות 
יהודיםהסמלים והטקסים,    מוצאים ממסגרת הקולקטיב האזרחי בישראל.  ציונים -מיעוטים שאינם 

חלק להדרה של  לאפליה בהקצאת משאבים חומריים ו הדרה זו בעייתית במיוחד כאשר היא מצטרפת  
הייצוג   ממלוא היקף האזרחות הפוליטית בישראל, לאור  ,המיעוט הערבי, בפרט  בישראלמהמיעוטים  

המיעוטים שאינם    תהדר.  יהחסר של מיעוט זה במוקדי קבלת ההחלטות בממשלה ובשירות הציבור
והטקסים    ציוניים-יהודים הסמלים  הוראות  דמוקרטיתבאמצעות  מבט  מנקודת  ליברלית -בעייתית 

 כפי שאפרט מיד.  –, לדעתי, פרשנות חוקתית מצמצמת וראות אלהולכן יש להעניק לה 

לשים   ב  לב: חשוב  בכנסת  התקבלה  והטקסים  הסמלים  בהוראות  הזו  ניגוד  ההדרה 
. ראשית, הכנסת הייתה מודעת לסכנות ולבעייתיות שבעצם עיגון  השעמדו בפני אחרות  לאפשרויות  

המתחים  הקצנת  ובמיוחד  עליהם,  הקונצנזוס  חוסר  רקע  על  יסוד,  בחוק  הללו  והטקסים  הסמלים 
גם אם ביקשה לעגן בחוק יסוד את סמלי   שנית,  73הלך הזה. והפגיעה בלכידות האזרחית הגלומות במ

)לדוגמה, כתיבת שם   גם למיעוטים שבהוטקסיה    ביטוי בסמלי המדינההכנסת יכלה לתת    ,המדינה
וניתן היה לחשוב על דרכים אחרות    74,המדינה בסמל המדינה גם בערבית מתחת לכיתוב בעברית(

)כגון הכרה ופיתוח סמלים שהם ישראלים,   להכלה של המיעוטים בישראל במסגרת הזהות האזרחית
  75. (שיוכל לאגד יהודים וערבים להבדיל מיהודים, כגון חג

דמוקרטית מבט  מנקודת  לדעתי  לעיל,  שהבהרתי  כפי  מקרה,  שאיפתנו  -בכל  ליבראלית, 
 צם או לאיין את הפגיעה בשוויון הגלומה בהדרת המיעוטים בהוראות הסמלים.צריכה להיות לצמ

ובין ערך    ליישב  עלינו לפרש את הוראות הסמלים באופן המאפשר בין הבלעדיות היהודית שבהן 
בהוראות הסמלים באופן  בלעדיות היהודית הבפרט, עלינו לפרש את  76. הדמוקרטיה ועקרון השוויון

 
 . 289-304, בעמ' 35; יעקובסון ורובינשטיין, לעיל ה"ש  326, בעמ'  59רובינשטיין ומדינה, לעיל ה"ש   68
 . 144, בעמ' 7. השוו: קידר, לעיל ה"ש  549, בעמ' 51; פרשת איזקסון, לעיל ה"ש 62פרשת קעדאן, לעיל ה"ש  69
 (. 2002)  58, 50 13תכלת ונית ודמותה הרצויה" רות גביזון "המדינה היהודית: הצדקה עקר 70
 . 40, בעמ'  38ג'בארין, לעיל ה"ש   71
בבג"ץ    72 נ'    5866/18העתירה  בישראל  הערבים  לענייני  העליונה  המעקב  (, 7.8.2018)  21  הכנסתועדת 

https://www.adalah.org/he/content/view/9573 . 
 . 13; גביזון, לעיל ה"ש  13ראו: קידר, לעיל ה"ש   73
( או על ידי כיבוד סמלים נוספים של המיעוט הערבי. ראו  דוגמאות נוספות: הוספת הימנון נוסף )או בית נוסף להימנון  74

 . 84, בעמ' 70לדוגמה: גביזון, לעיל ה"ש  
. השוו להצעות לפתח רכיבים מכלילים של זהות לאומית ישראלית אצל מנחם מאוטנר  211  , בעמ'38שוהם, לעיל ה"ש    75

, "משבר הרפובליקניות  (. ראו גם מנחם מאוטנר2008)  365-363  משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת  
 (. 2012)  559משפט ואדם   –יד משפט ועסקים  בישראל" 

(: "ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית  1997)  36,  1(  4פ"ד נא)חורב נ' שר התחבורה,    5016/96השוו: בג"ץ    76
רשני להבטחת סינתזה ירדו כרוכים יחד. שניהם עקרונות חוקתיים. לשניהם מעמד חוקתי. ]...[ יש לעשות כל מאמץ פ 

 והתאמה בין השניים".  

https://www.adalah.org/he/content/view/9573
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היחס בין ערכיה של  כפי שסיכם חיים כהן את    .פגיעה בזכויות יסוד ובעקרון השוויון  שאינו מצדיק
נו, היא הנותנת ר: "חפיפת הערכים שאממדינת ישראל כמדינה יהודית לבין ערכיה כמדינה דמוקרטית

; אך בשעת התנגשות ביניהם שבדרך כלל לא יצטרכו ערכים יהודיים להתנגש עם ערכים דימוקרטיים
משנה תוקף במקרה של  יש  אני סבור שלדבריו    77צריכה יד הדימוקרטיה להיות תמיד על העליונה". 

הסמלים   הערכים   –הוראות  לבין  היהודיים  הערכים  בין  היחס  על  הכללי  לדיון  קשר  בלי 
 רכים כלליים. משום שהן עוסקות בסמלים וטקסים ולא עוסקות בעקרונות או בע – 78הדמוקרטיים 

מסיבות אלה אני סבור שמבחינת פרשנות חוקתית, יש להעדיף פרשנות של חוק הלאום  
עד כמה שהדברים מתיישבים עם לשון    – שמאפשרת פלורליזם בסמלים שנעשה בהם שימוש במדינה  

יש היא אם  כדי שלא לפרוץ את מסגרת הדיון,  )שאלה נפרדת, שאינני עוסק בה במאמר זה,    החוק.
חוקתיות העיגון הבלעדי של הסמלים היהודיים בחוק היסוד, לדוגמה אל מול  -מקום לבחון את אי

תלויה ועומדת  באשר לחוקתיות חוק הלאום  במועד כתיבת שורות אלה, עתירה    79ערכי יסוד נוגדים.
הזהות החוקתית של המדינה, לפחות    ת מבחינ  אמנם במה דברים אמורים?    (בפני בית המשפט העליון.

 אזרחי המדינהציוני. אולם  -זו שבאה לידי ביטוי בחוק היסוד, הסמלים והטקסים הם בעלי אופי יהודי
. קביעת חוק הלאום מחייבת כאמור את המדינה, לא את לצדם  אחריםסמלים    םלאמץ לעצמ  יםחופשי

. לדוגמה, קהילות שונות רשאיות לקבוע לעצמן דגלים  הריבון  -  הקהילה הפוליטיתהאזרחים כחברי  
. בנוסף, גם במסגרת המדינה, רשויות שונות רשאיות לאמץ וסמלים, כגון דגל הגאווה ומצעד הגאווה

לעצמן סמלים, בכפוף להוראות החוק, בלא שהדבר ייחשב כסותר לחוק הלאום. חוק הלאום קובע 
בנוסף, לא נקבע   מדינה.בה, אבל ניתן עדיין שיהיו סמלים נוספים  המדינשל    םרשימה סגורה של סמלי

  אופייה הדמוקרטי של ישראל, לאור  בחוק הלאום שאין לאמץ סמלים וטקסים אחרים בעלי אופי אחר.  
יש לפרש את חוק הלאום כמאפשר למדינה ולרשויות השונות בה לאמץ גם סמלים אחרים, ככל שאין  

המבזה   החוק.  לשון  עם  מתיישבים סתירה  שאינם  נוספים  זיכרון  ימי  לציין  כאמור,  רשאית,  דינה 
  רשות מקומית חופשיה עדיין לאמץ לעצמה סמל לדוגמה,    ציוני. בנוסף,-בהכרח עם הנרטיב היהודי

, ויחידות בו יכולות לאמץ כשם שצה"ל רשאי להחזיק בסמליו  שמייצג את זהותם של תושביה )בדיוק
הלא בחוק  מוכרים  שאינם  הסמלים    80. (וםסמלים  אחרות,  בהוראות ובמלים  הקבועים  הטקסים 

במדינה,  אחרים  וטקסים  סמלים  של  אימוץ  אפשרות  מכלל  מוציאים  אינם  היסוד  בחוק  הסמלים 
 .  ציוני- שאופיים לא יהיה בהכרח יהודי

 משפטית השפעה אפשריים של  םדגמי
 

הסמלים והטקסים המפורטים בהם הבהרנו, אם כן, שהוראות הסמלים בחוק הלאום משייכים את  
יהודיים וטקסים  שסמלים  וקובעים  הם  -למדינה,  אלה  הם    – ציוניים  המדינה   – ורק  וטקסי   סמלי 

היסוד,  בחוק  לעיל  המעוגנים  עליהם  שהצבעתי  לחריגים  המשפטית  בכפוף  ההשפעה  מהי  של  . 
? כזכור, פט הנוהגעל יתר המש  ציונית בסמלים והטקסים המעוגנים בחוק היסוד-הבלעדיות היהודית

לזהות החוקתית הזו עשויה להיות השפעה על יתר המשפט החוקתי, כמו גם על יתר חוקי המדינה 
  81: הסמליםהוראות בחמישה דגמים אפשריים של השפעתם המשפטית של ופרשנותם. אדון עתה 

 הדגם הסמלי;  (1)
 הדגם הפרשני;  (2)
 הדגם החוקתי המסמיך;  (3)

 
,  9  הפרקליט ספר היובלעיונים בחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו"    –חיים כהן "ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית    77

24  (1993  .) 
לסיכום היחס בין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין ערכיה כמדינה דמוקרטית היא סוגייה שנכתב בה רבות.    78

ודמוקרטית'   'יהודית  "הקדמה:  אהרונסון  ואורי  ליפשיץ  שחר  ראו:  זו,  בסוגייה  ומתחרות  שונות  גישות  של  מעודכן 
 (. 2020)  9,  19תרבות דמוקרטית כמתודולוגיה" 

)פורסם באתר   המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' כנסת ישראל  8260/16לסוגייה זו באופן כללי ראו, לדוגמה: בג"ץ    79
העליון,  בית    YANIV ROZNAI, UNCONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL(;  6.9.2017המשפט 

AMENDMENTS (2017) 
אם רשויות שונות )כגון רשויות מקומיות, משרדי ממשלה( לא יוכלו להמשיך לעשות זאת, לא ניתן יהיה ליישב את   80

הגנת הסמלים, המסמיך רשויות שונות ל אמץ לעצמן סמלים, בתנאים הקבועים הוראות חוק הלאום עם הוראות חוק 
 . 22, בעמ' 751, ס"ח  1974- בחוק. ראו חוק הגנת סמלים, תשל"ה

  המשפט אמנון רובינשטיין וליאב אורגד, "המבוא לחוקה ומעמדו המשפטי: המקרה של ישראל"   לדגמים דומים, ראו:  81
 ת המסדירות את סמלי המדינה.  )תשס"ז(. יש לציין שמאמר זה עסק במבוא לחוקה, ולא התמקד בהוראו 79י"א 
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 הדגם החוקתי המגביל;  (4)
 החוקי. הדגם  (5)

 . דגמים אלה אינם מוציאים בהכרח אלה את אלה יודגש,

 הדגם הסמלי . 1
ורק בהצהרה?  ותהסמלים חסר   הוראותהאם   בחלק   השלכה משפטית מעשית, אלא מדובר אך 

הוראות אלה הן החלק לדעתם  הדוברים שחלק מהשתמע מפי    ,מהדיונים שקדמו לחקיקת חוק הלאום
אין כל ספק שהמטרה העיקרית  אכן,    82הלאום, ואין להן השפעה מעשית.סמלי של חוק  -ההצהרתי

וסמלית.  חינוכית  היא  הסמלים  הוראות  היהודי  83של  המרכיב  את  ולחזק  לעודד  נועדו  ציוני -הן 
 מעשיות אחרות מעבר לכך. -משפטיותבזהותה של המדינה. אולם השאלה היא אם אין כל השלכות 

 הדגם הפרשני . 2
חלק מה"אני מאמין"  הן מעתה ההשפעות המרכזיות האפשריות של הוראות הסמלים היא ש אחת 

המדינה" לחוקי  מובן  ולתת  לפרש  באים  שאנו  בשעה  עינינו  לנגד  לשוות  השיטה    84. ש"יש  לפי 
הן חקיקה חדשה והן חקיקה על פרשנות החקיקה,    עשויים להשפיעהחוקתית בישראל, חוקי היסוד 

כן,    85שקדמה לחוקי היסוד.  פרשנותן של הוראות פליליות   את  הוראות הסמלים משנותהאם, אם 
קיימות  הישראלי?  ורגולטוריות  משמעות    במשפט  האם  החמרת   הוראותלדוגמה,  היא  הסמלים 

בשיקולי התביעה בשאלת , או שינוי  הענישה בהפעלת האיסורים הפליליים על ביזוי הדגל והסמלים
הסמלים בהחלטה מה גובה    הוראותהאם יש להתחשב ב  86? העמדתו לדין של אדם בגין עבירות אלה

העצמאות כיום   או בשל ציון יום   התקציב שניתן לשלול לפי חוק יסודות התקציב בשל ביזוי הדגל 
 87?אבל

עד כה אולם  בהקשר של חוק הלאום באופן כללי,  ,  בתי המשפט כבר החלו לדון בשאלות מסוג זה 
בית . כך, לדוגמה,  בפרשנותם של חוקים אחרים  נמנעו מהחלה אוטומטית של הוראות חוק הלאום

פרשנות  באופן שישפיע על  מהחלה של חוק הלאום  בינתיים במספר פסקי דין  המשפט העליון נמנע  
פרשנות  בתי משפט )לא בית המשפט העליון(    נקטו במקרים אחרים    88. 1954-חוק ההסגרה, תשי"ד

כך עשה סגן נשיא בית המשפט המחוזי  חוקים קיימים בעקבות חקיקת חוק הלאום. לדוגמה,  חדשה ל
מכוח הוראת סעיף   ,בשל פיגוע  נזיקיןתביעת    מסגרתב  םבחיוב פיצויים עונשייבירושלים משה דרורי,  

 בכל מקרה, טרם נדונו בהקשר זה הוראות הסמלים.  89לחוק הלאום.  )א(6

 מסמיך הדגם החוקתי ה. 3
מחזק  הוראותהאם   הלגיטימציה    ותהסמלים  לדוגמה,  של  את  שלטוניות?  חקיקהכרעות   האם 

חובה נרחבת יותר להניף את הדגל    משל לתקבע פרטים חדשים לעניין דרכי השימוש בסמלי המדינה,  
, גם על את התכלית של החקיקה הזויותר  הוראות הסמלים מבססות  האם  מזו הקבועה היום בחוק,  

   90חשבון פגיעה בזכויות?

 
ראו לדוגמה את העמדה שהביע ד"ר חגי ויניצקי ביחס להוראת הלוח העברי, שלפיה מדובר בהצהרה דקלרטיבית שלא    82

מס'   ישיבה  בפרוטוקול  מעשית,  משמעות  בעלת  להיות  כשלעצמה  הכנסת   4אמורה  לוועדת  המשותפת  הוועדה  של 
 (. 23.10.2017) 20-ולוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ה

עקרון השוויון בראי זכויות בני    –עודד מודריק, "'מדינה יהודית ודמוקרטית': זכויות אדם ונכסים לאומיים   השוו:  83
(: "עיקרו של חוק הלאום בכוחו ההצהרתי,  2018)   46,  5  3כתב העת הבינתחומי ללימודי המזרח התיכון  המיעוט הערבי"  

 ל תחיקתי כלולות בו". והוראות מעטות מאוד בעלות פוע 
 (.  1965)  386, 365( 3פ"ד יט) ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית 1/65ע"ב  84
 (. 1995)  355(  3, פ"ד מט) גנימאת נ' מדינת ישראל 537/95בש"פ   85
  269 ( 1, פ"ד נא)לתיאודור אורין נ' מדינת ישרא  8507/96על שיקול דעת התביעה בעבירה של ביזוי הדגל, ראו: בג"ץ   86
(1997 .) 

 . 60, בעמ' 1139, ס"ח 1985-ב)ב( לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה3ס'  87
ג'ורנו נ' מדינת ישראל    2490/18ע"פ    88 אלעד גבר נ' היועץ המשפטי    9203/18(; ע"פ  8.1.2019)פורסם בנבו,  משה 

בנבו,    לממשלה דנ"פ  14.7.2019)פרסום  מדינת    5212/19(;  נ'  גבר  בנבו,    ישראלאלעד  ע"פ 24.11.2019)פורסם   ;)
 (. 3.12.2019)פורסם בנבו, ג'רמי ריצ'רד טוויל נ' היועץ המשפטי לממשלה  2542/19

עזבון  ם(  -)י  2287/00(. השוו: ת"א  17.9.2018)פורסם בנבו,  משיח דוד נ' הרשות הפלשתינאית    9135/07ם(  -ת"א )י  89
  פלוני נ' אחמד מונה   ם(-)י  19833-09-15(; ת"א  4.11.2018)פורסם בנבו,    המנוחה סופי צ'סר ז"ל נ' עבאס מחמוד זיידאן

 (. 17.1.2019)פורסם בנבו,  פלונית נ' הרשות הפלשתינאיתם( -)י 36844-03-13(; ת"א  9.12.2018)פורסם בנבו,  
  מדינות מערביותחובת הנפת הדגל הלאומי והצבתו בבניינים ציבוריים: סקירת חקיקה בישראל ובכמה  השוו: רון תקוה    90

 (.  3.8.2005)הכנסת, מרכז המחקר והמידע, 
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 מגביל הדגם החוקתי ה. 4
בהקשר  את רשויות השלטון באפשרויות החקיקה והביצוע שלהן  ותהסמלים מגביל הוראותהאם 

את האפשרות לשנות, לדוגמה, את   ות מגביל ן ? האם השל הסמלים והטקסים המעוגנים בחוק היסוד
חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה? האם רשויות השלטון רשאיות לעשות שימוש בסמלים אחרים בד  

אחרים או העדר שימוש בסמלי המדינה יפגע בתוקף   האם שימוש בסמלים   בבד עם סמלי המדינה? 
   החוקי של מעשים שלטוניים?

 הדגם החוקי. 5
 ? ןכשלעצמ  –זכויות לאזרחים ותושבים    ות באופן ישיר חובות ומקנ  ותהסמלים מטיל  הוראותהאם  

ישירה   חובה  מוטלת  הסמלים  הוראות  מכוח  האם  יום לדוגמה,  בטקסי  המדינה  דגלי  את  להניף 
, אשר נקבעו בחוק היסוד כטקסים רשמיים של המדינה? האם משפחה שכולה תהיה זכאית הזיכרון
או  לפיצוי   טקס  מהמדינה  זה? ממנהלי  מסוג  חובה  הפרת  ספורטאים   בגין  האם  אחרת:  ודוגמה 

חייבים מכוח הוראות הסמלים לשאת על מדיהם את   ינלאומיות אל בתחרויות בהמייצגים את ישר
והאם הקהל הצופה בתחרות יהיה זכאי לפיצוי מהמדינה או מהוועד האולימפי על הפרת   סמל המדינה

מהפסיקה של בית המשפט העליון עד כה בקשר לחוק הלאום באופן כללי, לא ניכרת החלה  ?  חובה זו
ופרטיביות על המדינה באופן שמקנה זכויות לאזרחים. כך, לדוגמה, דחה אוטומטית של חובות א

בית המשפט העליון טענה שיש לחייב את המדינה להשתתף בהוצאות אבטחה של חברת ספנות, 
, אשר קובע שעל המדינה לשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי  לחוק הלאום  6מכוח סעיף  

  91.בשל יהדותם או בשל אזרחותםושל אזרחיה הנתונים בצרה ובשביה 

 עקרונות מוצעים להשפעה המשפטית של הוראות הסמלים 
 

אני מציע לענות  , שלאורם  במקום לענות על כל השאלות האמורות, אתווה מספר עקרונות פרשניים
לדעתי, עקרונות אלה מצמצמים את טווח התשובות האפשריות והדגמים שניתן   על השאלות האלה.

   להחיל.

הסמלי .  1 הדגם  את  להעדיף  יש  שניתן  כמה  הסמלים  עד  הוראות  השפעת  הגלומה .  של  ההדרה 
גישה את הליבראלית, מבססת לדעתי  -, מנקודת המבט של האזרחות הדמוקרטיתהסמליםבהוראות  

המיעוטים ה זכויות  על  הרעה  השפעתן  את  שניתן  כמה  עד  לצמצם  לנקוט:  יש  שאותה  פרשנית 
אשר  בישראל.   העליון,  המשפט  בית  של  גישתו  על  למעשה  מבוססת  זו  פרשנית   ,קבעכבר  גישה 

רך של ישראל כמדינה יהודית לבין ישראל כמדינה דמוקרטית, שיש לנסות ליישב בין הע  , כאמור לעיל
, וכן לפרש בצמצום הוראות  ובכלל זה תחולתו של עקרון השוויון, ולא לראותם כסותרים זה את זה

יסוד בזכויות  לפגוע  בין   92. שעשויות  האיזון  את  שינה  הלאום  שחוק  בכך  הדוגלת  גישה  לפי  גם 
הוא אינו נועד לפגוע בזכויות הפרט או בתחולתו של עקרון  הערכים הללו במשפט החוקתי בישראל,  

קובעות עקרונות או ערכים  בהקשר של הוראות הסמלים, אשר אינן  מעבר לכך, במיוחד    93השוויון. 
להשיג הרמוניה חוקתית , יש לנקוט בפרשנות המנסה  סמלים וטקסים בלבדעוסקות בכלליים, אלא  

 94. כמו גם בין חוק הלאום לבין חוקי היסוד האחריםשל ישראל  הללו    היסוד   יישב בין שני ערכישת
כאמור לעיל, אין לראות באופי היהודי של הוראות הסמלים הכשר לפגיעה בזכויות יסוד או    לכן,

 דגם הסמלי. החלת הלכן, ככל האפשר, יש לשאוף להתקרב ל 95בעקרון השוויון.

. שאלת השפעת הוראות  את פרשנותם של חוקים קיימים  ות משנ   ן יש להניח שהוראות הסמלים אינ .  2
הרלוונטי   בדין  ותלויה  מורכבת  היא  קיימים  חוקים  של  הפרשנות  על  כשם ובתכליותיוהסמלים   .

של   מרכזיותם  לאור  המדינה,  של  היהודית  לזהותה  בהתאם  חוקים  המשפט  בתי  פירשו  שבעבר 
 

 (. 3.4.2019)פורסם בנבו, מנו ספנות בע"מ נ' מדינת ישראל  5042/15בג"ץ  91
 . 549, בעמ' 51השוו: פרשת איזקסון, לעיל ה"ש  .76פרשת חורב, לעיל ה"ש   92
(; ויניצקי 21.10.2018)  IL Blog-S-ICONלדוגמה: אביעד בקשי "האם חוק הלאום שולל את הזכות לשוויון?"    93

 .  45ושארף, לעיל ה"ש 
 20תרבות דמוקרטית  מנחם מאוטנר "חוק הלאום, ההסלמה במלחמת התרבות, והצורך בהכרזה על 'תיקו'"   השוו:  94

חוק ג'ובראן  -)צפוי להתפרסם(. לפרשנות חוקתית הרמונית בפירוש של  דינו של השופט  יסוד: הכנסת, ראו את פסק 
(. לפרשנות חוקתית 12.3.2015)פורסם באתר בית המשפט העליון,  גוטמן נ' היועץ המשפטי לממשלה  3166/14בבג"ץ 

יסוד השונים כמכלול, ראו: אהרן ברק "פרשנותם של  המבקשת ליישב סתירות ולראות את ההוראות החוקתיות בחוקי ה
 )תשנ"ג(.    42, 31כ"ב משפטים היסוד" -חוקי

 . 77כהן, לעיל ה"ש  השוו: 95
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כך יתכן שיהיה   96, ה האופי היהודי שלהוהמעמד החוקתי שלו זכ  ציוניים במדינה-הסמלים היהודים
 ציוניים בחוק היסוד.  -הפעם לאור בלעדיותם של הסמלים היהודיים –מקום לכך גם בעתיד 

הסמלים    באופן בלעדי שלעיגון בחוק יסוד    –אולם לעצם השינויים שהביא חוק היסוד  
מנסה השהוזכרה לעיל  , מתוך גישה פרשנית  לדעתי צריכה להיות השפעה קטנה  –ציוניים  -היהודיים

. זאת, לאור שני הרמוניה חוקתית  להשיג  על מנת ליישב בין חוק הלאום ובין חוקי היסוד האחרים  
חוק העקרונות שהותוו לעיל. ראשית, מן הראוי לצמצם עד כמה שניתן את ההשפעה המדירה של  

וכדרך פרשנית ליישב   –  היסוד, מכוח אופייה הדמוקרטי של המדינה ומעמדו של השוויון האזרחי בה
. שנית, השפעת חוק את הבלעדיות היהודית הזו עם אופייה הדמוקרטי של המדינהבאופן הרמוני  

  אין   – עד כמה שאפשר    – היסוד הזה נועדה בראש ובראשונה להגביל את רשויות המדינה, ועל כן  
שחוק   , גם עם העמדהכאמור לעילגישה זו מתיישבת,    לפרשה באופן הפוגע בזכויותיהם של אזרחים.

אין מטרתו לפגוע בזכויות הפרט    –הלאום שינה את האיזון החוקתי בישראל, משום שגם לפי גישה זו  
-דיםאם נשוב לדוגמה שהוזכרה לעיל, לעצם העיגון הבלעדי של הסמלים היהואו בשוויון האזרחי. 

השפעה על מדיניות התביעה בשאלת העמדתו    , לדעתי,ציוניים בהוראות הסמלים לא צריכה להיות
אשר צריכה להיות מרוסנת לאור   97לדין של אדם בגין עבירה של פגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה, 

 98  מעמדו של חופש הביטוי בישראל.

הוראות הסמלים אינן מעניקות לגיטימציה רבה יותר מבעבר לפגיעה בזכויות ואינן משנות את  .  3
לבין ערכים אחרים  זכויות  בין  כבר שימשה בעבר להכשרת .  האיזונים החוקתיים  הזהות היהודית 

יסוד כדי  הבחוק  ציוניים  -של סמלים יהודייםאולם אין לעצם העיגון    99חקיקה והחלטות מינהליות. 
לדוגמה,  לשנו כך,  וזכויות.  ערכים  בין  האיזון  את  המותרת ת  הפגיעה  מידת  הערכת  של  במישור 

יסוד: כבוד האדם וחירותו, הוראות -לחוק  8בזכויות מוגנות באמצעות מבחני המידתיות מכוח ס'  
ס'   מבחני  במסגרת  אמנם,  בזכויות.  יותר  רבה  פגיעה  מתירות  או  משפיעות  אינן  המדינה    8סמלי 

אות הסמלים עשויות לבסס את הקביעה שחוק חדש "הולם את ערכיה של מדינת ישראל"  האמור, הור
. כשם שהזהות היהודית של ישראל ביססה זאת גם לפני חוק הלאום, אך זאת  ו"נועד לתכלית ראויה"

השפעה על הבחינה אם הפגיעה בזכויות היא ב"מידה שאינה עולה על   הוראות הסמליםאולם אין ל
זאת, כ כמה שניתן את  אמור לעיל, לאור שני העקרונות האמורים:הנדרש".  השאיפה לצמצם עד 

 ההשפעה המדירה של חוק היסוד, והימנעות מפרשנותו באופן הפוגע בזכויותיהם של אזרחים. 

הוראות הסמלים מגבילות את המחוקק כמו גם את יתר רשויות השלטון, אך זאת באופן שאינו    .4
. כמקובל במשפט החוקתי בישראל, יש להניח שחוק הלאום הוא בעל  אזרח מצדיק פגיעה בזכויות  

. בנוסף, הוראת הנוקשות של  ומעמד נורמטיבי עדיף על פני חקיקה רגילה, שאינה יכולה לסתור אות
יסוד שהתקבל ברוב של  -יסוד זה אלא בחוק-בו )"אין לשנות חוק  11  עיףחוק הלאום, הקבועה בס

ת שינוי של הוראות החוק אלא בהתאם לתנאי ההוראה הזו. בכל מקרה חברי הכנסת"(, אינה מאפשר
א לבחון  מקום  יהיה  מעשים   םומקרה,  גם  הלאום.  בחוק  הסמלים  הוראות  את  סותרת  החקיקה 

 שלטוניים אחרים ייבחנו לגופם ויהיו מוגבלים לאור הוראות הסמלים.  

המיעוטים. כך, לדוגמה, האם  אולם גם בהקשר זה עשויות להתעורר שאלות של פגיעה בזכויות   
-סמל של רשות מקומית, אשר קיבל כבר הכרה משר הפנים, עשוי להיות פסול בשל אופי לא יהודי

ציוני? האם עתה שר הפנים אינו רשאי לתת הגנה לסמל של רשות מקומית שמעגנת סמל בעל אופי 
אני סבור שהתשובה לכך היא שלילית. יש לכך שני טעמים עיקריים. ראשית,   100ציוני? -שאינו יהודי

לא של    –  של המדינה לדגל ולהמנון    , אך ורק לסמל  ותיש לשים לב לכך שהוראות הסמלים מתייחס 
כל רשויותיה. שנית, כאמור לעיל, מן הראוי לצמצם עד כמה שניתן את ההשפעה המדירה של חוק 

וכדי שיתיישב כאמור עם אופייה   –  נו פוגע בזכויותיהם של האזרחיםהיסוד, ולפרשו באופן שאי
 לא את הקהילה הפוליטית שלה.    –. הוא מחייב את רשויות המדינה הדמוקרטי של המדינה

 
 . 281, בעמ' 62פרשת קעדאן, לעיל ה"ש  96
 לחוק הדגל.  5ס'  97
. השוו לפסיקה בגרמניה שפירשה בצמצום את ההגנה החוקית של ההמנון הלאומי,  86, לעיל ה"ש  אוריןראו פרשת    98

 .  28, פס' 19, לעיל ה"ש  Brunnerלאור מעמדו של חופש הביטוי: 
 (. 2010)כרך א',  61הסמכות המינהלית ראו לדוגמה יצחק זמיר  99

 . 22, בעמ'  751, ס"ח  1974- ראו חוק הגנת סמלים, תשל"ה 100
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  . לאור העקרונות שהותוו להימנע מהחלה ישירה של הוראות הסמלים על אזרחים ותושביםיש  .  5
לכך נועדו  .  הסמליםזכויות לאזרחים ותושבים באופן ישיר מהוראות    לתת חובות ו  אין להטיל,  לעיל

ואת דרכי השימוש וההסדרה של    הן, שנועדו לפרט את הסדריבהוראות הסמליםהחוקים שמוזכרים  
 .  הסמלים והטקסים

 סיכום
 

מהזהות באופן אישי, אני חש הזדהות עמוקה עם הסמלים והטקסים המעוגנים בחוק הלאום. הם חלק  
זוכר את התחושות שחשתי,  אני  היום  והמשפחתית שלי. עד  ומההיסטוריה האישית  האישית שלי 

זיכרון במוצב בדרום לבנון, שעות לפני שעמדתי לצאת היום    יטקסאחד מלדוגמה, כשהשתתפתי ב
. תחושות של הזדהות ושליחותהשתתפות בטקס יום זיכרון בנסיבות אלה חיזק בי  לפעילות מבצעית.  

אולם העיגון החוקתי של הסמלים והטקסים האלה בחוק הלאום .  כמו גם עתה  –פיעמו בי אז    ןה
מעורר בעיות לא פשוטות בראייה דמוקרטית. הדרך שבה נעשה העיגון החוקתי הזה, קרי הבלעדיות  

היהודית לזהות  הלאום  בחוק  הרוב -שניתנה  לקבוצת  משתייכים  שאינם  מיעוטים  מדירה  ציונית, 
בישראל. לצערי, הם עלולים לחוש אזרחים בלתי רצויים במדינתם. האתגר המשפטי וני  צי-היהודי

העומד בפנינו הוא למצוא דרך לצמצם עד כמה שניתן את פגיעתן הרעה של הוראות אלה במעמד  
חלק  הן  הללו  ההוראות  הזו.  מהפגיעה  כליל  להימלט  ניתן  לא  בישראל.  המיעוטים  של  האזרחי 

דינה, ולכן תהיה להן השפעה על יתר הדין במדינה. אולם עד כמה שניתן, מהזהות החוקתית של המ 
 אינו מדיר את המיעוטים בעקבות אימוץ ההוראות האלה.  שיש לפרש את הדין באופן 

ברוח זו הצעתי במאמר זה מספר עקרונות פרשניים להוראות הסמלים בחוק הלאום. ראשית, אני   
ת לאמץ גם סמלים וטקסים אחרים מלבד סמלי המדינה  מציע לקרוא את הוראות הסמלים כמאפשרו

של   החוקתית  מהזהות  חלק  הן  הסמלים  הוראות  אמנם  שנית,  הלאום.  בחוק  המעוגנים  וטקסיה 
המדינה, אולם בפרשנות המשפטית יש להעדיף שההשפעה המשפטית של ההוראות האלה במשפט 

משנות את פרשנותם של חוקים סמלית: יש להניח שהוראות הסמלים אינן  בעיקר  הישראלי תהיה  
קיימים; הוראות הסמלים אינן מעניקות לגיטימציה רבה יותר מבעבר לפגיעה בזכויות ואינן משנות 

הוראות הסמלים מגבילות את המחוקק אמנם  את האיזונים החוקתיים בין זכויות לבין ערכים אחרים;  
יעה בזכויות אזרח; יש להימנע כמו גם את יתר רשויות השלטון, אך זאת באופן שאינו מצדיק פג

מהחלה ישירה של הוראות הסמלים על אזרחים ותושבים. מעל לכל, עלינו לשאוף לצמצם בפרשנות  
באופן הפוגע בזכויותיהם   ן, ולהימנע מפרשנותהוראות הסמליםהמשפטית את ההשפעה המדירה של  

 של אזרחים.  


