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רכיביו   צר של  פירוש  ביקורתית קשה.  דילמה  מעלה  הלאום  בחוק  זה  סעיף  העיקריים ניתוחו של 
אינו מעלה    בשל יהדותםרק  או בשבי    הנתונים במאסרביהודים  שתדלנית  כקריאה סמלית לתמיכה  

יהודים אינם ספציפית לסעיף עצמו, אך הוא חסר רלבנטיות עכשווית.  שאלה משפטית או מוסרית  
נתונים בעת הנוכחית במאסר או בשבי רק בשל יהדותם. מצד שני, פתיחתו של כל אחד מרכיביו של  

מרחיבה לפרשנות  זה  בשיח בהכרח  גוררת   סעיף  העולות  השאלות  ממרבית  יותר  קשות  שאלות 
 הציבורי והמשפטי סביב חוק הלאום. 

בו )א( משום שראו  6ניתן להעריך בסבירות גבוהה כי רבים מהתומכים בחוק נתנו תמיכתם לסעיף  
וייחסו לו את הפירוש הצר שתואר למעלה. עם זאת, ביטוי   יהודית מסורתית  שולי וסמלי למצווה 

עשוי  מראים בבירור כי הוא עוצב מלכתחילה במשמעות רחבה הרבה יותר וכי הוא  סימנים שונים  
כך בעתיד. העמודים הבאים נכתבו כולם ברוחם של סימנים אלה, לא משום שאני סבור  להיות מיושם  

שהם מעידים על פירושו הראוי של הסעיף אלא משום שאני סבור שהם סימני אמת שיש להיערך  
)א( עשוי להטיל על מדינת 6ני של פירושים מרחיבים לכל רכיביו של ס'  חיבורם הקיצולקראתם.  

 מצוקות בישראל חובה חוקתית להפעיל כוח אלים במדינות חוץ ריבוניות להגנתם של אנשים הנתונים  
אם  ,  שונות מצוקתם  גם  ועילת  קלושה  לעם  או  למדינה  לזהותםזיקתם  חלש  בקשר  קשה .  קשורה 

קיצוננתיב  כי    אמין לה יאומץ  פרשני  זה  רכיביו י  כל  על  פעם  של  ,  אי  שונים  צירופים  גם  חלק אך 
ישראל  בסדר העולמי הקיים.מ  רכיבים אלה מעלים שאלות קשות באשר להתנהלותה של מדינת 

בדיון הפרלמנטרי והאקדמי סביב חוק הלאום הוזכרה פעמים אחדות העובדה שמדינות לאום רבות 
בעולם נתנו עיגון חוקתי לאופיין הלאומי הפנימי ולזיקתן המיוחדת לבני הלאום שבתפוצה. עובדה  
 נכונה זו רלבנטית להוראות רבות בחוק הלאום, וביניהן ההוראות שבסעיפי המשנה האחרים שבסעיף

במיוחד  6 לאומני  שאופיין  בודדות  מדינות  מאד.  מוגבלת  כאן  הנדונה  ההוראה  על  השלכתה  אך   ,
אחת אין  בהן    גם, אך  1מדברות אכן על זיקה פרוטקטיבית כללית לקהילות הלאום שמחוץ לגבולותיה 

 .  )א( של חוק הלאום6בס' המחדדת זיקה זו בדרך בה עושה זאת ישראל 

 
לחוקה הקרואטית כי "הרפובליקה הקרואטית תבטיח דאגה והגנה מיוחדת לאותם חלקים של    10כך, למשל, מבטיח ס'    1

חגי  ד"ר  אצל  העולם  בחוקות  זיקה לאומית  הוראות  של  סקירה כללית מקיפה  ר'  הקרואטי שבמדינות אחרות".  העם 
, מכון בגין 2017עם היהודי, משפט וציונות א',  מדינת הלאום של ה  –ויניצקי ושאול שארף, הצעת חוק יסוד: ישראל  

 למשפט וציונות.  
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הוועד של  המשפטיים  שיועציה  הכנסת  של  המשותפת  החוק  פרטי  ב  דנהה  הועדה    –)להלן  נוסח 
בפני המשתתפים בדיון על העובדה שהכרתו של המשפט הבינלאומי בזיקה בין   2הצביעו (המשותפת

טטו היועצים את המלצתו  ישל מדינות אחרות. כך, למשל, צ  מדינת לאום ותפוצתה כפופה לריבונותן 
 : 3העיקרית של הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה בנושא זה

A State may have an interest – even a constitutionally declared 

responsibility – to support persons belonging to national minorities 

residing in other States … However, this does not imply, in any way, a 

right under international law to exercise jurisdiction over these persons 

on the territory of another State without that State’s consent   

איסור זה רק בהקשרן ממסוימת  סטיה  מודגש כי המשפט הבינלאומי מתיר    4המלצה זו בדברי ההסבר ל
סמכות "  האותעולה כי    5של שגרירויות, ספינות ואזרחים השוהים מחוץ למדינתם, אך מההקדמה להם 

(  "Benefits"מלכתחילה ל"הטבות" )  תההמלצה מוגבל  ת( שעליו מדבר("Jurisdiction"שיפוט"
)א( יפורש אכן כך על ידי מדינת ישראל בעתיד  6אם סעיף  שמדינה מבקשת להעניק מחוץ לגבולותיה.  

בדרישות    יעמודויוגבל לעזרה הומניטרית בהסכמתה של המדינה בה היא ניתנת, אין ספק כי הוא  
תרמו תרומה משמעותית לעיצובו של    הועדה המשותפתיועציה המשפטיים של  המשפט הבינלאומי.  

)א( וראוי היה לכאורה לפרש תרומה זו במגבלות אזהרתם על מגבלות כוחה של המדינה מחוץ  6ס'  
ש אלא  המחקרית    דברים לגבולותיה,  ובקהילה  בכנסת  זה  סעיף  של  עיצובו  במהלך  שנאמרו  רבים 

דברים אלה יפורטו בהמשכה של הרשימה כוונה אחרת לחלוטין.  מעידים על    שליוותה את עבודתה 
דימוי מפורש או נרמז של כוחות ישראליים חמושים הפועלים בסמכותה הנוכחית אך משותף להם  

 של מדינת ישראל בלבד בכל מקום בעולם בו נתונים יהודים במצוקה. 

 ההיסטוריה החקיקתית . א

הנתונים בצרה ובשביה" הופיעה לראשונה בהצעת "חוקת   הוראה חוקתית הנוגעת ל"בני העם היהודי  
.  (הצעת המכון   –)להלן    2006-ב  17-ה  סטרטגיה ציונית בפני הכנסתשהניח המכון לא מדינת ישראל"  

   :לאותה הצעה קבע כי  63ס' 

צבא ההגנה לישראל... מופקד על בטחון המדינה, אזרחיה ותושביה, ובני העם היהודי  
 ... . ובשביההנתונים בצרה  

יש  למיקומה זה של ההוראה בשלב הניסוח הראשוני חשיבות פרשנית שתפורט בהמשך, אך כאן 
להדגיש כי הצעתו זו של המכון שגובשה על ידי צוות בראשותו של פרופ' אברהם דיסקין, הייתה 

הנוגע לצה"ל נכלל בפרק שהוקדש לרשות המבצעת. הוראות אחרות    63הצעה לחוקה מלאה. ס'  
נוגעות לשבות ולקשר בין ישראל והתפוצות מוקמו בפרק נפרד שכותרתו הייתה "מדינת ישראל  ה

 כבית הלאומי של העם היהודי". 

מלאה   לכונן חוקה  הניסיון  ציונית    הקיםמשנכשל  לאסטרטגיה  מאותה המכון  ניסוח שחילץ  צוות 
תם ל"חוק אחד "המעגן על מנת לכנס אונה יהודית לאומית"  הצעת חוקה "את הסעיפים הנגעים במדי

זה פורסמה בנייר  6את האופי היהודי של המדינה"  עמדה של  . גרסה מוקדמת ומקוצרת של מהלך 
ובה מובאים אכן הסעיפים הרלבנטיים מתוך הצעת החוקה של המכון כלשונם.   20097המכון בשנת  

בנייר עמדה זה מקושר עדיין עניינם של "בני העם היהודי הנתונים בצרה ובשביה" לתפקידיו של צבא 

 
ביום  2 הדיון  לקראת  הכנה  חוק  -  13.10.2017  מסמך  ישראל  -הצעת  היהודי.    –יסוד:  העם  של  הלאום  מדינת 

https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_391957.pdf 
3  Organization 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 
 . 12 שם, בעמ'  4
 .  2שם, בעמ'  5
זהו תיאורו של מהלך הניסוח על ידי עו"ד עדי ארבל בראיון עיתונאי, רבקי גולדפינגר, עניין אישי והפעם עם עדי ארבל,    6

איון מזהה ארבל את עצמו כיוזמו  . בר  https://www.inn.co.il/News/News.aspx/423716  09/01/2020  בשבע,
 .  2של מהלך זה וכמי ש"זכ]ה[ ללוות את החוק מיומו הראשון". ר' להלן ה"ש  

 . 2009עדי ארבל, דובי להמן, דורש עיגון, נייר עמדה, המכון לאסטרטגיה ציונית   7

https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_391957.pdf
https://www.osce.org/hcnm/bolzano-bozen-recommendations?download=true
https://www.osce.org/hcnm/bolzano-bozen-recommendations?download=true
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/423716


 מדינת הלאום של העם היהודי – יסוד: ישראל -מאמרים על חוק קומנטר                                        , טיוטה מקדימה להערותיורם שחר                
 וצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה ה                                                                                                                                                                 

 

ההגנה לישראל למרות העובדה שהפרקים הנוגעים לרשויות המדינה הספציפיות הושמטו לחלוטין  
 . 8ומי" המוצע בנייר העמדה מ"חוק יסוד: בית לא 

נוסח    השוואתם של הנוסחים מראה הוא  שגזה  כי  ציונית  ה הרעיוני  בסיסובש במכון לאסטרטגיה 
לכנסת   2011-מדינת הלאום של העם היהודי שהוגשה ב  – יסוד: ישראל  -הצעת חוקשל    והטקסטואלי 

ועל    9( הצעת דיכטר   – )להלן    על ידי קבוצה של חברי כנסת בראשותו של ח"כ אברהם דיכטר   18-ה
לגבי כלל החוק אך היא בעיקרה  חוק היסוד בגרסתו הסופית. הנחה זו נכונה  כן הוא גם בסיסו של  

צידה האחר של אותה נכונה במיוחד לגבי הסעיפים הנוגעים לשבות ולזיקה שבין ישראל והתפוצות.  
משנת המקורית  המכון    הצעת הרעיוני והטקסטואלי הראשוני של סעיפים אלה ב  בסיסםהנחה הוא כי  

2006  . 

 : הצעת דיכטרל )ב(  7ס'  זו לשונו של 

 המדינה תושיט יד לבני העם היהודי הנתונים בצרה ובשבי בשל יהדותם 

נוסחה מושאיה של ההוראה ממשיכים גם בשלב זה להיות "בני העם היהודי הנתונים בצרה ובשבי".  
היבטים, האחד כי ההוראה מופנית אל "המדינה"    לושהבש  הצעת המכון של הוראה זו נבדל מנוסחה ב

  ל"הושטת יד"  מילולית    השני כי צידה האופרטיבי מרוכך בכללותה ולא רק אל הזרוע הצבאית שלה,  
עד נוסחה הסופי בחוק היסוד שב "צרה ו]ה[שבי" נקשרים ליהדותם של הנתונים בהם.  הוהשלישי כי  

גם אזרחי  נוספו  ועצם )"תשקוד על הבטחת שלומם"( ולמושאיה  הצידה  האופרטיבי של ההוראה ו 
יידונו   אלה  פרטניים  שינויים  יהודים.  אךלגופם  המדינה שאינם  לשוב   בהמשך,  יש  הנוכחי  בשלב 

גיש כי לידתו של הרעיון הבסיסי המפריד את ההגנה על "בני העם היהודי הנתונים בצרה ובשבי"  ולהד
וכי רעיון זה קושר בלידתו לזרועה   , הצעת המכון מהזיקה התרבותית הכללית בין המדינה והתפוצות ב

הטענה העיקרית שאני טוען ברשימה הנוכחית היא כי משמעות כוחנית זו של  הצבאית של המדינה.  
)א( בכל גלגולי ניסוחה וכי היא 6"הבטחת שלומם" של "בני העם היהודי" נשארה טמונה בהוראת ס'  

 נשארת טמונה בנוסחו הסופי.  

מקורו  על    ולהצביעהצעת המכון  ב  נוסח ההוראה כדי לעמוד על השלכותיה של טענה זו ראוי לחזור ל
 הברור של נוסח זה בתפילה היהודית.  

 לאחר קריאת התורה בתפילת שחרית:  בקהילות אשכנז  זו לשונה של תפילה הנאמרת 

אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום  
בעגלא ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרוחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאלה, השתא 

 ובזמן קריב ואמרו אמן 

)א( ביהודים "הנתונים בצרה ובשביה" אינו יכול להותיר ספק באשר לעובדה שהרעיון  6מיקודו של ס'  
זו   מתפילה  היסטורית  נשאב  במקורות  על  שבבסיסו  במפורש  מובלטת  זו  עובדה  המסורתי.  רקעה 

בפסק   דרורי  השופט  מצטט  למשל,  כך,  זה.  לסעיף  המתייחסים  לענייננו  דין  מאוחרים  את   הנוגע 
כך גם בפרסום של    10תפילת פדיון השבויים במלואה ומחיל את נוסחה במישרין על המקרה שלפניו. 

כי  מבהירים שם  המחברים  .  מכון בגין לחקר הציונות שחבריו ליוו שלבים שונים בגיבוש הצעת החוק
הלכתיים עיקריים הנוגעים   הערך המגולם בסעיף זה הוא "מאפיין יהודי מובהק" ומפנים למקורות

   11ת פדיון שבויים.ולמצו

 
, אזרחיה, תושביה ברשימת העקרונות שבנייר העמדה הוא "צה"ל מופקד על בטחון המדינה  21הנוסח המלא של ס'    8

מונים המחברים סעיף זה בין הסעיפים ש"מקורם ]ב['חוקה לישראל',    29ובני העם היהודי הנתונים בצרה ושביה". בה"ש  
 ". 2006הצעת החוקה של המכון לאסטרטגיה ציונית, ירושלים 

  .נית" כאחראית לניסוחהבמסמך שנכתב על ידי יושב ראש פורום קהלת מצביע הכותב על "ועדה במכון לאסטרטגיה ציו  9
 ]באתר הפורום[  1/12/2014משה קופל, תשובות לשאלות נפוצות בנושא חוק הלאום,  ר' 

ערכי, על נסיבות תיק זה, בו  -חד-)"כאן המילים חלות באופן חד22, עמ'  עזבון צ'סר ז"ל נ' עבאס    00-2287ם( -ת"א )י  10
)א( האמור, לגרום לכך שיובטח שלומם"(  6ים, ועלינו, מכוח סעיף  אחיותינו בנות ישראל, התובעות.. היו נתונות בשביה ב

 .  26פסק הדין יידון ביתר פירוט בהמשך ליד ה"ש  
 . 45בעמ'  45,  1ויניצקי  ושארף, לעיל ה"ש  11



 מדינת הלאום של העם היהודי – יסוד: ישראל -מאמרים על חוק קומנטר                                        , טיוטה מקדימה להערותיורם שחר                
 וצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה ה                                                                                                                                                                 

 

סווגה בהלכה היהודית כמצווה ראשונה במעלה )"אין לך מצוה גדולה כפדיון  פדיון שבויים  חובת  
. הנקודה החשובה  13בספרות הרבנית לתולדותיה   דיונים תכופים ומורכבים  ( והיא הניבה  12שבויים"

בכל תולדות ההלכה  יישומה העיקרי של מצווה זו הוגבל להלכה ולמעשה  לענייננו הנוכחי היא כי  
למובנה המילולי הצר דהיינו תשלום כופר כסף לשחרורם של יהודים שנשבו בידי זרים בין למטרות 

יוחדים של העם מו המבהכרח מתנאי קיומתבקשת  הגבלה זו    ,לכאורהסחיטה ובין מסיבות אחרות.  
ההלכתיים הנוגעים למצווה זו בנושא הצר היהודי בגלות, אך גם בישראל הריבונית התמקדו הדיונים  

הקריאה לפדיונם של "אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה   .14שבוייםשל התמורה הראויה לשחרור  
קה בהם להפעיל  הופנתה במסורת היהודית לזרועות הכוח של מדינה ריבונית ולא דח  ובשביה" לא

כוח זה מחוץ לגבולותיה. תפילתם של יהודים לפדיון שבויים הופנתה אל היושב במרומים ויישומה   
הטענה  .  ושתדלנותם  הארצי הוטל על פרנסיהם של קהילות שלא היה להן ממילא כוח זולת כספם

)א( מסמן שיבוש חמור בהמרת ערכיה ונוהגיה 6העומדת במרכזה של הרשימה הנוכחית היא כי ס'  
של קהילה נרדפת וחסרת כוח לערכיה של מדינה ריבונית בוטחת ועתירת כוח. קהילה אינה מדינה  

  היא רשאית להפעיל יש גבולות משום שיש לה כוח.  ואין לה גבולות משום שאין לה כוח. למדינה  
שבלעדיו אין קיום   קפדנישל מדינות ריבוניות אחרות רק במסגרתו של סדר עולמי  בשטחן  כוח זה  

זה נפערים סדקים גדולים להגנתה של המדינה עצמה מפני איומים חיצוניים  לאנושות. בתוך סדר 
, וסדקים קטנים הרבה יותר להגנתם של אזרחיה של מדינה ריבונית הנמצאים במדינה ריבונית אחרת

לאום, האך   מדינת  היא  אם  גם  כלשהי,  מדינה  של  כלשהי  בזכות  מכיר  אינו  הנוכחי  העולמי  סדר 
 להפעיל כוח מחוץ לגבולותיה להגנתם של בני הלאום שאינם אזרחיה.  

)א( אינו מחייב את מדינת ישראל להפעיל  6בתחילתה של הרשימה הבהרתי שמרביתה מיותרת אם ס'  
מחוץ לגבולותיה, אך סימנים רבים מראים כי הוא נחקק בכוונה    ויכוח מבצעי סמאו  גלוי  כוח צבאי  

ברורה להטיל חובה כזו ולעגן אותה בחוקתה של המדינה. קשה להעלות על הדעת סימן ברור יותר  
רי של הוראתו בסעיף המפקיד את צבאה של המדינה במפורש ובנפרד על להנחה זו ממיקומה המקו

הנתו  היהודי  העם  "בני  של  "המדינה, ביטחונם  לגבי  כך  עושה  שהוא  לאחר  ובשביה",  בצרה  נים 
תושביה   אינם  ואפילו  ישראל  מדינת  של  אזרחיה  שאינם  יהודים  ותושביה".  אינה אזרחיה  וצרתם 

מאיימת על בטחונה של מדינת ישראל, צרתם אינה מתרחשת בישראל, ואם צבאה של המדינה נדרש 
וא יכול לעשות זאת רק בלב ים או בגבולותיה לפעול על מנת להצילם במקום בו מתרחשת צרתם ה

 של מדינה ריבונית אחרת.  

ם עד נוסחו הסופי של  האם נוקתה הוראתו של הסעיף מכוונה זו בדרכו אל הכנסת ובגלגוליו השוני
היסוד שלילית   ?חוק  זו  לשאלה  התשובה  כי  יראה  בחוק  העיקריים  התומכים  של  בדבריהם   עיון 

שר זה דבריו של חה"כ אברהם דיכטר, האחראי  העיקרי להנחתה של  . חשובים במיוחד בהקבמובהק
הצעת החוק בפני הכנסת. דיכטר מגיב בדברים אלה להצעותיו החוזרות של אחד מיועצי הוועדה 

לרכך את נוסחו של הסעיף הנדון. אלה  (  הועדה המשותפת   - )להלן  ק  והמשותפת שדנה בנוסח הח 
 :15דבריו 

',  48זה הסעיף שבו אסור בשום פנים ואופן לרכך. אנחנו לא יכולים לחשוב רק אחרי  
אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הייתה המחויבות של מדינת ישראל לו הייתה  

חויבות שלה אל מול מה שקרה בשואה.  , איך היינו רוצים שתהיה המ1939קיימת לפני  
אני אומר לך, לא "רשאית", פה המילה "תפעל" היא המילה ההולמת את מה שאנחנו  
רוצים לעשות אל מול העם היהודי. לא כתבנו העם היהודי האורתודוכסי ולא כתבנו  
העם היהודי על פי ההלכה ולא כתבנו העם היהודי הזה או העם היהודי האחר. מדינת  

הביאה, בסיכון דרמטי של אנשים, יהודים שכאשר הם הגיעו ארצה התחיל    ישראל

 
שייח עבדאל קארים עובייד    794/98רמב"ם, הלכות מתנות עניים, פרק ח, הלכה י. מובא על ידי השופט אנגלרד, בג"ץ    12

 . 675(  3) 2001על -, תקנ' שר הבטחון
)נכתב ע"י פרופ' אליעזר בשן(. לביבליוגרפיה מקפת   380ר' ערך "פדיון שבויים" באנציקלופדיה  העברית, כרך לא,    13

 )תשנ"א(.   אוצר המשפטשבויים" אצל פרופ' נחום רקובר, ר' ערך "פדיון 
בכתב העת תחומין לבדו פורסמו במהלך השנים חמישה מאמרים בנושא זה. ר' למשל הרב אברהם יצחק כאלב, שחרור    14

ות  האם יש להיענ  –, תשמ"ג. ר' גם הרב שאול ישראלי, חוות בנימין, סימן טז  108שבויים תמורת בני ערובה, תחומין ד', 
 .  לסחטנות בפדיון שבויים ובני ערובה, עמ' קכ, מכון התורה והארץ, תשנ"ג

 .  37עמ'  5פרוטוקול   15
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דיון עד כמה הם יהודים, מי מהם יהודי. אבל קודם כל חילצו אותם מצרה, או אם  
 תרצה משביה, והם לא היחידים.  

הוא מתייחס להערה הנוגעת להרחבת חובתה של המדינה כלפי מי שאינם יהודים.    16בהמשך דבריו 
עצמו אינו חשוב להקשר הנוכחי, אך תשובתו של חה"כ דיכטר מעידה על סוג הפעולות    עניין זה

 שהוא ממשיג בהקשרה של ההוראה הנדונה:

מדינת ישראל חילצה אזרחים ללא קשר אם הם יהודים... במספרים אדירים, מלוע הארי  
כאלה    זו מחויבות כלפי אזרחיה או כלפי מי שבוא הכי קרוב לאזרחיה,ללא שום בעיה.  

 מדינת ישראל או לביטחון של מדינת ישראל ל שתרמו 

אינו מדבר על פעולות שתדלנות לשחרורם של כלואים בודדים. הוא מדבר על מבצעים צבאיים   דיכטר
רחבי היקף מעבר לגבולות המדינה. הוא עצמו השתתף בחלקם בשירותו בצה"ל ובשירות הביטחון  

האופן שבו הוא ממשיג את הקשר וציטטה המיוחסת לו בכתבה עיתונאית מעידה היטב על    17הכללי 
בצעים ובין אסונה של היהדות בשואה. העיתונאי המראיין אותו על חלקו במצע חילוץ בין אותם מ

 כותב בשמו ומצטט אותו כך: נקודתי צבאי 

עיניו תמונת   לנגד  גם ברגעי המתח הללו עמדה  לפני כל פעילות שבה השתתף,  כמו 
הילד עם הידיים המורמות בזמן השואה. "התמונה הזאת נתנה לי תעצומות נפש בכל  

 "מבצעיםה

דיכטר  כולו  הנוגעים    פרטים בדבריו של חה"כ  ולאפיונו של הסעיף  ושבייה"  להגדרתה של "צרה 
דבריו    ו ובאהכחובה חוקתית אופרטיבית )להבדיל מהצהרת ערך עקרונית( יידונו בהמשך, אך כאן  

הוסבה שהתפילה היהודית המסורתית לרחמיו ושל בורא עולם  העובדה  בשלמותם כדי להצביע על  
האגרוף הצבאי טחת על כוחו חובק העולם של  אכן בתפישתם של נסחי חוק הלאום להצהרה גאה ובו

היהודי. קריאה זו עולה פעם אחר פעם מדבריהם של חברי הכנסת התומכים בחוק ופעילים שונים 
המשתתפים בניסוחו, אך ביטויה המחייב והממצה ביותר בא מפיו של חה"כ אמיר אוחנה המוביל  

 אוחנה במהלך הדיון: כך אומר לאורך כל שלביהם.   הועדה המשותפת את דיוניה של 

 מה שהחוק הזה בא לבטא הוא את המילים "לעולם לא עוד". 

ככל שהדבר מובן מאליו יש להדגיש כי המילים "לעולם לא עוד" משמשות בשיח הישראלי בהקשרה  
הספציפי של השואה. כך, למשל, קרא אותן ראש ממשלת ישראל באוזני מנהיגי העולם בטקס לציון  

כי יש קשר רעיוני ברור בין קריאה זו ובין ואין ספק    18ההשמדה באושוויץ שנה לשחרור מחנה    75
 )א( לחוק הלאום כפי שהוא מומשג על ידי יוזמיו ותומכיו העיקריים.  6תוכנו של ס'  

הסדר העולמי אינו מכיר בזכותה של מדינת לאום כלשהי להפעיל כוח במדינה כי  י  כתבתלמעלה  
עוסק  אינני  הנוכחית  ברשימה  אזרחיה.  לאום שאינם  אותו  בני  כלשהי להגנתם של  אחרת  ריבונית 
בשאלה אם מדינת ישראל רשאית לחרוג מסדר זה בשל העובדה שהעם היהודי אינו ככל העמים ועל 

הכן   ככל  אינה  מדינתו  אחר גם  במקום  בשלילה  19מדינות.  זו  לשאלה  חוק   עניתי  של  בהקשרו 
יותר מהשלכותיו האפשריות של החוק הנוכחי,   אך ברשימה   שהשלכותיו שוליות וסמליות הרבה 

)א( עלול להסתיר את העובדה שמחוקקיו חשבו 6אני מסתפק בטענה שפירוש מילולי של ס'  הנוכחית  
 אחרת.  

 ? יתהצהרה סמלית או חובה חוקת. ב

ס'   של  אפיונו  חוקתית  6שאלת  פעולה  כחובת  או  סמלית  כהצהרה  על  אופרטיבית  )א(  משליכה 
ולכן יש לפתוח בה את הדיון. אפיון זה חשוב לחוק   חשיבותו של הדיון בכל אחד מרכיביו הפרטניים

 
 שם, שם.  16
הכנסת,    17 באתר  הרשמיים  חייו  קורות  ר' 

https://m.knesset.gov.il/mk/pages/mkpersonaldetails.aspx?mkid=771 
חי,    18 קול  לפעולה,  ציוי  יהיה  עוד,  לא  ל"לעולם  מתחייב  "אני  ושם:  ב'יד  נתניהו  גדסי,    23.1.2020איתי 

https://www.93fm.co.il/radio/588020/ 
 . 1996, 5ה  פליליםיורם שחר "בגנות התחולה הנציונלית של דיני העונשין"  19

https://m.knesset.gov.il/mk/pages/mkpersonaldetails.aspx?mkid=771
https://www.93fm.co.il/radio/588020/
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היסוד כולו ולחוקי יסוד אחרים אך יש לו חשיבות מיוחדת בהקשר הנוכחי העשוי להניב חובת פעולה 
   כוחנית מחוץ לגבולותיה הריבוניים של המדינה.  

כתב שר המשפטים של מדינת ישראל כך לקבוצת עורכי דין שפנו אליו בעניינה   2019אוקטובר  ל  20-ב
 פדרציה הרוסית:שהייתה כלואה אותה עת ב נעמה יששכרשל 

נעמה   של  להשבתה  המיטבי  באופן  לפעול  חובה  רואות  וממשלתה  ישראל  מדינת 
 .יששכר למדינת ישראל

זו נובעת בין היתר מסעיף   לחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם    )א(  6חובה 
קובע כי "המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל    היהודי אשר

 אזרחיה הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל אזרחותם". 

ואכן, כך פעלנו ונמשיך לפעול במקרה של נעמה, לרבות באמצעות צעדים ומהלכים  
לדין   עומדים  ישראליים  אזרחים  בהם  אחרים  במקרים  הכלל  דרך  ננקטים  לא  אשר 

 דינות זרות, וזאת בשל ייחודיות המקרה ונסיבותיו במ

יששכר היא אזרחית ישראלית שנגזרו עליה שבע שנות מאסר בפדרציה הרוסית בשל עבירת סמים 
"בשל אזרחותה" על מנת לתמרץ את מדינת   ה הוטל עליהסביר להניח כי רובו של עונש זפעוטה.  

אין ספק כי הנחה אחרונה זו הצדיקה ירתה.  ישראל לקדם אינטרסים רוסיים שלא היה להם קשר לעב
מסמכותה השיורית הכללית של הממשלה, אך דווקא עובדה זו נותנת תוקף   צעדים שונים הנגזרים

מכוחה של חובה וכי חובה זו נובעת, לפחות   ומיוחד להכרזתו של שר המשפטים כי צעדים אלה ננקט
נה על ידי שר המשפטים ית)א( הנדון כאן. להכרזה זו תוקף מיוחד בשל העובדה שנ6חלקית, מס'  

וועדה  ה יושב ראש  כ  קודם למינויוכיהן  , אמיר אוחנה,  שאותו שרהעובדה    מכוחותוקף זה מתעצם  
וחה"כ    דיונים לאורך כשנה  24דה קיימה  בניסוחו של חוק הלאום. הוועכנסת שדנה  ה של    שותפתהמ 

דונו  בישיבות בהן נמעורבות אישית עמוקה.  ובקיאות  רכם תוך  ולכל א   אותםניהל  אוחנה )כתוארו אז(  
פעם אחר פעם יועצה המשפטי של הוועדה    התרההעוסקים בשבות ובקשר עם העם היהודי  סעיפים  ה
לשמש ... ]ו[ להטלת חובות פוזיטיביות על המדינה"יכולים להוות בסיס  סעיפים אלה  כי  מתדיינים  ב

גיב לא ה איש מהמתדיינים  20". להגשת עתירה או לתביעה לעשייה פוזיטיבית מצד המדינה... כבסיס 
)א(  6של כמה מרכיביו של ס'    עיצובםמניע עיקרי ל  שימשהאך נראה בעליל כי היא  להנחה זו  ישירות  

תומכת  באופנים שיתוארו בהמשך. יש להתנהלותה זו של וועדת הניסוח ערך פרשני עצמאי, אך היא 
גם בהנחה שהצהרתו של השר אוחנה במכתב שצוטט למעלה מגלמת תמיכה מודעת וברורה כאמור  

   )א( כמקור חובה חוקתי ולא כהצהרת עקרונות דקלרטיבית.6באפיונו של ס'  

מנומקת תקדימית התגבשה עד כה להלכה לא מסתמנת עמדה הפוכה, אך היא בפסיקת בתי המשפט 
טענתה של חברת   דחה בית המשפט העליון את  21החלה על כלל יישומיו של סעיף זה. בפסק דין אחד 

  : )א( מטיל את מימון אבטחת נוסעיה על קופת המדינה. בית המשפט קבע כי6ספנות פרטית כי ס' 

הניסיון  להסיק מסעיף זה קיומה של חובה אופרטיבית של המדינה לממן את הוצאות  
האבטחה של גוף מסחרי כדוגמת העותרת, הוא נטול אחיזה, ולו מינימלית, בלשון  

   .חוק היסוד

מסחרי" מצמצמת מאד את תחולתו  כ"גוף  של העותרת  של נימוק זה לאפיונה  המפורשת  הכפפתו  
 לתמיכה עמדה אחרת במקרים אחרים.  אפשרי ז וניתן לחלץ ממנה אף רמ

בה ביקשה תובעת   22העליון בפרשה אחרתעל ידי בית משפט  לכאורה  דברים כלליים יותר נאמרו  
ס'   לה מידע  6להשתית על  ימסור  גוף ציבורי  כי  דרישתה   בתביעתה  התומך  (על מחבלים))א( את 

אינה צד לה.  ה ס'  אזרחית שהמדינה  כי  זכות במובן   )א(6בית המשפט קבע  "לא התיימר להקנות 
של   הזהותיים  במאפיינים  בכללותו[  היסוד  ]חוק  של  "עניינו  כי  ואף  המילה"  של  ההופלדיאני 

 
 . 5, עמ' 2017נובמבר    13של הוועדה המשותפת   6גור בליי, פרוטוקול  20
 .  9, עמ' מנו ספנות נ' מ"י 5042/15בגץ  21
. בשני פסקי דין נוספים של בית המשפט העליון מועלית או נרמזת טענה של העותרים כי מ"י נ. פלונית  1604/19ע"א     22

חוק הלאום מגביל הסגרת עבריינים יהודים או ישראליים. ניתן תיאורטית לפרש טענה זו בדוחק כטענה לקיומה של חובה 
לים קצרות ונחרצות שאינן מותירות מקום לפירוש פרטני. ע"פ אופרטיבית, אך הטענה כולה נדחית בשני המקרים במי

 . גבר נ. מ"י 9203/18ע"פ  ג'ורנו נ. מ"י 2490/18
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גם קביעות אלה נעטפו בביטויי המעטה )כגון "על פניו"( ובפירוט מאפייניה המיוחדים המדינה", אך  
דין אלה של בית -. ניכר בשני פסקישל התביעה הנדונה )כגון "תביעה שאינה נגד הרשות הציבורית"( 

)א( ואת חוק הלאום בכללותו משולחנם יותר  6סעיף  הדיון באת  המשפט העליון כי ביקשו להסיר  
 משביקשו לקבוע בהם עמדות עקרוניות כלליות.  

נקט עמדה חדה ומפורשת בזכות אפיונו של ס'   23בבית המשפט המחוזי בירושלים   ןשניתפסק דין  
ן  נמוך הן בשל הערכאה שבה נית בסוגיה זוההלכתי  ר חובה. יש להקדים ולומר כי תוקפו)א( כמקו6

. ה הקביעה הנוגעת לאפיונו של הסעיף כהוראת פעולה אופרטיביתנומקלא    בווהן בשל העובדה שגם  
על ארגון החמאס בגין   של פיצוי עונשי  טלתולהנגעה  בפסק דין זה  השאלה שבהקשרה נדון הסעיף  

לקורבן פיגוע. השופט דרורי הראה כי אמנת החמאס קוראת לרצח יהודים וקבע כי  נזקים שנגרמו  
למנוע רצח זה.  הוא קבע גם כי משנכשלה במילוי חובתה זו על המדינה "לעודד... חובתה של המדינה  

את   לקבל  החמאס  ידי  על  שנפגע...  המשפט יהודי  שיטת  פי  על  האפשריים  המרביים  הפיצויים 
ברוח    )א(6תוכנו של ס'  על פירוש מרחיב של    באריכות רבה  קביעות אלה  . השופט ביסס24הישראלית" 

על    חובהאך לא נימק כלל את מסקנתו כי "חלה    פסיקתו של בית המשפט העליון בנושאים חוקתיים
  עונשייםשל פיצויים    סעד שיפוטידומה כי  .  25ף[ ]הדגש הוס  כאמור ברישא של אותו סעיף"המדינה  
בגין נזק שנגרם בישראל הוא יישום דחוק מאד של חובה החלה   על נתבע בתביעה אזרחיתהמוטל  

על המדינה לשמור על "הקשר עם העם היהודי" כלשון כותרתו של הסעיף הנדון, אך הניתוח הנוכחי  
אינו  פסק הדין  כי  יש לשוב ולהדגיש  ר זה  בהקשיה של הוראת הסעיף כחובה.  מתמקד בעצם זיהו

שאלות העקרוניות הקשות הנוגעות להבדל בין חובה חוקית אופרטיבית והצהרת עקרונות  ל  מתייחס
ניבה אמירה סתמית שאינה מנמקת את עיקרה. השופט דרורי  הנגיעה יחידה בסוגיה זו  דקלרטיבית.  

לחוק יסוד: כבוד אדם וחירותו המחייב   11מצביע על העובדה שאין בחוק הלאום סעיף דומה לס'  
כי   היסוד, אך קובע  לכבד את הזכויות שבחוק  גם את הרשות השופטת  פי פירושו השיפוטי(  )על 

כי חוק ה זו אינה מחייבת את המסקנה  זו  לאום "הוא דקלרטיבי  עובדה  בלבד". הוא מנמק קביעה 
בהנחה כי " חזקה על הכנסת, כרשות מכוננת, כי הוציאה תחת ידה חוק יסוד, שניתן יהיה לעשות בו 

ס'   כי  אינה מחייבת את הקביעה הנחרצת  זו  "חובה על 6שימוש בבתי המשפט". חזקה  )א( מטיל 
ותיהם של כל חוקי היסוד גם כשהן דקלרטיביות  המדינה". בתי המשפט "עושים שימוש" תכוף בהורא

להפעיל את השראתו הפרשנית הרחבה  של חוק גם במקרה הנוכחי יכול היה השופט דרורי  .  במובהק
יכול היה כך הלאום על דין הנזיקין האזרחיים גם אם הוראותיו של חוק זה הן דקלרטיביות במובהק. 

שבה קבע כי בית משפט ישראלי הוא    26תר ורת י בתביעה אזרחית מאוחלעשות  השופט דרורי עצמו  
במהלך חטיפתה של ספינה על ידי    ושנפגע  ותיהודישתי נשים  פורום ראוי לדיון בתביעת הנזיקין של  

 )א( לחוק הלאום 6רוח הוראתו של ס'  ניתן "לעשות שימוש" בכי    חולק אין    ארגון טרור פלשתיני.
הדיניםל מתקל  כללי  של  ב  פירושם  בו  "נתונ נות  במקרה  היהודי  ובשביה"  ]ות[העם  מחוץ   בצרה 

)א( האמור, לגרום 6אך ספק אם היה הכרח לקבוע לשם כך כי "עלינו, מכוח סעיף    27לגבולות המדינה, 
קרה שבו "המדינה לא הצליחה כמפסק דינו הקודם  אפיונו של או לחזור על  28לכך שיובטח שלומם" 

השופט אינו חוזר כאן על הביטוי המפורש "חובה" שבו השתמש   .29" להבטיח את שלומו של הנפגע
לקיומה של חובה אופרטיבית כזו בלא    ים רומזהוא משתמש  בפסק דינו הקודם אך הביטויים בהם  

 שינמק את טעמה.  

)א( כחובה חוקתית 6כי השלכות אפיונו של ס'    ראוי לצייןברשימה הנוכחית אינני דן בטעמים אלה אך  
עשה   צווי  כולל  המשפט"  בבתי  "שימוש  אם  לכת.  מרחיקות  להיות  עשויות  היוצאים אופרטיבית 

מערכאות השיפוט המנהליות, עשויים גופי הביצוע של המדינה לפעול במצוותם של שופטים מחוץ  
)א(  6ה תהייה זניחה אם רכיביו של ס'  לגבולותיה הריבוניים של המדינה. משמעותם של צווים כאל

יתפרשו בצמצום, אך פירוש מרחיב יגרור מהפיכה של ממש ביחסים בין הרשויות. די לרמוז בהקשר  

 
 .  משיח נ' הרשות הפלשתינאית  07-9135ם(  -ת"א )י 23
 . 51שם, עמ'  24
 שם, שם.  25
 .עזבון צ'סר ז"ל נ' עבאס  00-2287ם(  -ת"א )י 26
 _.   אך ראו דיון בתחולת הביטוי "בשל יהדותם" על מקרה זה, להלן עמוד 27
 . 22לעיל, בעמ'    7עזבון צ'אסר, ה"ש   28
 שם, שם.  29
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זה לאפשרות שכוחות מזוינים יישלחו במצוות שופט ובניגוד לעמדתה של הממשלה למבצע צבאי 
 להצלתם של יהודים שמטוסם נחטף לארץ זרה.  

 

 "...שלומם של  על הבטחת "תשקוד. ג

קשה לנתק )א(, בין אם היא חובה הניתנת לאכיפה ובין אם אינה כזו?  6מהי הפעולה עליה נסב ס'  
ומהשאלות   מקודמתה  לחלוטין  זו  אך  שאלה  מסוימות,  מחזרות  להימנע  ניתן  לא  ולכן  שאחריה 

  השאלה עצמה ראויה לדיון נפרד.

 :נאמר כך  ( 2011-)מהצעת דיכטר  בנוסחה המקורי של  

 ]המדינה[ תושיט יד ]לבני העם היהודי הנתונים בצרה ובשבי[ 

אין להאריך  אין ספק כי הגדרה זו היא הרכה בכל הגדרות הפעולה בגרסאותיה השונות של ההוראה. 
הוחלפה   שהיא  משום  משמעותה  יותרבהמשך  בניתוח  תקיפות  כיבנוסחאות  להגיד  די  יד  "ה   . 

הלשוני    "המושטת מהמאגר  בבירור  נגזרת  שלוםהרווח  שבמרכזה  ביטויי  הישראלי    של  בשיח 
 .  30הממלכתי 

משום שקשה ליישבה עם עמדתו המפורשת של בעל ההצעה. לנוסחה רכה זו    שה לדעת מי אחראיק
  הוועדה המשותפתששימשה בסיס לדיוני   הבהצעכלשונה  על נוסחה זו    2015-ב  חה"כ דיכטר שחזר

הכנסת  למעלה   31של  שצוטטו  בדברים  ומנומקת  32ביטא  ברורה  יותר    העדפה  הרבה  תקיף  לניסוח 
היה לצוות של המכון לאסטרטגיה ,  33כמתואר למעלה   עם פעולות צבאיות מובהקות.  ווקישר אות

שפורסם על ידי   34המוקדם   בנייר העמדהגם  אך    המקורית,   הצעת דיכטר ציונית חלק בעיצובה של  
המדינה  של  הצבאית  לזרועה  ובשבי"  בצרה  "הנתונים  של  עניינם  יוחד  באשר .  35המכון  התמיהה 

מתחזקת לאור  על שתי גרסותיה המקוריות    הצעת דיכטר מאחורי לשונה הרכה של שלבסיס הרעיוני  
תקיפה הדווקא בהצעתה המתחרה ו  2015-קודם ל  ל"פעולה" הופיעההמפורשת  העובדה שהקריאה  

על   2014-גם בהודעתה של ממשלת ישראל מוהיא אומצה    201336-יותר של חה"כ איילת שקד מ
ביטוי בחה"כ דיכטר    דבקלהבין מדוע  קשה  בשל סיבות אלה  .  37כוונתה לתמוך בחקיקת חוק הלאום

 . 2015-שהגיש לכנסת בהחוזרת "תושיט יד" בהצעה 

שבס'    גלגוליולהבנת   הפעולה  רכיב  שלומם 6של  הבטחת  על  )"תשקוד  הסופי  נוסחו  לקראת  )א( 
יועציה המשפטיים של   וחבריה של הועדה.   עדה המשותפתו הו של..."( יש לעקוב אחר השיח בין 

דרש חה"כ דיכטר כאמור את עדה לקראת הישיבה בה  ושהגישו אותם יועצים לו  38הכנה המסמך  מ
"תשקוד על -לעודכן עוד קודם לכתיבתו של המסמך    ו של הרכיב עולה כי נוסח  ו הקשחתו של נוסח

כוונתם   לזהות אתשלומם של..." ומחבריו מציעים לו חלופה נוספת לדיון והיא "תושיט יד ל...". קשה  
את הנחתם כי הוראתו  הדגישו  , על שתי חלופותיו. הם  המדויקת של היועצים המשפטים בשינוי זה

עשויה להתפרש כחובת פעולה משפטית הכפופה לפירוש ואכיפה על ידי הרשות המבצעת של הסעיף  
"לשקול ניסוח "רך" יחסית שיעניק למחוקק ולרשות המבצעת גמישות רבה בהכרעות הציעו    ם ולכן ה

קשה להסיק אם הם מכוונים בדברים אלה להוראה הנדונה כאן או לסעיפי המשנה בעניין זה", אך  
 העוסקים בזיקות מופשטות יותר בין המדינה ותפוצות העם.  6האחרים של ס'  

זו מתחדדת לראשונה בדבריו האמורים של חה"כ דיכטר בישיבה שלקראתה הוכן   נקודה אחרונה 
חשובות לו ולא אותם חלקים קריאת דבריו כי לא דקויות היחסים בין הרשויות  ברור מאותו מסמך.  

 
 .כך למשל מכריזים חותמי הכרזת העצמאות כי הם "מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן"  30
 . 27.9.2015,  1989/20פ/ יהודי, הצעת חוק־יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם ה 31
 .  27.11.207-ב  הועדה המשותפת. הדברים נאמרו בישיבת 15לעיל טקסט אחרי ה"ש  32
   .__לעיל עמוד  33
 . 3הלמן וארבל, לעיל ה"ש  34
 . "צה"ל מופקד על בטחון ... בני העם היהודי הנתונים בצרה ושביה" :13שם, בעמ'  35
 7, ס'  22.7.2013,  19/1550הצעת חוק־יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, פ/  36
(, בעמ'  2015. ר' נוסח ההודעה אצל רות גביזון, עיגון חוקתי לחזון המדינה? )23.11.2014הודעת מזכיר הממשלה ,   37

ה155 ההוראה  כ"עיקרון  .  מנוסחת  שם,  6רלבנטית  ב156",  גם  הנוסח  ר'   .- 
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes231114.aspx 

 .  2לעיל ה"ש   38

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes231114.aspx
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בהוראת "השביה והצרה" משום בות ורוח. הוא מתמקד  בסעיף הזיקה לתפוצות העוסקים בקשרי תר
"ריכוך" המוצע על ידי  -שהיא היחידה הנקשרת לפעולה כוחנית ואותה בלבד הוא מבקש להציל מה

 היועצים המשפטיים. ברוח זו יש לחזור על תמצית דבריו בהדגשת המילה הראשונה בהם: 

הסעיף שבו אסור בשום פנים ואופן לרכך... אנחנו צריכים לשאול את עצמנו...    זה
איך היינו רוצים שתהייה  המחויבות של ]מדינת ישראל[ אל מול מה שקרה בשואה.... 
מדינת   לעשות...  רוצים  שאנחנו  מה  את  ההולמת  המילה  היא  "תפעל"  המילה  פה 

ו אותם מצרה.. והם לא היחידים..."  ישראל הביאה, בסיכון דרמטי של אנשים ... חילצ
 ]הדגש הוסף[ 

במסמך    ים כך את הדבריםכמהיטב על ידי יועציה המשפטיים של הוועדה והם מס  מיקוד זה מופנם 
 בכללותה:  וועדה ל דבריו של חה"כ דיכטר   מגמת מייחסים את , תוך  שהם  39ההכנה הבא 

שני עקרונות קשורים: הראשון,  בדיון האחרון, הדוברים בוועדה חידדו כי הסעיף כולל  
כי המדינה מבטיחה ליהודי העולם כי "לעולם לא עוד". כפי שאמר יו"ר הוועדה, "יהודי  

כי המדינה מחויבת לכבד  מדינת ישראל מתערבת".    –רקע יהדותו    שנרדף על השני, 
ולשמור על התרבות ועל המורשת של היהודים בכל העולם, ולחזק את הקשרים בין  

הייתה הסכמה בוועדה שהעיקרון הראשון יהיה  לם לבין יהודי מדינת ישראל.  יהודי העו
, בעוד שהעיקרון השני יכול למצוא את ביטויו במונחים  מעוגן בחוק היסוד בצורה חזקה

 ]הדגש הוסף[ ."רכים" יותר

להוראת ס' חלופה שלישית    במסמך ההכנה זו מציעים היועצים המשפטיים    "הסכמה "ברוחה של  
 )א(:   6

שלומם של... בני העם היהודי  מחויבת להמדינה תשקוד על שלומם / תחתור לשלומם /  
 ]הדגש הוסף[  .הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם

" כי  לנוכחים  ומזכיר  היועצים  אחד  שב  הבאה  הישיבה  של  זה  בפתיחתה  על  דיברה   .. הוועדה 
היהודי   העם  בני  לשלומם של  יותר שהמחויבות  חזקה  להיכתב בלשון  על   40" צריכה  מצביע  והוא 

אך אינו מצליח לעורר דיון משמעותי בחלופות אלה. המשתתפת היחידה  במסמך ההכנה  החלופות ש 
 :41בדיון הנוקטת עמדה בין החלופות היא חה"כ יעל גרמן האומרת כך 

ם"  ...אני בהחלט חושבת שצריך לקחת את הנוסח הרך של "המדינה תשקוד על שלומ
על   יתר  תחייב  שמחויבות  חושבת  אני  כי  "מחויבות",  ולא  לשלומם",  "תחתור  או  

 המידה, מה שבכלל לא דנו בו. 

הוועדה   אך  נוסף,  לדיון  יעלה  שהנושא  ובלא  הראויה  החלופה  על  הצבעה  בלא  נגמרת  זו  ישיבה 
)א(  6נוסחה הסופי של הצעת החוק בכללותה וס'    מאמצת כמה שבועות לאחר מכן אתהמשותפת  

 מנוסח בה כך: 

 ]מדינת ישראל[ תשקוד על הבטחת שלומם של ]בני העם היהודי הנתונים בצרה ובשבי[ 

במהלך   נדחתה  שהוצעה אחרון  לכאורה  של..."(  לשלומם  )"מחויבת  ביותר  התקיפה  החלופה  זה 
בעקבות דרישתו של חה"כ דיכטר ואומצה ה"רכה" בחלופות שעמדו על הפרק באותה את )"תשקוד  
על שלומם של..."( אך הוספת הביטוי "הבטחת" לחלופה זו שבה ומעמעמת את משמעותה. ביטוי  

כ"משא ומתן    הוועדה המשותפתשתואר על ידי יו"ר  בהליך  זה הוסף לנוסח החוק בדלתיים סגורות  
. ראוי היה לדעתי כי  42  ו...איזונים בין המפלגות השונות בקואליציה, בין הקואליציה לאופוזיציה..."

נסיבות עיצובה של כל מילה במסמך חוקתי מרכזי כל כך במשטרה של מדינת ישראל יהיו גלויות 
 

ביום    39 לדיון  הכנה  חוק  -   17.11.13מסמך  ישראל  -הצעת  הכנסת    –יסוד:  באתר  היהודי,  העם  של  הלאום  מדינת 
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?Item

ID=2020568  . 
 . 5, עמ' 2017נובמבר    13של הוועדה המשותפת   6גור בליי, פרוטוקול  40
 . 57שם, עמ'  41
בפ   42 כך  אומר  המשותפת  הועדה  מהיו"ר  ישיבה  שונה   13.3.2018-תיחת  הוא  "הנוסח  הסופי:  הנוסח  הובא  שאליה 

מהנוסח הראשוני שהגיע אלינו... התוצאה שניצבת בפניכם היא פרי של משא ומתן ושל איזונים בין המפלגות השונות 
 .  בקואליציה, בין הקואליציה לאופוזיציה..."

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2020568
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2020568
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שירה לטעמו הרעיוני של הביטוי "הבטחת" ודווקא בשל  ונגישות לציבור, אך בהיעדרה של ראיה י
מטעמ הוסף  לא  זה  ביטוי  כי  להניח  יש  החוק  של  יותר  חשיבותו  סביר  בלבד.  לשוני  הדר  של  ים 

של מאגר המילים הממלכתיות והוא נוטה במידה    בטחוני-להערכתי כי הוא נשאב מחלקו הביצועי
 הלאום ותומכיו.  משמעותית לעמדה הרעיונית המקובלת על יוזמי חוק 

 "בני העם היהודי" . ד

מיהם "בני העם היהודי" שעל הבטחת שלומם תשקוד המדינה? חידודה של שאלה זו היה עשוי לפלג 
בניגוד לזירות  בין תומכי חוק הלאום ואין ספק כי מסיבה זו ניסו מתנגדיו להציבו במרכז הדיון, אך  

ו של  נמנעו נציגי הסיעות הדתיות מכל דיון בזיקתהשיח הסובבות את חוק השבות מזה כשבעים שנה  
היהודית.   המיהות  על  האורתודוקסית  להגמוניה  זה  כי  ביטוי  זו עצמה השתמשו  למטרה  אין ספק 

מנסחי החוק מלכתחילה בביטוי עמום יותר מהביטוי "יהודי" שבחוק השבות. דברים מפורשים ברוח  
 ד"ר אביעד בקשי שהיה מעורב בניסוח החוק בשלביו השונים:  43זו אמר בדיוני הועדה 

פוטר אותנו מהצורך להגדיר מיהו יהודי, כי לא מדובר פה על יהודי. מדובר    הסעיף הזה
לא    רחבה...ן מושג רחב, שהממשלה תפרש אותו בצורה  יפה על בני העם היהודי. מ

 צריך פה לחפש בכוח את הוויכוח על ההגדרות הטכניות של מיהו יהודי. זה לא המקום.  

יו"ר הוועדה מבקש לעגן את ההבדל בין "יהודי" ו"בן קא על רקע זה יש להצביע על העובדה שדוו
העם היהודי" בטעמים מהותיים ותורם אגב כך תרומה מכרעת לאפיון רכיביו החשובים יותר של ס' 

על   44כך אומר חה"כ אוחנה בתשובה לשאלתו של אחד המשתתפים בעיני האחראים לחקיקתו.  )א( 6
 :45יהודים שגוירו בגיור רפורמי -חלותה של הוראת הסעיף על לא 

נושא מיהו יהודי הוא נושא שנוי במחלוקת, כפי שכולנו יודעים. אבל הכול תלוי  ...  
עה, שבקונטקסט הזה של הצלת  קונטקסט. אני חושב, ויתקנו אותי אחרים אם אני טו

יהודי המצוי בצרה ובשביה בשל יהדותו, על זה אין מחלוקת. זו לא שאלה של רבנות  
ולא שאלה של נישואים, זו שאלה של מה שדיברנו עליו קודם, לעולם לא עוד. הרי  
שם לא פשפשו בציציות. כשאני אומר "שם" אנחנו יודעים למה אני מתכוון. ולכן  

לים "בני העם היהודי" או "יהודי", בלי להיכנס לשאלה איזה זרם,  החוק נוקט במי 
 האם הזרם הזה או הזרם האחר.  

ואכן אינם "מתקנים" את ח"כ אוחנה למרות העובדה שהוא  זה  נציגי הסיעות הדתיות נענים לאתגר  
)א( חלה לטעמו על גרים רפורמיים ש"מבחינת חלק מהציבור  6שהוראת ס'     46מחדד בהמשך ומבהיר 

מתייחס ליהודים כשהוא    סודק עמדה זו לכאורהנציג של סיעה חרדית  .  47יכול להיות שהם לא יהודים" 
, 48קרובים" אליושהם    ]על עצמם[  אומרים"רק  כמי שרפורמיים כאל מי שאינם בני העם היהודי אלא  

בפירוש  49)א( 6של ס' אותם חוסים בהוראתו  יםרואהוא ושותפיו לסיעה אין ספק כי  ודבריאך מרוח  
לאפשרות שעמדה זו מונעת משיקולים תכופות  מתנגדי חוק הלאום רומזים  .  זה או אחר של נוסחו

כנסת בהיהדות האורתודוקסית  גווני    הם הרבים של פוליטיים צרים, אך סביר להניח שאילו היו נציגי
, היו מגלים )א( עשוי להיות רלבנטי לסוגיות הליבה שלהן רמז חה"כ אוחנה6שתוכנו של ס'  םמביני

הלכתי השיח  או לפחות עניין רב יותר בניסוחו של הסעיף. די בהקשר זה לומר כי בעמדה תקיפה יותר  

 
 12, עמ'  5פרוטוקול   43
 .  13, עמ'  5"על משמר הכנסת", פרוטוקול  רפאל נריה כנפו מנהל מכון  44
 . שם, שם  45
 . 14שם, בעמ'  46
כשאלה שחה"כ אוחנה עונה להן בחיוב )"אם הם נרדפים כי    המילים המצוטטות נאמרו על ידי חה"כ ניסן סמולינסקי  47

 . הם יהודים.... צריך להציל אותם"( 
היהודים  46, בעמ'  6חה"כ אורי מקלב מיהדות התורה, פרוטוקול    48 ואומר על  . מיד לאחר דברים אלה מקלב מתקו 

י"(, אך מקפיד שלא לאפיינם  הרפורמיים שהם "קרובים לעם היהודי" )במקום "שהם אומרים שהם קרובים לעם היהוד
 כבני העם ממש. 

 באותה רוח מתבטא גם חה"כ יעקב אשר, גם הוא מסיעת יהדות התורה.  49
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והיא מניבה של השבוי כרכיב מרכזי ומובן מאליו יהדותו נתפשת הפנימי סביב מצוות פדיון שבויים 
 .50אבחנות דקות מדק באשר לפרטי זהותו ונוהגו של הזכאי לפדיון 

)א( נתפשת בעיני נציגי הסיעות  6מדוע, אם כן, אין שאלת משמעות מיהותם של "בני עם ישראל" בס'  
הדתיות כ"שאלה של רבנות" או "שאלה של  נישואים" כלשונו של ח"כ אוחנה, היורדת לשורשה של  

ודוקסית במדינת ישראל? התשובה לשאלה זו נעוצה להערכתי בתשובה לסוגיית ההגמוניה האורת
המפתח שבמרכזה של הרשימה הנוכחית והיא משמעותה של "הצרה ושביה" שעליו מדבר הסעיף. 
זו תידון ביתר פירוט בהמשך אך די בדברים שפורטו עד כאן כדי לעמוד על מורכבותה  משמעות 

גבלת לפדיונם של שבויים בודדים או קבוצות קטנות של אנשים, והשלכותיה. אם "צרה ושביה" מו
אין  אכן  בהווייה היהודית הקהילתית באלפיים שנות גלות,  כדרך שהייתה מוגבלת מטעמים מעשיים  

העכשווית. בקצה  ישראל  "נישואין" במדינת  על  או  "רבנות"  על  לדקויות חלותה השלכה מעשית 
לאזכורה   קונקרטית  מומשגת  משמעות  גם  אין  ושביה"  "צרה  של  המשמעויות  קשת  של  ההפוך 

דיכטר   חה"כ  של  בדבריו  שכבר  אלא  עוד"(.  לא  )"לעולם  מיליונים  שואת  של  נרמזות המרומז 
ושביה" שאינן גדולות כשואה ואינן קטנות כפדיונו של תינוק בודד שנשבה בין    משמעויות של "צרה

. הגויים. בתווך שביניהם דיכטר מדבר על מבצעי חילוץ המוניים שהביאו לישראל קהילות שלימות
שאלת יהדותם של מגזרים גדולים בקהילות אלה מעסיקה את הממסד הדתי הישראלי מזה עשרות  

"נישואים" יותר ממרבית השאלות המעסיקות ממסד זה. אני מאמין  - נות" ולשנים והיא קשורה ל"רב
נמנעו ממאבק על מיהותם של "בני העם היהודי" משום שכמו מרבית שנציגיו של אותו ממסד בכנסת  

)א( שלא היו מעורבים בניסוחו, הם החמיצו את מלוא היקפו. פעם אחר  6הדוברים בשיח סביב ס'  
ומחמיצים כנראה את   51מהסיעות הדתיות בפדיונם של בודדים שנשבו   קדים חברי הכנסתפעם מתמ

 החזון הכוחני הגדול יותר שיועד לגרסתה הריבונית של התפילה המסורתית לפדיון שבויים.  

ימים יגידו כיצד יפורש הביטוי "בני עם ישראל" במשברים הבלתי נמנעים שיזמן העתיד, אך בעת 
כי כל סיעות הכ כוונה מוצהרת שיפרוש מצודה הנוכחית יש לומר  זה  נסת היהודיות טמנו בביטוי 

 רחבה יותר ממצודתו של הביטוי "יהודי" בחוקים קודמים.  

 ]של מדינת ישראל[  "אזרחיה. "ה

הרחבת )א( על בני העם היהודי בלבד.  6כל ההצעות המקוריות של חוק הלאום החילו את הוראת ס'  
בשלב מאוחר על פי דרישתן  על אזרחיה של מדינת ישראל שאינם יהודים נעשתה    הסעיףתחולתו של  

הנמרצת של סיעות הכנסת שהתנגדו לעיקרו של חוק הלאום. סיעות אלה ניתבו לשאלה זו את עיקר  
, אך ברשימה הנוכחית יינתן לה משקל מועט, הן משום בוועדה המשותפתציהן ואת עיקר השיח  מאמ

מסיט את תשומת הלב שהיא אינה מעוררת שאלות פרשניות משמעותיות והן משום שהעיסוק בה  
להגן על חייהם, מרכיביו החשובים של הסעיף ומהסכנות הטמונות בהם. חובתה של מדינת ישראל  

ושלומם  אזרחיה  חירותם  ישראל    של  מדינת  של  החוקתי  במשטרה  ממילא  ובמשפט מעוגנת 
והיא  מובנת מאליה במובן עמוק הרבה יותר מזה הנוגע לשאר סעיפיו של חוק הלאום. הבינלאומי  

ס זה הטלאתה של חובה מוצקה וראויה זו על חובה חדשה שכל  בסיסה רעוע ומסופק מחזקת בסי
תם של נציגי סיעות השמאל והמרכז בעניינם של אזרחים )בעיקר יותר משהיא מחלישה אותו. התמקדו

בודדים -תחום הצר של שביב מרביתו של השיחיהודיים הנתונים בשבי אויב מיקדה את -חיילים( לא
)א(. חובתה 6בהקשרים צבאיים והסיטה אותו מחזונם הרחב הרבה יותר של מעצבי ההוראה שבס'  

כלפי אזרחית שנ  המדינהשל   או  חייל שנשבה בפעולה קרבית  זרה כדי    כלאהכלפי  ידי מדינה  על 
חברי    13-דיכטר ו)א( הוצע על ידי חה"כ  6לסחוט את מדינת ישראל אינה נתונה בספק, אך אם ס'  

חוקתית על המדינה    להטיל חובהעל מנת    אליו  שחברו    מארבע סיעות הקואליציה הגדולות    כנסתה
ראוי היה שייחשפו מבצעי הצלה המוניים,  לגלויים או חשאיים    גדוליםלשגר לקצווי עולם כוחות  

 לשאלות מגוונות ונוקבות יתר מאלה המעסיקות את שגרת יומה של הכנסת.  

 
זכאותו של לוט לפדיון    50 וקרובה לעניין הגרות הנזכר כאן היא דיון הלכתי מורכב ומפורט בשאלת  דוגמה עכשווית 

גרותו המדויק של לוט בעת הצלתו. ר' מלאכת מחשבת,    שבויים. הדיון מתמקד בגרסאות הלכתיות השונות באשר למעמד 
  :לך, האם היה בלוט קיום מצוות פדיון שבויים?-פרשת לך

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_03_78.pdf   . 
ומייד אחר כך הוא משווה בין    31, בעמ'  6למשל על "אח.. }ש[ נמצא בשבי של דאעש", פרוטוקול  חה"כ מקלב מדבר    51

 .   32"שני אחים פיליפיניים" הנתונים בשבי אחר, שם, בעמ'  

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_03_78.pdf
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 ונים בצרה ובשביההנת. ו

ס'   של  המרכזי  הרכיב  הוא  זה  ליישומו  6רכיב  הנוגעת  המרכזית  היא השאלה  פירושו  ושאלת  )א( 
לפתיחתו של הדיון ברכיב זה ראוי להביא את מלוא דבריו של ד"ר חגי ויניצקי העתידי של הסעיף.  

     : בועדה המשותפת

בני העם   ישראל תפעל לשמור על  לחדד את העניין מה המשמעות שמדינת  רציתי 
היהודי באשר הם. זו באמת מחויבות שיש לה משמעות מעשית. מעבר למה שראינו  

יהודי אתיופיה, צריך לזכור שכאשר ברית המועצות  -במבצעים ההרואיים להעלאת 
זי להעלאת כל יהדות  עמדה להתפרק, יצחק שמיר כראש הממשלה תכנן מבצע גרנדיו

את המשפט   אמר  והוא  צבאי,  מבצע  מוסכמת, ממש  בצורה  רק  דווקא  לאו  רוסיה, 
יושב קודם,  זאת  -שאמרת  שנייה.  שואה  תהיה  לא  שלי  במשמרת  הוועדה:  ראש 

אומרת, הוא באמת ראה את זה כתפקידו, שהנה עוד פעם עוד פעם יכול להתרחש  
 בית.  משהו מהסגנון הזה ויש לזה משמעות אופרטי

קה הדנה בנושא הנוכחי אך הוספה סם שד"ר ויניצקי הוא אחד ממחבריו נכתבו דברים זהים בפובפרס
 ה הבאה:רההעגם  הםל

"צפרירים"    ... בשם  יחידה  קיימת  )המוסד(  מיוחדים  ולתפקידים  למודיעין  במוסד 
  שעוסקת בהגנה על יהודים מחוץ למדינת ישראל ובהעלאת יהודים לישראל. יחידה 

"ביצור  בעבר בשם  נקראה  ערביות   "זו  ממדינות  יהודים  העלאת  למען  והיא פעלה 
 דינות שונות.  ומוסלמיות, ועסקה באבטחת יהודים ומוסדות יהודיים במ

ויניצקי אינו חבר כנסת אך מכון בגין למשפט וציונות שבראשו הוא עומד היה מעורב בהליך עיצובו 
של חוק הלאום ודבריו מובאים כאן לא משום שיש להם ערך מחייב אלא משום שהם מצביעים היטב 

ויניצקי שאמר    )א( בשיח שליווה את עיצובו. פרטים שונים בדברים אלה6על היקפו המרבי של ס'  
"מבצע גרנדיוזי תכנונו של  בכנסת על    מספרלמרות שהוא  וכתב יידונו בהמשך אך כאן די שיודגש כי  

 שהוא תוכנן "ממש ]כ[מבצע צבאי" שיבוצע רוסיה" ולמרות שהוא טורח להדגיש    כל יהדות להעלאת  
הריבוניים  גם   ומימבלא הסכמתם של השלטונות  הכנסת משמאל  אין אחד מחברי  המעלה  ין  שם, 

 )א( הנדון אותה עת.  6לא, לס' אם תמיהה על הקשר בין סיפור זה, בין אם הוא אמת ובין 

האם ה"צרה" שבביטוי "צרה ושביה" מכוונת לכל צורות המצוקה האפשריות ש"שבי" הוא רק אחת 
אין ספק כי מקורו הלשוני של צמד המלים "צרה ושביה" בהלכה היהודית   52  ר למעלה,וכאממהן?  

רטורי  כפל לשון  מכלול אמוני זה הייתה ה"צרה"  של    עיקרו ה לפדיון שבויים ואין ספק גם כי בובתפיל
הישראלי  "שביה".  ל הציבורי  בשיח  תכופות  העולה  הדרישה  מתקיימת  הייתה  ההלכה   כי אילו 

היהודית תשמש בסיס פרשני לדין הישראלי הייתה לדרישה זו תוקף מיוחד במקום בו משתמש הדין  
)א(  6זה בביטויים השאובים ישירות מתוך אותה הלכה, ואילו הייתה הנחה זו מיושמת כפשוטה בס'  

צרה" צריכה להתפרש כ"שביה" בלבד ולא כשם גנרי כללי לכלל מצוקותיו של אדם וודאי הייתה ה"
ש הוא  זו  פרשנית  טענה  של  השני  צידה  קהילה.  של  מצוקותיה  לכלל  רעיונות אם  לא  של  דרכם 

ממקום אחד למקום אחר או מזמן אחר לזמן אחר שיש להתאימם לנסיבות הזמן  משפטיים הנשאבים  
למגבלותיה של  את עצמה  להתאים  שבויים  הפדיון  תפילת הוהמקום שאליו הם נשאבים, צריכה גם  

מה על כלל צרותיה של  בטרם תפרוץ את גבולותיה המסורתיים ותחיל עצ  ריבונות מדינית מודרנית
 יהדות העולם.  

עליה הסתמך ד"ר ויניצקי עצמו כדי לתמוך בטענתו   53ויפה של תובנה זו כלולה ברשימה   גרסה ברורה
)א( מטיל חובה חוקתית על מדינת ישראל להפעיל את המוסד לתפקידים מיוחדים להגנתם 6שס'  

על העובדה ש"קהילת המודיעין ראתה עצמה אכן    מצביערשימה זו  בעל ההכללית של יהודים בעולם.  
]בעבר[ כמגינת העולם היהודי" מתוך הנחה ש"כשם שישראל היא מדינת העם היהודי, כך המודיעין 

אך   יהודי'",  'מודיעין  להיות  צריך  מדגיש שתפישה  הישראלי  ב"תחום הוא  הוא ממקם  זו שאותה 
חת מוסדותיהם מוטלת על שירותי  התחלפה בהנחה ש"באחריות להגנתם של היהודים ואבט  האפור"

 
   .__לעיל בעמוד  52
 .  17.1.2015, מעריב, הזרוע הארוכה: האם המוסד יחזור להגם על קהילות יהודיות בעולם?, יוסי מלמן 53
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אחד מבכירי המוסד לשעבר מצוטט ברשימה אומר כי "יהודים בתפוצות הם הביטחון המקומיים".  
זו חובתה של המדינה 'המארחת', לדאוג לביטחונם" ובעל   כן  ועל  אזרחי המדינות שהם הם חיים 

 הרשימה עצמו שואל ועונה היטב כך:  

למען מיעוט אתני או דתי שיש לו זיקה אליה, במדינה  האם יש למדינה זכות לפעול  
ולפגיעה   זרה  כזו, שכרוכה בהתערבות בענייניה הפנימיים של מדינה  זכות  אחרת? 
בזכות   מכיר  הבינלאומי  המשפט  הבינלאומי.  במשפט  מעוגנת  אינה  בריבונותה, 

ן, או על  להתערב במדינה אחרת רק אם היא מבוססת על החלטות מועצת הביטחו
 טות של ארגון מדינות. החל

אין תוקף לדבריו מעצם כתיבתם, אך דווקא מלמן שכתב דברים אלה אינו משפטן ותונאי יוסי  יהע
משום כך הם מעידים על העובדה שהספק החמור בדבר זכותה של מדינת לאום להפעיל כוח מעבר 

עיצובו בשיח על  מכוח זיקה לאומית בלבד מובן מאליו והוא חייב לתפוש מקום מרכזי    לגבולותיה 
ס'   של  מלמן,  6ופירושו  של  כתיאורו  ההחלטה )א(.  את  "קיבלו  המדינה  של  הראשונים  מנהיגיה 

שהייתה בעיניהם טבעית ומתבקשת" ו"לא נכנסו לשיקולים עקרוניים או לדקדוקי עניות משפטיים"  
מה שיכול  אלא שגם בהתעלם מהשוני המבורך בין מצבה של מדינת ישראל והעם היהודי אז והיום,  

כשהוא מבקש לחסות "בתחום האפור" שבשיקול הדעת האקזקוטיבי חייב לצאת לאור היום  היה  
כך, בכל סעיפיו של חוק הלאום אך כך במיוחד בסעיף הנוכחי  לעגן עצמו בחובה חוקתית ברת אכיפה.  

 החורג בהרבה מענייניה הפנימיים של מדינת ישראל ומהמחלוקות הרעיוניות המפלגות את אזרחיה. 

ת של קהילות יהודיות הדבקות אבטחה השוטפהספק הנוגע למעורבות ישירה של מדינת ישראל ב
,  הועדה המשותפתבדיוני    נושא זה כולו   הוצנע משום כך    בארצות מושבן ברור ומובן מאליו, ואולי 

מעורבות המכוונת להעלאתם של יהודים לישראל? בניגוד לאבטחת גם לגבי  יש ספק דומה אך האם 
הקהילות תפשו מבצעי העלייה מקום מרכזי בדיוני הועדה. כאמור למעלה, גם הם לא הניבו מחלוקת 

האפשרות שהם התבצעו בלא הסכמתן של המדינות  כשהודגש אופיים הצבאי וחודדה  כלשהי גם  
שבהן בוצעו. מטרתם של מבצעים אלה לאזרח את העולים במסגרתם יוצרת זיקה מובהקת יותר בינם 

פגיעתם במשפט העמים חדה מעט פחות, אך יש להבהיר כי גם להם אין  בין מדינת ישראל ועל כן  ו
עמדה מוקדמת בעיצוב עקרון השבות היו כל    עיגון כלשהו בזירה הבינלאומית. אילו הייתה מתקבלת 

יהודי העולם אזרחים אוטומטיים של מדינת ישראל וניתן היה אולי להחיל על חילוצם חריגים מוכרים 
נוקב דיון  שהיו צריכים לעורר    אלהבמשפט הבינלאומי, אך עמדה זו לו התקבלה מטעמים זהים ל

 )א(.6בזירות השיח שבהן עוצב ס' 

של המדינה הפעילה  לסוגיה זו פנים רבות, אך בהקשר הנוכחי חשובה מכולן העובדה שמעורבותה  
עולים הלאום    חוץמדינות  מ  בהעלאת  בחוק  אחר  מסעיף  לאלה נמחקה  בעיקרם  דומים  מטעמים 

הצעת דיכטר כללה במקורה, לצד עקרון השבות המנוסח במונחים של זכות )"כל יהודי    הנדונים כאן. 
לעלו ישראל" 54ת"( זכאי  גלויות  לקיבוץ  "תפעל  כי  למדינה  מפורשת  פעולה  הוראת  בהצעה  .  55, 

בלשון   מחדש  נוסחה  הראשונה  ואילו  השנייה  ההוראה  נמחקה  ראשונה  לקריאה  לכנסת  שהוגשה 
שינוי זה בא   56."המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות"  –סמלית עוד יותר, דהיינו  

. יועצה המשפטי וועדה המשותפתשיח בין שלושה מהמשתתפים בדיון בנושא השבות ב-לאחר תלת
 של הוועדה פותח את השאלה כך:

עולה   רק  פה  ישראל".  גלויות  לקיבוץ  תפעל  "המדינה  האמירה:  החוק  בהצעת  יש 
גלויות"   לקיבוץ  "שתפעל  יותר  החזק  בניסוח  להיות  צריך  הניסוח  האם  או  השאלה 

להשתמש בניסוח יותר רך: "המדינה תהיה פתוחה לקיבוץ גלויות" וכדומה, שזה משהו  
 שצריך לסגור אותו בנוסח.  

 השל מעצמ  ה בין עלייה יהודית וריבונותביחס הראוי  חה"כ עודד פורר מסיעת ישראל ביתנו שעניינה  
 גדול במיוחד מעיר כך:  הזר

 
 . הצעת דיכטרל 5ס'  54
 . הצעת דיכטרל 6ס'  55
 , .....768, ה"ח 5מדינת הלאום של העם היהודי, ס'    –הצעת חוק־יסוד: ישראל  56
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"ל לקיבוץ גלויות זה לא מדינת ישראל,  אני רק חייב לציין בהקשר הזה שמי שפועל בחו
אלא הסוכנות היהודית. מטבע הדברים אף מדינה לא הייתה רוצה מדינה חברה שתעודד  
את אזרחיה לעזוב את מדינתם. כמובן, אין לי התנגדות לאמירה הזאת בחוק היסוד,  

 אבל חשוב לדעת את המטריה הבעייתית הזאת. 

לאזהר מגיב  אוחנה  אמיר  הוועדה  שמשמעותה מתונה  ה  יו"ר  משום  אולי  נדירה,  בהסכמה  זו 
 אומר בקצרה כך:הוא ות מעשית ועכשווית, הפוליטיות הקונקרטי

 אולי הניסוח מתאים "תהיה פתוחה"  בהתאם להערה הזאת אז "

עומדת  . מדינת ישראל  של החוקנוסחו הסופי  כך נשאר בבדיוק נחקק נוסחה הסופי של ההצעה ו  ךכ
ופותחת אותם לנקבצים מן הגלויות אך אינה שולחת את סוכניה שלה למדינות אחרות  בשעריה שלה  
מטבע הדברים אף מדינה לא הייתה רוצה מדינה חברה שתעודד את אזרחיה לעזוב את משום שאכן "

 ".  מדינתם

אם תובנה פשוטה זו הביאה להתפכחותם של מעצבי חוק מחזון המדינה הכול יכולה ולהפנמתם של  
קשה גבולות   ממדינתם,  להגר  אזרחים  לעידודם של  הנוגע  מינורי  בעניין  העולמי  בסדר  הריבונות 

את   וחדלהלום  נרחבים  כוח  מהלכי  על  והשביה"  "הצרה  ונשנים בשיח  החוזרים  צדדיים -דבריהם 
אם אסור למדינה אחת לקבץ גלויות במדינה אחרת בדרכים המתבצעים במדינות חוץ לאותה מטרה. 

של נועם, קל וחומר שאסור לה לעשות כך בכוח הזרוע, בין אם אותה מדינה חזקה כרפובליקה הרוסית 
ובין אם היא חלשה כאתיופיה, בין אם היא "חברה" לישראל כלשונו של חה"כ פורר ובין אם היא 

 עוינת לה.  

להתייחס לאזכורה התכוף של השואה בדברי הדוברים השונים, למרות   בשוליהם של דברים אלה יש 
ואולי בשל רגישותו הגדולה של נושא זה. השמדת יהדות אירופה התרחשה בעיקרה במהלכה של  
בהכרח  מעורבת  הייתה  היא  שעה  אותה  קיימת  ישראל  מדינת  הייתה  אילו  כוללת.  עולם  מלחמת 

דים אם לא הייתה עושה כך. דיני המלחמה במשפט במלחמה זו משום שמרבית אזרחיה היו מושמ 
להניח שאילו   וסביר  פתוחות בעתות שלום  בפניה שפע אפשרויות שאינן  פותחים  היו  הבינלאומי 
הייתה לה העוצמה הצבאית שיש לה היום היא הייתה יכולה למנוע את השואה היהודית או לצמצם 

מהלך  בשל השואה  החוזר והנשנה  אזכורה  זו.  )א( אינו רלבנטי כלל לתובנה ברורה  6אותה, אלא שס'  
זה הועיל אולי לגיוס לבבותיהם של תומכים ולהשתקתם של מתנגדים, אך ספק אם  הדיון בסעיף 
מדינת   של  כוחה  לגבולות  הנוגעות  הקשות  השאלות  של  להבהרתן  משמעותית  תרומה  לו  הייתה 

 ישראל.  

ושביה"   "צרה  את  לתחום  לדעתי  המצומצםהקשרה  ל)א(  6שבס'  ראוי  פדיון    המסורתי  במצוות 
שמעצביו של סעיף זה ייעדו לו הקשר רחב יותר שבו "צרות"  שבויים, אך לא ניתן להתעלם מהעובדה  

ההסבר  בדברי  מצוי  זו  למגמה  אחרון  ברור  סימן  בלבד.  דוגמה  היא  ו"שביה"  העיקר  הן  למיניהן 
 :  שצורפו להצעת החוק הסופית

יבותה של המדינה להבטיח את שלומם של בני  מוצע לעגן בחוק היסוד את... מחו
העם היהודי הנתונים בצרה בשל יהדותם, כפי שהיא מחויבת להבטיח את שלומם של  

 אזרחי המדינה הנתונים בצרה בשל אזרחותם 

ה )ולא על ידי הממשלה( ולכן יש להניח כי ראשי  הוועדה המשותפת הצעה זו הוגשה לכנסת על ידי  
של החוק וניסחו את דברי ההסבר לה. ספק אם  השמיטו את המקוריים    ו למציעיחברו    של ועדה זו 
 פעמיים בהיסח הדעת. אם הונעו מהצורך לקצר ולברור מלים, מעידה בחירתם על כוונתם. ה"שבייה"  

 "בשל יהדותם". ז

ולא השתנה בכל גלגולי    2011-מהמקורית  הצעת דיכטר  הנדון כבר בהוסף להוראת הסעיף  רכיב זה  
)א( כולו, לפחות במצבו 6הוא יגביל מאד את תחולתו של ס'  אם ייושם בפועל  .  נוסחו של הסעיף

שגם כאן  הנוכחי של העם היהודי בתפוצות. גם כאן אני סבור שפירוש כזה הוא הפירוש הראוי, אלא 
יישום מצמצם שיחליש את לבכנסת ומחוצה לה סימנים ברורים    פזורים בשיח שהתנהל סביב רכיב זה

במקרים אחדים שיפורטו למטה היו סימנים אלה בוטים עד כדי שהם מעלים חשש לריקונו  .  השפעתו
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של רכיב זה מכל תוכן, אך במקרים אחרים הם מעלים שאלות יסוד ראויות וחשובות היורדות לשורש 
 שנאת ישראל ושנאת יהודים. היחס בין 

להביא את ההתייחסויות החוזרות למבצעי העלאתם של יהודי    כדוגמה לסימנים מהסוג הראשון יש
יו"ר הועדה המשותפת הקפיד להזכיר את הרכיב הנוכחי )"בשל יהדותם"( לכל משתתף אתיופיה.  

הסעיף של  האחרים  רכיביו  משמעות  את  לאתגר  שביקש  הצביע בדיון  המשתתפים  כשאחד  אך   ,
על העובדה שההחלטה לשלוח כוחות לחלץ את יהודי אתיופיה התקבלה בתגובה למצוקה   57פעמיים

ולא   ורודנות  רעב, מהפכות  סמוכות בשל  ובמדינות  מדינה  עת באותה  אותה  כללית ששררה  קשה 
לא היה אחד מחברי הועדה, כולל היושב בראשה, שהשיב לו תשובה בתגובה לרדיפה אנטישמית,  

יהם המדויקות של מבצעי חילוץ אלה מעלות שאלות רגישות וקשות באשר ככל שנסיבותמשמעותית.  
למערכת המניעים של כל המעורבים בהם, ניתן להתעלם מהן לחלוטין רק במחיר ריקונו של הרכיב 

ואינם מורשים ההנוכחי מתוכן. אם עצם העובדה שישנם יהודים בעולם   מבקשים לעלות לישראל 
אין  כנגד רצון מדינות אזרחותם,  ישראל לפעול בכוח להעלאתם  לעשות כן מניבה חובה על מדינת  

 )א( ובוודאי לא לרכיב הנדון.  6הספציפיים של ס' משמעות לאף אחד מרכיביו 

בית בהשופט משה דרורי  בהחלטה שנתן  המרוקן רכיב זה מתוכנו כלולה    לשימושדוגמה מעשית  
בספינה   ןות נגד האחראים לחטיפתשל שתי אזרחיות אמריקניהמשפט המחוזי בירושלים בתביעתן  

לתביעה זו  . בהחלטתו להכיר בישראל כמקום שיפוט ראוי 198558"אקילה לאורו" בשנת  האיטלקית 
 )א( וקבע כך: 6על ס'   השופט דרורי הסתמך 

)א(  6היו נתונות בשביה בים, ועלינו, מכוח סעיף  ...,  אחיותינו בנות ישראל, התובעות 
לכך   לגרום  לרווחה,  האמור,  מצרה  ייצאו  הן  התפילה,  וכלשון  שלומם,  שיובטח 

   ומאפילה לאורה, ומשעבוד )של השבי( לגאולה.

אין חולק על כך כי התובעות היא יהודיות וכי הן היו נתונות בשביה במובנה הפשוט והצר משום  
ם נשבו אינו מתייחס כלל לשאלה א  השופט דרורי שהוחזקו בעל כורחם על ידי חוטפים חמושים, אך  

לשאלה  כלל  מתייחסת  אינה  "בשל יהדותן". כדי לחדד את משמעותה של נקודה זו יש להבהיר כי היא  
ביהודי לפגיעה  הנוגעת  הקשה  תמיכתם  הפרשנית  בשל  ישראל.  ם  במדינת  המשוערת  או  האמתית 

 תמראים כי חוטפי ספינ  59תחקירים אמינים של פרשת "אקילה לאורו" שאלה זו תידון בהמשך, אך  
נוסעים בשל דרכוניהם האמריקניים איימו לפגוע בהטיולים האיטלקית שנעה בין נמלי הים התיכון  

החוטפים היו חברי .  60והבריטיים וספק אם ידעו שהתובעות סופי צ'אסר ואנה שניידר היו יהודיות 
החזית לשחרור פלסטין ודרישותיהם נגעו בעיקר לשחרור כלואים בישראל. ההנחה כי רצחו אחד  

בנסיבותיו  סיס  בבשל יהדותו הייתה מתבקשת מאליה בנסיבות אחרות, אך לא היה לה    החטופיםמ
שהשופט דרורי נמנע לחלוטין מאזכורו של הרכיב הנדון כאן  קשה להניח  המיוחדות של אותו מקרה.  

יישומו   )"בשל יהדותו"( משום שביקש להתעלם מעובדות אלה, אך אם מהלך הכרעתו מסמן את 
 )א(.  6רכיב זה ספק אם יגביל משמעותית את תחולתו של ס' העתידי של  

נוגעת להשלכותיה המדויקות של המילה "בשל" בביטוי "בשל יהדותו".   יותר  שאלה קשה הרבה 
פירושה הראוי מחייב בחינתו של כל שבי בעיניו של השובה על מנת לאתר את הטעם המדויק שהניע 

רק על שבי במובנו הצר אלא על מצוקות רבות אחרות,   )א( אינו חל 6אותו. אם, כאמור למעלה, ס'  
מחייבת המילה "בשל" בחינתה של כל מצוקה כזו בעיניו של הגורם לה על מנת לזהות את המניע 

ממצוקות כלשהן בשל    בשל פשעים שביצעו או סובלים רק  שמאחוריה. אין ספק שיהודים הנאסרים  
צרה ובשביה "בשל יהדותם". אין גם ספק שיהודים  טעמים שאין להם כל קשר ליהדותם אינם נתונים ב

המכוונות נפגעים כך "בשל יהדותם". אך מה דינן של פגיעות  בשל שנאת יהודים מסורתיתהנפגעים 
נגד יהודים רק משום שהם תומכים במדינת ישראל או משום שהפוגעים בהם מניחים בטעות שהם 

הזיקה בין מדינת ישראל והעם תומכים בה? האם גם במקרים אלה הם נפגעים "בשל יהדותם" בלבד?  

 
 .  20 'ובעמ  19בעמ'   6צבי האוזר, פרוטוקול   57
 . עזבון צ'סר נ' עבאס  00-2287ם( -תא )י 58
 Julie Salamon, An Innocent Bystander: Theר' לדוגמה מחקר חדש ומקיף על פרשת "אקילה לאורו"    59

killing of Leon Klinghoffer, (Little, Brown & Co, 2019)   . 
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וגם לרבים מאויביה, אך היא אינה פשוט  נראית פשוטה לרבים במדינת ישראל  ה היהודי בכללותו 
גם אך    יהודים רבים בעולם, אולי רובם, אינם ציוניים ואין להם שום זיקה למדינת ישראל במציאות.  

פגעים לעתים מידם של אויבי המדינה, בעיקר מחוגים אסלאמיים קיצוניים. שאלת הקשר בין  הם נ
ובין   בהם  לפגיעה  לשני  המניע  ניתנת  שהיא  משום  במיוחד  אלה  במקרים  קשה  העצמית  זהותם 

ונות הפוכים. מצד אחד, דווקא במקרים אלה )להבדיל מפגיעות אנטישמיות מובהקות( יש זיקה פתר
הבטחת  על  "תשקוד  זו  שמדינה  בדרישה  טעם  ויש  עצמה  ישראל  מדינת  ובין  הפגיעה  בין  חזקה 
שלומם" של הנפגעים. מצד שני יש בחסות זו שפורסת מדינת ישראל על יהודים שאינם ציוניים סממן  

כפויה.  בוטה במי יהדותם של  וחד של פטרונות  בין  לא היה כאמור קשר  לאורו"  בפרשת "אקילה 
מרצון  ולא    ת ישראל החטופים וחטיפתם, אך אילו היה קשר כזה הוא היה מונע מרצון לפגוע במדינ

רק לאחר מותה ו לפגוע ביהודים. סופי צ'אסר, שעיזבונה תבע את האחראים לחטיפה במדינת ישראל  
לאחר החטיפה רק במסגרת  ום אחר, הזכירה את המדינה  הניסיונות לעשות זאת במק  לאחר שכשלו כל 

. מדינת ישראל, כך  הבהרה רגוזה שלמרות אהבתה לנסיעות היא לא תחזור לעולם למזרח התיכון
 נראה, נתפשה בעיניה כסיבת שביה ולא כמקור בטחונה.  
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