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 באיזה מובן?   –מדינה "של" העם היהודי  .1

חוק יסוד:  , כפי שזה מנוסח ב"מדינת הלאום של העם היהודי"או    ",מדינת העם היהודי"מה פירוש הביטוי 
? באיזה מובן המדינה היא "של" העם היהודי?  (חוק הלאום  -ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי )להלן   

הכוונה היא לכך שהמדינה  שאו    ,לעם היהודי עצמאות לאומיתמעניקה  אם ביטוי זה פירושו שזוהי מדינה הה
אלה שתי משמעויות שונות  בלבד?    ושלהם  ,קניין משותף של היהודים  מעין  , שהיאלעם היהודי  "תשייכ"

מאוד של המונחים הרווחים "מדינה יהודית" ו"מדינת העם היהודי". הוויכוח על חוק הלאום הוא במידה  
 .  של "יהודיות" המדינה רבה עימות  בין שתי גרסאות אלה

קניין; כלל  אינה  המדינה  משפטית,  שמבחינה  אותה.-אי מובן  להוריש  או  אותה  למכור  עליה   אפשר  אין 
דימוי עתיק, שלא היה  "בעל הבית" של המדינה הוא -ריבון כה"בעלות" אלא יש ריבונות. אולם הדימוי של 

אוטוקרטיים לשליטים  ההיסטוריה,  לאורך  אני".  מוגבל,  זה  "המדינה  האמירה  ברוח  במסורת   1שפעלו 
הרשמי היה "הרפובליקה   שכינויה אותה מדינה  המערבית יכול דימוי זה להסתמך על התקדים המכובד של  

העם של העם הרומי". האם האמירה שישראל היא מדינה "של" העם היהודי פירושה, אפוא, ש  []קנין משותף
ברוח זו נאמר לעתים כי לערבים יש זכויות, או אף "כל    של המדינה הזאת?הבלעדי  היהודי הוא "בעל הבית"  

 המדינה.   על מדינת, אבל שום זכות בתוך  הזכויות" ,  

  הדמוקרטיה המודרנית  עם היהודי תואמת את עקרונות של המדינה ל  אם הזיקה הרשמית  התשובה על השאלה 
זכויות   של  הבינלאומיות  הנורמות  משתי    אדם הואת  איזו  בשאלה  האלה  תלויה  האפשריות  המשמעויות 

במצב שבו אין חולק על כך שאוכלוסיית הארץ מחולקת   –שלילת זכותו של העם היהודי למדינה  מאמצים.
היא, מצד אלה הנוקטים בעמדה זו בנימוק     -( העם היהודי  -לשני עמים, ואחד מהם מגדיר את עצמו כ)חלק מ

היא    של הגנה עליו. מצד שני, התפיסה לפיה המדינה  ערך השוויון במסווההתכחשות לשל הגנה על השוויון,  
רמיסה של    זוהי.  במדינתםיהודים ל"דיירי משנה"  -הופכת את האזרחים הלאקניינם הבלעדי של היהודים  

 הצדק במסווה של תביעה לעשות צדק היסטורי עם העם היהודי. 

יתנת לפרשנויות  העם היהודי", נ   אין שום דבר מפתיע או חריג בעצם העובדה ש"מדינה יהודית", או "מדינת
של מונחים אלה: זוהי דרכם הרגילה של  מצביע בהכרח על בעייתיות מיוחדת  ין הדבר  שונות וסותרות. א

מונחים אידאולוגיים. אני נולדתי וגדלתי במדינה שהגדירה את עצמה כמדינה סוציאליסטית )ברית המועצות 

 
  .החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית; מכון הרטמן 

ה לאורך ההיסטוריה לא רק ירושה  לכל   על המדינה  "ריבון" אינדיווידואלי-יצוין כי התפיסה המסורתית של מלך אבסולוטי כ 1
 יורשיו של השליט. -משפחתית של השלטון אלא, במקרים לא מעטים, את האפשרות לחלק את המדינה עצמה בין בניווהורשה  
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מדינה חילונית, ולבסוף לדמוקרטיה  למדינת רווחה או    כמו  לשעבר(. גם לסוציאליזם, כמו לכלכלת שוק,
בכבודה ובעצמה, יש והיו לאורך זמן פירושים שונים וסותרים. "מדינה יהודית" אינה מונח מעורפל יותר  

הכולל התייחסות לעקרונות  כללית, זוהי אשליה לחשוב שניתן לנסח טקסט חוקתי  .  מכל המונחים האלה
אין    במונחים הפותחים פתח רחב לפרשנויות שונות בהתאם להשקפת עולם זו או אחרת.בלי שימוש  יסוד  

ספק אם יש מונח  דמוקרטי.  - הוא פירוש אנטי  למונח זהאחד הפרושים האפשריים  גם שום דבר מיוחד בכך ש
   . דמוקרטיות-גם פרשנויות אנטי -ידי גורמי שוליים -לא תמיד על –פוליטי בשיח המודרני שלא ניתנו לו 

המגשימה את עצמאות,  לו המעניקההגדרה עצמית לאומית, לאת זכותו של העם היהודי המממשת  במדינה
במדינה כזאת    –מדינה לעם שיש לו מדינה  - ההופכת אותו מעם נטול  עם חופשי בארצנו","להיות  שאיפתו  

כלומר, אזרחים שהמדינה היא    –  שאינם שייכים לעם זה להיות אזרחים שווי זכויות  וצריכים אזרחיםיכולים  
מדינה עצמאית, כאשר    ,הקיםולבסוף    ,שאף להקיםלא המצאנו את הגלגל, ואיננו העם היחיד ש  .2גם מדינתם 

ת  וגם אינו נטמע בעם הרוב לאחר הקמ  בשטח המדינה יש ציבור גדול שבאופן ברור אינו שייך לעם הרוב
א  פלסטינית( ל-)ובאופן ספציפי, ערבית  דבר שבמקרה הישראלי תואם את אופי הזהות הערבית  – המדינה  

אופי הזהות היהודית כאן  איןבאופן עקרוני,  .  פחות מאשר את  לאום    השונה ממצב  המצב  כל מדינת  של 
לאומי גדול  שמיעוט  . ברור אומנם  שיש בה מיעוט לאומי, או מיעוטים לאומיים, בהיקף משמעותידמוקרטית  

מתחייבת  בין אזרחות ולאומיות  בחנה אהות לבין זהות לאומית. מחדד את ההבחנה בין האזרח כמו בישראל 
חלק מציבור האזרחים שזהותו הלאומית שונה במוצהר    –מעצם קיומו של מיעוט לאומי מובהק    באופן טבעי

  גם בהיעדר סכסוך לאומי   3,ספק שיש לאבחנה זו מחירמדינה. אולם אין  בהותו הלאומית של עם הרוב  מז
  ; מחיר שצריך להודות בקיומו  –  )כשם שיש במצב זה גם יתרונות מבחינת מיעוט המבקש לשמור על ייוחדו(

 .  סכסוך לאומי ממושך יוצר קושי מיוחד, גם לרוב וגם למיעוטשואין ספק 

יכולה להיות  אין היא הוא ש, פירוש הדבר העם היהודי בלעדית של  "בעלות" ב היאלעומת זאת, אם המדינה 
, למרות  לפי תפיסה זו, ביסודו של דברהסכסוך הלאומי אינו באמת רלוונטי, יהודי. -מדינתו של אף לא)גם( 

 לשיטתם, בהגדרה,  שייכת, מדינת היהודים  בכל מקרה, עם הסכסוך או בלעדיו:  שבעליה מרבים להזכיר אותו
יכול  ל היא  בלבד.  ללאלהעניק  יהודים  אישיות"  של -"זכויות  רק  היא  המדינה  על  הבעלות  אבל  יהודים, 

אנחנו כמובן מחבבים אותו הרבה  ואף משרת  בצה"ל,  בסכסוך,  הישראלי  יהודי תומך בצד  -אם לאהיהודים.  
במפעל   , לפי שיטה זו,בבים אין מניהאבל גם למי שאנחנו מח .יותר מאשר את אלה המזדהים עם הצד השני

כל  ש  מפני  אלא פשוט,  למדינה "שלנו"  ואת שירותו  לא משום שאיננו מעריכים אותו  -  שנקרא מדינת ישראל 
אינה רק  תפיסה זו מתכחשת לעובדה שהאזרחות, במדינה דמוקרטית,  ליהודים.    שמורות המניות במפעל זה  

עצם הניסיון להבחין בין השאלה למי  ; ומשום כך,  היא מניה שווה במדינהאחת "הזכויות האישיות" אלא  
במדינה כזאת, אזרח לא  "שייכת" המדינה, לבין השאלה למי יש "זכויות אישיות" בתוכה, הוא חסר שחר.  

שכיר חרב, או, אם    הוא, לאמיתו של דבר,יהודי  -, ולוחם לאלהיות אזרח במלוא מובן המילהאינו יכול  יהודי  
  לחוש שישחוקות כדי  אדם הגון זקוק למחקר השוואתי ב  ספק אםנרצה להיות מנומסים, לוחם בלגיון הזרים.  

 כזאת.   בתפיסה  פגום משהו

המדינה היהודית כמעניקה עצמאות לאומית לעם  הכרזת העצמאות הישראלית נותנת ביטוי ברור לתפיסת  
לצד זאת, מבהירה ההכרזה כי המדינה אמורה להיות גם מדינתם  .  ה עצמיתהיהודי, כמממשת את זכותו להגדר

יהודים. אין אפוא כל הצדקה לטענות לפיהן תפיסת ה"קנין הבלעדי" עומדת ביסוד השקפת -של אזרחיה הלא
ספוג כולו בתפיסה לפיה המדינה  חוק הלאום, לעומת זאת,  בנושאים אלה.  הזרם המרכזי של התנועה הציונית  

נם נאמרים במפורש, ושום  יהיא "של" העם היהודי במובן זה שהיא נמצאת בבעלותו הבלעדית. הדברים א
זוהי, בראש , אולם זהו, ללא ספק, "הטון שעושה את המוסיקה".  בית משפט ישראלי לא יפרש אותם כך

לכלול בו את עקרון השוויון האזרחי, כפי    מנסחי של    סירובם נמנעת מ-ובראשונה, המסקנה הבלתי החוק 
עומד,  זה סירוב  . נו קרוב לליבו(יהמדינה היהודית א עניין )לא אדם שניתן לחשוד בו ש שהציע ח"כ בני בגין 

מוחלט   בניגוד  שנראה,  דמוקרכפי  במדינות  המקובלת  בחוקולפרקטיקה  הוראות  טיות שכללו  בדבר  תיהן 
הלאומית   האזרחים(זהותן  ציבור  לכל  משותפת  שאינה  )כזאת  פרטיקולרית  האלה,  כזהות  המקרים  בכל   .

 
ראו, בעניין מאפייני היסוד של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והתאמתם לנורמות הבינלאומיות של דמוקרטיה, זכויות אדם   2

הוצאת    ,ישראל ומשפחת העמים: מדינת לאום יהודית וזכויות האדםנשטיין,  וזכויות מיעוטים, אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובי
 . 2003אביב  -שוקן, ירושלים ותל

 Alexander Yakobson, “State, national identity, ethnicity: normative and constitutional:  בעניין זה ראו    3
aspects”, chapter 7 in A. Gat with A. Yakobson, Nations: The Long History and Deep Roots of 

Political Ethnicity and Nationalism, Cambridge University Press, Cambridge 2013, pp. 328 – 379.   
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מדינתם של האזרחים  גם  מופיעות לצד הוראות אלה גם אמירות המבהירות, בנוסח זה או אחר, שהמדינה היא  
   הרוב. -שאינם שייכים ללאום

 

 המדינה "בעל הבית" של -ציבור הבוחרים כ .2
 

כלומר הריבון    –  בשאלה מיהו "בעל הבית"  ל מה לומרלחוק הלאום אין בכל אמת היא שמבחינה משפטית,  ה
הכנסת.    : אלא בחוק יסוד  בחוק יסוד: מדינת הלאום. זהות הריבון במדינת ישראל נקבעת לא  המדינהשל      -

הדתיות  חוק שלהם, ושהמפלגות  עקרון השוויון, שמנסחי חוק הלאום הדירו אותו מה  ניתן למצוא את שם גם  
כלול בכבוד  בית המשפט העליון פסק שהשוויון  אם כי - כבוד האדם וחירותו מנעו את אזכורו בחוק יסוד: 

".  שוותו" ו""כלליות, בין התיר,  הבחירות לכנסת הן,  4  לפי סעיף  :4, ומשום כך מוגן על ידי חוק יסוד זה האדם
שהעם היהודי יהיה, מבחינה משפטית, "בעל  כדי  שוויון המכונן את הריבון.  : זהו  אין להקל ראש בשוויון זה

את האזרחות ואת    - ומכל אזרח שאינו יהודי    -  צריך לשלול מהמיעוט הערבי הבית" הבלעדי של המדינה,  
 זכות הבחירה.

הריבון במדינת  . המצביעים הבוחר בשלטון זההוא ציבור שלטון נבחר  בהמדינה שיש  כל של הבית"  בעל"
אליו כשאנחנו  נים  ואותו עם שאנחנו מתכו -  לא צריך להיות, אלא הינו, בפועל  -  ישראל, מאז הקמתה, הינו

על נבחרת  שכנסת  נב-אומרים  הם  הכנסת  שחברי  חופשיות,  בבחירות  העם  וידי  העם,  שתוצאות חרי 
יש כמובן רוב יהודי גדול,      -ציבור האזרחים המצביעים    –   הזה   "העם"בתוך  שהבחירות הן משפט העם.  

אולם אין  . מבטיח את האופי היהודי של המדינה  -הוא והוא בלבד    -    ודבר זה הודית חשובה לו,שזהותו הי
. למונח "עם" יש משמעויות  שולייהודים בתוכו רחוק כידוע מלהיות  -העם הזה זהה לעם היהודי, ומספר הלא

, לפי שגרת  שונים, ואין הדבר צריך להפתיע. העם שבוחר את הכנסת הוא אותו "עם ישראל"שונות בהקשרים  
לאומיים,  - , או הבדלי אינטרסים חוצי גבולות אתנוושיש לו אינטרס משותף  -התקוע בפקקים    דיבר מקובלת,

או העשוי  האומר ) "עם ישראל" זהה לאותו  אולם אין הוא . אחריםוחשובים בתחום זה, כמו בתחומים רבים 
הלומר  "עבדים  הסדר  בליל  שניי(  יש  לו  )שגם  במצריים"  לפרעה  מאודמובנים   ינו  הישראלים  שונים   :

שעליו אומרים שהוא "נגד    "עם"אותו  ל, וגם לא  (כולו   והעם היהודי בעולם   ,היהודים, "העם היושב בציון"
מהאליטות או  מהממשלה,  להבדיל  ל"עם"  או  עוינת",  התרבותיותהחברתיו  תקשורת  או  לוקחים  .  ת  אם 

ל  , ולא רק ליהודים הישראלים, צריך לא רק לשלוכולו  ברצינות את האמירה שהמדינה "שייכת" לעם היהודי 
, אלא גם לתת אותה לכל מי שלפי התפיסה הציונית שייך לעם  יהודים-את זכות ההצבעה מהאזרחים הלא

במובן זה שהיא  העם היהודי " המדינה היא "שלרשנות לפיה הפ. משום כך ניתן לומר שבכל העולםהיהודי, 
ובנותיו  )ומאפשרת לכל בניו    מגלמת, באמצעות הרוב היהודי בקרב ציבור אזרחיה, את עצמאותו הלאומית 

העולה בקנה אחד לא רק עם העקרונות    ההיחיד  הפרשנות   היא בעולם לבוא ולהצטרף לבית הלאומי היהודי(   
הפרשנות  )שאיש אינו מציע ברצינות לשנותה(. כנגד זאת,  המציאות המשפטית  הדמוקרטיים אלא גם עם  

 מעליבה ומופרכת.  סיסמהה"קניינית" למושג מדינת העם היהודי היא רק 

במודע    –כל רוב עלול לנצל את כוחו לרעה ולפגוע במיעוט  אולם ברור שבפועל, המציאות מורכבת יותר.  
עם הכלל. הדבר בוודאי נכון כשמדובר ברוב לאומי, שהוא מטבעו    או לא במודע, מתוך שהוא מזהה את עצמו

לזהות את עצמו עם מדינת הלאום "שלו"  . נטייתו של רוב כזה  מבחירות לבחירותקבוע ואינו מועד להשתנות  
מוצדקת -פגיעה בלתי   הדבר עלול להביא לידי  קל וחומר, במצב של סכסוך לאומי.  –כולה היא נטייה טבעית  

המיעוט.  ובזכויות   של  בקלפיבאינטרסים  בשוויון  די  שאין  בהכרעה  מובן  השווה  השותפות  את  המגלם   ,
כדי לממש את    –  , של ענין זהלמרות חשיבותו המכרעת, גם פרקטית וגם סמלית  -  הריבונית הדמוקרטית

 
 . (2006) המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים – עדאלה   7052/03ראו, למשל, בג"ץ   4

יא  שהנ  לפימה בעניין זה.  כתה ביניהם הסיהי  –חוק הכניסה לישראל    –למרות חילוקי הדעות בין השופטים בנושא שעמד לדיון  
, בה הוא גם מפנה להכרעה קודמת של  דינו של פסק   39פסקה ) ם"בלתי נפרד מהזכות לכבוד האד הזכות לשוויון היא חלק : "ברק

  לרבות כבוד האדם,   השופט חשין, שתמך בפרשנות שמרנית יותר של זכויות יסוד משפטיות,  . אולם גםבית המשפט בנושא זה( 
כלומר,    -"   ןנו להיבטל כחוק הפוגע בעקרון השוויודיל..  חוק המפלה לרעה את ערביי ישראכי "של פסק דינו(    90)בספקה  קובע  

אומנם העיקרון  .  יסוד הכבוד האדם המוגן על ידי חוק  בכלול    –על כל פנים, במה שנוגע לאיסור האפליה לפי דת ולאום    –שהשוויון  
ויון, אולם ברור שאפליה מטעמי דת ולאום נחשבת לפגיעה חמורה בגרעין  והש  היבטישהשוויון כלול בכבוד האדם אינו חל על כל  

פסק דינו של הנשיא  ב 39קה יראו בפסלגבי החומרה המיוחדת של אפליה כזאת בכבוד האדם.  –הקשה של עקרון השוויון ומכאן 
א ההפליה בשל דתו או גזעו  "במסגרת זו קשה ואכזרית היהפנה לקביעות קודמות של שופטים אחרים:  , תוך בפרשת עדאלה ברק

"גנרית "פוצעת אנושות" )השופט מ' חשין בבג"ץ     "של אדם, הפליה  נ 2671/98 שכזו  שר העבודה   'שדולת הנשים בישראל 
   .("142א; ברק, שם    658,  630(3והרווחה פ"ד נב ) 



 מדינת הלאום של העם היהודי – יסוד: ישראל -מאמרים על חוק קומנטר                                         , טיוטה מקדימה להערותאלכסנדר יעקובסון
וצאת המכון הישראלי לדמוקרטיהבה                                                                                                                                                                              

 

4 
 

הדבר לחוש שהוא גם מדינתם.    וזכאיםבעלי מנייה שווה בה,    הםלפיו כל אזרחי המדינה    הדמוקרטי  האידאל
במפורש ובמודגש  מעוגן  שוויון כזה, ללא הבדל )בין היתר( דת ולאום,    5מחייב את השוויון האזרחי המלא.

הוא    שוויון זה   . השונות  בלי קשר לתפיסות הלאומיות השונות הבאות לדי ביטוי בחוקות  בחוקות דמוקרטיות 
,  מרות הסירוב להזכיר אותו במפורשל  ,6הנורמה חוקתית מחייבת בישראל, אחרי קבלת חוק הלאום כמו לפני 

כוחו של הרוב במשטר דמוקרטי  אף על פי כן,    ד האדם". ו ל ב"כבוהמשפטית לפיה הוא כל הפרשנות  בשל  
לידי פגיע כל פגיעה   ה במיעוט.עלול להביא  ולא  ולאכיפה משפטית,  להוכחה משפטית  ניתן  דבר  לא כל 

 במיעוט היא מודעת.

לו, ממלאות    רקהרוב שהמדינה אינה שייכת  -יות, המזכירות לעםהאמירות האידאולוגיות בחוקות דמוקרט
תפקיד חשוב, וסירובם של מנסחי חוק הלאום לכלול "תזכורת" כזו בחוק המגדיר את אופי המדינה  אפוא  

על מונחים  אכן  שהם  כך  על  מעיד  הוא  חמור.  מעשה  בלעדית.הידי  -הוא  בעלות  של  המסר    תפיסה  זהו 
הסיבה המרכזית לכך שמנסחי החוק   ,לדעתי,  זוהי.  חינוכי, לטעמי( של החוק-האידאולוגי והחינוכי )אנטי

באותן מדינות  , כפי שנראה בהמשך,  בניגוד מוחלט למה שנהוג  –  את עקרון השוויון האזרחי   ו בסרבו לכלול  
כל    לא  במצב שבולאום דמוקרטיות הקובעות בחוקותיהן, בדומה לישראל, שהמדינה היא "של" עם מסוים,  

, בנוסף להוראות הרגילות בדבר שוויון זכויות ללא  ידותהאזרחים משתייכים אליו. כל החוקות האלה מקפ
באותם הסעיפים עצמם בהם   ,להבהיר  האזרח,  ההבדל דת ולאום, המופיעות כחלק מרשימת זכויות וחרויות  

צריכה להתפרש כמעניקה ללאום הרוב בעלות   אינההגדרה זו  שרות את האופי הלאומי של המדינה,  הן מגדי
שתיקתו של חוק  של בני המיעוטים הלאומיים.    השווה  םאזרחותדבר שהיה מרוקן מתוכן את    –בלעדית  

 הלאום  הישראלי בנושא זה היא שתיקה רועמת מאוד.  

לחוק יסוד: הכנסת,    ' א  7וקי היסוד של שנות השמונים והתשעים: תיקון  חבמובן זה חוק הלאום שונה מאוד מ
המדינה   אופי  בהגדרת  עסקו  לא  אלה  חוקים  וחירותו.  האדם  כבוד  יסוד:  חוק  וכן  רשימות,  בפסילת  הדן 

מדינה יהודית ודמוקרטית" )סעיף   "   –הנוסחה הקצרה שהם אימצו בעניין זה    אולםבמישרין ובאופן מפורט,  
בנוסחו המקורי, לפני שתוק  'א  7 היה ןדיבר  "מדינת העם  ו"משטר דמוקרטי"( מצביעה על שני  , על  ודי" 

בית    ,  ימין הדתי(בימין )במיוחד  ב. בניגוד לטענות מבקריו  ם האלה כעקרונות היסוד של המדינההאפיוני
לאורך השנים לטובת עקרון השוויון האזרחי )אשר הוכר כנורמה  , בפסיקתו קבען מעולם לא המשפט העליו

האזרח עולים בחשיבותם על הדמוקרטיה והשוויון  , שוחרותו(  חוקתית בפרשנותו לחוק יסוד: כבוד האדם
בין האופי היהודי של המדינה לבין  שאין כל סתירה פסק בעקביות בית המשפט אופייה היהודי של המדינה. 

פסק שאפליה בין האזרחים על בסיס דת ולאום פוגעת הן    הוא  –הדמוקרטיה והשוויון האזרחי. זאת ועוד  
יהודית.בערכיה של   והן בערכיה כמדינה  דמוקרטית,  כמדינה  נגד בית המשפט   7ישראל  אולי לטעון  ניתן 

עד כמה ש"ערכי המדינה היהודית"  תן מחמאות לדת היהודית בנושא זה, שהוא לא גילה זהירות מספקת במ
ובמסורת   בדת  התרבותי)קשורים  התוכן  על  מונופול  ולמסורת  לדת  אין  הפסיקה,  לפי  כי  לזכור  של    ויש 

 מושג "מדינה יהודית". הפרשנות המוסמכת, מבחינה משפטית, לאולם זוהי  . יהודיות המדינה(

לחזק את מעמדה של המדינה   לניסיון של מנסחי חוק הלאום  אין שחר, מבחינה משפטית,  גם  כך  משום 
מדינה  מבחינה משפטית, אם ה  .ידי הדגשות חוזרות של יהודיותה-על  היהודית מול הדמוקרטיה והשוויון

כשם הדגשת אופייה הדמוקרטי    –   היא "יותר" יהודית, אין זה הופך אותה כלל לפחות דמוקרטית ושוויונית 
היו מוסיפים לחוק הלאום סעיף המורה להדפיס את   לווהשוויוני לא הייתה הופכת אותה לפחות יהודית.  

דבר  גם  מדינת ישראל,  ל  החוקים ש בספר  כל פעם שהוא מופיע  הביטוי "מדינה יהודית" בפונט עבה במיוחד  
לא היה משנה את היחס המשפטי בין המדינה היהודית לבין עקרון השוויון. אפילו "סעיף העליונות"    זה

של    ההידוע לשמצה, שמנסחי החוק ביקשו להכניס לתוכו, אבל נאלצו לוותר על כך בעיקר בשל התנגדות
ש לאור הסעיף בחוק הלאום הקובע שישראל היא  תפרהוראה בכל חוק תלפיו כל  סעיף    –   סיעת "כולנו"

 
האגודה    6924/93בג"ץ    – ל עת"  "הדמוקרטיה דורשת, לא רק קול אחד לכל אחד בעת הבחירות, אלא גם שוויון לכל אחד בכ 5

 )דברי השופט יצחק זמיר(.  27 בעמ'( 5פ"ד נה  ), לזכויות האזרח נ' ממשלת ישראל
לפיו ההתיישבות היהודית היא "ערך לאומי" והמדינה "תעודד ותקדם" אותה, צפוי להתפרש באופן  של חוק הלאום,    7סעיף     6

)ג( של החוק,    1לסעיף    באשר  באסופה זו.ועשור ויצמן  מדינה  רק  של ב מאמרם  שאינו סותר את השוויון האזרחי.  ראו בעניין זה  
ייחודי ישראל  במדינת  הלאומית  ההגדרה העצמית  זכות  "מימוש  מקובל בטקסטים    לפיו  צורם, שאינו  נוסח  זהו  היהודי",  לעם 

דו מדינה  אינה  שישראל  נכון:  רעיון  לבטא  האמור  בעצ-חוקתיים,  שנובע  )דבר  לאום    ם לאומית  מדינת  היא  שישראל  הקביעה 
פנימית", שהיא הכינוי שניתן לעתים לז כויות  יהודית(. אין הכרח לזהות את ה"הגדרה העצמית הלאומית" עם "הגדרה עצמית 

קולקטיביות של קבוצות מיעוט לאומיות שנועדו לאפשר להן לשמור על זהותן. משום כך, אין לפרש קביעה זו כשוללת את הזכויות  
. ראו בעניין זה  מעטות  )מעבר לשוויון אזרחי "קלסי" הנוגע לפרטים( שיש לציבור הערבי בישראל בתחום זה - הקיבוציות הלא

 עם הטקסט.    62סעיף  עם הטקסט; 45ו, סעיף באסופה ז שני ובל ימאמרו של 
 . (2000)  264(  1, פ"ד נד) קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95ראו, למשל, בג"צ   7
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בית המשפט   .אילו התקבל,  לא היה משנה דבר, להערכתי, מבחינה משפטית    -  מדינת הלאום של העם היהודי 
בפרשנות של    ק, אלא רק היה דבוהוא לא היה זקוק לשם אמירה זו ליצירתיות פרשנית מיוחדת  - היה אומר  

, בעקבות קבלת חוק  שהמדינה היהודית היא אומנם -שך עשרות שנים כל השופטים, שמרנים כליברלים, במ
לבין  ניהם  רק בתוקפם של אותם חוקים שיש סתירה בי  יכול לפגועדבר זה    אולםמעל לכל החוקים; ו  הלאום,

הסירוב לכלול    המדינה היהודית אין כידוע סתירה.המדינה היהודית, ואילו בין הדמוקרטיה והשוויון לבין  
: מאחר  ולא שינה את פרשנותו  השוויון האזרחי בחוק הלאום לא גרע מתוקפו המשפטי המחייבאת עקרון  

ה ל"כבוד האדם"  לפי הפרשנות המשפטית  חוקתית  נורמה  הוא  האדם  שהשוויון  כבוד  יסוד  בחוק  מעוגן 
רק  שני חוקי יסוד, או בחוק אחד, או שהיא  ב   האם נורמה זו מופיע  מבחינה משפטית וחירותו, אין זה משנה

עצמה   שהמילה  למרות  החוקים,  באחד  שנאמר  ממה  במוסמכת,  הפרשנות  לפי  מופיעהמשתמעת,    אינה 
 8בטקסט. 

יוזמי החוק  גם הטענות ידי בית  -על   שניתנה   עקרון השוויון הרדיקליות של הפרשנות המשפטית לנגד    של 
מאחר  אינן סיבה רציונלית, גם לשיטתם, לסרב לכלול את עקרון השוויון בחוק הלאום.    9המשפט העליון 

נאמר    ושהעיקרון תקף בכל מקרה, מידת הרדיקליות של פרשנות זה  אינה תלויה כלל בשאלה אם עקרון 
באופן שבו  מעט  במפורש או במשתמע, במקום אחד או במקומות רבים )דבר הידוע היטב לכל מי שמצוי  

אותו  ם "חוקי היסוד" בתרבות הדתית היהודית(. כשם שדחיקתו של בית כנסת למרתף אינה הופכת  מתפרשי
ידי  -, עלנידחת   מערכת חוקי היסוד של ישראל לפינה לפחות אורתודוקסי, כך דחיקתו של עקרון השוויון ב

כר במפורש בחוק גם אינו מוזהמגדיר את אופי המדינה, ויצירת מצב שבו השוויון האזרחי אינו מוזכר בחוק  
גם    -והוא רק משתמע ממנו לפי הפסיקה )שבית המשפט העליון מותקף בגינה(     ,העוסק בזכויות האדם

ל השוויון  ערך  של  גורעת    "פינה"דחיקתו  אינה  זו  של  דבר  סמלית  הרדיקליות  ממידת  ולא  מתוקפו  לא 
, כמו את מדינת  רק ביזו אותם הם  –מנסחי חוק הלאום לא גרמו לדמוקרטיה ולשוויון נזק משפטי פרשנותו. 

לומר במפורש בחוק משפטית, יש רק דרך אחת לעשות זאת:  . אם רוצים לפגוע בשוויון מבחינה  היהודים
  אינםכאלה  דברים  יהודים. בינתיים, לפחות,  -יסוד שעיקרון זה אינו מתקיים בישראל, או שאינו חל על לא

 יכולים להיכתב על נייר רשמי של הכנסת, ואינני צופה שינוי בנושא זה.  

פרשנות  ניתן, כמובן, ובמידה מסוימת גם לגיטימי, לנסות ולהשפיע על הפסיקה באמצעות מינוי שופטים.  
לא   עמידות  יש  מודרני  משפט  של  היסוד  לעקרונות  אולם  מדויק.  מדע  אינה  חוקתית,  ובוודאי  משפטית, 

  , שיש להקריב את השוויון לטובת המדינה היהודית  הערכתי, גם שופטים שמרנים לא יפסקו  לפיעטה.  ומ
מושג   בחלק מהמקרים את  עשויים לפרשהם    ,כדרכם של שופטים שמרניםמאחר שיש סתירה ביניהם. אולם  

ו  לא בהכרח שמרני מספיק לטעמם של אלה שתללפי הניסיון בארץ והעולם,    -  השוויון באופן שמרני יותר 
. ניתן לטעון שהייתה סיבה רציונלית לחקיקת חוק הלאום, מבחינת תומכיו, מתוך רצון לתת  ייםתקוות במינו 

אם כי לדעתי, די היה לשם כך בביטוי "מדינה    –לשופטים כאלה "בשר" של טקסט חוקתי כדי להסתמך עליו  
 ששום סיבה רציונלית להתעק  לא הייתהבוודאי שאולם  .  יהודית ודמוקרטית" המופיע בחוקי היסוד הקודמים

הס השויעל  עקרון  את  הלאום  בחוק  לכלול  האזרחי,  ורוב  בגיןיון  בני  שהציע  היא   .כפי  הטענה  אם  גם 
ששופטים ליברלים מפרשים לעתים את השוויון באופן הפוגע במדינה היהודית )דבר שחוק הלאום אינו יכול  

משום כך, הכללת  .  בנטייה כזאתכביכול, נחקק החוק,  לשנותו(, אין לחשוד בשופטים השמרנים שלמענם,  
, לשיטת  פגוע באופי היהודי של המדינהעקרון השוויון בחוק הלאום  בוודאי לא הייתה "מאלצת" אותם ל

לגבי  החוק    שיכלה להיות ליוזמי)סבירה או לא סבירה(,    יותר מציפייה ספציפית זו או אחרת  .יוזמי החוק
היה    שעיצב יותר מכל דבר אחר את אופיו של החוקהרושם הוא שמה    ,התוצאות המשפטיות של חקיקתו

מנסחיו    נחרץה   רצונם ביטוי של  סוף  סוף  וצלול  לתת  זקופה ,  ברור  לאילוצי  ו  בקומה  כפופים  להיות  בלי 
  באשר למשמעות המושג "מדינה היהודית".    העמוקה והמושרשת    ה"תקינות הפוליטית", להשקפת עולמם 

 זה מה שהופך את סיפורו של חוק הלאום לסיפור עצוב כל כך.  

 

 
  , ניתן לטעון, (10)סעיף     חוק יסוד: כבוד האדם וחרותובניגוד למאחר שחוק הלאום אינו כולל הוראה בדבר שמירת הדינים,     8

אולם   גם בדיעבד. הייתה לו תחולה הכללתו של השוויון בחוק הלאום יש משמעות משפטית, מאחר שאילו נכלל, -לאי, ש לכאורה
חוקי    –היו כוללים את ההוראה הזאת גם בחוק הלאום, כדי להגן על אותם דינים מן העבר )בעיקרם  אין ספק ש   ,  שבמקרה כזה 

 פוליטית שאפשרה את קבלת חוק  כבוד האדם וחרותו.  הייתה חלק מהפשרה הקו הדתי( שהשמירה עליהם -הסטטוס
המרחב    ראו, למשל, אילן סבן, תגובת־הנגד הפוליטית ל"מהפכה החוקתיתלדעה הפוכה  מובן שבנושא זה יש השקפות שונות.   9

מיוחד  . לדעת סבן, בשנים האחרונות "בית המשפט העליון הוא "בית משפט מורתע", ב 30  –  27עמודים    (, 2018)  ,13הציבורי
 (. 28בעניינם של הפלסטינים ובעניינו של השסע הלאומי בישראל" )
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 "אזרחות שווה ומלאה" בהכרזת העצמאות  -מדינה יהודית ו .3

את הזיקה בין    שבו ניסחו מייסדיה של מדינת ישראלהמדויק  באופן  , לשם השוואה,  קרובמן  ראוי להתבונ
במסמך שעליו חתמו נציגי תנועת  יהודים במדינה,  -המדינה לבין העם היהודי ואת מעמדם של האזרחים הלא

הדתית, החרדים   הציונות  הציוני,  המרכז  הציוני,  הימין  הציונית,  החלק הראשון,    .והקומוניסטיםהעבודה 
של  ה העצמאותהיסטורי,  בציונות  הישראלית    הכרזת  והארץ,  העם  בין  ומסורתי"  "היסטורי  בקשר  עוסק 

מסתיים במשפט "זוהי זכותו הטבעית של העם . הוא החלטת החלוקה של האומות המאוחדותהמודרנית, וב
זוהי הזכות להגדרה עצמית לאומית  בונית".  היהודי להיות כמו כל עם ועם עומד בזכות עצמו במדינתו הרי

מדינת לאום  ובאים לממש אותה במקרה של העם היהודי.  ת אוניברסלית,  וכ שמייסדי המדינה מכירים בה כז 
הרוב, במובן זה שהיא מעניקה  -דמוקרטית שיש בה מיעוט לאומי ניכר היא אומנם "מדינתו הריבונית" של עם

אין היא נמצאת בשליטתו הבלעדית, תוך    אולם   ברשות עצמו";  עומד "ת, מכוחה הוא  לו עצמאות לאומ
, כפי שיובהר היטב דיירי משנה במדינתם. כך לגבי "כל עם ועם" ומדינתו, וכךמעיין  הפיכת שאר האזרחים ל 

מיד לאחר מכן בא החלק האופרטיבי של ההכרזה:  לגבי העם היהודי ומדינת הלאום שלו.   בהמשך ההכרזה,
התכנס הקודם[  "לפיכך  במשפט  המוזכרת  עצמית  להגדרה  הזכות  ]זו  הטבעית  זכותנו  ובתקוף  אנו...  נו 

עצרת  החלטת  יסוד  ועל  ההכרזה[  של  הראשון  בחלק  המוצגת  היהודית  ההיסטוריה  כל  ]זוהי  והיסטורית 
תכנית החלוקה[  אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת  ]  האומות המאוחדות

היא אפוא מדינה המגשימה את    – בלשון החלטת החלוקה    Jewish state  –המדינה היהודית  ראל".  יש
 ד בזכות עצמו במדינתו הריבונית".  זכותו של העם היהודי "לעמו

הידוע כ"אני מאמין" של הכרזת  החלק    –לאחר מכן בא החלק המתאר את אופייה של המדינה המוקמת  
  – העצמאות. הדבר הראשון שנאמר על המדינה הוא שהיא תהיה "פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות"  

הוא שהיא    –העיקרון של החוק השבות. הדבר השני, עוד לפני ההכרזה הכללית על שוויון הזכויות האזרחי 
ל מדינת לאום לציבורים מחוץ לגבולותיה שהיא  "תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה". זיקתה ש

לאומית היא תופעה מוכרת הבאה לידי ביטוי בחוקות של מדינות דמוקרטיות וגם  -כפזורה אתנו אותם רואה 
למרות שברור שהקשר בין המדינה והפזורה חזק במיוחד במקרה היהודי, לפי    –  10בחוקי הגירה והתאזרחות 

ברגע שמנס אולם  הציונית.  ביןהתפיסה  מהיחס  עוברים  ההכרזה  בתפוצות  חי  היהודי  העם  לבין    המדינה 
לתחום השייך למשטר הפנימי בתוך המדינה וליחסים בין האזרחים, הם מכריזים על מחויבותם לכך שפיתוח  

המשפט על יסודות החרות הצדק והשלום, לאור חזונם של   לאחר מכן באהארץ ייעשה לטובת כל תושביה. 
ל אזרחיה  שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכ תקיים  ם תושתת המדינה, והקביעה שהיא "נביאי ישראל, עליה

ומין;  גזע  דת,  הבדל  התוספת   בלי  היא  "לשון"  המילה  ותרבות".  חינוך  לשון,  מצפון,  דת,  חופש  תבטיח 
נציג )  גוריון הסכים להכניס, לפי הצעת אחד מחברי "מועצת העם"-היחידה לטקסט המקורי של ההכרזה שבן

להגן על מעמד השפה הערבית.מפא"י( זאת בצורך  לפי המוסכמות במסמכים  כי  יצוין    11, שנימק  "גזע", 
החלטת   )כולל  התקופה  האו   החלוקההנורמטיביים של  רחב,  (1947-ב  ם"של  באופן  פירושו,  השתייכות  , 

 .  תאו אתני תלאומי

זכויות אזרחי כחלק מההכרזה לא הסתפקו בכך שהם קבעו עיקרון כללי של  האולם מנסחי   "אני  -שוויון 
 לו פניה מיוחדת וישירה למיעוט הערבי בישראל.  ל מאמין" של המדינה. בהמשך הטקסט הם כ

לבני העם הערבי   -הדמים הנערכת עלינו זה חדשים  -גם בתוך התקפת  -"אנו קוראים  
אזרחות  ן המדינה על יסוד  יתושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבני

 מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים".

לא דוברי ערבית ולא  )"בני העם הערבי"  -לעוד לפני ה"שווה"(    מלאה"")"אזרחות מלאה ושווה"  
כלומר, מיעוט לאומי    –הרוב, אנשים בעלי זהות לאומית אחרת-בני דתות אחרות, אלא בני עם השונה מעם

גם מדינתם.   היא  "זכויות  -לערבי( פירושה שהמדינה, מרגע שהיא מוקמת,  להם  "דיירי משנה" שהוענקו 
ה ושווה. אמירה ברורה זו ביחס לציבור  אישיות" במדינה השייכת באופן בלעדי לעם אחר, אין אזרחות מלא

יש להניח שאמירה מפורשת זו  נדרשה,  .  בין שני העמים  מובנת מאליה בעיצומה של לחימה קשה  אינההערבי  

 
הוצאת    ,ישראל ומשפחת העמים: מדינת לאום יהודית וזכויות האדםאלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין,    ראו בעניין זה    10

 . 239  – 222, עמודים 2003אביב  -שוקן, ירושלים ותל
 , דברי מ. גרבובסקי,  14.5.1948אביב, ה' אייר תש"ח   תל, העם הישיבה השלישית של מועצת, ראו   11 

https://m.knesset.gov.il/About/History/Documents/CouncilConvergence3.pdf 
 (. 15בעמ'  )

https://m.knesset.gov.il/About/History/Documents/CouncilConvergence3.pdf
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שהמדינה היא במוצהר מדינה יהודית, משום שהקמתה הייתה פרויקט  דווקא משום  לדעת מנסחי ההכרזה,  
ל גם  נמשך  זה  שפרויקט  ומשום  יהודי,  ההמונית,  לאומי  היהודית  העלייה  באמצעות  המדינה  הקמת  אחר 

בהמשך הטקסט, "להתלכד    בפניה ישירה אליהם,  נקראים . יהודים אלה  ובאמצעות הקשר ליהודי התפוצות
ם הקריאה לערבים ליטול חלק  ג  .ין" כאן הוא במשמעות הרחבה"בנ-; ברור שהסביב הישוב בעליה ובבניין"

בבניין המדינה אינה מליצה גרידא, וגם לא המלצה תעסוקתית. צריך להבין אותה כאמירה רחבה יותר מאשר  
הישראלי.   למשק  לתרום  ובכך  לפרנסתם  לעבוד  עתידים  הערביים  שהאזרחים  הטריוויאלית  העובדה  ציון 

שמבחינת העם היהודי, זהו פרויקט    בו בזמן   -     משותףי  אזרחישראלי  פרויקט    הוא  מהרגע שהמדינה מוקמת, בניינה
ברור שיש מתח בין שני ההיבטים האלה של בניין המדינה, אבל מנסחי ההכרזה מדגישים את  יהודי חוצה גבולות.  
משום כך גם הדגש על "פיתוח הארץ לטובת כל תושביה" במקום כה בולט בהכרזה, מיד לאחר   מחויבותם לשניהם;

 ליטת העלייה. המחויבות לק

יש הטוענים שהאמירות בזכות השוויון האזרחי בהכרזה על הקמת המדינה נועדו בעיקרן לצאת ידי חובה כלפי הקהילה  
וויון זכויות מלא  ש  הבינלאומית, מאחר שהחלטת החלוקה דרשה משתי המדינות לאמץ חוקה דמוקרטית שתבטיח

ההכרזה.  .  מיעוטיםל מנסחי  עיני  לנגד  עמד  בוודאי  בינלאומית  לגיטימיות  להבטיח  זהאולם  הצורך  הייתה   לצורך 
משמעית, על "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור" לכל אזרחי המדינה "בלי הבדל דת -מספיקה האמירה הכללית, החד

 ( ומין"  שגזע  ל יצוין  בנוסף  חברתי",  "שוויון  פוליטי,    "מדיני",גם  הוא  כלומר  זה,  שמתחייב  בהקשר  למה  מעבר 
, בנוסף  ה הישירהיאת העובדה שמנסחי ההכרזה היו אנשי תנועת העבודה(. הפניבוודאי  משקף  בטקסטים כאלה, והוא  

"אזרחות מלאה ושווה" שלהם במדינה שבנייתה על  "בני העם הערבי" וההכרזה  -ללאמירה הכללית על שוויון זכויות,  
קמת כדי משקפת את ההכרה בכך שדווקא מדינה יהודית במוצהר, המו מקרית. נראה שהיא  נה  איהם נקראו ליטול חלק  

צריכה לומר במפורש, ולא רק במשתמע,    לתת עצמאות לעם היהודי תוך עימות קשה עם ערביי הארץ ועם מדינות ערב,
מרכזי בתנועה הציונית ה הערבים. לעתים נטען כי הזרם הכי לאחר הקמתה, היא רואה את עצמה גם כמדינתם של אזרחי

, או שהוא שאף, במסגרת  ראה בארץ ישראל כולה, ובוודאי במדינה היהודית העתידה, "קניין בלעדי" של העם היהודי
בהדגשה מה שנאמר,    12"הגמוניה" יהודית השוללת את השוויון האזרחי המלא של בני המיעוט הערבי. -מדינה זו, ל

 רבה, בהכרזה על הקמת המדינה סותר לחלוטין תפיסה כזאת. 

 

 זהות לאומית פרטיקולרית ואזרחות מכלילה בחוקות דמוקרטיות בנות זמננו   .4

אותן מדינות דמוקרטיות שמצאו לנכון לתת ביטוי מפורש לזיקה בין המדינה לבין עם  זמננו של  -חוקות בנות
הכרזת העצמאות הישראלית: ככל שהזהות הלאומית  ב  תהמשתקפהרוב מביאות לידי ביטוי אותה תפיסה  

גש גם, באותה נשימה,  ל האזרחים, מודגשת יותר, כך מודל משותפת, במוצהר, לכ  כאשר אין היא של המדינה,  
מאחר שהקביעה שהמדינה  המדינה היא גם מדינתם של האזרחים שאינם שייכים לעם הרוב.  העיקרון לפיו  

הרוב כולה להתפרש כאילו אין היא, משום כך, מדינתם של האזרחים השייכים למיעוט או  -" עםהיא "של
אופיין   על  מכריזות  שהן  בזמן  בו  להבהיר,  כאלה  לאום  מדינות  של  החוקות  נוהגות  במדינה,  למיעוטים 

  13. אומי, שאין זו הכוונההל

קביעות   בחוקותיהן  כוללות  ואינן  זו,  בדרך  הולכות  אינן  הדמוקרטיות  הלאום  מדינות  שמרבית  לומר  יש 
הרוב. אין פירוש הדבר שיש משהו נדיר ויוצא דופן במתכונת הבסיסית של מדינת  -םמפורשות בדבר זיקתן לע

זהו דווקא המצב הרגיל והרווח.  : אדרבה,  אזרחיםתרבותי שאינו משותף לכל ה-לאום שיש לה אופי לאומי
את זהותן הלאומית הפרטיקולרית בחוקה, במפורש  רוב המדינות האלה אינן מוצאות לנכון לציין    ואולם,  

הה לשם  ( זהרוב-עם)מצד אחד, במרבית המקרים, שמו המקובל שם העם  משתי סיבות.    , מן הסתם,וזאת
והמדינה, לש  הארץ  הרוכן  השפה  של  הלאומית  מה  או  הישראלי  -שמית,  למקרה  העברי -היהודי-בניגוד 

סמנטית.  מבחינה  יותר  הדרכים    המסובך  הן  בדבר השפה הרשמית,  ההוראה  וכן  המדינה,  עצם שמה של 
המקובלות ביותר לתת ביטוי לזהות הלאומית של המדינה בטקסט חוקתי. מצד שני, רוב המדינות מעדיפות  

שוניים בשטחן כמיעוטים לאומיים במלוא מובן המילה, כלומר קבוצות ל-לא להתייחס למיעוטים האתנו

 
צירת מעמדות שונים של  לי"  עת חיים גנז, הגשמת "הפירוש המדינתי למימוש זכות ההגדרה העצמית" מביאהדכך, למשל, ל 12

תרבותית הראשית שהמדינה שייכת לה, ואזרחים שהם דירי משנה בה. בשיח  -יכים לקבוצה האתנויאזרחים במדינה: אזרחים הש
הישראלי על יהודיותה של מדינת ישראל, וגם בשיח היהודי שקדם לכינון המדינה בציונות ומחוץ לה, מובלט תדיר עניין זה. מאז  

.  נטען כי התפיסה ההגמונית של זכות ההגדרה העצמית היהודית מוכרחה לגרום לחוסר שוויון כלפי ]הערבים[ראשית הציונות  
...  ה הערבית תהפוך לבעלת מעמד אזרחי נחות יכי האוכלוסי  [בימחי] הפירוש הנוכחי של הזכות להגדרה עצמית כזכות להגמוניה 

, הוצאת מולד, ירושלים  ציונות שוויוניתחיים גנז,  –נוכרים במולדתם"  פירוש הגמוני זה מחייב  את הפיכת הפלסטינים בישראל ל
עמוד  2013 מהפירוש  80,  יותר  מתון  אומנם  הוא  היהודית  העצמית  ההגדרה  זכות  של  ה"הגמוני"  הפירוש  גנז,  של  לשיטתו   .

   ה"קנייני", והוא מאפשר הענקת זכויות אזרח מסוימות לערבים, אבל הוא מונע שוויון אזרחי מלא. 
 עם הטקסט.   37באסופה זו, הערה   שני יובל ראו בעניין זה מאמרו של 13
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בקבוצות לראות  . תחת זאת, מעדיפות מדינות אלה  שלהם שונה מזו של הרובהלאומית  אזרחית שהזהות  
.  אחד, יחד עם הרובאזרחי  -כללעם או לאום  משנה של  -מעוטים אתניים ותרבותיים שהם מרכיביהמיעוט  

ניתן   זה,  ככללבמצב  המדינה  של  הלאומית  הזהות  את  להבדיל  -להגדיר  אזרחית",  )"לאומיות  אזרחית 
מ"אתנית", לפי מינוח רווח( והעיקרון של הגדרה עצמית לאומית מתלכד עם העיקרון הדמוקרטי של ריבונות  

ש  וברא  -   של הרוב  עם זאת, זהותה של המדינה אינה "ניטרלית" כלל בין הרוב והמיעוט, ותרבותו  14העם.
  15מטביעה את חותמה על המדינה כולה.   -ובראשונה שפתו 

ן היא "מדינת העם היוני", וגם אילו אמרה זאת, קביעה זו כשלעצמה ו ון אינה אומרת שיווכך, למשל, חוקת י 
כים לעם היוני, , כל אזרחי הרפובליקה היונית שיירשמילא הייתה קביעה זהותית  "פרטיקולרית": באופן  

הוא נחשב למיעוט דתי בלבד. ואולם לא זו בלבד שהשפה היונית    שרשמיתלרבות המיעוט הטורקי המוסלמי,  
נית בעולם, אלא שהיא גם  והיו   לפזורהרשמית, והחוקה גם כוללת הוראה בדבר זיקה רשמית  היא השפה ה

)כך גם   אורתודוקסית, והיא נפתחת במלים "בשם השילוש הקדוש"-מעניקה מעמד ממלכתי לכנסיה היונית 
אירלנד( שנטען  בניגוד  .  חוקת  אינן למה  מעטות  לא  דמוקרטיות  מדינות  של  חוקותיהן  קרובות,    לעתים 

לכנסיה  או לאומי  מעמד רשמי  . כך, למשל, מעניקות החוקות של דנמרק ושל נורבגיה   ניטרליות בתחום הדת
כחלק מהמסורת הלאומית בארצות אלה )כמובן, לצד הוראות חוקתיות המבטיחות חופש דת לכל  הלותרנית  

אורתודוקסית חזק   -יוניתביוון, הקשר בין התרבות הלאומית לבין הכניסיה ה  16ושוויון מלא ללא הבדל דת(. 
לידי ביטוי מלא  הלאומי    יהאופיבמיוחד.   כמיעוט    –הפרטיקולרי של המדינה בא  מבלי להכיר בטורקים 

מובן מאליו שחוקת יוון כוללת גם הוראה בדבר שוויון בין כל האזרחים. בלי הוראה כזאת אין חוקה  לאומי.  
 דמוקרטית.  -דמוקרטית מודרנית, וספק אם יש חוקה לא

ן רחוקה מדגם הלאומיות האזרחית נוסח צרפת, הבנויה על  ואזרחית לכאורה הקיימת ביו-הכללהלאומיות  
שהיום המרחק בינה    -   . הדגם הצרפתי מבוסס על ההנחה  זהות מלאה בין לאומיות ואזרחותהעיקרון של  

ניכר-לבין המציאות החברתית הוא  ישו-לפיה העם הצרפתי הכלל  -  תרבותית  גם  הוא  לאומיותאזרחי  - ת 
היא   של זהות זו, לצד השפה הצרפתית,  אחד מיסודותיה .  כל האזרחים זהות משותפתלתרבותית המעיקה  

ברור   )שהיום  ליוהחילוניות  שמשותף  מה  האזרחים(.  קבוצות  לכל  משותף  תרבותי  בסיס  היא  ן  ושאין 
חוקתה(   )לפי  הלאומי,  סימן  ש האורתודוקסית  דגלה  על  מתנוסס  שבשני  הצלב  הוא  החילונית  ולצרפת 

 המדינה אינה יכולה להכיר בקיומם של מיעוטים לאומיים. המקרים, 

מספ זאת,  באירופה    רכנגד  הפוסט  –מדינות  אירופה  במזרח  חדשות"  "דמוקרטיות    – קומוניסטית  -כולן 
בקיומן  הר,  הרב, תוך שהן מכירות, במוצ-לציין במפורש את הזיקה הרשמית בין המדינה לבין לאום  החליטו  

האזרחים ציבור  בקרב  שונות  לאומיות  זהויות  בד .  של  מדובר  לא  אומנם  כי  לציין  ויש  ת  יקו תמוקרטיות 
בשל רצונן להשתלב במועצת אירופה ובאיחוד האירופי, ניסחו מדינות אלה את חוקותיהן  ומבוססות, ואולם,  

יחים" אלה היו אמורים לספק, . "משגאירופייםהוסדות המכשרות" מטעם  שגיחי תחת עינם הפקוחה של "מ
סיפקו,   עומדות  ואכן  ותיקונים,  הערות  לאחר  לעתים  לבסוף,  שאושרו  כפי  אלה,  שחוקות  לכך  אישור 

 בסטנדרטים האירופיים הנוכחים של דמוקרטיה, זכויות אדם וזכויות מיעוטים 

בעלת היסטוריה ארוכה, קרובה   קרואטיה. זוהי מדינת לאוםהחוקה של    לחוקה מסוג זה היאדוגמה מובהקת  
באמירה   חשיבות  ראתה  זו  מדינה  הלאומית.  הזהות  חשיבות  על  ועמידה  לאומיים  מאבקים  של  ורחוקה, 

תוך הכרה בכך שציבור האזרחים שלה    –עם הקרואטי  של הלאומית  מפורשת שהוא מגלמת את עצמאותו  
לאחר שהוא מציג את הנרטיב ההיסטורי  לפיכך קובע המבוא לחוקה הקרואטית,    ל גם מיעוטים לאומיים.ל כו

  :, כי הרפובליקה הקרואטיתשל העם הקרואטי לעצמאות לאומית הקרואטי בדבר שאיפתו עתיקת הימין

בני המיעוטים  טית  הקרוא   האומההלאומית של  מוקמת כמדינתה  " ומדינתם של 
צ'הלאומיים סרבים,  ס :  ]ועוד ו לכים,  גרמנים  יהודים  הונגרים,  איטלקים,    בקים, 

 
 באסופה זו. שני  ובלשל יראו בעניין זה מאמרו   14
לעיל(, סידורים כאלה מתאימים לפירוש "הגמוני" של זכות ההגדרה העצמית הלאומית, בעוד    12לדעת חיים גנז )ראו הערה   15

דו סידורים  מחייב  בו,  דוגל  שהוא  זו,  לזכות  ה"שוויוני"  רב  -שהפירוש  מיעוטים  - או  בה  שיש  מדינה  בכל  )אתניים(  לאומיים 
 משמעותיים, במטרה להבטיח את ההגדרה העצמית גם לרוב וגם למיעוטים.  

זה   16 בעניין   ,God and Religion in Modern Democratic Constitutions", in Alexander Yakobson":  ראו 
Anita Shapira, Yedidia Z. Stern and Alexander Yakobson (eds), The Nation State and Religion, The 
Resurgence of Faith ( Volume 2 of Contemporary Challenges to the Nation State: Global and Israeli 

Perspectives), Sussex Academic Press, Sussex, 2013, 1 – 13 .   
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[ ושאר האזרחים, אשרה להם מובטח  22  –ל  ושל קבוצות; בסך הכארוכה  שורה  
 שוויון זכויות עם בני הלאום הקרואטי".  

)בלי "לאומית"( של בני   מדינתםו האומה הקרואטיתשל  הלאומיתמדינתה שהמדינה היא לכך יש לשים לב 
שניתן לשייך אותם  לאומית  -אתנושלא נמצאה אף קבוצה  אלה  המיעוטים הלאומיים ושל שאר האזרחים )

. זוהי מדינת לאום קרואטית ולא  אליה(. כלומר, הזהות הלאומית של המדינה היא קרואטית וקרואטית בלבד
רב המוזכרו -מדינה  הלאומיות  הקבוצות  ריבוי  למרות  )לאומית,  הקרות  שהפרלמנט  היהודים,  אטי  לרבות 
בו בזמן, מבחינה    .ים עם או רק עדה דתית(ובשאלה אם הם מהו   –או הידוע לשמצה    –יכוח הידוע  והכריע בו

אזרחיהאז כל  של  מדינתם  זוהי  ופרטיםרחית,  קבוצות  הארוכה,   .,  המיעוטים  גם  ברור שרשימת  הכוללת 
את האינקלוסיביות של הרפובליקה הקרואטית, ובו בזמן    ,מצד אחד  להדגיש,  נועדהקבוצות קטנות מאוד,  

בחוקה   2הארוכה רק מבליטה אותה. סעיף  ת המיעוטים  רשימ, שהאומה הקרואטיתאת המרכזיות של    –
ם חופשיים ושווים"  ם ושייך לעם כקהילה של אזרחיעברפובליקה של קרואטיה נובע מהקובע ש"השלטון  

אזרחי ואינו  -ן הכללבהוא עם במו  מוסדות השלטון, כלומר, העם שהוא הריבון במדינה, זה שבוחר את    –
מכריז על שוויון זכויות אזרחי כאחד    3סעיף  .  )"האומה הקרואטית"(  לאומי- הרוב הקרואטי האתנו-הה לעםז

קובע שכל אדם  , בפרק העסוק בזכויות האדם,  14ף  מהעקרונות היסוד של הסדר החוקתי הקרואטי, וסעי
הי בין  הבדל,  ללא  אלה  מזכויות  אתני.  תייהנה  ומוצא  לאום  גזע,  דת,  ספציפי י מתי  15סעיף  ר,  באופן  חס 

יון אזרחי וזכויות לשוניות ותרבותיות. לצד כל זאת, ישנה התייחסות  ולמיעוטים הלאומיים, ומבטיח להם שו
לאומית הקרואטית )"לחלקים מהאומה הקרואטית  -נות נה עם התפוצה האמאוד לקשר של המדי  מודגשת

, סמלי המדינה הם  (10סעיף    –   "ובטח דאגה מיוחדת והגנה מצד הרפובליקה הקרואטיתתבמדינות אחרות  
 (.  12- ו 11הסמלים הלאומיים הקרואטיים, והשפה הקרואטית היא השפה הרשמית )סעיפים 

לתה "בהתחשב במסורת הממלכתית של העם הסרבי ובשוויון של כל  המבוא לחוקה הסרבית מכריז על קב
האזרחים והקהילות האתניות בסרביה", והסעיף הראשון קובע ש"הרפובליקה של סרביה היא מדינת העם  

ים בה, המבוססת על שלטון החוק וצדק חברתי, עקרונות הדמוקרטיה האזרחית,  יהסרבי וכל האזרחים הח 
 יבות לעקרונות וערכים אירופיים".  עוטים, ומחוהאדם וזכויות המיזכויות 

  של חוקתה )לאחר שהסעיפים הקודמים הכריזו עליה כרפובליקה דמוקרטית וסוציאלית  3לפי סעיף    ,סלובניה
ניתנת להפקעה של האומה  -( היא "מדינת כל אזרחיה המבוססת על זכותה הפרמננטית והבלתיוכמדינת חוק

עם היא  לחוקה,  המבוא  לפי  הסלובנית,  האומה  עצמית".  להגדרה  עם -הסלובנית  הסלובנית,  דובר  הרוב 
את   מבטיחה החוקהובמקביל ולכך    -היסטוריה של מאבקיו לשמירת שפתו ותרבותו ושאיפתו לעצמאות  

. גם בסרביה וגם בסלובניה החוקה מבטחיה שוויון זכויות  (64-ו  61)סעיפים    ות המיעוטים הלאומייםזכוי 
אזרחי וזכויות תרבותיות למיעוטים, קובעת את שפת הרוב כשפה רשמית ואת הסמלים הלאומיים של הרוב  

 .לאומית-כסמלי המדינה, ומזכירה את  זיקתה של המדינה לפזורה אתנו

מדבר בשם "אנחנו,  לת את הביטוי "מדינתו של העם הסלובקי" אולם המבוא לחוקה  לנה כו בקיה איוחוקת סל
, תוך אזכור השפה, התרבות והיסטוריה של השאיפה  לאומי- תנוא  סלובקי "אנחנו"  זהו האומה הסלובקית".  

נציגי   עם  "יחד  החוקה  את  מקבל  הוא  לבדו.  פועל  אינו  זה  "אנחנו"  אולם  הרוב,  של  לאומית  לעצמאות 
, מקור הריבונות הוא אזרחי סלובקיה  2המעוטים הלאומיים והקבוצות האתניות" של סלובקיה. לפי סעיף  

דוגמאות קודמות בין צביון  ההוראות המפורטות של החוקה כוללת את האיזון המוכר לנו מ.  )ולא "האומה"(
 )לרבות קשר עם פזורה(  לבין שוויון אזרחי כולל.  לאומי פרטיקולרי 

חוקה חדשה, במקום חוקה ליברלית     2011ת  שנמנית של אורבן בהונגריה, שהעבירה בוהממשלה הלאאפילו  
זמנית,   בו  לומר,  מבלי  פרטיקולרית  לאומיות  זהות  למדינה  לקבוע  שאפשר  חשבה  לא  לה,  שקדמה  יותר 

ה  חוגג בכל צורה אפשרית את זהות  נפרד מהמדינה. המבוא לחוקה-וטים הלאומיים הם חלק בלתישהמיע
גם הונגרים אתניים ממחוץ  , במוצהר,  תלהלאומית הייחודית של הונגריה ואת אחדות האומה ההונגרית הכול

ל  הישראלי  לגבולותיה, באופן שמנסחי חוק הלאום  יכולים רק  בין היתר הוא כולהתהיו  בו:  שורה    ל קנא 
מבוא, כי "אנחנו מכריזים  הונגרית" גאים בהם. יחד עם זאת קובע ההארוכה של דברים ש"אנחנו, בני האומה  

נפרד  -גריה הם חלק מהקהילה הפוליטית ההונגרית וחלק בלתיונם אתנו בהי כי בני המיעוטים הלאומיים החי
( - מוגדרת באופן אתנוההונגרית  דווקא משום שהאומה    (. constituent parts of the Stateמהמדינה 

- יש צורך להגדיש שהמיעוטים הלאומיים הם חלק מה  ואינה זהה לכלל ציבור האזרחים,   אומי ותרבותיל
הרשימה המקובלת של זכויות  , כחלק משל החוקה  15סעיף  בנפרד מכך מונה    ."קהילה הפוליטית ההונגרית"

 י או אתני  מאת שוויון הזכויות בלי הבדל )בין ההיתר( דת, גזע ומוצא לאוהפרט, 
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 סיכום .5

במשתמע, שבני המיעוט הערבי,  או  כל הצעה שהייתה אומרת, במפורש    חוק הלאום הישראלי דחומנסחי  
הניסוח  נפרד מהמדינה.  -ישראלית וחלק בלתייהודיים, הם חלק מהקהילה הפוליטית ה-האזרחים הלא  לוכל 

שוויון  הגדרת ישראל כ"מדינת הלאום של העם היהודי המקיימת  –ידי הקואליציה -של בני בגין שנדחה על
היה גרסה מתונה של הניסוחים המקבלים בחוקות של מדינות לאום דמוקרטיות. אילו    –זכויות לאזרחיה"  

וסרביה, היא הייתה מגדירה את    הרצתה ישראל להידמות בנושא זה למדינות לאום מובהקות כמו קרואטי
ת עקרון השוויון האזרחי  וקובעת בנפרד מכך א – עצמה כמדינת הלאום של העם היהודי ומדינת כל אזרחיה 

בפרק הדן בזכויות האדם והאזרח. ניתן לטעון שהשימוש שעשה עזמי בשארה במונח "מדינת כל אזרחיה"  
כדי לשלול את זכותו של העם היהודי למדינה משלו מקשה, במציאות הפוליטית הישראלית, על אימוצו של  

ע כחלק מהגדרת  צעות עקרון השוויון המופיזה. הנוסח שהציע בני בגין יכול להיחשב למבטא, באמביטוי  
 את הרעיון שאין בישראל שום אזרח שהמדינה איננה גם מדינתו.  המדינה, 

צריך כמובן להשוות את  בעולם הדמוקרטי.    ורע  חחוק הלאום כפי שהתקבל הוא טקסט חוקתי שאין לו א
  עם )לרבות עקרון השוויון(, אלא    המקובליםחוק הלאום לא עם טקסט מלא של חוקה כלשהי, על כל סעיפיה  

סעיפים   דמוקרטיותאותם  חוקות  בין    של  עצום  הבדל  יש  לעיל,  שראינו  כפי  הלאומית.  בזהות  העוסקים 
 לבין חוק הלאום הישראלי.  סעיפים אלה 

בוחנים את כל מערכת חוקי היסוד של ישראל, צריך לציין שהשוויון אינו מופיע במפורש גם בחוק   כאשר
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אומנם בית המשפט העליון פירש את כבוד האדם    – וסק בזכויות הפרט  הע
  –   הוא נורמה חוקתית בישראל  וויון  ל גם את איסור האפליה מטעמיה דת ולאום, ומשום כך עקרון השלככו 

ויון במערכת  ו ון הש. אולם אין לקבל את המצב בו הבסיס היחיד לעקרהודות לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו
ידי אותם חוגים שסירבו -שבית המשפט גם מותקף עליה, על)החוקתית של ישראל הוא פרשנות משפטית  

בזכויות האדם  (לכלול  את השוויון האזרחי בחוק הלאום בזכויות של אזרחי    -  לחוק העוסק  לאו דווקא 
רק משפטיישראל.   ולא  חינוכי  ערך  להיות  האמורה  הישראלית,  דחית  האזרחות  מופיעה, בעקבות  אינה   ,

הניסוח שהציע בני בגין, בתעודת הזהות החוקתית של המדינה )למרות שאפליה בין אזרחים תיפסל בבית  
 משפט בעילה של פגיעה בכבוד האדם(.    

ובראשם   פגמים,  של  שורה  עוד  יש  שאושר  כפי  הלאום  הערבית,   –לחוק  השפה  במעמד  סמלית  פגיעה 
נהנתה ממנו    שהשפה הערביתמעמד  . זהו  ב'(   4)סעיף    להכיר בה כשפה רשמית שניהשמנסחי החוק סרבו  

במשך עשרות שנים, כאשר פסיקת בג"צ מכירה גם במעמד זה וגם במעמד הבכיר של העברית במדינה יהודית  
ודמוקרטית. מאחר שנוספה לחוק הוראה לפיה אין בו כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית עד 

ודווקא   יוזמי החוק,    תועלת מעשית לשיטת-כלומר, חסרת  –, הפגיעה היא סמלית בלבד  ג'(  4סעיף  ) עתה
שהדריכה  אולם הסירוב לכלול את עקרון השוויון מבטא את ליבה של התפיסה  מכוערת במיוחד.    -משום כך  

יקה מתקנת, משמעי, בלי גמגום, מתפיסה זו ולפעול למען חק-החובה להתנער באופן חד  את מנסחי החוק.
משמעי ובלי גמגום בזכותו של העם היהודי למדינה  -מוטלת בראש ובראשונה על אלה התומכים באופן חד

 משלו, ובכך שזכות זו תקבל את הביטוי הראוי לה בחוקי היסוד של מדינת ישראל.  

 

 


