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יחסי מדינת ישראל ויהדות התפוצות נמצאים בנקודת מפנה היסטורית. ממצב שבו יהודי התפוצות 
והם   ישראל  מדינת  של  בקימומה  מרכזי  החזק'   ,משענתהכוח  'הצד  היא  ישראל  מדינת  בו  למצב 

חוק הלאום, שקובע לראשונה בחוק הישראלי, ובמסגרת מסמך בעל  ומשענתם של יהודי התפוצות.  
ואת חשיבות הזיקה , את חובותיה של מדינת ישראל כלפי הקהילות היהודיות בתפוצות  מעמד חוקתי

מבטא זאת. גם אם מחוקקיו לא היו מודעים לתפנית הזו, אין ספק שהוא ביניהן לבין מדינת ישראל,  
משרת היטב את המצב החדש ומאפשר, ואף מחייב את מדינת ישראל לפעול לקידום הערכים שהוא 

הקשר בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות וחיזוק הזהות היהודית של יהודי התפוצות. מציב: חיזוק  
היה קיים בקשר עם יהודי התפוצות מתמיד, ויתעצם ככל שמדינת הסעיף הזה פותר גם קושי חוקתי ש

ישראל תיקח על עצמה לפעול ברוח הסעיף, בקרב יהודי התפוצות, והוא המתח בין המחויבות של  
ית לעם היהודי באשר הוא, ולזו שיש לה כלפי אזרחיה, תהיה השתייכותם האתנית המדינה היהוד

 אשר תהיה.  
 

בהקשר הרחב   1בדברים שלהלן אני מבקש לעמוד על משמעותו של 'סעיף התפוצות' שבחוק הלאום, 
שלו. בראשית הדברים אעמוד על המפנה המתחולל ביחסים בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות  

לנוכח החוק, אבחן את הקושי ועל השינוי בנקודה הארכימדית המכוננת את הקשר הזה, לאחר מכן  
שווה  החוקתי שמעלה המחויבות ליחס מיוחד של המדינה ליהודית התפוצות, זאת בפרספקטיבה מ

אבחן את ההתייחסות הנורמטיבית,   כן   של הסדרים דומים הקיימים במדינות להן תפוצה משמעותית.

 
בסעיפים     1 יתמקד  לשימור  "  )ב(  6המאמר  בתפוצות  תפעל  היהודיהמדינה  העם  בני  ובין  המדינה  בין                   )ג( -ו  "הזיקה 
לחוק העוסקים "  המדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות"

י ואזרחי  של החוק, העוסק במחויבותה של מדינת ישראל לשלום בני העם היהוד בקשר עם יהודי התפוצות. סעיף קטן )א(
 המדינה הנמצאים מחוץ למדינה הוא בעל אופי שונה וזוכה להתיחסות במאמרו של פרופ' יורם שחר שבקובץ זה.  
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הדלה מאוד יש לומר, ליחסה של מדינת ישראל לתפוצות עד חקיקת חוק הלאום. לבסוף אנסה להניח 
 תשתית ראשונית אפשרית לאפליקטיביות של סעיף התפוצות שבחוק הלאום.  

 
 שינוי הנקודה הארכימדית   - והתפוצות  מדינת ישראל   .1

בתהליך ארוך שנמשך עשרות שנים )ועדיין מתהווה(, מדינת ישראל הפכה להיות מרכזו של העם 
ניתן למנות שורה של גורמים שהביאו לשינוי הזה, ולהעמיק בהם, אבל לצורך   2היהודי ומשענתו. 

גרפיים; שינויים כלכליים; שינויים המאמר הזה די למנות בקצרה את המרכזיים שבהם: שינויים דמו 
לתפוצות.  וזהותיים;   ישראל  בין  הקשר  בדפוסי  כדמוגרפיהשינויים  חיים  בעולם   :-  14,700,000  

יהדות ארה"ב הייתה הקהילה   2012  עד לשנת   3( חיים בישראל. 43.5%)  6,665,000יהודים. מתוכם  
ישראל לקיבוץ היהודי הגדול בעולם, כשבשל עליה   4היהודית הגדולה בעולם.  מאז הפכה מדינת 

וריבוי טבעי גבוה בישראל מחד גיסא וריבוי טבעי נמוך יחד עם התבוללות בארה"ב מאידך גיסא, 
בתוך  צפוי שהפער הדמוגרפי בין הקהילות הולך וגדל. אם המגמות הדמוגרפיות הנוכחיות יישמרו,  

נס כלכלי. מעלה נידף   : ישראל היא  כלכלה  5ם יחיו במדינת ישראל. רוב יהודי העולפחות מעשור  
כ על  הנישא  משאבים  בצמרת תחסר  שמככבת  עשירה,  מדינה  להיות  הפכה  היא  העולם  יהודי  פי 

בראשן   הטבלה בשורה של דירוגים כלכליים בינלאומיים. גם בעולם ישנם קהילות יהודיות מבוססות
נמ  היהודית בארה"ב שחבריה  הכלכלית שםהקהילה  האליטה  עם  יהודי   6.נים  תמיכת  כי  ספק  אין 

לשגשוגה.  תנאי  מכן  ולאחר  לקיומה  תנאי  בעבר  הייתה  ישראל  במדינת  העולם  ויהדות   7ארה"ב 
יהודי  של  התמיכה  את  הפכה  ישראל  של  הכלכלית  הרבה   עוצמתה  למשמעותית  בישראל  העולם 

יהודי ארה"ב ושאר העולם  פחות, ובמבט מקרו, אפילו שולית. קשה להעריך כמה בדיוק תורמים 
בכ שמדובר  היא  סבירה  ההערכה  אבל  היקף   שקליםמיליארד    10- לישראל,  המחשה  לשם  בשנה. 

לשנת   המדינה  כמעט    2019תקציב  עול  400היה  התרומות  כלומר  כדי  מיליארד שקלים.   2.5%ות 
אינו סכום מבוטל, זהו  קיומי.    8  מהתקציב.  לא  גם  יהדות ארצות   9אבל  ובראשה  יהדות התפוצות 

הסבורים  יש  האמריקאית,  הפוליטיקה  של  ובהקשר  ישראל,  למדינת  רבות  תורמות  עדיין  הברית, 
 10קיומית.עדיין שהתמיכה היא 

 
רוט 2 והדס  גבי שפר  ראו:  פרספקטיבה,  ליר  -לשם  ון  היהודית, מכון  והתפוצה  ישראל  יחסי  על   : מנהיג?  מי  טולדנו, 

 , פרק המבוא. 2006בירושלים הקיבוץ המאוחד,  
  19, עמ'  2019, המכון למדיניות העם היהודי, ירושלים  2019ל רוזנר ואחרים, מצב העם היהודי, הערכה שנתית  שמוא   3
(content/uploads/2019/09/AA2019H.pdf-http://jppi.org.il/wp  .) 
4y A., Sheskin I. (eds) DellaPergola S. (2014) World Jewish Population, 2013. In: Dashefsk 

American Jewish Year Book 2013. American Jewish Year Book, vol 113. Springer, Cham, p. 19. 
 DellaPergola S. (2019) World.  2029על פי המגמות שהציג דלה פרגולה במאמרו, השנוי צפוי להתרחש בשנת   5

Jewish Population, 2018. In: Dashefsky A., Sheskin I. (eds) American Jewish Year Book 2018. 
American Jewish Year Book, vol 118. Springer, Cham, p. 372.  

6  Burstein, P. (2007). "Jewish educational and economic success in the United States: A search 
for explanations." Sociological Perspectives, 50(2), 209-228 . 

רה.  'הדוד מאמריקה' הוא ביטוי שגור הממחיש את טיב הזיקה בין מדינת ישראל ליהדות ארצות הברית הציונים והעשי   7
   . 1999אביב, -, משכל, תלמותו של הדוד מאמריקהיוסי ביילין, ראו: 

haul Bar Nissim, H. (2019). “New Diaspora Philanthropy”? The Philanthropy of the UJA-ראו:     8
–839(4), 48 ,Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly Federation of New York Toward Israel.

סטיבן פופר וג'ון רסקיי, שבעים שנה לפילנתרופיה האמריקאית למען הקהילה היהודית באמריקה ומדינת ישראל,  ;  858
לשנת   שנתית  הערכה    2018בתוך 

(http://jppi.org.il/he/article/aa2018/part2/materialresources/philanthropy/#.Xv3TRygzY2w ;)
גלובס,   פחות,  אבל  תורמים  אוסלנדר,    23.8.2019ויקי 

(https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298073 .) 
שמקבלת מדינת ישראל מארה"ב. יש הגורסים כי  בהקשר הכלכלי ראוי להזכיר את הסיוע הצבאי )ובעבר גם האזרחי( 9

  AIPACגם סיוע זה ניתן ואף גדל במרוצת השנים, בשל תמיכתם של יהודי ארה"ב, בהובלת השדולה למען ישראל  
 בהענקתו לישראל )ראו:  

ראות,     10 מכון  כיפור",  יום  הפתעת  לקראת  היהודי:  והעולם  ישראל  "יחסי  בהרחבה:  למשל    2019ראו 
(-https://www.heb.reutgroup.org/Publications/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99

about:blank
about:blank#.Xv3TRygzY2w
about:blank
about:blank
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וגם מעבר לים, חיים :  זהות   גם בישראל  מונופול על שימור הזהות היהודית.  אין  ישראל  למדינת 
 בעיקר בארה"ב, בתוך קשת רחבה וצבעונית של זהויות יהודיות. גם בישראל וגם בתפוצות, ויהודים 

או   היהודית  בזהות  נוספים  נדבכים  שבונים  מפוארים  ולאומיים  דתיים  תרבותיים,  מפעלים  ישנם 
לשמר אותה. ועם זאת, שימור הזהות היהודית והזיקה אליה הופך להיות אתגר משמעותי מסייעים  

מאוד עבור הקהילות היהודיות בתפוצות. מספר היהודים שלא חיים בישראל ואשר מעידים על העדר  
זיקה לזהותם היהודית מאמיר, ותוצאות המאמץ היהודי המשמעותי לשימור הזיקה הזו, מוגבלות. 

למשל,   שלזהות    7%כך  או  היהודית  לזהותם  זיקה  כחסרי  עצמם  על  מעידים  בארה"ב  מהיהודים 
בחייהם אין משמעות  ועבור  היהודית  מינימלית   17%,  היהודית ממלאת משמעות  זהותם  נוספים, 

אבל מעטים הישראלים החיים      12בישראל יש מאבק איתן על אופיה של אותה זהות יהודית   11.בחייהם
  13במדינת ישראל שמתנכרים לזהותם היהודית. 

עם הקמתה ולמעשה הפער בין האופן בו ראתה את עצמה מדינת ישראל ביחס ליהודים בתפוצות  
מומחש היטב בהבדל  בעשורים הראשונים לקיומה לבין האופן בו היא רואה את היחסים הללו היום 

במדינת )לצד חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו(  חוקתיים החשובים ביותר  -הזהותיים בין שני המסמכים  
הלאום.   וחוק  הכרזת העצמאות  החוקה, ישראל:  הם חליפיה של  היסוד  חוקי  חוקה.  אין  לישראל 

פרקים. פרקים  אותה  מכונן  14ומכוננים  מעמד  יש  העצמאות  למגילת  גם  היסוד,  חוקי  של  , לצידם 
. היא אמנם אינה מוכרת כבעלת מעמד חוקתי, אבל שורה של פסיקות של  היסטורי אבל גם משפטי

בית המשפט העליון, כמו גם ניסיונות חקיקה והצעות לחוקה מבקשים לראות בה מסמך בעל משקל 
דבר היה ברור אז, לא עוסקת בקשר בין המדינה שהיא הכרזת העצמאות, אולי משום שה  15חוקתי.

התפוצות יהודי  של  אזכורם  התפוצות.  ליהודי  הוא    מקימה  העצמאות  שנקראים בהכרזת  מי  כאל 
להתגייס ולסייע ו "לעמוד לימינו" של הישוב המתחדש בארץ ישראל כדי לכוננו ולאפשר את קיומו. 

ללו ובעשרות השנים שלאחר מכן, מדינת ישראל  בתקופה שקדמה לקום המדינה, בימים הראשונים ה 
שרטט היא השתיל הרך הזקוק לסיועם והגנתם של יהודי התפוצות. 'סעיף התפוצות' בחוק היסוד מ

מציאות שונה לחלוטין. מדינת ישראל היא המשענת. היא זו שנוטלת על עצמה שורה של התחייבויות  
צד לו עם מדינת ישראל. מדינת ישראל היא ה כלפי העם היהודי, ביטחונו, שימור זהותו והקשר ש 

מכאן חשיבותם של סעיפים אלו. אך האם השינוי הזה מוצדק   , והעם היהודי זקוק לה ולסיועה.החזק
   גם נורמטיבית?

 
 

 
-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
-D7%95%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%
-D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%3A%
-D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%
-%D7%99%D7%95%D7%9D-D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%A2%D7%AA%

D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%  .) 
11. (https://www.ajc.org/news/survey2019AJC 2019 Survey of American Jewish Opinion,   נדלה
 (26.07.2020ב
נשואים ללא יהודים )מצב העם היהודי, עמ'     (50  –  25מהיהודים הלא אורתודוכסים )בגילאי    58%כך למשל, בארה"ב,   12

( דבר שלא מעיד בהכרח על התנכרות ליהדות, אבל הוא אכן מבטא זאת ופועל יוצא של נישואין כאלו בחלק ניכר  21
 מהמקרים. לעומת זאת בישראל,   

זנר וקמיל פוקס, שמואל רו  מרגישים מאוד יהודים )ראו:   80%- מהיהודים בישראל סבורים שחשוב להיות יהודי ו 87% 13
 (.  223 – 222, עמ' 2018, חבל מודיעין: כנרת זמורה ביתן דביר,  יהדות ישראלית: דיוקן של מהפכה תרבותית

 . 1950ביוני   13-כלשונה של "החלטת הררי" שהתקבלה ב  14
למשל:   15 יא) ראוי  חוקים  מכוננת",  כרשות  והכנסת  העצמאות  "מגילת  ברק,  זילברשייד 36  –  9(,  2018אהרן  אורי   ;

  7,  12תפיסת הדמוקרטיה הבורגנית" תרבות דמוקרטית   ניצחון –"התפתחותה המשפטית פוליטית של הכרזת העצמאות 
. למעשה גם 574,  590  – 551ג( עמ'  עיון היסטורי פרשני", משפט וממשל ו)תשס"-; יזהר טל, "הכרזת העצמאות (2009)

כבוד האדם וחרותו וחוק יסוד: חופש העיסוק מעניקים להכרזת העצמאות משקל חוקתי בקבעם כי זכויות  חוק יסוד:
 האדם המעוגנות בחוק יכובדו "ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. 
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 אזרחי ישראל   .Vsיהודי התפוצות   .2

זה לקבע את המעמד  באחד הדיונים על סעיפי התפוצות בחוק הלאום אמר ח"כ ד"ר יוסף ג'בארין " 
לכן החוק הישראלי הוא חוק שמפלה אותי בהסדרים הללו    ג'... שלך כאזרח נחות, כאזרח סוג ב' וסוג  

תחושותיו הקשות   16. "כי הוא משאיר אותי מחוץ לתמונת ההטבות כאן ולכן אני במעמד נחות כאזרח 
  17של ח"כ ג'בארין, ממחישות את הדילמה החוקתית סביב 'סעיפי התפוצות'.

על פי הגדרתה בחוק הלאום "מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי". הגם שהניסוח של  
דמוקרטית. חוק הלאום השמיט זאת, על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו היא גם יהודית אבל גם  

מחויבת לפעול לפי   המדינה   18לפחות לעת עתה מרבית הסימנים מראים שהיא דמוקרטיה ליבראלית.
ערכי היסוד המוגדרים בחוקי היסוד ואלו שהוגדרו שוב ושוב על ידי בית המשפט העליון כ'ערכי  

המדינה הדמוקרטי של  אופי  המנגזרת אחת מרכזית    19היסוד של השיטה' ובראשם חובת השוויון. 
לעשות שימוש במשאביה ו  לפעול באופן שוויוני לטובת אזרחיה, יהודים ושאינם כאלוהחובה   הינה

ישראל יכולה לטעון להיותה כיצד אם כן    20הכלכליים של המדינה בראש ובראשונה לטובת אזרחיה. 
עדיף את בני העם דמוקרטיה ליבראלית ולהעדיף את האתנוס? כיצד היא יכולה להרשות לעצמה לה

 ?אזרחיה חשבון הקצאת המשאבים להיהודי, היושבים אי שם בגולה ולהעניק להם ממשאביה על  
בין   הלכאורית,  זו  לפחות  היהודילהתנגשות,  הדמוקרטי-אופיה  לאופיה  ליברלי  -פרטיקולרי 

ושזכה  את הדילמה הזו  היטב  היבט שמחדד    21אוניברסליסטי של מדינת ישראל הוקדשה כתיבה רבה.
בדברים שלהן אני רוצה להתמקד   להתייחסות בכתיבה המשפטית הוא הלגיטימציה של חוק השבות.

של חוק השבות,  עולה אגב הדיון במימד הסימלי )הנדון לעיל( של הדיון הזה, ש  ,, זנוחרבהיבט אח
עול  מתחדד לנוכח 'סעיף התפוצות' בחוק הלאום, זה הלגיטימציה של מדינת ישראל הדמוקרטית לפו

את זאת אני מבקש לעשות באמצעות ניתוח הדילמה ובחינה של דגמים   ובקרב יהודי התפוצות.למען  
 דומים לביטוי היחסים הללו שקיימים במדינות אחרות שגם להן יש 'תפוצות'. 

 התפוצות   על .3

אבל כיום מקובל להניח כי 'תפוצה'    22אולי הומצא על ידי היהודים, (  diasporaהמונח 'תפוצה' )
ולמדינות אוניברסאלית  תופעה  תפוצה.-היא  יש  רבות  מאפיינים    Safran  עם  לקבוצות של  מציע 

אחד; יש להם   הם או אבותיהם מגיעים ממקור גאוגרפי  :  'רגילים'  מהגריםמ  ןמבדילים אותתפוצה, ש
לעתידה; יחסיהם עם בני המדינה המארחת זיכרון קולקטיבי באשר לארץ שעזבו וחזון משותף באשר  

מלבד, אולי,    מורכבים, ומקנן בהם החשש שהם לעולם לא יוכרו באופן מלא כבני הארץ המארחת.
אף קבוצה אתנית לא עונה בהכרח על כל הפרמטרים הללו, אבל קבוצות אתניות רבות   23היהודים, 

 
)פרוטוקול מס'  הדברים נאמרו אגב בהקשר רחב, אגב הדיון ב'סעיפי התפוצו 16 מישיבת הוועדה    (10.7.2018)  15ת' 

מדינת הלאום של העם היהודי    –המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל  
 .  45( עמ'  1989/20)פ/

 לצד סעיפים נוספים.    17
 הגם שיש שיאמרו שנוסחו הנוכחי של חוק הלאום לא מחזק, ואף מערער, את הקביעה הזו.   18
-אביב - פורז נ' ראש עיריית תל   953/87מבין ערכי היסוד של השיטה, מקובל ומוכר הוא הערך בדבר השוויון". בג"ץ  "   19
 .מול האות ב'  331,  309( 2פו, פ"ד מב) י

 קעדאן ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל.   -  6698/95ם אל מול האתוס הציוני. בג"ץ  פס"ד קעדאן והחובה לפעול בשוויון ג   20
( 2003 )ירושלים,  מדינת לאום יהודית וזכויות האדם ישראל ומשפחת העמים:, אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין    21
כרך יד, ספטמבר   ,פט ועסקיםמש —רות גביזון ופניה עוז־זלצברגר, "ישראל כמדינה לאומית וליברלית", משפט ואדם ; 

 ;   78-93סתיו תשע"א,   ,41תכלת, המקרה המוזר של הדמוקרטיה היהודית, אמנון רובינשטיין;  293-328,  2012
דובנוב 1937באנציקלופדיה של מדעי החברה, שהתפרסמה בשנת    22 והוא תאר את   , כתב ההיסטוריון היהודי שמעון 

)ראו:   היהודיים  מאפייניה  פי  ועל  יהודית  כתופעה   William Safran, “The Jewish Diaspora in aהתפוצה 
Comparative and Theoretical Perspective”, Israel Studies, Vol. 10(1) Israel and the Diaspora: 

New Perspectives (Spring,2005), pp. 36-60, 36.  
הבדל מרכזי בין התפוצה היהודית לבין רוב התפוצות האחרות הוא שלפחות בעת החדשה, ליהודית הייתה תפוצה  23

ואחר כך מדינה. זאת לעומת רוב בני התפוצות האחרות, שגם אם לפני כמה דורות, היגרו מאותה טריטוריה בה קיימת 
זיקה למדינת ישראל על בסיס הטענה שמה שמפיין מדינת האם שלהם. לכן קל יותר לקהילות יהודיות בעולם להתכחש ל

אותן היא שייכות לדת, ולא ללאום ובוודאי שאין להן בהכרח זיקה למדינת הלאום שהקימו יהודים. גישה כזו רווחת  
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תיקות' או היסטוריות כמו זה היהודית, אכן מוגדרות, וגם רואות את עצמן כתפוצה. חלקן תפוצות 'ו
 וחלקן צעירות יותר.  

המדינות   את  מעסיקה  מקור  למדינת  מובהקת  וזיקה  ייחודים  מאפיינים  להן  תפוצות  של  קיומן 
המארחות שלעתים מתקשות להכיל את השניות הזהותית של בני הקבוצות הללו, אבל חשוב מכך  

מדינות רבות להן תפוצה מתחבטות בשאלת יחסן אל    24.את מדינות המקורגם  מעסיקה  היא  לענייננו,  
ו ושאינם  בהתפוצה  למדינה  מחוץ  עמם המתגוררים  בני  מול  אל  כמדינה  לפעול  עליהן  שבו  אופן 

 לדילמות הללו ולמדיניות שהן מאמצות, יש במקרים רבים גם ביטוי משפטי.  25אזרחיה של המדינה. 

לעומת מדינות   יתאזרחלאומיות  אחת ההבחנות המקובלות בין מדינות לאום היא בין מדינות של  
ראיה עדכנית של    26(.kin sates. מדינות אלו נקראות לעתים 'מדינות שבט' )תאתניהלאומיות  שבהן  

 ,ארצות הבריתההבחנה הזו, היא שלא מדובר בדיכוטומיה אלא בספקטרום. בקצה האחד מדינה כמו  
ו לאום   מדינת  אזרחיים.  ספק  ערכים  הוא  הלאומי שלה  למדינה שהמגדיר  המובהק  בקצה המודל 

ום רבות, האחר מדינות כמו ישראל או אירלנד שהרכיב האתני שלהן מודגש מאוד ובתווך מדינות לא 
שהערכים האזרחיים שלהן מרכזיים, אבל לאתניות ולשבטיות יש ביטוי בהן ביטוי משמעותי. כפי 

-המדיניות הפרו שבטית במדינות כאלו היא-אתנית-שאראה להלן, אחד הביטויים של זהות לאומית
של מי אקטיבית שלהן כלפי בני האתנוס החיים מחוץ לגבולות המדינה, גם אם אלו צאצאים רחוקים  

 שעזבו את גבולה.  

 על מדינות ותפוצות  .4

המדינות הללו חיים מ  רבותב  27מדינות לאום רבות מקיימות יחסים מיוחדים עם בני התפוצה שלהן.
ולכן למדיניות הזו יש 'מחיר' אינהרנטי    מיעוטים, ילידיים או מהגרים, שלא שייכים לקבוצת הרוב

. סמליים, אבל גם ביטויים פרקטיים- ביטויים הצהרתיים  כלפי התפוצותלמדיניות  .  של פגיעה בשוויון
העדפה וזכויות יתר במדינת האם לבני התפוצה או מאפשרים למדינת האם להשקיע המבטאים    כאלו 

הות שלושה מאפיינים מובחנים של מדיניות  ניתן לז  תשומות כלכליות ואחרות בבני התפוצה שלה.
בני התפוצה של מדינות  )28כלפי  בני האתנוס   ( 1:   מדיניות הרואה במדינת האם מרכז תרבותי של 

( מדיניות הגירה שמעדיפה 2ופועלת לשימור וקידום הזהות והתרבות האתנית גם בקרב בני התפוצה )

 
ובעת הקמת המדינה הייתה רווחת גם בקרב קהילות ליבראליות  בקהילות חרדיות בחו"ל )וגם כמה, שוליות, בישראל(  

   ]עוד דרוש מקור[.  ת מדינת ישראל ומהאפשרות שהם יזוהו עימה בעל כרחן שחששו מהקמ
הדיון בעצם קיומן של תפוצות ובהגדרתן התעצב בעשורים האחרונים לנוכח תנועת ההגירה הגלובאלית. אל מול אלו   24

הזו אנרכוניסטית שמבקשים להגדיר את 'תפוצה' כתופעה היסטורית ועכשווית רלבנטית, יש חוקרים שסבורים שההגדרה  
זהותית של קבוצה במדינה  -דתית- לאומית-ומעדיפים להתייחס לקבוצות המהגרים ואל התופעה של שימור זהות אתנית

לאומיות' כלומר כאל מהגרים שמה שמגדיר אותם הוא בעיקר מדינת המקור שלהם והמתח ביחסים -מארחת כאל 'טרנס
(. גם ספרו של גבי שפר עוסק בכך בהרחבה 53  –  50שם, עמ'    Safranביניהם לבין המדינה המארחת ומדינת המקור )

 ,Gabriel Sheffer, At home and Abroad: Diaspora politics, Cambridge University Press)ראו:  
New-York, 2003  .) 

, זו של מדינת בקרב בני קבוצות תפוצה אחרות, כמו גם במקרה של יהודי התפוצות, יש כאלו הנושאים אזרחות כפולה   25
המקור וזו של המדינה המארחת. נשיאת אזרחות כפולה לא בהכרח מדינה את נושאיה מקבוצת התפוצה, אבל מעלה  
שאלות אחרות באשר לנאמנות כפולה אפשרית לה נופך פורמאלי יותר ומעורבות של נושאי אזרחות כפולה בענייניה של  

למשל בהקשר    ( .Anupam Chander, “Diaspora Bonds”, 76 N.Y.U.L. Rev. 1005, 1010מדינת המקור )ראו:  
, הצעה לסדר  הצבעת אזרחים ישראלים מחו"לשל הצבעה בבחירות )על ההקשר הישראלי ראו: עופר קניג ויוחנן פלסנר,  

 .  2016, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, 9מס'  
 Its Origins and Background (New York: Hans Kohn, The Idea of Nationalism, a Study inראו:   26

Macmillan, 1944 
כיום  27 עם התפוצות.  בישראל, העוסקים בקשר  גופים ממשלתיים, כדוגמת משרד התפוצות  יש  מאוד  רבות  במדינות 

 Alan Gamlen, “Diaspora Institutionsלמעשה, לרוב המדינות החברות באו"ם יש גופים ממשלתיים כאלו )ראו:  
and Diaspora Governance”, 48 Int'l Migration Rev. p.180 (2014)) 

מאפיין נוסף, נפוץ פחות, הוא מתן אפשרות למעורבות בחיים הפוליטיים של מדינת האם מצד בני התפוצה. כמה    28
  מדינות אמצו דגמים שונים של מעורבות כזו, וגם בישראל יש קולות הקוראים להגביר את מעורבותם הפורמאלית של

 Adeno Addis, “Imagining the Homeland fromיהודים בתפוצות בקבלת ההחלטות במדינת ישראל )ראו:  
Afar: Community and Peoplehood in the Age of the Diaspora”, 45 Vand. J. Transnat'l L. p. 963  .) 
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ל  ע לקיחת אחריות מצד מדינת האם   ( 3'זרים' ) -את בני האתנוס וצאצאיהם על פני מהגרים אחרים
הביקורת על ההסדרים הללו נוגעת לפגיעה האפשרית של מדיניות  שלומם של בני התפוצה שלה.  

רה כזו על בנורמות של המדינות המארחות את בני האתנוס להן ניתנת העדפה בהגירה למדינת  הגי
  29, של אי התערבות בעניניהן של מדינות אחרות  האם, האפשרות של פגיעה בנורמות בינלאומיות

אזרחי מדינת האם שוויון כלפי  בלפיה מדיניות כזו פוגעת    30יקורת ליבראלית על הסדרים כאלו, וב
  31בני קבוצת הרוב.  נםשאי

 אחריות תרבותית כלפי בני התפוצה ייצוג הלאום ו מדיניות של  (  1) 4

המדינות   32אתניות רבות. -התפיסה לפיה מדינת האם היא לבו הפועם של עם רווחת במדינות לאום
האתנוס  בני  את  רואות  למדינה   הללו  זיקה  כבעלי  המדינה  לגבולות  מחוץ  המתגוררים  שלהן 

ולתרבותה. על כן כחלק מהביטוי של לאומיותן וקידום האתנוס שמכונן אותן, הן רואות לעצמן חובה 
הלאומית התרבות  לקידום  שלהם  -לפעול  בני  אתנית  בקרב  גם  אלא  המדינה  גבולות  בתוך  רק  לא 

ת הללו, רואים את עצמם ואת מדינתם גם כמייצגים את כל  התפוצה. במקרים רבים, מנהיגי המדינו
   33בני העם, זה שבגבולות המדינה וזה שחי מחוצה לה.

נמצא   הזו  הרווחת  לתפיסה  הבולט  מהמדינות גם  הביטוי  חלק  רבות.  מדינות  של  בחוקותיהן 
סוד  שמבקשות לפתח קשר עם בני התפוצה שלהן ולהשקיע בכך תשומות, הביאו לידי ביטוי את הי

בחוקה האירית קובע כי "העם האירי נוצר את  2סעיף הזהותי הזה גם בחוקה שלהן. כמה דוגמאות: 
זהות  אותה  את  וחולקים  המדינה  לגבולות  מחוץ  הגרים  האירי  השבט  בני  עם  המיוחדים  היחסים 

במודעות לחוקה הסלובקית קובע כי "הרפובליקה הסלובקית תומכת    7תרבותית ומורשת"; סעיף  
במוסדות  הלאו תומכת  היא  המדינה;  לגבולות  מחוץ  החיים  סלובקים  של  התרבותית  ובזהות  מית 

סעיף   האם";  מדינת  עם  ובקשריהם  הללו  המטרות  את  להשיג  כדי  שנבנו  לחוקה  (19) 1שלהם 
ואת  הקשרים  את  לפתח  שמכוונת  מדיניות  תנהיג  ארמניה  של  "הרפובליקה  כי  קובע  הארמנית 

לחוקה הרומנית קובע כי "המדינה תתמוך   7תפוצה הארמנית"; סעיף ההזדהות התרבותית עם בני ה
את  ולקדם  לפתח,  כדי לשמר,  ותפעל  המדינה  לגבולות  מחוץ  החיים  רומנים  עם  בחיזוק הקשרים 
הביטוי של זהותם האתנית, התרבותית, הלשונית והדתית תוך כיבוד חוקיה של המדינה המארחת 

סעיף  שלהם" כ  6;  קובע  הפולנית  תלחוקה  פולין  של  "הרפובליקה  מחוץ יי  החיים  לפולנים  תן 
כפי  וניתן למנות עוד דוגמאות כאלו.    34לגבולות המדינה סיוע בשימור המורשת התרבותית שלהם". 

כי האחריות לשימור המורשת  נוקטים בלשון ממנה משתמע  רוב הסעיפים הללו  להיווכח,  שניתן 
רק   אינה  למדינה  מחוץ  שחיים  התפוצה  בני  בקרב  שלהן   מאחוריה התרבותית  בעלמא.  הצהרתי 

, זאת כמובן, על חשבון אזרחי המדינה שלא שייכים עומדת נכונות להשקיע בכך תשומות ממשיות

 
29The Responsibility to Protect Minorities and the Problem of  Turner, N., & Otsuki, N. (2010). 

. United Nations University, Institute for Sustainability and Peace, Number 2 ; state-the Kin

, A. (2005). The Rights of Minorities in International Law: Tracing Developments in ćušičPetri
Croatian International Relations  Arrangements of International Organizations. Normative

58.-(38/39), p. 4711 ,Review 
30  state nationalism -Between state and nation: Diaspora politics and kin Waterbury, M. (2010).

in Hungary. Springer. 
מדינת הלאום   –וק הלאום ראו: חגי ויניצקי ושאול שארף, הצעת חוק יסוד: ישראל  התיחסות נוספת לכך בהקשרו של ח 31

 .  22 –  18, מכון בגין למשפט וציונות, עמ'  2017של העם היהודי, משפט וציונות א',  
ראו:     32 העמיות  ותפיסת  חוקות   Addis, “Constitutional Preambles as Narratives of Adenoעל 

181.-(2) (2018), 12512 ,ICL Journal Peoplehood”, 
 Steven Menashi, “Ethnonationalism and Liberal Democracy”, U. Pa. J. Int’l L. p. 57– ראו:   33

 (.Ethnonationalism)להלן:   68 ,122
רון )בשיתוף עם מרדכי חלק מן המדינות הללו לא נחשבות כמדינות בעלות מסורת דמוקרטית מפותחת.  ראו: עודד   34

   . 2020-תש"פירושלים, , דו"ח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, דמוקרטיות במשברקרמניצר ויובל שני(, 
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הש לפעול  .  ולטלאתנוס  שמטרתם  ממשלתיים  גופים  הקמת  הוא  הזו  לנכונות  בולט,  אחד,  ביטוי 
 35לחיזוק הקשר בין בני התפוצה למדינת האם והזהות האתנית של בני התפוצה.

 מדיניות הגירה שמעדיפה את בני האתנוס על מהגרים אחרים  ( 2) 4

בשער הכניסה לישראל, ו'חוק השבות' שמממש אותה   םמדיניות ההגירה הישראלית שמעדיפה יהודי
שורה של מדינות קובעות, בחוקותיהן או בחוקי ההגירה שלהן    36הם לחלוטין לא תופעה ייחודית. 

המדינות הללו רואות בשיבה למדינה של   37הן למדינה.העדפה להגירה למדינה של בני האתנוס של
מימוש קנויה מכוח השתייכות לאתנוס, אבל גם    זכות  ,אבל גם של צאצאי צאצאיו  ,מי שעזב אותה

ברית פוליטי  אינטרס  של   של  נפילתה  עם  השבט.  אותו  בני  של  הלאומי  הרוב  את  לבצר  שנועד 
המועצות ונפילת מסך הברזל, נפתחה בפני בני עמים רבים שמצאו את עצמם בסוף מלחמת העולם 

 לשוב אל מדינת האם שלהם. האפשרות  ,  בהן הם מהווים מיעוטהשניה מאחורי מסך הברזל ובמדינות  

חוקי ההגירה של מדינות אלה כמעט ואינם מציבים דרישות סף לבני העם השבים אל  ,  יתר על כן
, שמגדירה בחוקה שלה את בני העם הגרמני כמי שרואים את עצמם מחוייבים גרמניהלמשל  מולדתם.  

להם אזרחות גרמנית. חוק ההגירה 'למולדת הגרמנית, לשפה, לתרבות או לעם הגרמני' גם אם אין  
, לאחר  של גרמניה מעניק למי שמוגדר כגרמני אפשרות לקבל אזרחות גרמנית כמעט ללא דרישות סף

גם חוק ההגירה היווני   38. מאלו המוצבות בפני מי שאינם גרמנים  דרישות מופחתות משמעותיתמילוי  
ות סף, ובפרקטיקה כל יווני שמבקש מעניק לבני האתנוס היווני אפשרות לאזרחות כמעט ללא דריש

בהחלטה   39. פרק זמן מסוים  אזרחות יוונית יקבל אותה עם הגעתו למדינה וללא דרישה לשהות בה
של בית המשפט המנהלי העליון ביוון המדיניות הזו מוסברת, כך משתמע, בצורך לשמר את הזהות 

בהחלטתו בית המשפט מדבר במונחים של  היוונית ולאפשר דווקא לאלו שמזדהים איתה להגר ליוון.  
ה הפולנית החוקמדיניות 'שבות' קיימת גם בפולין.    40'שיבה', באשר לבן האתנוס היווני ששב לארצו. 

קובעת כי "מי שזהותו הפולנית אושררה, יכול להתגורר בפולין באופן קבוע". 'חוק השבות הפולני'  
מעניק לבני הלאום הפולני המעוניינים לשוב לפולין אזרחות והמדינה אף מעניקה להם סיוע )'סל 

וחוק ההגירה  מדיניות דומה קיימת גם  בבולגריה, שם החוקה    41קליטה'( כדי לאפשר את שיבתם.

 
35  Gamlen לעיל הערה ,XX  . 
 של חוקים כאלו.   סקירה ורובישטיין  יעקובסוןהספר של  36
גם:     37 Law, Religion, and Immigration: Building Gideon Sapir and Mark Goldfeder“ ,ראו 

Bridges With Express Lans”, 32 Emory Int'l L. Rev. 201   
  German Embassy London, Reform of Germany’s Citizenship and NationalitySeeראו:  38

Law, available at http://www.london.diplo.de/Vertretung/london/ 
en/07/other__legal__matters/Citizenship/Reform__Germanys__citizenship__D 

D,property=Daten.pdf (outlining the new citizenship requirements for children 
born to foreigners in Germany and for long-term residents). 

39  CODE OF GREEK CITIZENSHIP] A:10, 
translated at http://www.greekembassy.org/embassy/content/en/Article.aspx? 

office=11&folder=919&article=20574. 
40  Citizenship in Greece: Present Challenges for FutureKonstantinos Tsitselikis,  

Changes, in MULTIPLE CITIZENSHIP AS A CHALLENGE TO EUROPEAN NATION-
STATES 

145, 154–55 (Devorah Kalekin-Fishman & Pirkko Pitkänen eds., 2007). 
41available atFOCUS MIGRATION, COUNTY PROFILE: POLAND 3 (2005)   

http://www.focus-migration.de/typo3_upload/groups/3/focus_Migration 
_Publikationen/Laenderprofile/CP03_-_Poland.pdf (comparing this preferential 

treatment to “that given to the Aussiedler in Germany”). 
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ובפינלנד, שם   42מעניקים 'זכות שיבה' ואזרחות בולגרית למי שהוכיח שהוא צאצא לעם הבולגרי, 
   43בני העם הפיני, מדורות, זכאים לתושבות קבועה ולאחר מכן לאזרחות.

'חוקי השבות' של מדינות שונות שונים בפרטיהם, אבל המכנה המשותף שלהם מעיד על תפיסת יסוד  
אלו החיים בגבולותיה.  העם הוא מסגרת  רק  לפיה בני העם המכונן את קבוצת הרוב במדינה, אינם  

את  ומכוננים  האם  מדינת  לגבולות  מחוץ  שחיים  מבניו  אלו   את  גם  שכוללת  אחרת,  השתייכות 
קשר ה שלה. 'חוקי השבות' הללו, מעניקים זכות ממשית ומשמעותית לאותם בני התפוצה להתפוצ

מדינת האם, הזכות לאזרחות. הם תוצאה של השתייכות לקבוצה אתנית, אבל במובן מסוים, וכמו  עם  
כאשר מדינת האם היא צירה    ת מדינת הלאום,מכוננים אחוקי השבות  בהקשר הישראלי,    שנראה להלן

 44המרכזי. 

 אחריות מצד מדינת האם לשלומם של בני התפוצה שלה גילוי   ( 3) 4

המבנה   והתהוות  הברזל  מסך  נפילת  יותר  ומאוחר  הקודמת  המאה  של  הראשון  החצי  תהפוכות 
המדינתי החדש באירופה, הותירו קבוצות גדולות של מיעוטים אתניים במדינות שכנות למדינת האם 

. שונות  אחרות. מיעוטים אלו הם בני קבוצת התפוצה של מדינות אםשלהם או במדינות אירופיות  
איבה וטינות ישנות וחדשות, שגוררים    ברבות מהמדינות הללו, בין קבוצת הרוב לבני מיעוט שוררים

אפליה ולעיתים אפילו סיכון מצד בני קבוצת הרוב. כמענה לכך, בעיקר בעשורים האחרונים, גיבשו 
כי הן רואות עצמן אחראיות כמה מדינות חוקים בהם   הן מדינות קובעות, במפורש או במשתמע, 

. מי שמובילה את המגמה הזו  המצויים בשטחן של מדינות אחרות  לשלומם של בני התפוצה שלהן 
באירופה היא הונגריה, הקובעת בחוקה שלה כי "הונגריה נושאת באחריות לגורלם של ההונגרים 

להונגריה" מחוץ  ש  45, שחיים  תוכן  ביטוי  לו  יצקו  ההונגרים  מאוחרת   46יותר.   משמעותיבחקיקה 
חקיקה כזו, מטבעה, מעלה קשיים פנימיים, בהם ההצדקה להפעיל אמצעים מדינתיים או במילים 
ברורות יותר 'לשלם מחיר' מדינתי כדי להגן על בני התפוצה, אבל גם קשיים בהקשר של המשפט 

לפגיעה בריבונות של מדינה אחרת במטרה להגן על אפשרות המשתמעת ממנה  הבינלאומי בשל ה
  47בני התפוצה של המדינה הפועלת.

 
42http://www.servat.unibe.ch/iclavailable at CONST. BULG. art. 25, § 2,   

/bu00000_.html; Bulgarian Citizenship Act art. 9, available at http://www 
.bulgarianembassy-london.org/index.php?option=com_content&task=view&id 

=107&Itemid=175. 
43,Returnees from the Former Soviet UnionFinnish Immigration Service,   

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2475,2525&language=EN 
(describing nationality, language, and accommodations requirements applicants 

must meet in order to be eligible for a residency permit). 
ראו:    44 ותפוצה  אם  מדינת  בין  אומה  כינון   :Adeno Addis, “Imagining the Homeland from Afarעל 

Community and Peoplehood in the Age of the Diaspora”, 45 Vand. J. Transnat'l L. p. 963 
לחוקה הקרואטית קובע כי "הרפובליקה הקרואטית תבטיח דאגה והגנה   10אבל הונגריה אינה היחידה. כך למשל ס'   45

 ל העם הקרואטי שבמדינות אחרות". מיוחדת לאותם חלקים ש 
46    International Act LXII of 2001 on Hungarians Living in Neighbouring Countries. (2001).

1253-(5), 124240 Materials, Legal    באנגלית )נוסח 
-materials/article/div-legal-https://www.cambridge.org/core/journals/international
-neighbouring-in-living-hungarians-on-2001-of-lxii-act-classtitlehungary

ountriesdiv/3D0A0C96E4D0A4A41A7C1492280A84C2c  .) 
על בני התפוצה שלהן הוא כריתת אמנות בילטראליות עם פתרון אחר שמדינות אירופיות רבות נקטו בו במטרה להגן   47

 .Wiesbrock, A., & Gajda, A. (2012)מדינות בהן הנוכחות של מיעוטים בני התפוצה שלהם משמעותית )ראו:  
-Maintaining Ethnic Ties in the Process of EU Enlargement: The Relationship between Kin

International Journal  iscrimination Law and the Schengen Acquis,D-inority Laws, EU AntiM
426-(4), 39919 ,on Minority and Group Rights  .) 

about:blank
about:blank
about:blank
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הממד האחרון של הזה של נכונות מצד מדינות באירופה לפעול להגנת בני האתנוס שלהם המהווים 
החשש הזה   48מיעוט במדינות אירופיות אחרות, טומן בחובו, מטבעו, איום אפשרי על יחסי המדינות. 

לבחון את 'חוקי התפוצות' ישנים וחדשים יותר    49(  missionmoCVenice)  ועדת ונציה הניע את  
שחוקקו מדינות רבות באירופה ולהצביע על הקשיים המשפטיים שמעלים החוקים הללו במישור של  

בעיקר ההקשר על פעולת הוועדה הוא זה    50.ולפרסם על כך דו"ח מפורט  המשט הפנימי והבינלאומי
הם וליחסים בין מדינות אם לתפוצה שלהם גם   , אבל עבודתה רלבנטית ל'חוקי תפוצה' באשראירופי

  51במקומות והקשרים אחרים. 

נוגעות  המדינתיות  והנורמות  החוקים  לחוקות,  באשר  ונציה  ועדת  שמעלה  המרכזיים  החששות 
( הן  )1לתפוצות  פגיעה בהתחייבויות בינלאומיות של   (2( פגיעה בריבונות המדינות ה'מארחות'; 

( אפליה שיוצרים החוקים 4( פגיעה ביחסים בין 'מדינות האם' למדינות המארחות; ו) 3המדינות; )
הללו במדינות האם בין אזרחיהן שלא שייכים לקבוצה האתנית המכוננת את הרוב לבין בני האתנוס 

להמליץ ונציה  ללו מביאים את ועדת  הקשיים ה  52שמתגוררים מחוץ למדינה אבל מועדפים על ידה. 
'חוקי  לפעול אם ברצונן לאמץ בכל זאת  'מדינות האם'  סייגים שבמסגרתם צריכות  על שורה של 

של  תפוצות'.   אלו  אחרות,  נורמות  עם  מהתנגשות  הימנעות  הוא  הללו  הסייגים  של  המנחה  הקו 
יח נורמות בינלאומיות המסדירות  בני התפוצה,  ונורמות 'המדינות המארחות' את  בין מדינות  סים 

בינלאומיות ומדינתיות המטילות את החובות הנורמטיביות היסודיות של שוויון ואיסור על אפליה 
   53על רקע של השתייכות אתנית.

הדיון שמציע דוח 'ועדת ונציה' ממפה היטב את האינטרסים המתנגשים בין 'חוקי תפוצה' )אירופיים(  
ונורמות אחרות, אבל חף, אולי בשל אופי הגוף ורגישות פעולתו, מדיון נורמטיבי עקרוני בשאלת 

  . ההצדקה של 'חוקי תפוצות'התכלית ו

 מדינות משקיעות משאבים בתפוצה למה   .5

' שנותנים עדיפות לבני התפצה של מדינת אם בהגירה אל המדינה ואלו שמחייבים 'חוקי התפוצות
את המדינה להשקיע משאבים בהגנה על בני התפוצה, שימור הקשר עימם ופיתוח זהותם התרבותית 
אינם פועלים בחלל הריק. כמו כל שימוש אחר במשאבים, הם מעניקים משאב שנמצא בחסר )כסף, 

 
איום פוטנציאלי זה זכה להתייחסות מאוחרת יותר של הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה הקובעת כי לגילוי  48

 Organizationשיפוט על אזרחים של מדינה ריבונית אחרית )ראו:    אחריות כזה אסור להיות מימד של קביעת סמכות
for security and cooperation in Europe, High Commissioner on National Minorities, The 
Bolzano/Bozen Recommendations on National Minorities in Inter-State Relations & 

Explanatory Note, 2008) עמ'   ,5.  -bozen-https://www.osce.org/hcnm/bolzano
recommendations?download=true 

גוף   EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAWאו בשמה המלא:     49
כדי לייעץ למדינות מועצת אירופה בנושאים   90-( בראשית שנות הCouncil of Europeשנוסד על ידי מועצת אירופה )

 חוקתיים.  
 REPORT ON THE PREFERENTIAL TREATMENT OF NATIONAL MINORITIESראו:   50

BY THEIR KIN-STATE (2001)   
(bil-STD(2002)032-https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL  .) 
 
הזה בהקשרים אחרים שאכן מתקיים באופן הדיון האירופוצנטרי/מערבי משהו כאן לא מבקש לגרוע מחשיבות הדיון   51

משמעותי לנוכח תפוצות בעלות היקף משמעותי מאוד שקיימות ש'מדינות האם' שלהן הם מדינות דרום מזרח אסיה 
 Anupam Chander, Homeward Bound, 81 ומדינות אפריקה )ראו למשל: 

N.Y.U. L. Rev. 60, 77 (2006).  ;William Safran, Diasporas in Modern Societies: Myths of 
Homeland and Return, 1 Diasporas 83-84 (1991)  ; 

see also Aaron Matteo Terrazas, Country Profiles: Beyond Regional Circularity: The 
Emergence of an Ethiopian Diaspora, Migrationinformation.org (June 2007), 

(http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=604) 
 והלאה.   16שם, עמ'  52
 .  22שם, עמ'    53

https://www.osce.org/hcnm/bolzano-bozen-recommendations?download=true
https://www.osce.org/hcnm/bolzano-bozen-recommendations?download=true
about:blank
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זכות   בני 54פוליטיים כגון שייכות -, משאבים סמלייםלהגירה אל המדינהתשומות ביטחון,  לעם,   )
על   במדינה,  רוב  מהווים  אשר  מיעוט(חשבון  הלאום,  )בני  כן    אזרחים  אם  מהי  במדינה.  החיים 

ההצדקה לחוקים הללו? מהם הערכים או האינטרסים שבשלהם לגיטימי וראוי לחוקק חוקים כאלו? 
  55את שורת ההצדקות ל'חוקי תפוצות', ניתן לחלק להצדקות תועלתניות והצדקות נורמטיביות. 

יות. גם אם לעתים תחת דומה כי הבסיס לאימוץ 'חוקי תפוצות' במדינות רבות הן ההצדקות תועלתנ
מדינות רבות   , ישנן מדינות שזקוקות לסיוע שהן יכולות לקבל מבני התפוצה שלהן.רטוריקה לאומית

להן תפוצה משמעותית הן מדינות חלשות כלכלית ולעתים גם פוליטית. אל מול חולשתם הכלכלית, 
 56לית והשפעה פוליטית. בני התפוצה שלהם התבססו לעתים במדינות מארחות וצברו שם איתנות כלכ 

היכולת של מדינת האם להנות מפרות הצלחתם של בני התפוצה שלה, תלויה במידה רבה ביכולתה 
הם,  התפוצה באשר  בני  הלאומית של  זהותם  טיפוח  ידי  על  זאת  עימם.  את הקשר  ולטפח  לשמר 

שהיגרו    ושימור תחושת הזיקה והמחויבות שלהם למדינת האם, גם אם הם צאצאי צאצאים של מי 
 בפועל ממדינת האם למדינה האחרת, או אפילו אם אין להם זיקה משפחתית כלשהי למדינת האם. 

כלכלי  דרך אחרת בה מסייעים בני תפוצה למדינת האם במישור הכלכלי היא באמצעות העברת סיוע  
לקרובי משפחה שנותרו במדינת האם. בעיקר במדינות חלשות מאוד כלכלית, להעברות הכספים 

ולתוצר המקומי שלה. כך למשל הדבר בפיליפינים,   ללו משמעות לא מבוטלת לכלכלת המדינהה
היבט אחר של 'חוקי   57. ועוד  , בכמה מדינות באפריקהבטורקיה, בכמה מדינות באמריקה הלטינית

זה של 'חוקי שבות'. גם כאן, ההצדקה התועלתנית ברורה. לכל מדינה  תפוצה' שעולה לעיל הוא 
לשמר את הזהות הזו. זאת כאשר קבוצת הרוב האתנית לא   58זהות אתנית מובחנת, יש אינטרס בעלת 

על ידי קבוצת מיעוט מובחנת, ועל אחת כמה וכמה כאשר קיים איום   מבחינה דמוגרפית ]?[   מאוימת
לבסוף, לשימור הקשר בין בני הקבוצה האתנית לבין בני הקבוצה בתפוצה   59)ממשי או מדומין( כזה.

זהותית  יש תועלת  כמובחנים -גם  עצמם  את  לזהות  כולם,  הקבוצה  לבני  מאפשר  הוא  פוליטית. 
ושייכים לעם אחד. שימוש באפיון הזה, כאמצעי מבדל משרת את בנית האומה  מקבוצות מיעוט 

 60וזהותה גם כענין נרטיבי. 

כשמדובר במדינות לאום  .  שלהםההצדקה הנורמטיבית הבסיס האחר לקיומם של חוקי תפוצות הוא 
ההצדקה אתניות, כלומר כאלו שהלאומיות שלהן נובעת, באופן מובהק, מהשתייכות לקבוצה אתנית,  

אתניות כשלעצמן. ישראל היא כמובן -'רוכבת' על ההצדקה לקיומן של מדינות לאוםלחוקים כאלו  
המ  האתנולא  רבה - דינה  מחקרית  לב  לתשומת  'זוכה'  היא  ידועות  מסיבות  אבל  היחידה,  לאומית 

הנמקות לאומי של מדינת ישראל, מתבססת על כמה  -הכתיבה המצדיקה את האופי האתנובהקשר זה.  
עצמית  61:עיקריות להגדרה  מאפיינים   לאומית-אתנו-הזכות  בעלת  לאום  מדינת  לשמר  והיכולת 

 
 ראו: שוקי פרידמן, "הזכות לשייכות" טרם פורסם.    54
55   state -Diaspora Politics and KinMyra A. Waterbury, Between State and Nation: 

Nationalism in Hungary, Palgrave, New-York, 2010, P. 6.  
השפעה פוליטית כזו נוצלה על ידי בני תפוצות שונות בארה"ב בעיקר במחצית הראשונה של המאה הקודמת במטרה  56

 (.  100עמ  , לעיל Menashiלהביא את ארה"ב לתמוך בהקמת מדינות עצמאיות חדשות )ראו: 
57  Kathleen Newland and Erin Patrick, “Beyond Remittances: The Role of Diaspora 

in Poverty Reduction in their Countries of Origin,” scoping study by the 
Migration Policy Institute for the Department of International Development ( July 

2004), http://www.migrationpolicy.org/pubs/Beyond_Remittances_0704.pdf. 
 להבדיל מזכות לגיטימית, ועל כך, להלן.   58
Law, Religion, and  Mark Goldfeder, & Gideon Sapir;  68עמ'     Ethnonationalismראו:     59

201 (2018). Rev. L. Int'l Emory , 32Immigration: Building Bridges with Express Lanes בקשי  .
)להלן הערה )עמ'   (  XXוספיר  'התכלית הדמוגרפית'  גם:  531מכנים את התכלית הזו  וראו  "זכויות  (.  יעקב בן־שמש, 

 .  47( עמ'  2006י )משפט וממשל  , "חוקתיות, הגירה ודמוגרפיה: בעקבות בג"ץ חוק האזרחות והכניסה לישראל 
60Between State and Natio    '7, עמ  . 
אין בכוונתי לסכם כאן את הדיון כולו או להקיף את המקורות הרבים העוסקים בו, אלא רק להמחיש את עיקרי הטיעונים    61

רלבנטיים גביזון,    הנראים  לעניין. בדברים הקצרים הללו אני מתבסס על שורה של מאמרים מרכזיים על הנושא: רות 
; אביעד בקשי 682  –  631(, עמ'  1995"מדינה יהודית ודמוקרטית: זהות פוליטית, אידיאולוגיה ומשפט", עיוני משפט יט) 

הדין בעניין חוק האזרחות והכניסה -בפסק  על חסרונו של השיקול הלאומי-וגדעון ספיר, "בזכות הזכות למדינת לאום
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הצדקה הנובעת מן זכות למדינת לאום כנגזרת מהזכות לתרבות;    62נובעת ממנה;לאומיים מוגדרים ה
בסולידריות,  תהיה    63הצורך  אחת,  אתנית  לקבוצה  רוב  יש  בה  לאום  שבמדינת  ההנחה  לאור 

הזכות   אחרות,  במילים  או  מרדיפות,  להימנע  מהזכות  הנובעת  הצדקה  יותר;  גבוהה  סולידאריות 
  64לחיים, הצדקה שבולטת בהקשר של מדינת ישראל אך לא ייחודית לה. 

זכותה תורמות גם להצדקת  אתניים,    קיומה של מדינת לאום בעלת מאפיינים צדקות הללו לההחלק מן  
של מדינת הלאום להעדיף, בזכויות ובמשאבים את בני התפוצה שלה על פני אזרחיה. יחסיה של  
מדינת אם עם בני התפוצה שלה, הם במקרים רבים יסוד מכונן בדרך הקמתה ובזהותה של המדינה. 

לו(,   רק  היהודי )אבל לא ייחודיכפי שהדבר בא לידי בסיפור המימוש של ההגדרה העצמית של העם  
הפכה למדינה משגשגת גם היא    ועל ידיו.  מדינת הלאום היהודית קמה כפרי מאמץ של העם היהודי

רק בתוך הקונטקסט של קשר היה לצאת אל הפועל  של המדינה היהודית יכול    מימוש החזוןבזכותו.  
יהודי ולבני העם היהודיבתפוצות שרואים את מדינת ישראל כפרוייקט משותף לה  םעם  החיים   ם 
    65.בישראל

ל  עם  של  זכותו  היא  עצמית  להגדרה  עצמי  חיים  הזכות  הזכות בשלטון  ספציפית.  אדמה  בחלקת 
להגדרה עצמית מוקנית לעם. עם מימושה, בכלל, ובוודאי במקרה היהודי, העם לא חדל מלהתקיים 

ממשיך להתקיים, אלא שכפי שמומחש היטב והופך למדינה. לצד מדינתו, והבית הלאומי שלו, הוא 
בהכרזת העצמאות ובחוק הלאום, המדינה בה הוא מממש את זכותו להגדרה עצמית הופכת למוקד 
חייו הלאומיים. לכן, מימוש הזכות להגדרה עצמית טומנת בחובה באופן אינהרנטי, את האפשרות 

קיע בו משאבים ולשמור על זהותו, להש   ואולי אף החובה של מדינת הלאום, להמשיך ולקיים את העם
וזיקתו אליה א גם מימוש וחלק ממימוש הזכות של היהודים להגדרה עצמית ה  ,לכן.  זיקתה אליו 

 תפקידה של המדינה היהודית כמדינתו של כלל העם היהודי. 

היא צדקת הקמתה של מדינת לאום כדי לממש את הזכות לתרבות רלבנטית באופן המובהק גם  ה
שומות של מדינה בבני התפוצה שלה. ככלל, ובמקרה של מדינת ישראל בפרט. הזכות להשקעה של ת

לאומיים -למדינה כנגזרת של הזכות לתרבות מניחה כי היכולת לממש את האפשרות לחיים תרבותיים
. לאום משלומלאים כמו גם היכולת לשמר תרבות לאומית מסוימת קיימת רק כאשר לעם ישנה מדינת  

יח היטב את הטיעון הזה. כמעט בכל מהלך ההיסטוריה היהודית, התעצבה תרבותו  העם היהודי מוכ
האינטלקטואלית  והתסיסה  היצירה  מוקד  מהזמן  בחלק  מבוזר.  באופן  ומורשתו  ישראל  עם  של 
בהיסטוריה  משמעותיות  תקופות  לאורך  אבל  ישראל.  בארץ  היה  היהודי  העם  של  והתרבותית 

תקופות   גם  בהן  ישושהיהודית,  מחוץ היה  היה  התרבותית  היצירה  מוקד  ישראל,  בארץ  יהודי  ב 
היצירה   מוקדי  הארוכות,  הגלות  שנות  רוב  ובמשך  השני,  הבית  חורבן  לאחר  ישראל.  למדינת 
הגרוע  במקרה  אתנית  רדיפה  של  ובתנאים  ישראל  לארץ  מחוץ  היו  היהודי  העם  של  התרבותית 

הטוב.   במקרה  מאוד  מוגבלת  הואוטונומיה  היצירה  שהתרחשה -יהודיתלמרות  הענפה  תרבותית 
 בגולה, המימוש המלא שלה במסגרת חיים לאומיים לא יכול היה להתקיים במלואו ללא מדינה.  

במציאות העכשווית, ישנם שני זרמים מנוגדים שנוגעים לשימור ופיתוח התרבות היהודית. גם במאה 
, התרבות היהודית לא מתפתחת באופן בלבדי במדינה היהודית. לקהילות היהודיות וליהודים 21-ה

הפועלים מחוץ למדינת ישראל תפקיד חשוב בפיתוח התרבות היהודית. מעורבותה של מדינת ישראל  
בסיוע להתפתחות התרבות היהודית בתוך גבולות מדינת ישראל מובנת מאליה. זהו חלק מתפקידה 
של המדינה במימוש הייעוד של שימור התרבות אשר לשמו, בין השאר היא קמה. כאשר ההתפתחות  
התרבותית מתרחשת גם מחוץ לגבולות המדינה, טבעי וסביר שמדינת ישראל תסייע גם למאמצים 

 
(; חיים גנז "לאומיות והגירה" בתוך: מנחם 534  –  509(,  2013" עיוני משפט לו)2003-לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג

;  348  –  346(  1998אביב ) -, רמות, תלרב־תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודיתמאוטנר, אבי שגיא ורונן שמיר עורכים,  
Chaim Gans, The Limits of Nationalism, Cambridge University Press (2003), ch. 1  . 

62  nationalism-Ethnoi  '100, עמ  . 
63 Yael Tamir, Liberal Nationalism, Princeton University Press (1993), ch. 6 .  
 .  523בקשי וספיר, עמ'   64
 קמת המדינה.  'לרעת' היהודים, טרם ה-גם בשל הפער הדמוגרפי 65
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האחר של הקמת מדינה לשם מימוש הזכות לתרבות, הוא המימד ה'הגנתי'. ללא קיומה  אלו. המימד
ייעלמו.  רבים,  כפי שאכן קרה לעמים  והתרבות המיוחדים לעם,  כי הזהות  ישנו חשש  של מדינה, 
חולשה.  דווקא  ניכרת  בהם  ומקומות  חלקים  יש  בתפוצות,  העכשווית  היהודית  העוצמה  למרות 

יים התרבותיים היהודיים נמצאת בנסיגה. במקרים הללו, תפקידה של מדינת קהילות בהן שותפות לח
הלאום הוא להגן על שימור התרבות היהודית, גם מחוץ לגבולותיה כשמדובר בבני האתנוס היהודי  

 66גם אם הם לא אזרחיה. 

קת זו של הזכות לחיים, היא גם ההצדקה המובה ההצדקה האחרונה לקיומה של מדינת לאום )יהודית(
מחוץ  גם  שלה  האתנוס  בני  על  להגן  לאום  מדינת  של  וזכותה  לחובתה  ביותר  וה'קלה'  ביותר 
לגבולותיה. ההיסטוריה היהודית, הקרובה והרחוקה, היא היסטוריה של רדיפות ופגיעות. ההצדקה 
לאפשר  היא  גם בהכרזת העצמאות,  באריכות  זו שמופיעה  ישראל,  מדינת  להקמת  ביותר  הברורה 

חיות חיים בטוחים ונורמליים במדינה משלהם, ולא להיות כעלים נידפים, הנתונים לחסדי  ליהודים ל
אמנם נדירה יותר היום, אבל אנטישמיות על רקע יהדותם  אומות העולם ולהגנתם. רדיפת יהודים  

עדיין   האתנית,  השתייכותם  בשל  אליהם  המופנות  אלימות  התקפות  גם  כמו  יהודים  כלפי  ושנאה 
ידה כדי לממש את היעוד של  מתרחשים. זכו תה וחובתה של מדינת ישראל לעשות כל אשר לאל 

זאת תוך השקעת תשומות כלכליות,   הגנה על חיי יהודים, לא רק בגבולותיה אלא גם בעולם כולו. 
 דיפלומטיות ואחרות.  

 לאומיות לפעול למען- אכן, המתח החוקתי בין זכויותיהם אזרחים לבין האינטרס של מדינות אתנו
בסופו של  בני התפוצה שלהם לא מבוטל. כפי שראינו, מדינות רבות מתחבטות בו. רובן מכריעות  

דבר בעד האינטרס שהן רואות כלאומי, לפעול גם למען בני התפוצה שמחוץ לגבולות המדינה. כך  
 בעולם וכך בישראל.  

 התפוצות במשפט הישראלי קודם חוק הלאום  .6
 

'סעיף התפוצות' בחוק הלאום הוא בעל מעמד חוקתי וחשיבות רבה, אבל אינו הנורמה הראשונה 
שמסדירה את יחסיה של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות. עם בהיסטוריה החקיקתית של ישראל  

הנורמטיבית בחוק ובפסיקה למסגרת שמכוננת את יחסי מדינת ישראל והתפוצות   ההתייחסות זאת,  
הפעילות הממשלתית למען העם היהודי דלה. החקיקה שבכל זאת הייתה לפני חוק   ומאפשרת את

היסוד ביטאה תפיסה דומה לזו שמבטאת מגילת העצמאות לפיה, מדינת ישראל היא מדינתו של העם 
ואחריות כלפי מדינת  היהודי, גם זה שחי בתפוצות. לכל העם היהודי יש זכות להגר למדינת ישראל 

ות של מדינת ישראל כלפי העם היהודי, מוגבלת. החוק המרכזי הקושר את מדינת . אך האחריישראל
ולמחויבותה של   התפוצות  ההתייחסות למעמד  לצדו,  הוא חוק השבות.  התפוצות  ויהדות  ישראל 

עקיפ ישראל  עם   המדינת  ישראל  מדינת  של  יחסיה  מהסדרת  דבר  של  בעיקרו  ונובעות  ושולית, 
 המוסדות הלאומיים.  

 
אינו חוק יסוד, אבל מאחר והמגדיר היסודי ליהודיותה של המדינה הוא קיומו של רוב   67השבות חוק  

יהודיותה של מדינת ישראל.   68יהודי,  הגם שלישראל יש חוק   69הוא החוק החשוב ביותר לשימור 
 71הלכה למעשה רוב מכריע של המהגרים לישראל עושים זאת על בסיס חוק השבות.   70הגירה אזרחי,

להיותו שער הכניסה החוקי לישראל, לחוק השבות יש משמעות רבה להגדרתו של העם היהודי    מעבר

 
מדינה 'מסבך'  -לאום-כפי שמתואר במאמר הזה, וברבים אחרים, כשמדובר ביהדות ובמדינת ישראל המשולש של דת 66

את הדברים וכפי שטוענים כמה מחייב התייחסות נפרדת ליסוד הדתי וליסוד הלאומי מה שמשליך גם על היחס בין מדינת 
 לאומית לבני הדת היהודית בתפוצות.  -ישראל היהודית

 .  1950-שבות, התש"יחוק ה   67
 .  640,  631(, 1995זהות פוליטית, אידיאולוגיה ומשפט, עיוני משפט יט) רות גביזון, 'מדינה יהודית ודמוקרטית:  68
 2009, מרכז מציל"ה, ירושלים, ששים שנה לחוק השבות: היסטוריה, אידיאולוגיה, הצדקהרות גביזון,   69
 .  5219-חוק האזרחות והכניסה לישראל, תשי"ב  70
מרטינה    7625/06הגם שאינו חוק יסוד, יש הסבורים שיש לראות בחוק השבות חוק בעל מעמד חוקתי. ראו: בג"ץ     71

 .  6, עמ'  ) (31.3.2016)פורסם בנבו רוגצ'ובה נ' משרד הפנים 
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ישראל. באמצעות האופציה  לבין מדינת  בני העם היהודי היושבים בתפוצות,  בין  וליצירת הזיקה 
 72שהוא מעניק לכל יהודי להפוך, ברצותו, לאזרח ישראלי, הוא הופך את הישראלים ואת היהודים 

תפוצות, לבני קהילה אחת. חלקם מימשו את זכותם לשבות או נולדו לתוכה, ואחרים טרם  החיים ב
עשו זאת, אבל הזכות עומדת להם בכל עת. התפיסה לפיה חוק השבות מכונן את הקבוצה היהודית 
ומגדיר אותה כלאום וקהילה בזיקה למדינת ישראל באה לידי ביטוי בדבריו של בן גוריון בעת הצגת 

סת. כשהציג את החוק בישיבה חגיגית הצהיר כי "חוק השבות... קובע, שלא המדינה מקנה החוק בכנ
כלומר, מדינת   73ליהודי חו"ל זכות להתיישב במדינה, אלא זכות זו טבועה בו באשר הוא יהודי..."

שהדבק  יהודי  מעם  אזרחיה.  מדינת  ולא  בעולם  היהודים  כלל  של  מדינתם  היא  שהוקמה  ישראל 
לעם יהודי שהדבק המאגד שלו היא המדינה היהודית והזכות לאזרחות  74יה לאומיותו המאגד שלו ה

התפיסה הזו של חוק השבות מדגישה מניה וביה, את האחריות שהיא מטילה על יהודי    75במדינתו זו. 
 התפוצות, לשגשוגה של מדינת ישראל.  

 
הדיה הרועמים של שאלת המחשה לתפקידו של חוק השבות כמגדיר את העם היהודי אפשר למצוא ב

מרכזיות  קהילות  לבין  ישראל  מדינת  בין  זו  בשאלה  עדיין  המתנהל  העז  והדיון  יהודי'  'מיהו 
לכאורה, זוהי שאלה משפטית, שמשליכה על דיני ההגירה של מדינת ישראל. בפועל,    76בתפוצות.

י התפוצות של המאה הקודמת, יהוד  50-מאז עלתה שאלת גבולות היהדות בישראל בסוף שנות ה
הפכו לשותפים משמעותיים בדיון הזה, ושחקנים משפיעים על עיצוב ההסדרים המשפטיים במדינת 
ישראל פנימה. ברור שיהודי התפוצות הוטרדו מהשאלה מעת שעלתה, אבל מי שהפך אותם, על בסיס 

ה שנות  בסוף  גוריון.  בן  היה  הזה  בדיון  לשותפים  ממשלה,  להכרי 50-החלטת  הצורך  כשעלה  ע , 
בשאלת קביעת גבולות היהודיות, היה זה בן גוריון שיזם פניה למנהיגים והוגי דעות יהודיים בעולם 

רישום פשוטה. להתייחס לשאלה שבמובן המשפטי שלה, היא שאלת  מאז ולאורך    77וביקש מהם 
זהותי הזה, היו יהודי התפוצות, ובעיקר הקהילה הפרוגרסיבית -ציבורי-שנותיו של הדיון המשפטי

בעיצוב  גם  אלא  בישראל,  היהודיות  גבולות  הגדרת  על  בשיח  רק  לא  מרכזיים  שחקנים  בארה"ב, 
גוריון וחוק השבות הפך להיות ציר -בכך הוגשם חזונו של בן  78ההסדרים הפוליטיים הנוגעים בה.

 מרכזי סביבו נסוב ואליו מתיחס העם היהודי.  
 

וכנורמה  ויהדות התפוצות  לסיכום, אפשר לראות את חוק השבות כמכונן את יחסי מדינת ישראל 
דיר את שמגדירה את העם היהודי בתפוצות ואת מדינת ישראל כקבוצת התיחסות אחת. החוק לא מג

 יחסי ישראל והתפוצות אלא מכונן אותם.  
 

ההיתחסות האחרת, העקיפה, ליחסה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות במשפט הישראלי, מופיעה 
. ההסתדרות הציונית העולמית מוסדות הלאומייםבחוק המסדיר את יחסיה של מדינת ישראל עם ה 

מתה, הן התייתרו לכאורה, אבל בשל יכולות המדינה. עם הקהיו שותפות לבנין  והסוכנות היהודית  
והיותן מפעל ותיק שהקימו יהודי העולם לשם הקמת מדינת ישראל,   ,הביצוע שלהןגיוס המשאבים ו

החליט בן גוריון להכיר בקיומן. הסדרת פעילותם בארץ של המוסדות הללו קובעה בחוק ובאמנה 

 
א לחוק השבות, אשר נמצאים בשוליה של הקהילה היהודית 4ואת, נכדיהם של יהודים, זכאי חוק השבות מכוח סעיף   72

 הזו,  
 )תש"י(.   5032,  6ד"כ   73
 על היהודים כלאום ראו אסף מלאך בלה בלה.    74
 Safranמובנה )ראו  מעוררות מתח הזכות הזו כמו הזיקה לישראל והמתח בין נאמנות לה לנאמנות למדינת האזרחות  75

 לעיל(.  
 –   74, עמ'  2019, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים,  קוו ביחסי דת ומדינה- שחיקתו של הסטטוס שוקי פרידמן,     76

מדינת  ,   בתוך: ידידיה שטרן, ג'סי פריס ושוקי פרידמן )עורכים( שוקי פרידמן, "המדינה היהודית וגבולות היהודיות";  85
   . 2021, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, 21- יהודית במאה ה לאום  

 .  2001גוריון, -, אוניברסיטת בןגוריון- תשובות חכמי ישראל לבן - זהויות יהודיות רפאל, -ראו: אליעזר בן  77
 קוו )לעיל(.  -ראו: סטטוס  78
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בהקשר של   79ומעמד רשמי במדינת ישראל.שנחתמה ביניהן לבין מדינת ישראל ומעניקים להן הכרה  
מדינת ישראל ויהדות התפוצות, החוק שנחקק במדינת ישראל הצעירה, משמר גם הוא את רוחה של  
מגילת העצמאות. הדגש בו הוא על תפקידיהן של ההסתדרות הציונית ושל הסוכנות היהודית בהבאת 

ט ולא היו על סדר יומן, ועל סדר יומה עולים לישראל ובבנין המדינה. סיוע ופעילות בתפוצות כמע
החוק תוקן וליעדים שהוא   2017-של מדינת ישראל. שלא במפתיע, ולנוכח המגמה שמתוארת כאן, ב

נוספה שורה של   מגדיר לפעילותן של ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית )אלו שהוגדרו באמנה(
תפוצות, ומבטאים, לראשונה, ובעקיפין, יעדים שמכוונים לסיוע ופעילות של המוסדות הלאומיים ב

את התפיסה לפיה זוהי אחריותה של מדינת ישראל. 'חוק המוסדות הלאומיים' מגדיר את המוסדות 
האמנות  הזו.  ההגדרה  של  משמעותה  מהי  ברור  לא  החוק  מלשון  המוסמכות".  כ"סוכנויות  הללו 

רצון לשיתוף פעולה והסתייעות שנחתמו בין ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית המדברות על  
הדדית. לגופים הללו מוענקים גם הטבות מס מסוימות המבטאות גם הן את אופי הקשר הין המדינה  
לבין המוסדות הלאומיים. במקובץ, קשה לומר שהמוסדות הלאומיים מהווים גופים מדינתיים, אבל 

להעניק רצון  על  מעידה  בחקיקה,  עוגנו  ומטרותיהם  שמעמדם  ממלכתי   העובדה  נופך  לפעולתם 
מסוים. לכן הקביעה, החדשה יחסית לפיה פעילות בקרב יהדות התפוצות היא חלק ממטרותיהם של  

  80המוסדות הלאומיים יש בה כדי להעיד על נכונותה של ממשלת ישראל לראות בכך חלק מאחריותה. 

 הפער בין המסגרת הנורמטיבית לעשיה 'בשטח'  .7

דלותה של המסגרת הנורמטיבית באשר ליחסה ומחויבותה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות אינה 
מעידה בהכרח על התנכרותה לאחריות הממשלתית כלפי יהודי התפוצות הלכה למעשה. בעשורים 
מנהלי   ביטוי  שלה  התפוצות,  ליהדות  ישראל  מדינת  של  באחריות  גידול  מגמת  ניכרת  האחרונים 

'משרד    1990ת  ותקציבי. בשנ לראשונה תחת השם  הקימה הממשלה את משרד התפוצות שהוקם 
ראש  משרד  של  המנהלי  בצילו  החוסה  תקציב  ודל  קטן  משרד  אמנם  זהו  והתפוצות'.  ההסברה 
הממשלה, אבל עצם קיומו )גם אם היה תולדה של צורך פוליטי( מבטא את האחריות שרואה לעצמה 

 מדינת ישראל כלפי יהודי התפוצות. 

לשינוי הזה גם ביטוי תקציבי. בשני העשורים האחרונים חל גידול משמעותי בהוצאה הממשלתית 
על סעיפים הנוגעים ליהדות התפוצות וממשים, הלכה למעשה את המטרות שמופיעות בסופו של  
הייתה  הללו  בשנים  המרכזית  הממשלתית  ההוצאה  הלאום.  בחוק  התפוצות'  ב'סעיף  גם  דבר 

לחיזוק הקשר בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות ולחיזוק הזהות היהודית בפרויקטים שנגעו  
ליהדות   הנוגעים  פרוייקטים  על  הממוצעת  הממשלתית  ההוצאה  שנתיים  במונחים  בתפוצות. 

מיליון שקלים בשנת    300-התפוצות נעה בין כמה עשרות מיליוני שקלים ועד לסכומים הנושקים ל
סף היה הוצאה ממשלתית ישירה על פעילות בתפוצות ורובו המכריע  מיעוטו של הכ  81תקציב בודדת.

כמיזמים לא ממשלתיים והצליחו   ו'מסע' שהוקמו  'תגלית'  שימש לתמיכה ממשלתית בפרויקטים 
לזכות בתמיכה ממשלתית משמעותית. זאת לצד הקמת יוזמת 'מוזאיקה' להגברת הזהות היהודית 

לנוכח היקפו הכולל של תקציב    82ידה מוגבל הרבה יותר.בתפוצות ותמיכה בפעילויות שונות בקנה מ
היקף ההשקעה התקציבית ביהודי התפוצות   83מיליארד ₪ בשנים הללו,   300-ממוצע של כמדינה  

 
הציונית העולמית     79 ישראל, תשי"ג    –חוק מעמד ההסתדרות  בין ממשלת 1952  –הסוכנות היהודית לארץ  ; האמנה 

 ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית והאמנה בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית לארץ ישראל.  
נפרד: 80 במחקר  מרחיב  אני  הלאומיים  המוסדות  פרידמן,   על  לאומיים?שוקי  מוסדות  צריך  הישראלי מי  המכון   ,

 לדמוקרטיה )טרם פורסם(.  
התקציב  81 מפתח  אתר 
(https://next.obudget.org/s/?q=%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA&dd=

year=all-budget&range=all&lang=he&kind=all&fiscal .) 
ציוני בישראל ליהודי התפוצות ;   -חינוך יהודי  -רויקט "מסע"  . פ18.03.2007של הממשלה מיום    1426החלטה מס.     82

 .  בתפוצות היהודי ולעם ישראל לממשלת  המשותפת  היוזמה, 1.6.2014  מיום  1660' מס  ממשלה   החלטת
 (.  years-prev-budget-https://www.gov.il/he/departments/topics/subjectאתר משרד האוצר )   83
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משמעותי ועם זאת, במציאות מתמדת ומובנית של מחסור תקציבי, יש בה, לפחות לכאורה,   ואינ
 מדינת ישראל, על פני אזרחיה של מדינת ישראל.  העדפה של יהודים שמלבד יהדותם אין להם זיקה ל

 'חוקי תפוצות' ו'סעיפי התפוצות' בחוק הלאום .  8

לגמרי   כמעט  חפים  היו  בישראל  והמשפט  החקיקה  השבות,  חוק  מלבד  לעיל,  שתיארתי  כפי 
משפטית ימהת אפילו  או  חוקתית,  הכרה  הייתה  לא  החוק,  חקיקת  עד  התפוצות.  ליהודי  יחסות 

קונקרטית  או  סמלית  ולמחויבות,  התפוצות  ליהדות  ישראל  מדינת  בין  המיוחד  בקשר  'פשוטה' 
סעיפי התפוצות שבחוק הלאום תיקנו את המצב הזה, ולפחות מן הבחינה הזו, יש ליהדות העולם.  

בדברים ברכה.  )הדלה(  בחוק  החקיקתית  ההיסטוריה  את  בקצרה  לסקור  מבקש  אני  של   הבאים 
 .  בקונטקסט הרחב של 'חוקי תפוצות' הסעיפים הללו ולנסות ולצקת בהם תוכן ראשוני 

המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית  " לחוק, הקובע כי   (5הם סעיף )הלאום  התפוצות' בחוק  'סעיפי  
כי  לחוק הקובע   ()א(6ומפנים בכך לחוק את מילותיה של מגילת העצמאות; סעיף )  "וקיבוץ גלויות 

המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה הנתונים בצרה ובשביה בשל  "
המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין  )ב( הקובע כי " 6סעיף    84; "יהדותם או בשל אזרחותם 

המדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית,  )ג( הקובע כי " 6"; סעיף  היהודי   המדינה ובין בני העם 
התפוצות יהדות  בקרב  היהודי  העם  והדתית של  הללו    ."ההיסטורית  הסעיפים  לראות,  שניתן  כפי 

התפוצה,  בני  על  להגנה  מחויבות  שבות,  תפוצות:  חוקי  של  'הקלאסיים'  הרכיבים  את  כוללים 
כיאה ומחויבות לשימור תרבותה של הקבוצה בקרב בני התפוצה ועל הקשר שלהם עם מדינת האם. 

. במובן הפרקטי, דומה למסמך כמו חוקתי, הסעיפים הצהרתיים ודלילים בהתחייבויות פוזיטיביות
תוכן   לצקת  ניתן  אליה  עקרונית  נורמטיבית  מסגרת  כלומר  'מאפשרים'  כסעיפים  מנוסחים  שהם 

חוק היסוד שהוא -הופעתם בחלק של החוקה  פוזיטיבי, ולא כסעיפים שמחייבים פעולה קונקרטית.
קיקתית הקצרה  ההיסטוריה החמחזקת את הפרשנות הזו לסעיפים.    באופיו חוק בעל משמעות זהותית  

מענין לציין בהקשר הזה את התפקיד שמדינת ישראל    לכך כיוון המחוקק.שלהם, מלמדת גם היא ש 
היסטורית ודתית. למעשה, בכך  -לוקחת על עצמה כשהיא מבקשת לפעול לשימור המורשת היהודית

ני וכמי  מרכזו הלאומי של העם היהודי אלא גם כמרכזו הרוחכמדינת ישראל מכריזה על עצמה לא רק  
שמדינת ישראל היא תוצר מאוחר שלה. לרבים בישראל  היהודית  שאחראית למורשת ההיסטורית  

תרבותי של העם היהודי והאחראית - נראה כי אך טבעי הוא שהמדינה היהודית היא גם המוקד הרוחני
תפקידה הוגים ביהדות ארה"ב מבקשים לשרטט תמונה שוויון בין  חלק מהלפיתוח מורשתו. עם זאת,  

של ישראל לתפקיד הקהילה היהודית הגדולה האחרת בארה"ב בשימור ופיתוח המורשת היהודית 
ולכן סבורים כי ההתפתחות של המורשת היהודית היא אחריות משותפת שנתונה בידיהם של היהודים 

 בישראל ושל מדינת ישראל, לצד היהודים בארה"ב ובעולם. 

 
 ".  בחוק הלאום )א(6"על סעיף כאמור, יורם שחר עוסק בסעיף זה בהרחבה במאמרו   84
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חיל את דרכו כ'סעיף שבות' עבה התקיבוץ גלויות,  עליה ועל הערכים של  המצהיר  לחוק,    5סעיף  
כל יהודי זכאי לעלות ארצה ולקנות את יותר. בגרסאות מוקדמות של הצעת החוק, קבע הסעיף כי "

הסעיף המוצע  להפוך את הזכות לשבות, הקבועה ביקש  אזרחות מדינת ישראל על פי חוק". בכך  

זכאות לשבות גם   85ק השבות, המעניק ב'סעיף הנכד'לעומת חובחוק השבות, לבעלת מעמד חוקתי. 
בכך, יצר הסעיף היררכיה   , דיבר רק על שבות של 'יהודי'.המוצעלבני משפחתו של יהודי, הסעיף  

יהודי.   מי שאינו  כלומר  'זכאי חוק השבות'  לזכותו לשבות של  יהודי  זכותו לשבות של  בדיון  בין 

עלה החשש שקביעת הזכות לשבות באופן חלקי ובשונה מההסדר הקיים בחוק   86בוועדה המשותפת 
ורמטיבי הזה. לכן  השבות, תביא לפריצת ההסדר הקיים באמצעות פרשנות המתבססת על ההבדל הנ 

על   הכנסת  חברי  ויתרו  דבר  של  בהכרזה בסופו  והסתפקו  בסעיף  השבות  חוק  או  השבות  עיגון 
' עליה יהודית החגיגית, אך הדלה בתוכן שמופיעה במגילת העצמאות. זאת מתוך הנחה שהדגשת '

הדיון, ך  במהל)וכנגזרת שלהם זכאי שבות( בחוק השבות.    םתיתן תוקף, גם אם עקיף, להעדפת יהודי
ואת הפגיעה החוקתית  העלו ח"כים ערבים את הקושי המשפטי האינהרנטי הקיים בחוק השבות, 
הדאגה  כצפוי,  אך  חוקתית,  להגנה  יזכה  יהודים  של  השבות  עיקרון  או  השבות  חוק  אם  הצפויה 

מאחר וחוק השבות זוכה במשפט הישראלי  שהביעו לא מצאה אוזן קשבת בקרב רוב חברי הכנסת.  
ו'סעיף השבות' שבחוק הלאום    למעמד הצהרתית, אפשר -מעניק לו מעטפת חוקתיתמעין חוקתי, 

נוספת לחוק השבות ולערכים    'מעטפת הגנה חוקתית'לראות בסעיף השבות בניסוחו החדש מעין  
הניסוח העמום   .או מקור חוקתי ראשוני לחוק השבות בחוקה הכתובה של מדינת ישראל  שהוא מייצג

אפשרות לדיסהרמוניה חקיקתית אל מול  את הגם  מקטין  של הסעיף המתבסס על מגילת העצמאות,  
   חוק השבות. 

 
 )ג( זכו אך לדיון דל בוועדה המשותפת. רוב השינויים שנעשו בנוסח החוק בהקשר זה-סעיפים )ב(ו

בסעיף   נעשה  היחיד  המהותי  השינוי  מינוריים.  "6היו  תפעל  המדינה  כי  נקבע  שם  "  בתפוצות )ב( 
כידוע, יהודיותה של המדינה כפי שזו באה לידי לחיזוק הקשר בין המדינה לבין בני העם היהודי.  

הדת   ובשירותי  המרכזיים  ומדינה  דת  את התפיסה יהודים,  הביטוי בהסדרי  בלבדי  באופן  מבטאת 
היה האו של  אורתודוכסיים    . דותרתודוכסית  הלא  שנים  הזרמים  ארוך  מאבק  לזכות  מובילים  כדי 

. זירת המאבק המרכזית, בה הם זכו  בהכרה של מדינת ישראל ובתקצוב שירותי הדת שהם נותנים

וארוכת    87בהישגים מסויימים היא בית המשפט העליון.  למתיחות חריפה  גורם  מצב הדברים הזה 
ימין קואליציית  ידי  על  ארוכות  שנים  הנשלטת  ישראל  ממשלת  בין  הקהילה  -שנים  לבין  חרדים, 

הרפורמית  לתנועה  המשתייכים  פרוגרסיביים  יהודים  הם  ובניינה  מניינה  שרוב  בארה"ב  היהודית 
חשש רי הכנסת החרדים והדתיים את הוהקונסרבטיבית. בעת הדיון על נוסח חוק הלאום העלו חב

שאם החוק לא יגביל את הפעולה של חיזוק הקשר אל מחוץ לגבולות ישראל, יהפוך הסעיף לטיעון  
חוקתי נוסף בעד הכרה בזרמים הלא אורתודוכסיים ובהסדרים בתחומי מדינת ישראל, בעיקר בתחומי  

פוגעים ב  או אף  רק בהם, שעלולים לפגוע,  לא  ומדינה אבל  יהודי דת  לבין  בין העם היהודי  קשר 

  88התפוצות.

 
א לחוק השבות הקובע כי גם מי שהוא ילד, נכד או בן זוג של יהודי וכן לבן זוג של אלו, את הזכות לשבות הגם 4סעיף  85

 נם יהודים.  שאי
( מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת 27.11.2017)  7ופרוטוקול מס'     (13.11.2017)   6פרוטוקול מס'     86

 (. 1989/20מדינת הלאום של העם היהודי )פ/ –החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל 
 .  XXקוו, לעיל הערה -שחיקתו של הסטטוס ראו: 87
 .  10.7.2018וקי פרידמן, " לא רק ערבים, גם יהודים מסוימים נפגעים מחוק הלאום", הארץ,  עוד על כך: ש 88
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ובכל זאת, מעבר לממד הדקלרטיבי, דומה שבסעיפי החוק הללו יש כמה תועלות מעשיות. ראשית, 
קיימים,  להסדרים  חוקתי  תוקף  מעניקים  או  שמקבעים  האחרים  הלאום  חוק  סעיפי  לרוב  בניגוד 

מקור נורמטיבי כלשהו בחוק הישראלי   הסעיפים הללו יוצרים נורמה חוקתית חדשה, שלא היה לה
חוקתית לעיקרון המוסכם אך לא חקוק של חיזוק הקשר עם יהודי  -עד כה. מתן מסגרת נורמטיבית

אשר יכולה    היא אמירה נורמטיבית מהמעלה הראשונההתפוצות ומחוייבות לחיזוק זהותם היהודית,  
אזכור    העדר עם העדרו של שוויון, ויחד  .  להגביל את יכולתו של המחוקק לפגוע בערך זה בעתיד

הלאום  מחוק  ישראל  מדינת  של  הדמוקרטי  בין   89אופיה  חדשה  חוקתית  איזון  נקודת  החוק  מציע 
מחויבותה של מדינת ישראל לאזרחיה, לבין מחויבותה של המדינה לפעול למען בני העם היהודי, 

ו, הופך את מדינת ישראל ליהודית גם אם אינם אזרחיה. במובן העקרוני, החוק, כפי שאכן רצו מחוקקי
ישראל   מדינת  בתוך  יהודים  של  ואינטרסים  יהודיים  אינטרסים  העדפת  של  במובן  רק  לא  יותר 

מעניק גם מובן רחב ועמוק יותר להיותה של מדינת ישראל  אלא   ללגיטימית )למשל בהתיישבות( 
ים גדולים יותר ביהודי  אפשר למדינה להשקיע משאבביתו של העם היהודי. במובן הפרקטי, החוק מ

 .  באופן שיש בו פגיעה אפשרית בשוויון, על בסיס חוקתי מוצק יותרהתפוצות, 
 

יתרה מזו, אמנם נוסח החוק שהתקבל בסופו של דבר לא כובל את המדינה בהתחשבות בערך של  
הקשר עם יהודי התפוצות כאשר היא פועלת בתוך גבולות המדינה, אבל הוא בהחלט צריך להיות 

מחוץ ש להפעיל  תשקול  שהמדינה  ככל  למשל,  כך  התפוצות.  יהודי  מול  אל  לפעול  בבואה  יקול 
לגבולותיה תוכניות חינוכיות המיועדות לחיזוק הקשר עם מדינת ישראל או הזהות היהודית של יהודי  

והתפוצות   התפוצותייתכן  עם  בקשר  יפגע  שלא  באופן  זאת  לעשות  תצטרך  תוך    ,כלומר  .היא 
כך למשל,  התחשבות ברגישויות השונות הקיימות בתפוצות כלפי העדפה של זרם אחד על פני אחר.  

לפני מספר שנים הקימה הממשלה מיזם בשם 'מוזאיקה' שתכליתו קידום הזהות היהודית בתפוצות, 
תוך שיתוף פעולה משאבי בין ממשלת ישראל לבין פילנתרופים יהודים. אחת הטענות שהושמעו 

מבלי    90אורתודוכסיים. כפי מיזם זה הייתה שהוא תומך באופן כמעט בלעדי במיזמים המזוהים  כל
להיכנס לשאלות העובדתיות, ולשם הדיון העקרוני, לו הטענות הללו היו מתבררות כנכונות, ניתן  
חוק  את  נוגדת  היא  כי  בטענה  הזה,  המיזם הממשלתי  מדיניות המימון של  נגד  בג"ץ  להגיש  היה 
  הלאום. זאת בכך שמעבר לפגיעה בשוויון, היא פוגעת גם באינטרס המוגן בחוק של שיפור הקשר 

 בין מדינת ישראל לתפוצות.  
 

יהודי התפוצות מחוץ  נוספת של עיגון המחויבות לפעול למען חיזוק הקשר עם  השלכה אפשרית 
יכולה להיות על פעולות מדינתיות שלא קשורות לפעולה ישירה אל מול יהדות  לגבולות המדינה,  

ישראלי ימצא את התפוצות, שיש להן השלכה לרעה על הערך הזה. כך למשל, אם ראש ממשלה  
עצמו )שוב( בעימות עם נשיא ארצות הברית בשאלות מדיניות, וישקול לפעול באופן לעומתי )למשל  

בארה"ב, ייתכן ובין השיקולים שראוי שינחו אותו יהיה גם ההשלכות של פעולה  לנאום בקונגרס(
ל. הערך הזה לא  כזו על הקשר בין ישראל לתפוצות, כמו גם על שלומם של יהודים וישראלים בחו" 

בהכרח יכריע את ההחלטה אם לפעול באופן מסוים, אבל מאחר והוכר כערך חוקתי, הוא צריך 'להיות  
 על השולחן' וייתכן ויעלה בהקשרים כאלו גם על שולחנו של בג"ץ. 

 

 
בדיון ציבורי על חוק הלאום אמרה שרת המשפטים בעת חקיקת החוק, אילת שקד היא מופתעת מהעדרו של היסוד    89

כך היה הדבר באשר לאופיה הדמוקר נניח  גם אם  יש מקום להכלילו.  וכי  טי של המדינה, ברור שאי הדמוקרטי בחוק 
שנה בעת חקיקת חוק יסוד:    20הכללתו של ערך השוויון בחוק נעשתה בכוונת מכוון, ומתוך חשש )שעלה לפני כמעט  

כבוד האדם וחרותו, כי הפיכך ערך השוויון לחקוק בחוק יסוד, תאיין, הלכה למעשה את השפעתו של החוק, שהוא לא 
 בקובץ זה.  של ידידיה שטרן  על כך ראו במאמרו שוויוני במהותו.

 Judy Meltz, “Controversial Israeli Program Helps Finance 13 New Orthodox Centers onראו:     90
U.S. Campuses: Haaretz, 20.7.2017 (https://www.haaretz.com/us-news/.premium-israeli-

program-funds-13-new-orthodox-centers-on-u-s-campuses-1.5432111) 
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במובנים הללו, החוק למעשה מעניק תוכן מחודש למשמעות יהודיותה של המדינה, שיכול ואפשר  
וחרותו  לטעון שגם צ האדם  כבוד  היסוד  בחוקי  המופיעים  אל מבחני פסקת ההגבלה  לחלחל  ריך 

וחופש העיסוק. ככל שלפתחו של המחוקק או לפתחו של בית המשפט יתגלגלו נורמות או מעשים 
מדינת   אזרחי  של  אינטרסים  פני  על  היהודי  העם  של  אינטרסים  של  העדפה  בהם  שיש  שלטוניים 

משמעות עבה   ״יהודית״יפים הללו בחוק הלאום כדי לתת לדיבר  ישראל, הם יוכלו להתחשב בסע
 יותר הכוללת הפעם גם מבט אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל, אל העם היהודי. 

  
 סיכום 

יש הדורשים את 'חוק הלאום' לגנאי, ויש הדורשים אותו לשבח. אני מוצא בו, בנוסחו הנוכחי, דבש 
זה בהרחבה. בראש הדברים המועילים שאני רואה בחוק,  ועוקץ. על העוקץ נכתב במאמרי קובץ 
היווסדה. אם  מיום  היהודי  העם  הלאומי של  הבית  היא  ישראל  מדינת  התפוצות'.  'סעיפי  נמצאים 

ריה הראשונים היא הייתה הפרוייקט של העם היהודי, היום אפשר לומר שהעם היהודי הוא בעשו
הפרוייקט של מדינת ישראל. זו היא המציאות, וטוב עשו מחוקקיו של חוק הלאום שנתנו לערכים 

 חוקתי בחוק הלאום.  -של שבות, קשר עם התפוצות ואחריות כלפי התפוצות, ביטוי נורמטיבי

 


