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 הכנסת תגובה מטעם

את מתכבדת הכנסת להגיש  , לבקשות להארכת מועד,16.9.2020כב' הנשיאה חיות, מיום בהתאם להחלטת 

 ה לעתירות שבפנינו, כדלקמן:תתגוב

 פתח דבר

ידי עותרים המייצגים חלקים שונים בחברה הישראלית, -עשרה עתירות, אשר הוגשו על-בפנינו חמש .1

לפיו בית המשפט הנכבד יכריז על  - החוקתי הישראליחסר תקדים במשפט  -במסגרתן התבקש סעד 

יסוד: -חוקשל העם היהודי )להלן: מדינת הלאום  –ישראל  יסוד:-בטלות )מלאה או חלקית( של חוק

 נפלו בונטען כי הפגמים החוקתיים אשר . זאת, נוכח 2018אשר אושר בכנסת בחודש אפריל , (הלאום

 ומשום שהוא לכאורה נוגד את ערכי היסוד של השיטה. 

 .1מש/מדינת הלאום של העם היהודי, כפי שפורסם ברשומות, מצורף ומסומן  -יסוד: ישראל -העתק חוק

כבר בפתח הדברים ייאמר, כי לעמדת הכנסת, בהתאם למשפט החוקתי הישראלי, אין לבית המשפט  .2

יסוד: -ת חוקתית מהותית על חוקי יסוד בכלל, ועל חוקהנכבד מקור סמכות להפעלת ביקורת שיפוטי

  .הלאום, בפרט
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הן את תוכנם של  –במקומה ולקבוע  "לנעלי הכנסתלהיכנס "מתבקש במקרה זה בית המשפט הנכבד 

, וכן את סמכותו להפעיל ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, שאף עקרונות היסוד והן את מעמדם הנצחי

לפגיעה תוביל לפיכך, קבלת טענת העותרים לא במפורש ולא במשתמע.  -היא אינה מעוגנת בחוקי היסוד 

, והיא עומדת בסתירה לתשתית המשפטית שעל קשה בעקרון הפרדת הרשויות ובעקרון שלטון החוק

 שפט להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית על חוקים "רגילים" של הכנסת.של בית המעוגנה סמכותו בסיסה 

כדי לשנות הלאום  יסוד:-משאין בחוק -אף כי לעמדת הכנסת יש לדחות את טענות העותרים לפיכך, 

את אופייה של המדינה כמדינה "יהודית ודמוקרטית", אין היא סבורה שיש לבחון טענות אלה לגופן, 

 .על הסף עוד בשלב מקדמי יותר משדין העתירות להידחות

בליבת כלל העתירות שבפנינו עומדת טענה מרחיקת לכת ביותר, לפיה חוק יסוד שהתקבל על ידי הכנסת,  .3

חוקתיים, וזאת למרות -בכובעה כרשות מכוננת, יכול לעמוד לביקורת חוקתית מכוח עקרונות כלליים על

סוד לעניין זה. אין לקבל טענה זו, משהיא נוגדת שהתקבל ברוב הדרוש ובהתאם לכללים שנקבעו בחוקי הי

 את המבנה של המשפט החוקתי הישראלי. 

כידוע, כאשר בית משפט מבקש לבטל חקיקה ראשית של הרשות המחוקקת, הוא עושה כן כדי ליישם את 

ידי העם -דברה של הרשות המכוננת, והכרעתו מבוססת על הלגיטימציה הדמוקרטית שניתנה לכנסת, על

כפי שהסביר כב' הנשיא היא מממשת בכובעה כ"רשות מכוננת". , אשר אותה ריבון, לחוקק חוקי יסודה -

)להלן:  (1997) 389, 317 (4, פ"ד נא)לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר 1715/97ברק בבג"ץ 

"בבטלו חקיקה ראשית, השופט מסכל את רצון המחוקק. הצידוק לכך הוא (, מנהלי ההשקעותעניין 

 ."חוקיות, -על-בכפיפותו של המחוקק להוראות חוקתיות

)להבדיל מהפעלת ביקורת שיפוטית  ביקורת שיפוטית על חוקי היסודבמסגרת הפעלת ברם, לעומת זאת,  .4

חוקתיים, אשר נטען כי הם מצויים -ין עקרונות עלעל חקיקה ראשית(, נבחן היחס בין חוק היסוד לב

במעמד נורמטיבי גבוה יותר ושהם "נצחיים", ועל כן הרשות המכוננת אינה יכולה לסתור או לשנות אותם. 

, וגם אם ותוכנם אינו ידוע חוקתיים הנטענים, אינם מעוגנים בחוקי היסוד עצמם-ויודגש, העקרונות העל

וננת לא הציבה אותם במעמד נורמטיבי עליון לחוקי יסוד אחרים, וכל שכן הם מעוגנים בהם, הרשות המכ

 לא במפורש ולא במשתמע.  -לא במעמד "נצחי" 

, כפי שהובאה בפני בית המשפט הנכבד במספר הליכים, העמדה המסורתית של הכנסתנוכח האמור,  .5

שיפוטית על חוקי להפעלת ביקורת משפט החוקתי היא כי אין לבית המשפט הנכבד מקור סמכות ב

לא  ,חוקתיים על בסיסם מתבקשת הפעלת הביקורת השיפוטית-משום שהעקרונות העל ,זאת. יסוד

ידי הרשות המכוננת ואף לא עוגנה סמכותו של בית המשפט הנכבד לבטל חוקי יסוד מכוחם. -נקבעו על

, )כולו או חלקו( ביטול חסר תקדים של חוק יסוד - בחינת הסעד שהתבקש בעתירות דנןמלפיכך, כבר 

 .יש לדחות את העתירות שבפנינו על הסף

גם העותרים אינם מבססים את עתירותיהם על דוקטרינות שיש להן אחיזה במשפט החוקתי : זאת ועוד .6

, דוקטרינה פסיקתית המיושמת לראשונה, אלא מבקשים הם שבית המשפט הנכבד יאמץ, הישראלי

"דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי", אשר מכוחה  - פתחותתמ מדינות דמוקרטיותקטן של במספר 

הכירו בתי המשפט באותן המדינות בסמכותם לבטל תיקונים לחוקה. לטענת העותרים, יישום דוקטרינה 

 הלאום.  :יסוד-זו על ענייננו, מבסס עילה להתערבות שיפוטית בחוק



3 
 

קון החוקתי הלא חוקתי בישראל, לא ניתן לאמץ את דוקטרינת התיכפי שיפורט להלן, לעמדת הכנסת, 

 נוכח חוסר הלימתה למשפט החוקתי הישראלי:

, בחינה השוואתית של יישום הדוקטרינה במדינות דמוקרטיות בעולם מעלה כי היא אינה ראשית .7

מהמשפט  תמהותיאשר אימצו אותה, משפטן החוקתי שונה המעטות מדינות בדוקטרינה מקובלת, ואף 

 החוקתי הישראלי, באופן אשר אינו מאפשר לגזור מהן גזירה שווה לענייננו. 

במפורש את תחולת  דחובמספר מדינות דמוקרטיות )למשל, ארה"ב, צרפת ואירלנד( בתי המשפט 

הדוקטרינה, וזאת נוכח העדר הוראה מפורשת בחוקה המסמיכה את בית המשפט להפעיל ביקורת 

תית על התיקונים לחוקה. גם המדינות אשר בתי המשפט שלהן הכירו בתחולת שיפוטית חוקתית מהו

עצמה  בחוקה, קרי: הוראות אשר פסקאות נצחיותכוללת שחוקתן הדוקטרינה לגביהן, הן בעיקרן מדינות 

בתי המשפט הכירו בסמכותם להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית במדינות אלה, . שלא ניתן לשנותןנקבע 

על בסיס וזאת זו לא עוגנה במפורש בחוקה, סמכות חוקה, וזאת על אף של הפרלמנט בשעל תיקונים 

כלומר, בחינת היחס שבין התיקון לחוקה לבין אותן פסקאות  –המדרג הנורמטיבי שנקבע בחוקה עצמה 

 נצחיות. 

 בקרב המדינות בעולם המיישמותדוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי ל יישום זהו האופן השכיח ש

אינם  בישראל משחוקי היסוד -, וכבר בכך יש כדי להוביל למסקנה שהיא אינה מתאימה לישראל אותה

 על כך אין חולק. נדמה שכוללים פסקאות נצחיות, ו

ומספרן מצומצם ביותר )הודו, בנגלדש, סלובקיה ומספר מדינות  ,מדינות דמוקרטיותיש גם אכן, מספר  .8

הדוקטרינה גם בהעדר הוראות נצחיות בחוקתן, מכוח דוקטרינה הכירו בתחולה של ש, נוספות באסיה(

המכונה "דוקטרינת המבנה הבסיסי". דוקטרינה זו מאפשרת ביטול תיקונים חוקתיים המבקשים לשנות 

בעיקר את "המבנה הבסיסי" של החוקה. ואולם, גם המבנה החוקתי של מדינות אלה שונה מישראל, 

מלאכת הרכבת החוקה בישראל טרם הושלמה, וממילא יש זאת, לעומת . שלמהמשום שיש בהן חוקה 

יסוד: החקיקה גם לא הוסדרה -קושי מובנה לעמוד על "המבנה הבסיסי" שלה. כמו כן, בהעדר חוק

-מערכת היחסים שבין הרשות השופטת לבין הרשות המחוקקת )וכל שכן הרשות המכוננת(. שוני חוקתי

 בסיסי" אינה מתאימה לאימוץ בישראל. זה מלמד שגם דוקטרינת "המבנה ה מבני

גם מפסיקתו של בית המשפט הנכבד לאורך השנים עולה בבירור כי דוקטרינת התיקון החוקתי , שנית .9

בשל הנסיבות או דוקטרינת המבנה הבסיסי, אינן רלוונטית במישור המושגי להחלה, הלא חוקתי 

דחה, פעם אחר פעם, עתירות אשר ביקשו הנכבד . בית המשפט הייחודיות של המשפט החוקתי הישראלי

, ועמד על הקשיים העיוניים דוקטרינות אלהמכוח  לביקורת שיפוטית על חוקי יסודלהכיר בסמכותו 

ואף בישראל. אמנם חלק משופטי בית המשפט העלו אפשרות מושגית, ההצעות לאימוצן העומדים בבסיס 

שבהם התיקון החוקתי  קיצוניים ביותרבמקרים , לקיומה של ביקורת שיפוטית זאת מבלי להכריע בדבר

אך גם  ,של זהותה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית במאפיינים הגרעינייםשולל או פוגע מהותית 

 אגב אלה אין כדי לסייע לעותרים: באמרות

צק יסוד: הלאום הוא חוק יסוד תשתיתי, המעגן במישור החוקתי את זהותה היהודית של המדינה ויו-חוק .10

יסוד: הלאום איננו "תיקון חוקתי", וזאת משום שהוא אינו -חוקלזהות זו תוכן עקרוני קונקרטי. משכך, 

חוקה היסוד: הלאום הוא בגדר פרק נוסף במלאכת הרכבתה של -"מתקן" רכיב קיים בחוקה. חוק

והדמוקרטיים זאת, בדומה לפרקים האחרים של "החוקה" אשר עיגנו את היסודות המשטריים  .עצמה

  של המדינה.
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יצירת פרק נוסף בחוקה הישראלית שעודנה  -סיווגו כ"תיקון" חוטא לפועלו החוקתי הממשי  מכאן, כי

מתהווה. מבחינה זו, אין לראות בו "תיקון חוקתי" הן משום שהרישא )'תיקון'( אינה מתגשמת והן משום 

  שהסיפא )'חוקה'( טרם התגשמה במלואה.

הרכיב השני , גם לא מתמלא חוק יסוד העונה לגדרו של "תיקון חוקתי"יתרה מכך, לא רק שאין בפנינו 

בית המשפט עמד לא אחת על כך שאחד היסודות הגרעיניים  "לא חוקתי".היות חוק היסוד בדוקטרינה, 

לאום של של המדינה שהרשות המכוננת אינה מוסמכת )אולי( לסטות מהם, הוא היות המדינה מדינת ה

העם היהודי. מאחר שבפנינו חוק יסוד שכל תכליתו לעשות קונקרטיזציה לאחד מאותם עקרונות יסוד 

יש כשל לוגי בעצם הניסיון לטעון כי חוק יסוד זה סותר את  -אופייה היהודי של המדינה  -גרעיניים 

פים" של יאמות הסמשמדובר בחוק יסוד המגדיר את "עקרונות היסוד של השיטה שהוא עצמו הגדירן. 

ביסודותיה של המדינה מיום הקמתה, לא ניתן בד בבד גם לראותו ככזה והמוכרים הערכים המקובלים 

  פים.יאת אותם הס "מזעזע"אשר 

הדברים אמורים במיוחד משמדובר בחוק יסוד המבקש, כאמור, לעגן ברמה החוקתית ערכים לאומיים 

 אשר מלווים את מדינת ישראל משחר הקמתה, ועוד קודם לכן מראשית התנועה הציונית. 

אינה מתאימה כעניין מושגי  , אף היאיסוד: הלאום אל מול הזהות "הדמוקרטית" של המדינה-בחינת חוק .11

פי הגישה המזהה במשפט -גם על, שכן ות דרך הפריזמה של דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתילהיעש

 –הזהויות של המדינה מוכרות שתי החוקתי הישראלי עקרונות יסוד של השיטה מהם לא ניתן לסטות, 

 היהודית והדמוקרטית, מבלי שנטען כי עקרונות היסוד עצמם מבססים מתווה ברור ליישוב המתח בין

 זהויות אלו. 

יסוד: הלאום מגדיר את המאפיינים הזהותיים של המדינה כמדינה יהודית, לצד הזהות -כאמור, חוק

ברמת הפשטה גבוהה,  זאתה שהדמוקרטית של המדינה אשר מעוגנת בחוקי היסוד אחרים, אך הוא עו

יש ליישב בין הזהויות השונות של המדינה. על כן, בניגוד לטענות העותרים, כיצד ובמפורש נמנע מלהכריע 

יסוד: הלאום כדי לשנות את המשוואה בדבר היותה של המדינה "מדינה יהודית ודמוקרטית", -אין בחוק

במדרג נורמטיבי  –הזהות היהודית והזהות הדמוקרטית  –אלא יש בו כדי להציב את שני צדי משוואה זו 

יסוד: הלאום, אינו יכול -ם מטעם זה העיגון החוקתי של המאפיינים היהודיים של המדינה בחוקשווה. ג

של  כעניין מושגי להיחשב ככזה הנוגד את עקרונות היסוד של השיטה או כשולל את זהותה הדמוקרטית

 . המדינה

עמד גם עליהם הנה כי כן, הקשיים העיוניים העומדים בבסיס דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי,  .12

ליישם אותה על חוק יסוד תשתיתי וחדש, דוגמת בניסיון בית המשפט בפסיקתו, מתעצמים עוד יותר 

 . למשפט החוקתי הישראלי ה של הדוקטרינהיסוד: הלאום, ומחדדים את חוסר הלימת-חוק

יסוד: הלאום -תטען הכנסת כי גם בחינת טענות העותרים לגופן מעלה כי חוקהרבה למעלה מן הצורך,  .13

אינו פוגע בערכי היסוד של השיטה ובמאפיינים הדמוקרטיים של המדינה, בוודאי שלא באופן קשה 

 במבט המתמקד בהוראותיו השונות.  הןבמבט כולל על חוק היסוד, ו הןוזאת  –ומהותי 

כפי שעולה  -ופן מהותי או שולל, את הזכות לשוויון, וזו אינה תכליתו יסוד: הלאום אינו פוגע בא-חוק

יהודית -יסוד: הלאום עוסק רק בזהותה הלאומית-הן מלשונו והן מההיסטוריה החקיקתית שלו. חוק

של המדינה. לא רק שחוק היסוד אינו מקנה זכויות אישיות )ליהודים ושאינם יהודים(, הוא מניח קיומן 
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כפועל יוצא מ"זהותה הדמוקרטית" של המדינה, אשר באה לידי ביטוי בחוקי יסוד  של זכויות כאלה

  .ובפסיקתו של בית המשפט הנכבד םאחרי

ודוק, הערכים הלאומיים של המדינה, ככל ערכים, אינם מוחלטים, והם נמצאים במתח מתמיד מול  .14

ן, אשר עמדה על המתח המובנה ערכים, זכויות ואינטרסים אחרים. ראו לעניין זה את דברי פרופ' גביזו

 :לאום דמוקרטיתהגלום במדינת 

"הטענה... היא זו האומרת שמדינת יהודית אינה יכולה, באופן עקרוני, לכבד את זכויות 
האדם של כל תושביה, ובעיקר של הלא יהודים שבהם. מכיוון שכך אף מדינת ישראל 

יים הייחודיים. אלא שהיחס בשטח שיש בו רוב יהודי חייבת להתנער ממאפייניה היהוד
בין מדינות לאום ובין זכויות האדם של תושביהן )וכן בין דמוקרטיה לזכויות אדם( הוא 
יחס מורכב וחשוב, והוא פועל הרבה מעבר לטענה מקדמית נגד אפשרות הצדקתה של 

 מדינת לאום יהודית... 

אין כמעט מטרה ראויה שאפשר לקדם אותה באופן מלא בלי להגביל חירות או לפגוע 
בהיקף מלא של זכות זו או אחרת. אין כמעט זכויות שההגנה עליהן היא מוחלטת. לפיכך 

החלטות רבות על מדיניות כרוכה באיזון ובשקלול של תוצאותיהן. 

."...  

גביזון "הרהורים על המשמעות ועל ההשלכות של 'יהודית' בביטוי 'מדינה יהודית  רות)
)אביעזר  107 דמוקרטית מדינה של יהדותה על – דברים ושברי דבריםודמוקרטית'" 

  ((דברים ושברי דברים, גביזון)להלן:  126עמ' ב, (2006ה שטרן עורכים, יוידיד יצקירב

 אא"כ נאמר אחרת[ –]ההדגשות במסמך אינן במקור 

אשר לעתים לבין עקרונות אחרים, עצם קיומו של מתח מובנה בין הזהות היהודית של המדינה ואולם,  .15

, בוודאי שאינו אחריםולעתים יוביל להעדפתם של עקרונות  "היהודיים"יוביל להעדפתם של העקרונות 

 יכול להוות עילה לביטול העיגון החוקתי של אחד מהם, כפי שמבקשים העותרים לעשות. 

יסוד: הלאום לווה בפולמוס ציבורי סוער, בכנסת ומחוצה לה. כפי שיפורט -נבקש לציין, כי חוק לבסוף .16

להלן, במהלך דיוני החקיקה דנו חברי הכנסת בסוגיות מהותיות באשר לאופייה של המדינה כמדינת 

הצדקה מדינה שכזו. כמו כן, חברי כנסת דנו בשאלת הם של המיעוטים בתוך יהודית ודמוקרטית, ולמקומ

 יסוד: הלאום לבין יתר חוקי היסוד. -לעגן בחוקי היסוד את הזהות היהודית של המדינה, וליחס שבין חוק

ת אשר בהתאם ות מובהקופוליטי ותמעמדו של המיעוט הערבי וההכרה בזכויות קולקטיביות שלו, הן סוגי

הרשות המכוננת, כמייצגת  לביקורת שיפוטית. יש להותיר בידי ותמתאימ ןלפסיקתו של בית המשפט, אינ

העם, את מלאכת האיזון המורכבת והעדינה שבין הזהויות השונות של המדינה וחלקי החברה  –הריבון 

השונים, וכאמור אין בסוגיות אלה כדי לפגום במחויבותה של המדינה לכבד את זכויות האדם של כל 

הרשות המכוננת לעצב את דמותה תושביה. טענותיהם של העותרים, יורדות אפוא לשורש הסמכות של 

הפוליטית, -בספירה הציבוריתודיון לליבון סוגיות אלה של המדינה ואת משפטה החוקתי, ויש להותיר 

 חוקתית. -משהן אינן מתאימות להכרעה שיפוטית

רת חס ,לעמדת הכנסת דין העתירות להידחות, משהן אינן מבססות עילה משפטית להכרהאשר על כן, 

 יסוד: הלאום, בפרט. -בכלל, ועל חוק -בסמכות להפעלת ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד  תקדים עולמי,
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 וזה יהיה הלך טיעוננו: 

-, נעמוד על ההתפתחות ההיסטורית של המשפט החוקתי הישראלי, העומדת ברקע של חוקבחלק הראשון

הדיונים הרבים שנערכו יסוד: הלאום. לאחר מכן נפרט על הליכי החקיקה של חוק היסוד, תוך פירוט 

 בכנסת והשינויים שהתקבלו בנוסח של חוק היסוד במהלכם. 

 , נעמוד על סוגית הסמכות של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית, ונפרט מדועבחלק השני

אין מקור סמכות במשפט החוקתי להפעלת ביקורת שיפוטית מהותית על חוקי יסוד, ולא ניתן להכיר 

 ו מכוח "דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי".בסמכות שכז

נעמוד על ההוראות השונות של חוק היסוד, ונסביר מדוע בכל מקרה, אין בהן כדי לשלול  בחלק האחרון

או לפגוע מהותית בערכי היסוד של השיטה, אלא כדי לבסס במישור החוקתי את אותם מאפיינים 

 ים ימימה. יהודיים אשר מהווים חלק מזהותה מימ-לאומיים
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 רקע עובדתי ונורמטיבי

 יסוד: הלאום-)א( הרקע לחקיקת חוק

 עשר חוקי יסוד אשר נחקקו מאז קום המדינה, אשר התפישה-יסוד: הלאום הוא אחד מחמישה-חוק .17

החוקתית ביחס למעמדם הנורמטיבי השתנתה והתפתחה לאורך השנים. התפתחות זו של המשפט 

יסוד: הלאום, ומשכך נבקש תחילה לעמוד על אבני הדרך -החוקתי, היא שעומדת ברקע חקיקת חוק

 הכרזת העצמאות.  -ההכרזה על הקמת המדינה  -ר זה. נתחיל אפוא בראשית הדרך העיקריות בהקש

 הכרזת העצמאות

ת זהותה הלאומי -כללה גרעין של מרכיבי ההגדרה של המדינה  1948ההכרזה על הקמת המדינה בשנת  .18

 יהודית, זהותה המשטרית וזהותה כמדינה המחויבת לזכויות אדם. 

ת הוא החלק ההיסטורי, המבסס את זהותה הלאומית של המדינה החלק הראשון של הכרזת העצמאו

. "זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם ועומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית"ומבסס את 

מוכרזת הקמת המדינה עצמה מרגע סיום המנדט  ונרטיב זה הוא הבסיס לחלק הבא של ההכרזה, ב

"בהתאם עד להקמת המוסדות הקבועים,  -הבריטי, וכן הקמת המועצה הזמנית והממשלה הזמנית 

. החלק השלישי של הכרזת העצמאות, מפרט את ידי האסיפה המכוננת הנבחרת"-לחוקה שתיקבע על

 זה מחויבות לזכויות הפרט: כיהודית ודמוקרטית, ובכלל –שאיפותיה וערכיה של המדינה 

תשקוד על פיתוח הארץ  ;מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות" 
תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של  ;לטובת כל תושביה

תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע  ;נביאי ישראל
תשמור על המקומות הקדושים של  ;תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות ;ומין

 ".ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות ;כל הדתות

"לשמור על שלום וליטול בחלק האחרון של ההכרזה יש קריאה לבני העם הערבי, תושבי מדינת ישראל 

ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים  חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה

"להתלכד סביב הישוב בעליה ובבניין ולעמוד לימינו . כמו כן, יש קריאה לעם היהודי בתפוצות והקבועים"

 . במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל"

, הוגשו עתירות לבית 1948כבר בשנת מעמדה המשפטי של הכרזת העצמאות נדון רבות בספרות ובפסיקה.  .19

המשפט אשר ביקשו להביא לביטול דברי חקיקה שנטען שהם עומדים בסתירה לחרויות הפרט שמעוגנות 

, 5 פ"ד ב חון,הבט-כרבוטלי נ' שר-אל 7/48בג"ץ ראו למשל, גישה זו נדחתה ), אך בהכרזת העצמאות

מאז ועד היום, גישה זו קיבלה ((. עניין זיו( )להלן: 1948) 85 , פ"ד אזיו נ' גוברניק 10/48בג"ץ ; (1949)

יקר תוקף בפסקי דין רבים, והתפיסה המקובלת שהתקבעה היא כי מעמדה של הכרזת העצמאות הוא בע

משפטי מחייב )נרחיב על כך -כמקור השראה המשמש ככלי פרשני משמעותי, אך היא אינה מסמך חוקתי

 בהמשך(.

 פשרת הררי

תיבחר אסיפה מכוננת ותכונן  1.10.1948כאמור, בחלק האופרטיבי של מגילת העצמאות נקבע כי עד ליום  .20

, ואישרה את חוק המעבר, 17.2.1949חוקה למדינה. בסופו של יום האסיפה המכוננת התכנסה ביום 

לחוק נקבע כי לבית המחוקקים במדינת ישראל ייקרא "הכנסת", ולאסיפה  1. בסעיף 1949-התש"ט

 "הכנסת הראשונה". והמכוננת יקרא

http://www.nevo.co.il/case/20000221
http://www.nevo.co.il/case/6010691
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ידי האסיפה המכוננת כבר בראשית -ואולם, השאיפה שהובעה בהכרזת העצמאות בדבר כינון חוקה על

דעות מהותיים שהתגלעו בשאלה האם רצוי בכלל לאמץ חוקה. בסופו הדרך, לא התממשה, נוכח חילוקי 

את הצעתו של חה"כ יזהר  13.6.1950של דבר, בתום דיונים ממושכים שנערכו בנושא אימצה הכנסת ביום 

 , בזו הלשון:"פשרת הררי"הררי, אשר כונתה 

"הכנסת מטילה על ועדת החוקה חוק ומשפט להכין הצעת חוקה למדינה. החוקה תהיה 
בפני עצמו. הפרקים יובאו  ייסוד-בנויה פרקים פרקים באופן שכל אחד מהם יהיה חוק

בפני הכנסת, במידה שהוועדה תסיים את עבודתה, וכל הפרקים יתאגדו לחוקת 
 " .המדינה

י מבטאת פשרה בכך שמחד גיסא לא כוננה חוקה, ומאידך גיסא לא ת הררפשרכלשונה של פרופ' גביזון,  .21

 ה:היה ויתור כולל על חקיקת חוק

"ההחלטה להימנע בינתיים מחקיקת חוקה שלמה אפשרה לחברי האסיפה להימנע 
ממרבית ההחלטות שחקיקת חוקה מחייבת.... החלטת הררי, אם כן, התיישבה היטב 

ביקשו לשמור על הסכמה נרחבת לעקרונות עם הגישה של מנסחי הכרזת המדינה, ש
גביזון, ] של חזון המדינה." –ומעורר מחלוקת  –כלליים ולא חפצו בעיגון מחייב ופורמלי 

 2013מאוגוסט  נה המלצות מכוח מינוי שרת המשפטיםעיגון חוקתי לחזון המדי
 ((עיגון חוקתיגביזון, )להלן:  62בעמ' ( 2013)שמואל רוזנר עורך( ), ומסמכי רקע לגיבושן

 משום התרחקות מרעיון כינון חוקה: הררי  פשרתרואה בספיר גדעון פרופ' 

"האם המחוקקים שתמכו בהחלטה התכוונו באמת להשתמש במתווה שנקבע בה 
להתקדמות הדרגתית במשימת כינון החוקה או שתמיכתם בהחלטה נבעה מרצון להסיר 

תומכים במסקנה שהחלטת הררי שימשה, את שאלה החוקה מעל הפרק?... נתונים אלו 
לפחות אצל חלק ממי שהצביעו בעד, אמתלה בלבד להסיר מעל סדר היום את הסוגיה 

 ((2010) 41-40' בעמ, עבר הווה ועתיד –המהפכה החוקתית גדעון ספיר ) המטרידה."

 

 חוקי היסוד המשטרייםחקיקת 

, ובו נקבע כי 1951-עם התפזרותה, חוקקה הכנסת הראשונה את חוק המעבר לכנסת השנייה, התשי"א .22

"גם על המעבר לכנסת לכנסת השנייה יהיו כל הסמכויות שהיו לכנסת הראשונה, וכי הוראה זו תחול 

 . השלישית ולכל כנסת שאחריה"

וכן "חוקתי", ובראשם חוק השבות, אף כי בשנותיה הראשונות של המדינה נחקקו חוקים שהיו בעלי ת .23

, שנחקק כשלושה שבועות אחרי החלטת הררי, חוקים אלו לא קיבלו (חוק השבות)להלן:  1950-התש"י

, בכנסת השלישית )כאשר הדיונים בו 1958את הכותרת "חוק יסוד". חוק היסוד הראשון נחקק רק בשנת 

יסוד זה היווה את הסנונית הראשונה לחקיקת יסוד: הכנסת. חוק -החלו כבר בכנסת השנייה(, והוא חוק

משטריים" אשר עיגנו את המבנה של מוסדות המדינה ואת חלוקת -סדרה של חוקי יסוד "מוסדיים

יסוד: השפיטה, ועוד )חוקי יסוד -יסוד: הממשלה, חוק יסוד: נשיא המדינה, חוק-ביניהם חוק ,הסמכויות

 מוסדיים אלה נחקקו עד סוף שנות השמונים(. 

נות של ישורימ, עד לאמצע שנות התשעים העמדה המקובלת בפסיקה הייתה שעל אף שלהוראות כידוע

עליונות מבחינה צורנית, חוקי היסוד ככלל אינם בעלי תוקף חוקתי מחייב, ואין להם מעמד יסוד -חוקי

ור המציאות תיא –רות גביזון "המהפכה החוקתית ראו לעניין זה, )נורמטיבי גבוה יותר מחוקים רגילים 

 . (גביזון, המהפכה החוקתית)להלן:  )תשנ"ז( 21, 9כ"ח משפטים או נבואה המגשימה את עצמה?" 
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 חקיקת חוקי יסוד המעגנים זכויות אדם

לאורך השנים התקיים דיון ציבורי, בכנסת ומחוצה לה, בנוגע לעיגון זכויות הפרט בטקסט חוקתי.  .24

למגילת זכויות אדם שלמה, אך אלה לא הבשילו להליך חקיקה במסגרת זו הוצעו מספר חוקות וכן הצעות 

. פרופ' גביזון מציינת בספרה כי החל מאמצע שנות השמונים התגבר הניסיון ציבורי לאמץ חוקה 1של ממש

יסוד: הממשלה -שלמה, וכי אי הצלחתו של ניסיון זה הוביל, בין היתר, לשינוי שיטת הבחירות בחוק

, בעמ' גביזון, המהפכה החוקתית) וקי יסוד פרטניים הנוגעים לזכויות אדםולקידום מהלך של חקיקת ח

88-87).  

יסוד: כבוד האדם וחירותו -נחקקו בכנסת שני חוקי יסוד המעגנים זכויות אדם: חוק 1992ואכן, בשנת 

"בשל יסוד: חופש העיסוק. פרופ' גביזון מסבירה כי פריצת הדרך לחקיקת חוקי יסוד אלה הושגה -וחוק

היסוד הנוגעים לזכויות האדם ובשל -יהסכמה רחבה על תוכני הזכויות הספציפיות שהוכללו בחוק

עמימות מכוונת היטב לגבי מעמדן של הזכויות לפי החקיקה החדשה, בעיקר לפי חוק יסוד: כבוד האדם 

  (.93)שם, בעמ' וחירותו" 

לכבודו של האדם, לגופו, לחייו יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע בראש ובראשונה את הזכות -חוק .25

 .ולחירותו האישית, וכן את הזכות לקניינו, לחופש שלו לצאת ולהיכנס למדינה, לפרטיות ולצנעת הפרט

 -כגון הזכות לשוויון, חופש הדת, חופש הביטוי וזכויות חברתיות שונות  -זכויות פרט בסיסיות אחרות 

 ןהצעות חוק אחרות לעיגון זכויות אדם אשר הליך חקיקתלא נכללו במפורש בחוקי יסוד אלה, והן נכללו ב

יסוד: חופש העיסוק, כשמו, עיגן את הזכות החוקתית לחופש העיסוק. חוקי היסוד כללו -חוקלא הבשיל. 

 פסקת הגבלה המאפשרת לפגוע בזכויות המעוגנות בהם בהתאם לתנאים הקבועים בה.

מיטראל בע"מ נ' ראש  3872/93בג"ץ היתר בעקבות  נערך תיקון בשני חוקי יסוד אלה )בין 1994בשנת 

יסוד: חופש העיסוק )אשר למעשה נחקק מחדש( -בחוק(. (1993) 485( 5מז) ,הממשלה ושר הדתות

התגברות וכן סעיף מטרה בדבר עיגון ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית  תהתווספה פסק

יסוד: כבוד האדם וחירותו(. כמו כן, בשני חוקי היסוד נקבע -ודמוקרטית )בנוסח הזהה לזה שנחקק בחוק

חורין, והן יכובדו -מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן"סעיף לפיו זכויות היסוד 

 . "וח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראלבר

ע"א ) בעניין בנק המזרחיפסק הדין  -כשנה לאחר מכן, ניתן פסק הדין המרכזי במשפט החוקתי הישראלי  .26

פסק הדין קבע כי לחוקי (. (1995) 221( 4, מט)בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי 6821/93

היסוד, כולל חוקי היסוד המשטריים, מעמד נורמטיבי עליון על חוקים רגילים, ולבית המשפט הסמכות 

לפיה התאמתם לחוקי היסוד. פסק הדין ביסס את "תיאורית שני הכובעים" -לבטל חוקים בשל אי

א עושה דבר חקיקה, היא , וכאשר הימחזיקה בכובעה כרשות מכוננתהיא  ,דבר חוקהה ששהכנסת עוכ

 .מחזיקה בכובעה כרשות מחוקק )הגם שיש לציין כי הבחנה זו לא הייתה מקובלת על כל שופטי ההרכב(

יסוד: כבוד האדם וחירותו הוביל להרחבה של היקף ההגנה החוקתית על זכויות -פיתוח פסיקתי של חוק

, הזכות לחיי המשפחה, הזכות ת לכבוד()הנגזרת מהזכו לשוויוןהחוקתית : הזכות הוכרו בכלל זה ,האדם

בכבוד, ועוד. כפי אנושי לחופש הביטוי, הזכות לחופש הדת, חופש החוזים, הזכות למינימום של קיום 

"בתהליך איטי אך עקבי, בית המשפט העליון נקט פרשנות מרחיבה של "כבוד שמתארת פרופ' גביזון, 

                                                 
1 https://main.knesset.gov.il/Activity/Constitution/Pages/ConstP.aspx 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Constitution/Pages/ConstP.aspx


11 
 

רתיות וכלכליות, עד שהוא הפך למעין מגילת זכויות האדם" וגזר ממנו גם זכויות לשוויון וזכויות חב

 (. 77, בעמ' גביזון, עיגון חוקתי)שלמה" 

 

 ניסיונות לגיבוש חוקה שלמה

 1992בשנים שחלפו מאז תחילתה של "המהפכה החוקתית", נעשו ניסיונות להשלים את המהלך של שנת  .27

ולחוקק חוקי יסוד נוספים בתחום זכויות האדם ובכך להשלים את "מגילת זכויות האדם", וכן לחוקק 

ת יסוד: החקיקה, שיקבע בחקיקה את מעמדם של חוקי היסוד ואת חלוקת התפקידים בין בי-את חוק

, , לא עשתה הכנסת2014בשנת עם יסוד: משאל -חוקפרט לחקיקת המשפט לבין הכנסת בהקשר זה. ברם, 

שימוש בסמכות המכוננת שלה לשם חקיקת חוק יסוד חדש )אלא רק כדי יסוד: הלאום, -עד לחקיקת חוק

 בחוקי היסוד המשטריים הקיימים(. -לא מעטים לאורך השנים  -לערוך תיקונים 

ניסיונות לגבש הסכמה בדבר חקיקת חוקה שלמה נמשכו. הניסיון המשמעותי ביותר בכנסת לצד זאת, ה

, בראשות חה"כ מיכאל איתן, וזאת במסגרת "הצעת 16-, בכנסת ה2003ידי ועדת החוקה בשנת -נעשה על

ועדת החוקה הניחה על שולחן הכנסת דו"ח שכלל נוסח לחוקה שלמה עם חלופות  2006בשנת חוקה". 

אך גם ניסיון זה לא צלח. במקביל לכך, המכון הישראלי לדמוקרטיה פרסם "הצעת חוקה" בשנת  שונות,

. שתי הצעות חוקה אלה כללו התייחסות נרחבת לזהות היהודית של המדינה, כמדינה שבה 2005

בשנת  לאסטרטגיה ציונית ניסח הצעת חוקה כוןגם הממתממשת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית. 

 שכללה שלושה מרכיבים בחזון המדינה: יהודיות, דמוקרטיה וזכויות אדם.  2006,2

(, 5866/18הצעת חוקה נוספת שגובשה בשנים אלה הייתה ההצעה של מרכז עדאלה )העותרת בבג"ץ 

היחידה שלא כללה את המרכיב "היהודי" בנוסחה, ובמקומו  הזוהי הצעת החוק 2007.3שגובשה בשנת 

תרבותית, בהתבסס על עקרונות -ביקשה להגדיר את המדינה כמדינה דמוקרטית דו לשונית ורב

 אוניברסליים. 

הגישו חברי הכנסת  19-ו 18-תוצאות, במהלך הכנסות ה משניסיונות אלה לגבש חוקה שלמה לא הניבו .28

שו לחוקק חוקי יסוד פרטניים. חלק מהצעות החוק כללו התייחסות מפורטת הצעות חוק שונות אשר ביק

(; חה"כ אבי דיכטר 4096/18פ/יהודי של המדינה )למשל הצעות החוק של חה"כ אריה אלדד )-לפן הלאומי

( וחה"כ אילת שקד, יריב לוין ורוברט אילטוב 2502/19חה"כ זאב אלקין )פ/(; 3541/18פ/) 'ואח

"נועדו לחזק את העמידה מבית וכלפי חוץ על חזון ברי פרופ' גביזון, הצעות חוק אלה ((. כד1550/19)פ/

המדינה הכולל את הייחוד היהודי שלה... החקיקה תבטא עמידה מלוכדת של הציבורי היהודי מאחורי 

חזון המדינה השלם... בנוסף, חוק הלאום, על פי מציעיו, בא לתת מענה לתחושה כי המהפכה החוקתית 

 קה את מרכיבי הדמוקרטיה והזכויות בחזון, תוך החלשתו והצנעתו של מרכיב יהודיות המדינה"חיז

 (.29, בעמ' גביזון, עיגון חוקתי)

חלק מהצעות החוק שהוגשו התייחסו לזהות הרחבה יותר של המדינה, כמדינה יהודית ודמוקרטית  .29

 .((1539/19)פ/ ')למשל הצעת החוק של חה"כ רות קלדרון ואח

                                                 
2 https://main.knesset.gov.il/Activity/Constitution/Documents/25.pdf 
3 h(1).pdf-ww.adalah.org/uploads/oldfiles/upfiles/democratic_constitutionhttps://w 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Constitution/Documents/25.pdf
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/upfiles/democratic_constitution-h(1).pdf


12 
 

בעקבות ריבוי ההצעות בנושא, וברקע הוויכוח הציבורי שהן עוררו, מינתה שרת המשפטים דאז, חה"כ 

את פרופ' גביזון ז"ל לבחון את האופן הראוי לעגן בהסדר חוקתי את , 2013בחודש אוגוסט ציפי לבני, 

 מרכיבי הזהות של המדינה באופן שישלב בין הערכים היהודיים והערכים הדמוקרטיים.

המליצה שלא לעגן, לעת הזו, את פרופ' גביזון  4.הגישה פרופ' גביזון את המלצותיה 19.11.2014ום בי .30

, עיגון חוקתיגביזון, ראו בהרחבה לעניין זה, )מטעמים שונים  מרכיבי החזון של המדינה בטקסט חוקתי

אשר הובילה  סימטריהיש חוסר גם לתפישתה כך ש(. בחוות דעתה עמדה פרופ' גביזון על 35-29עמ' 

של עיגון חוקתי הלשחיקה מסוימת במהלך השנים של האופי היהודי של המדינה, וזאת כתוצאה מ

ה של ישראל יערכים העוסקים במבנה הדמוקרטי של המדינה ובזכויות אדם, אך אין עיגון מפורש לערכה

ה שהפתרון לכך יהיה לא סברעל אף האמור, פרופ' גביזון כמדינה יהודית, ולמרכיבי הזהות יהודית שלה. 

(. לצד זאת, 35)שם, עמ'  ברמה מופשטת מעוגנים בוממילא באמצעות חקיקת חוק יסוד אשר הערכים 

היא הדגישה, כי אם יוחלט בכל זאת לעגן את החזון במסמך חוקתי, היא ממליצה שחוק היסוד יהיה 

ת חשיבות המשימה )שם, , בצורה שתעורר לכידות ולא מחלוקות, ותשקף א"חוק חזון ולא חוק לאום"

 (. 17עמ' 

, במסגרתה 2227מספר ימים לאחר שהגישה פרופ' גביזון את המלצותיה, התקבלה החלטת ממשלה  .31

מדינת הלאום של העם  –יסוד: ישראל -הצעות חוקהחליטה הממשלה לתמוך, בקריאה הטרומית, ב

וזאת "(, 1550( ושל חה"כ איילת שקד, יריב לוין ורוברט אילטוב )פ/2505)פ/ היהודי של חה"כ זאב אלקין

בתנאי שהמציעים יסכימו כי בהמשך לכך הצעות החוק תוצמדנה להצעת חוק ממשלתית שתוגש על ידי 

. "ראש הממשלה בנושא, אשר תנוסח על בסיס העקרונות המפורטים בנספח שלהלן, ותתואמנה עמה

הנוסח המפורט בהחלטה כלל הן את האפיון של המדינה כמדינה יהודית, והן את העיגון של אופייה של 

 המדינה כמדינה דמוקרטית. 

הונחו  20-וקידומן של כלל הצעות חוק היסוד שהוגשו נעצר. בכנסת ה 19-בין לבין, התפזרה הכנסת ה

אשר הייתה זהה בנוסחה להצעת החוק  חוק, ובכלל זה הצעתו של חה"כ דיכטר,המחדש חלק מהצעות 

(. הצעת החוק של 19-האמורה של חה"כ אלקין )ולהצעה נוספת שהגיש חה"כ דיכטר בעצמו בכנסת ה

 יסוד: הלאום.-חה"כ דיכטר היא הצעת החוק אשר הבשילה בסופו של יום לחקיקת חוק

בא, ברקע של חוק היסוד יסוד: הלאום, עליה נפרט בפרק ה-כפי שעולה מההיסטוריה החקיקתית של חוק .32

, התפתחות והתבססות העיגון החוקתי של המבנה המשטרי, העיגון החוקתי של זכויות יסוד -עומדים 

הדיון כן ו, המשפט החוקתי הישראלי והתרחבות משמעותית של היקף הביקורת השיפוטית החוקתית

של המדינה, אם לאו. חברי  הציבורי בשאלה האם יש הצדקה לחוקק חוק יסוד אשר יעגן את ערכי היסוד

, וליצור תבמלאכת כינון החוקה הישראלישלב נוסף יסוד: הלאום להתקדם -הכנסת ביקשו באמצעות חוק

המשטריים, הדמוקרטיים  –המרכיבים את זהות המדינה עמודי התווך בין  סימטריה חוקתית

 והלאומיים.

 נעבור אפוא לתיאור עיקרי הליך החקיקה של חוק היסוד. 

 

                                                 
4 https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/govmes231114 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/govmes231114
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 הליכי החקיקה –יסוד: הלאום -)ב( חוק

 הגשת הצעת החוק ודיון מוקדם

מדינת הלאום של העם היהודי )להלן:  –יסוד: ישראל -הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק 29.7.2015ביום  .33

ידי חברי הכנסת: אברהם דיכטר, אברהם נגוסה, טלי פלוסקוב, -(. הצעת החוק הוגשה עלהצעת החוק

מגל, יואב קיש, נאוה בוקר, בצלאל סמוטריץ', אורלי לוי אבקסיס, רוברט אילטוב, חמד  מרדכי יוגב, ינון

 (. 1989/20עמאר, דוד אמסלם, דוד ביטן ואלי כהן )פ/

הצעת החוק כללה עיגון חוקתי של מאפיינים שונים של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. 

הגדרה המימוש לזכות השבו  לאומי של העם היהודי"ה"הבית , הוצע לעגן את היות המדינה 1בסעיף 

האמור בחוק יסוד זה או בכל דבר חקיקה אחר לאומית ייחודית רק לו. עוד הוצע לקבוע כי "העצמית ה

. לכאורה היה בסעיף זה כדי להעניק עליונות במישור הפרשני לזהות יפורש לאור הקבוע בסעיף זה"

 הלאומית של המדינה. 

לעגן בחוק היסוד את ההמנון, דגל, סמלי המדינה, ירושלים כבירת המדינה, מעמדו של  בנוסף לכך הוצע

שפת ", וכן את מעמדה של העברית כ, ימי זכרוןהלוח העברי, מעמד ימי השבתון והחגים, יום העצמאות

. עוד הוצע לעגן את זכותו של כל יהודי "מיוחד"לצד השפה הערבית כשפה בעלת מעמד חוקתי  "המדינה

לקבוע כי כל  עעלות לישראל ואת הקשר עם יהדות התפוצות. בכל הנוגע לשימור מורשת והתיישבות הוצל

 רשאית, וכן שהמדינה תהיה "וזהותו שפתו, תושב במדינה יהיה רשאי לפעול לשימור תרבותו, מורשתו

 ". נפרדת קהילתית התיישבות לקיים, אחד לאום בני או, אחת דת בני לרבות, לקהילה לאפשר

מורשת ישראל, וכן כי לאור עקרונות עוד הוצע, כי המקור השיורי להכרעה בלקונות משפטיות תהיה 

 תובטח שמירה על המקומות הקדושים של בני הדתות השונות, והגישה אליהם. 

עיגון המאפיינים החוקתיים של  - בדברי ההסבר להצעת החוק עמדו חברי הכנסת המציעים על תכליתה .34

כמדינת הלאום של העם היהודי. זאת, הן כהשלמה לחוקי היסוד הקיימים, המעגנים את  מדינת ישראל

אופייה הדמוקרטי של המדינה וזכויות האדם, והן כדקלרציה חשובה על רקע הקולות המבקשים להטיל 

 ספק בלגיטימיות של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. 

"מדינת די לפגוע במאפיינים הדמוקרטיים של המדינה, והודגש כי לצד זאת, הודגש כי אין בחוק היסוד כ

. כמו כן הודגש, כי אין בהצעת החוק ישראל היא מדינה דמוקרטית המחויבת לזכויות האדם והאזרח"

כדי להקנות מעמד עליון או עדיפות למאפיינים היהודיים של המדינה על פני המאפיינים הדמוקרטיים 

"להבטיח שוויון מעמד לחוק יסוד זה עם מכוח חוקי היסוד הקיימים, אלא וההגנה על זכויות האדם 

 .אותם חוקי יסוד"

 .2/מש, מצורף ומסומן (1989/20)פ/ מדינת הלאום של העם היהודי –יסוד: ישראל -העתק הצעת חוק
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, והיא אושרה 10.5.2017הצעת החוק נדונה במליאת הכנסת בדיון המוקדם כעבור כמעט שנתיים, ביום  .35

וכך אמר חה"כ דיכטר, מיוזמי הצעת החוק,  5.מתנגדים 41-תומכים ו 48)בקריאה טרומית( ברוב של 

 (: 90עמ' , ב10.5.2017פרוטוקול הדיון במליאה מיום בפתח הדיון במליאה )

שנה, כשרצח יהודים הפך להיות שואה לשמה, שבה ביקשו הנאצים להשמיד  75"לפני 
הודים, הכמיהה למדינת לאום יהודית הפכה להיות את העם היהודי רק בגלל היותם י

לציווי למי ששרדו ועלו ארצה לאחר השואה. הכמיהה הזאת דחפה את היהודים שחיו 
במדינות ערביות ומוסלמיות לעלות בהמוניהם ארצה, כדי לחיות במדינת הלאום של 

במדינת  העם היהודי ולא להיות נרדפים בשל יהדותם שם... ואנחנו, אנחנו החיים כאן
ישראל, קיבלנו פיקדון יקר ערך מדור המייסדים של המדינה, אך דחינו; אולי חששנו 

 יסוד כמדינת הלאום של העם היהודי.-להגדיר את עצמנו בחוק

... בשש השנים האחרונות הייתה לי הזכות להוביל ביחד עם חברי כנסת רבים ממפלגות 
בנובמבר  23לפני שלוש שנים, בהחלטתה מיום רבות את מסע הניסוח של חוק הלאום. 

, החליטה הממשלה על העקרונות אשר לפיהם יש לנסח את הצעת החוק 2014
ראש, זהים כמעט לחלוטין לנוסח שמובא -הממשלתית. העקרונות האלה, גברתי היושבת

חברי  37חתמו  2011היום להצבעה בקריאה טרומית. אגב, על הצעת חוק הלאום משנת 
לל המפלגות, אופוזיציה וקואליציה כאחד. על רקע הערות שקיבלתי מחברי כנסת מש

עשינו כמה תיקונים בהצעה כדי להרחיב את התמיכה בה, וזו ההצעה שעולה כאן היום, 
 בכנסת, להצבעה בקריאה טרומית." 

משנשמעו במהלך נאומו קריאות על כך שהצעת החוק הופכת את מדינת ישראל למדינת "אפרטהייד", 

שיב חה"כ דיכטר כי יש להבחין בין ההיבט הלאומי של המדינה לבין הזכויות האזרחיות של פרטיה ה

 (:93)שם, עמ' 

"הצעת חוק היסוד... קובעת שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי אבל אינה 
מאפשרת לבני דת או לאום אחר להגדיר את ישראל כמדינת הלאום שלהם; זוהי הזכות 

החוק הזאת לעם היהודי בלבד. אין לנו ארץ אחרת. ישראל היא מדינת  הניתנת בהצעת
 כל אזרחיה כפרטים... ".

יסוד: הלאום המכיר בזכות להגדרה עצמית לאומית של העם -כפי שנראה להלן, הדיון ביחס שבין חוק .36

ינם יהודים, של אזרחי המדינה שאזכויות יסוד, אישיות או קבוצתיות, יהודי בלבד, לבין הזכות לשוויון וה

 . כםילווה את דיוני חוק היסוד לכל אור

 הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה

ועדה משותפת לוועדת הכנסת  –יסוד: הלאום הועברה לדיון בוועדה שהוקמה לשם כך -הצעת חוק .37

(, אשר בראשה עמד חה"כ אמיר הוועדה המשותפתולוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת )להלן: 

 (.12.7.2017הוועדה אושרה בוועדת הכנסת ביום אוחנה )הקמת 

הוועדה המשותפת קיימה למעלה מעשרה דיונים בהצעת החוק בהכנה לקריאה הראשונה, במועדים אלה:  .38

26.7.2017 ,18.9.2017 ,26.9.2017 ,23.10.2017 ,30.10.2017 ,13.11.2017 ,27.11.2017 ,28.11.2017 ,

11.12.2017 ,3.1.2018 ,13.3.2018.  

-3מש/העתק הפרוטוקולים של דיוני הוועדה המשותפת להכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה מצורפים 
 , בהתאמה.13מש/

                                                 
: הבא בקישור למצוא ניתן 10.5.2017 מיום הכנסת במליאת הדיון פרוטוקול 5

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2016214  

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2016214
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במהלך הדיונים נשמעו בהרחבה חברי כנסת, גורמי ממשלה, נציגים של ארגונים ציבוריים, אקדמאים  .39

הוגשו לוועדה ממוסדות שונים וגורמים רבים נוספים. מעבר להמלצות של פרופ' גביזון, עליהן עמדנו לעיל, 

השונים של הצעת מסמכי הכנה מפורטים של צוות הייעוץ המשפטי של ועדת החוקה, אשר עסקו בנושאים 

הן במישור הכללי והעקרוני והן במישור הפרטני בהתייחס לסעיפיה השונים. כמו כן, בפני הוועדה  –החוק 

הונח מסמך השוואתי שהוכן בלשכה המשפטית של הכנסת, ביחס למבנה של חוקות של מדינות לאום 

התומכים והמתנגדים  –ם מספר רב של ניירות עמדה מצד גורמים שוניבנוסף לאמור, הוגשו אחרות. 

בפני הוועדה המשותפת, הונחו  ,. כלל המסמכים האמורים, ובכללם חלק מהעותרים דנןלהצעת החוק

 . הושימשו במידה רבה כמצע לדיוני

הדיונים בוועדה המשותפת נחלקו לשניים. החלק הראשון הוקדש לדיון בשאלת עצם ההצדקה לחקיקת 

התייחסות כללית לחזון המדינה, על כלל היבטיו, או התייחסות  -בו חוק היסוד ובשאלה מה צריך להיכלל 

 יהודי בלבד. בחלק השני דנה הוועדה באופן סדור בסעיפים השונים של הצעת החוק. -לאופי הלאומי

להלן נעמוד על עיקרי דיוני הוועדה המשותפת בהכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה וההכרעות 

 ,פי הסדר הכרונולוגי של הדיונים-ת, תיאור הדיונים לא יהיה בהכרח עלשהתקבלו במסגרתם. למען הנוחו

 פי הנושא שנדון וההסדר הפרטני שנבחן. -אלא על

 .14/מש, מצורף ומסומן ידי הייעוץ המשפטי לוועדה-מסמכי ההכנה שהוגשו עלהעתק 
מצורף ומסומן בחוקות ובמסמכים חוקתיים אחרים,  אסקירה של עוה"ד גלעד נוה, בנושא סעיפי מבוהעתק 

 .15מש/

 יסוד: הלאום -דיון עקרוני בהצדקות לחקיקת חוק -החלק הראשון של דיוני הוועדה 

החלק הראשון של דיוני הוועדה עסק בשאלת עצם ההצדקה לחקיקת חוק היסוד ובשאלה מה צריך  .40

 יהודי בלבד. -יבטיו, או התייחסות לאופי הלאומיהתייחסות כללית לחזון המדינה, על כלל ה -להיכלל בו 

, הציגו חברי כנסת מסיעות הבית השונות את עמדותיהם העקרוניות ביחס 26.7.2017בדיון הראשון, מיום  .41

 להצעת החוק. 

"דבר החקיקה החשוב  לדעתו בפתח הדיון עמד יו"ר הוועדה, חה"כ אוחנה, על כך שהצעת החוק היא

במישור  , ועל כן יש חשיבות להעמיק בה"1992מדינת ישראל, ובוודאי מאז ביותר מאז הקמתה של 

העקרוני, אך גם בכל אחד מסעיפיה ופרטיה. הוא התייחס גם לטענות בדבר "הגזענות" הטמונה בהצעת 

 (:7-6עמ' , ב26.7.2017פרוטוקול הדיון מיום החוק, וכך אמר )

ן כי הציונות היא גזענות. הציונות כמוהו כטוע –"מי שטוען כי החוק הזה הוא גזענות 
היא  –היא התשובה לגזענות. בזמנים בהם העם היהודי נזקק למדינת ישראל יותר מכל 

 לא עוד. –לא היתה. לדבר הזה אנו כולנו אומרים 

כן, יש  - - -זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו
כבכל מדינת לאום, ובין היתר גם מיעוטים שקשרו את בה ולעולם יהיו בה מיעוטים 

 גורלם בגורלה של מדינת ישראל בברית אחים לחיים ולמוות דוגמת המיעוט הדרוזי...

. 

את החוב הזה של הגדרתה של מדינת ישראל במפורש ולא במשתמע, באמירה גלויה ולא 
מרומזת, במבט ישיר בעיניים ולא בקריצה, אנו חייבים לא רק לתושבי הארץ כולם, ולא 
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שבליבותיהם פעם אותו חלום בן אלפיים שהתגשם  רק לשמונים דורות של יהודים
לדורות הבאים. אותם דורות  –בינתיים "לשנה הבאה בירושלים", אלא גם ובעיקר 

שנולדו וייוולדו בעולם בו יש מדינת ישראל וישאלו מה היא. מה מייחד אותה מאחיותיה 
 במשפחת העמים, מהו הקוד הגנטי שלה...

כדי להתכנס סביב האתוס הציוני המשותף ולהגדירו? האם אנחנו מספיק חזקים כחברה 
האם אנחנו יותר מפולגים או יותר מאוחדים? את השאלות האלה נעמיד במבחן במהלך 

 כי נועדו." –הדיונים שיתקיימו. הילכו השתיים יחדיו? כן 

החוק,  שר התיירות דאז, חה"כ יריב לוין, אשר השתתף בדיון כללי זה של הוועדה, הביע תמיכה בהצעת .42

במהלך בפסיקה ועמד על הצורך במתן מעמד חוקתי למאפיינים הלאומיים של המדינה, נוכח שחיקתם 

 (:13-11עמ' שם, השנים )

, אינו בא לקבוע דברים חדשים. אם היו אנשים באופוזיציה "... החוק הזה, מכובדיי
 –שחששו מזה, הנני להרגיע אותם. החוק הזה בא לומר במידה רבה את המובן מאליו 

 שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי.

נוצר מצב, שמאז חקיקתם של חוקי יסוד שנתנו ביטוי לצד החשוב מאוד של מדינת 
וקרטית שיש בה שמירה על זכויות אדם וזכויות אזרח, מאז חקיקת ישראל כמדינה דמ

חוקים כאלה דוגמת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד: חופש העיסוק, נוצרה 
 ...מציאות של חוסר איזון, כאשר החקיקה שותקת ביחס לזהותה היהודית של המדינה

תי, בנושאים החשובים אני חושב שכאשר נחקקו חוקי היסוד, שעוסקים, כפי שאמר
והראויים של זכויות אדם וזכויות אזרח, לא היתה בשום שלב שום כוונה שהדברים 
האלה יבואו במקום ועל חשבון זהותה היהודית של המדינה, אלא שבהיעדר הסדר חוקי 
מקביל, שעיגן את מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, היו מי שפירשו את 

ה את מושכלות היסוד שעמדו ביסוד הקמתה של מדינת ישראל, המצב כאילו הוא משנ
וכאילו הוא מטה את המשקל לכיוון אחר מזה שאליו התכוונו כאשר כוננה המדינה 

 ולאורך כל שנותיה.

החוק הזה בא להשיב את הסדר בעניין הזה על כנו... בא להשיב את מרכזיותה של מדינת 
 אום של העם היהודי."ישראל, שייחודה... הוא בהיותה מדינת הל

יסוד: הלאום כמהלך חוקתי משלים לחוקי -שרת המשפטים דאז, חה"כ איילת שקד, הציגה את חוק .43

-היסוד העוסקים בזכויות אדם, ולחוקי היסוד המשטריים, אשר עוד נדרש להשלימם באמצעות חוק

גנים במישור החוקתי, יסוד: החקיקה. היא ציינה כי חוקות רבות של מדינות העולם כוללות סעיפים המע

יסוד: הלאום משום -בדומה להצעת החוק, את מעמד הדת, השפה, הדגל וההמנון הלאומיים, ואין בחוק

 (:21-20חידוש בהיבט זה )שם, בעמ' 

"הערכים הדמוקרטיים של המדינה מעוגנים כבר בחוק יסוד. אני חושבת שיש לנו כאן 
הערך הדמוקרטי, עצם היותה של הזדמנות גדולה לעגן גם את הערכים היהודיים. 

המדינה מדינה דמוקרטית לא סותר את היותה מדינה יהודית, ולערכים האלה, כפי שאני 
 חושבת, יש קונצנזוס בבית הזה, צריכים להיות ערכים מקבילים, ויכולים להיות."

דאז, חה"כ  אל מול עמדות אלה הביעו חברי כנסת אחרים הסתייגות מהצעת החוק. כך, יו"ר האופוזיציה .44

יצחק הרצוג אמר כי אין לעמדתו צורך בחקיקת חוק היסוד, נוכח העובדה שהיות המדינה מדינת לאום 

יהודית אינה מוטלת בספק ודווקא חקיקת חוק היסוד עלולה לבטא הטלת ספק בעובדה זו. כמו כן, הוא 

מדיני לכלל חלקי עמד על הקושי הנובע מהעדר ההתייחסות בחוק היסוד לשוויון זכויות חברתי ו

 (:17האוכלוסיה )שם, בעמ' 

"... מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, נקודה... מדינה שיש בה רוב 
יהודי, ויש בה מיעוט ערבי, ואזרחיה שווי זכויות, ומדינה שמקיימת דמוקרטיה תוססת, 

 ..ולא צריכה בחוסר ביטחון עצמי להגדיר את עצמה שוב ושוב ושוב.
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אני אזכיר לכם. מדינת ישראל תהא מושתתת על שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור. פה 
מגילת העצמאות  –למה זה לא מופיע בחוק? זה מופיע במגילת העצמאות. יתרה מכך 

קוראת לערביי ישראלי ליטול חלק בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה. האם 
יודעים היטב, בכל תחום ותחום בחיי המדינה,  הם לא נוטלים חלק בבניין המדינה? אתם

אתם מכניסים עז זרה  –ערביי ישראל הם חלק מבניין המדינה. מה שאתם עושים פה 
בתהליכי הכלה והשתלבות ושוויון  –שתקרע את המדינה הזו לגזרים, במקום הפוך 

 והתקדמות משותפת וחתירה משותפת לחזון לאומי גדול, שאומר: המדינה הזאת תהיה
 מדינה מצוינת...". 

חה"כ ציפי לבני גם הביעה התנגדות להצעת החוק נוכח העדר ההתייחסות לשוויון אזרחי, וכן נוכח סעיף 

 (:25-24אשר קובע כי כל דבר חקיקה יפורש לאורו של חוק היסוד )שם, בעמ'  1

שנועדו להפוך את מדינת "... יש פה מהלך של החוק הזה, יחד עם חוקי המשפט העברי, 
ישראל ממדינת הלאום של העם היהודי, שיש לו שוויון, למדינת הלכה... אתם דואגים 
מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו? הנה ביטלתם אותו. מה קובע החוק? האמור בחוק 
יסוד זה ובכל דבר חקיקה אחר יפורש לאור הקבוע בסעיף זה. על הדרך גם תבטלו את 

 קתית הערכית של מדינת ישראל. מה הבעיה שלכם עם שוויון?"כל התפישה החו

חה"כ איימן עודה הביע התנגדות גורפת להצעת החוק, בשל עצם הכרתה בזכויות הלאומיות של העם  .45

 (:26-25היהודי בלבד )שם, בעמ' 

"... אני אומר לכם, ששום חוק גזעני לא ישכתב את ההיסטוריה ואת העובדות. אנחנו 
זו, ואין לנו מולדת אחרת מלבדה. אנחנו חיים בה, והיא חיה בתוכנו. אנחנו בני המולדת ה

לא מתכוונים לעזוב את המולדת שלנו. אנחנו לא באנו למדינת ישראל. מדינת ישראל 
באה אלינו ועלינו. שום חוק לא ימחק ולא יחליש את השפה הערבית. היא שפת המקום. 

מהנוף, חלק מהמולדת, וכך היא  היא שפת בני המקום. היא חלק מהמרחב, חלק
 תישאר...

לפי החוק הזה ברור, שכל ספר החוקים יכרע ברך בפני הזהות היהודית, כלומר זה חוק 
על, מעל חוקי היסוד במדינת ישראל. אני רוצה לומר, שאף חוק אפרטהייד לא ימחק את 

מים שעוד העובדה שיש במולדת הזו שני עמים, ואני בטוח שיש רוב גדול בקרב שני הע
ייאבק בממשלה הזו, ועוד יעיף אותה. ואנחנו ניאבק למען מקום שיחיו בו שני העמים 

 בשלום, בדמוקרטיה, בשוויון, בערכים אוניברסליים. הערכים הללו עוד ינצחו אתכם."

, נמשך הדיון העקרוני בשאלת ההצדקה לעצם העיגון 18.9.2017גם בישיבת הוועדה השנייה, מיום  .46

המדינה כמדינת לאום יהודית, ותוכנו הראוי של הסדר שכזה. עיקר הדוברים בדיון זה היו החוקתי של 

אנשי אקדמיה ורוח, אשר בחלקם הגדול אף פרשו בפני חברי הכנסת את משנתם הכתובה בניירות עמדה 

 שהגישו לוועדה. 

ים )כמתואר לשרת המשפטראשונת הדוברים הייתה פרופ' גביזון, אשר הציגה את עיקרי המלצותיה  .47

. תחילה הדגישה פרופ' גביזון כי הצעת החוק אינה כוללת את החזון הכולל של המדינה, אלא רק לעיל(

)פרוטוקול  "את ההיבטים של דמותה של המדינה שקשורים להיותה מדינת הלאום של העם היהודי"

היא התייחסה למעמד הנורמטיבי הגבוה של חוק יסוד, אשר גובר על  (.4, בעמ' 18.9.2017הדיון מיום 

להצעת החוק יש ניסיון להעמיד את חוק  1פי סעיף -חקיקה ראשית, והתייחסה גם לכך שלכאורה על

 היסוד במעמד נורמטיבי גבוה יותר מיתר חוקי היסוד. 

קרטיות מערביות: החלק פרופ' גביזון עמדה על המבנה השכיח המשולש של חוקות של מדינות דמו

 :(6-5, בעמ' שם) עקרוני-הזהותי -השלישי משטרי, מגילת זכויות אדם והחלק -המוסדי

. החלק הקריטי של חוקה הוא החלק המוסדי, ..לחוקה יש בדרך כלל שלושה חלקים"
החלק שבונה את רשויות השלטון, קובע את היחסים ביניהם וקובע את הסמכויות 

 ...ל חוקה דמוקרטית הוא פשוט מאודההדדיות, והעיקרון ש
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החלק השני של חוקה הוא מגילת זכויות. לרוב החוקות המודרניות יש מגילות זכויות. 
בחלק מהחוקות המודרניות מגילת הזכויות פותחת את החוקה. למגילת הזכויות יש 

  ...תפקיד מאוד מיוחד, שתלוי קצת בתוכן של הפרק המשטרי.

פרק השלישי שבעיני אחדים הוא החשוב ביותר והוא הפרק שאנחנו דנים בו כאן, הוא ה
פרק העקרונות. שוב, פרק העקרונות הוא לא הכרחי. אתה יכול לקיים מדינה רק עם 

כלל במדינה, בוודאי מדינה שקמה במלחמה, שקמה במאבק, -פרק משטרי. אבל בדרך
ה תעודת זהות. במרכיבי תעודת הזהות שקמה בסכסוך פנימי וחיצוני, רוצה שתהיה ל

כלל לא בעייתיים: דמוקרטיה, זכויות אדם. -הישראלית יש שני מרכיבים שהם בדרך
דמוקרטיה זה ניטרלי, זה לכל הדמוס, בלי הבדל דת, גזע, מין, וזכויות אדם זה 

 אוניברסלי, זה כולנו, אנשים באשר היותם אנשים.

לרי, אבל היסוד היהודי הזה של המדינה הוא היסוד היהודי של המדינה הוא פרטיקו
חלק מכונן של זהות המדינה הזאת לא פחות מהדמוקרטיה וזכויות אדם, וגם לא נכון 
לתאר אותם כאילו הם מתנגשים אחד בשני. יהודית, דמוקרטית וזכויות אדם, אל"ף, 

זכויות היה החזון של עצרת האו"ם כשהחליטה על היחסים בין מרכיבי החזון: יהודית, 
אדם, דמוקרטית, הם מורכבים. יש ביניהם מתחים, אבל יש ביניהם גם תמיכה הדדית. 

  .אין ביניהם סתירה חזיתית..."

ועמדנו על )שלא לחוקק חוק יסוד לשרת המשפטים המלצתה עיקרי לאחר מכן התייחסה פרופ' גביזון ל

באופן , ואמרה שהיא סבורה שאם כבר הולכים על מהלך של חוק יסוד, נכון יהיה לעגן בו הדברים לעיל(

 (. 7-4עמ' ב שם,)ולא רק את החזון הלאומי תמציתי את עיקרי החזון הכולל של המדינה, 

יסוד: הלאום במתכונתו המוצעת -זו, הציג פרופ' ספיר את עמדתו התומכת בחקיקת חוק האל מול עמד .48

(. הצורך החיוני בעיגון הערכים הלאומיים של המדינה נובע, לתפישתו, מהאקטיביזם 9-8)שם, בעמ' 

פקטו את החוקה -השיפוטי החוקתי. הוא התייחס לכך שלאורך השנים בית המשפט הוא זה שיצר דה

פרופ' ספיר ציין כי הוא סבור . והוא זה שגם אוכף אותה, ותופעה זו מעוררת לדעתו קושי דמוקרטי רב

ה של הכנסת למגרש החוקתי באמצעות כתיבה של חוקה, תועיל להחזרה של שיווי המשקל בין שכניס

 :(8)שם, בעמ'  הרשויות, והוא אינו מקבל את התזה לפיה היא תחמיר את הבעיה

"ברור שהיה עדיף ללכת על מהלך כולל ועל שינוי כללי המשחק, אבל בהנחה שזה לא 
לקרות, הכרזה דמוקרטית על נקודת איזון ערכית עומד לקרות, וזה כנראה לא עומד 

שונה מזו שבה בחר בית המשפט נראית בעיני עדיפה גם במחיר של סכנה שבית המשפט 
 . ילוש את הטקסט החדש באופן שלא מתיישב עם כוונת מנסחיו"

עה עוד התייחס פרופ' ספיר לכך שערכים לאומיים מתנגשים לעתים עם ערכים אחרים, ואין מקום להכר

בינארית בעניין זה, אך דווקא משום כך יש הצדקה להעמיד גם את הערכים הלאומיים של המדינה 

 : (9)שם, בעמ'  במישור החוקתי

"הבעיה שלנו איננה בכך שבית המשפט מאזן בין הערכים הלאומיים לבין ערכים אחרים, 
הראוי. אלא בכך שהוא איננו שוקל אותם בכלל או שהוא לא מעניק להם את המשקל 

חוק יסוד שידגיש את המעמד של הערכים הללו, ויעגן היבטים קונקרטיים שנגזרים 
מהערכים האלה עשוי לשנות את המצב... ברגע שנכנסו למשחק, והכל נבחן בבית 
המשפט בפריזמה החוקתית, ברור שנרצה לשדרג כל ערך חשוב ולהעניק לו מעמד חוקתי. 

 והחלישה את מעמדם". בפרט, לערכים שהמהפכה החוקתית שחקה

"ערביי ישראל הם מיעוט שצריך לכבד את באשר לזכויות של המיעוט הערבי, הדגיש פרופ' ספיר כי 

, אך הוא סבור שדווקא הדגשת הלאומיות היהודית של הזכויות שלו, האישיות, ולטעמי גם הקבוצתיות"

ה שמכחישה את הזהות "המעמד של מיעוטים לאומיים במדינהמדינה מחזקת את זה. זאת משום ש

הלאומית שלה, גרוע יותר מהמעמד שלהם במדינת לאום. מדינה שמגדירה את עצמה כמדינת לאום 

 (.)שם מחויבת וכך ראוי שיהיה, לכבד את הזכויות של חברי המיעוט"
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פרופ' יוג'ין קנטרוביץ' סקר בפני חברי הכנסת חוקות של מדינות לאום המעגנות אלמנטים לאומיים ואמר  .49

י הן די נפוצות. כך למשל ציין כי החוקה הסלובנית אמנם מבוססת על מדינת "כל אזרחיה", אך רק כ

 (: 21-18לאומה הסלובנית יש זכות להגדרה עצמית במדינה )שם, בעמ' 

מתברר שחוקי מדינה לאומיים די נפוצים. נפוצים לא רק בשכונה שלנו ובעולם, הם "
נפוצים באירופה, באיחוד האירופי. אני רק דוגמא אחת: החוקה הסלובנית אומרת 
שהמדינה הסלובנית היא מדינה שכל אזרחיה, אבל זה מבוסס על הזכות של האומה 

 ית. הסלובנית ולא של כל האזרחית שלה, להגדרה עצמ

יש דוגמאות נוספות מחוקות של מדינות אחרות באירופה. כפי שזה מוצע בחוק החוקתי 
הזה זה הרבה יותר חלש מהאלמנטים הלאומיים והדתיים מאשר בהרבה מהחוקות 
האירופאית. להרבה מדינות אירופאיות שהן מאוד ליברליות יש חוקים שהם בהרבה 

אספקטים אתניים ולאומיים בחוקות שלהם  יותר נוקשים על לאומיות ודת ומופיעים גם
באופן הרבה יותר עמוק מאשר בחוק הזה, וזה נחשב למשהו רגיל. לדוגמה, לישראל אין 
דת רשמית. יהדות היא הדת היחידה העולמית הגדולה שהיא לא הדת הלאומית 
הרשמית של איזשהי מדינה. במדינות שיש להן את הדת העיקרית שלהן, לא הדת 

הן, אבל הדת העיקרית שלהן, באופן חוקתי היא נחשבת להיות הדת היחידה של
הרשמית. באנגליה, הכנסייה האנגליקנית, מלטה, הכנסייה הקתולית, מונקו, ארמניה, 

 ליכטנשטיין, דנמרק, נורווגיה ודוגמאות נוספות רק באירופה.

ך לשנות בישראל, אנחנו שוכחים את זה, אין לנו אפילו דת רשמית והחוק הזה לא הול
את זה. עדיין לא תהיה לנו דת רשמית. במילים אחרות, זה הרבה הרבה יותר מתון 
וליברלי אפילו מהחוקות של חלק מהמדינות הליברליות ביותר. אז ישראל היא יוצאת 
דופן בזה שלמרות שזו המדינה היהודית היחידה בעולם, יהדות איננה השפה הרשמית 

 שלה. 

יתם קוראים למדינה שבה כדי להיות נשיא אתה צריך להיות מה הייתם אומרים, איך הי
חבר בדת הרוב וחבר ברוב האתני? מה הייתם אומרים, האם הייתם אומרים שהיא 
דמוקרטית? אני הייתי אומר שהיא דנמרק, בריטניה, הולנד, נורווגיה שבהן כדי להיות 

רים... זאת ראש המדינה, המלך, שיש לו את הכוחות האמיתי בטקסים ודברים אח
מונרכיה חוקתית שנחשבת כדמוקרטיה ליברלית למרות שעל מנת להיות ראש המדינה 
עם כוח פרלמנטרי וסמלי, במקרה של נורווגיה, למשל, אתה חייב להיות חבר בזרם הדני 
של הכנסיה הלותרנית וצאצא ישיר של המלך כריסטיאן העשירי שהוא דני. אז אם אתה 

לא יכול לקרות כי אתה לא צאצא של כריסטיאן העשירי... יהודי, אם אתה ערבי, זה 
אבל זה מראה עד כמה אין זה הוגן לבקר את החוק בהתבסס על ערכים ליברליים... 

אומר שזה טוב, אבל זה כן אומר שזה לא תואם לערכים העובדה שזה קיים לא 
פעם ליברליים, דמוקרטיים או מתן זכויות למיעוטים, שזה לא משהו שמישהו אי 

 האשים בו את דנמרק...

שלמדינות לאום ברחבי העולם יש דחף לאומי והייתי אומר דמוקרטי לייצג  אנחנו רואים
את השאיפות והרצונות הלאומיים שלהן להגדרה עצמית בחוקה שלהן. זה מה 

 שדמוקרטיות עושה ברחבי העולם. אם זה גרוע, הדמוקרטיות באירופה הן גרועות."

שחוקות הקושרות אשר תמך במודל של מדינת לאום דמוקרטית, התייחס לכך יעקובסון, פרופ' אלכסנדר  .50

 ן"מציינות באותה נשימה את עקרון השוויון, באותה נשימה בזמן שהאת המדינה בזהותו של עם הרוב, 

. הוא עמד על כך שהמונח "מדינת כל אזרחיה" מתפרש כמונח מדברות על האופי הלאומי של המדינה"

ת הזהות הלאומית של המדינה, ועל כן יש קושי לאמץ ביטוי זה, אך צריך למצוא דרך אחרת המבטל א

לכלול גם את האזרחים הלא יהודים תחת "המדינה". לצד זאת, הביע פרופ' יעקובסון את עמדתו לפיה 

 (:25-24יהודי של המדינה )שם, בעמ' -יש הצדקה לעגן במישור החוקתי את האופי הלאומי

שנה אחרי הקמת  70ת ישראל, ואני חושב שבצדק, יש לה סיבות טובות, גם "... למדינ
המדינה זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית היא לא מובנת מאליה. אני חולק על אלה 
שאומרים, אמרנו את זה פעם ואסור לחזור על זה. לא, אני בעד לחזור על זה, אבל אני 

הרי יש מאבק על הלגיטימיות של  –ור בעד לחזור על זה בצורה מכובדת כזאת שתעז
המדינה היהודית. כל מי שהשתתף באיזשהו ויכוח על הלגיטימיות של המדינה היהודית 
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בשם מה תוקפים את המדינה היהודית? מישהו תקף את המדינה  –זה קרה לי לא פעם  –
ים היהודית ואמר שהיא לא לגיטימית כי אין חוק יסוד שאומר שהיא יהודית? לא. אומר

לנו תמיד, המדינה היהודית זה ביטוי פסול, או לפחות הוא חשוד, הוא בעייתי, כי זה 
משדר חוסר שוויון כלפי האזרחים הערבים. זאת הטענה. אז אני חושב שכדאי לחוקק 

 חוק שלא יחזק את הטענה הזאת, אלא יסתור אותה."

ההצעה לא באה לעולם בשביל הבנתו , ואמר כי לפרופ' מרדכי קרמניצר הביע את התנגדותו להצעת החוק .51

אזכור של המיעוטים החיים  -מה שיש בה, שהוא מובן מאליו בציבור היהודי, אלא בשביל מה שאין בה 

-במדינה. הוא ציין כי הצעת החוק בנוסחה הנוכחי היא "אנטי שוויון", ומביעה התנכרות למיעוטים הלא

(. הרב גלעד קריב, מנכ"ל התנועה 28החוק )שם, בעמ' יהודיים, ועל כן יש חובה להסדיר היבט זה בהצעת 

. הוא אמר כי חוקי היסוד המעגנים את זכויות האדם נחקקו עמדה דומהליהדות מתקדמת בישראל, הציג 

יסוד: הלאום ללא גיבוש -במהלך שגיבש סביבו קונצנזוס רחב בכנסת, ואין זה ראוי לחוקק את חוק

 (:31-30הסכמה רחבה דומה )שם, בעמ' 

"ככל הנראה, לא יהיה קונצנזוס עם חברי הכנסת הערבים סביב הגדרתה של מדינת 
ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אבל השאלה היא אם אנחנו רוצים לכתוב 
מסמך חזון שמשאיר פתח להתבגרות קולקטיבית של החברה הישראלית ולהגעה 

טרה שלנו כרגע היא לדרדר עוד לאיזשהו מודוס ויוונדי בין הרוב לבין המיעוט, או שהמ
יותר את היחסים בין הרוב היהודי לבין המיעוט הערבי. וההצעה הזו, כפי שהיא כתובה 

-כרגע, לא רק שלא מותירה פתח לתקווה, אלא מדרדרת אותנו לאחור במדרון מאוד
 מאוד מטריד בכל מה שנוגע ליחסי הרוב היהודי והמיעוט הערבי.

לאומית של הציונות, -ים שאכפת לו לא מהלגיטימציה הביןמי מבין חברי הכנסת המציע
ישראלית של הציונות, צריך להבין שבעידן -אלא בראש ובראשונה מהלגיטימציה הפנים

דמוקרטיה, הדבר הכי -ציונות ומן הצד השני של פוסט-שיש כוחות מצד אחד של פוסט
את הציונות רק עם גרוע שיכולים לעשות לקונצנזוס הציוני במדינת ישראל זה לזהות 

 סדר יום של מחנה פוליטי אחד, וזה מה שהחוק הזה מבקש לעשות."

 "צלקת עמוקה"פרופ' ידידיה שטרן, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, כי הצעת החוק היא ברוח זו אמר 

בזהות היהודית שלו, מפני שהיא אינה כוללת את רכיב השוויון לבני המיעוטים. הוא הוסיף כי בניגוד 

"המכשיר ופ' גביזון, הוא סבור שהמכשיר של הגדרת זהות באמצעות חוקה הוא חיוני, שכן הוא לפר

"המדינה הזאת לא יכולה לחזק את חישוקיה בלי הסכמות יסוד . עוד ציין כי החברתי שעובד בכל העולם"

האם יש  . לפיכך הדיון צריך להתמקד במה יהיה כלול בחוקה, ולא בשאלהיציבות, וזה מה שעושה חוקה"

בה צורך. עוד אמר כי מדינת לאום חייבת לבטא בצורה כזו או אחרת את המחויבות לשוויון אזרחי, וזהו 

 (.33-32פגם מהותי בהצעת החוק )שם, בעמ' 

ובצורך בעיגון  ד"ר אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, הביע תמיכה בהצעת החוק .52

 (: 38-37)שם, בעמ'  חוקתי של הערכים הלאומיים

"היתה מהפכה חוקתית, אי אפשר להתעלם ממנה. הדיון כאן התנהל בחלק מהמקטעים 
שלו כאילו אנחנו נמצאים עכשיו בשאלה אם ללכת לחוקה או לא. לא, אנחנו נמצאים 

תבצע, יש חוקה למדינת הכרגע במהלך שאולי הוא שנוי במחלוקת באופן שבו הוא 
ות אדם. ומצד שני, האיזון של הדברים עם השיקול הלאומי לא ישראל, יש הגנה על זכוי

תבצע. זה כמו מטוס שממריא עם כנף אחת כבדה, עם המון משקל, והכנף השנייה היא ה
 ריקה. הסיכוי להתהפכות ולתאונה במצב כזה הוא מאוד גבוה.

גם ולכן אני חושב שבמקרה הזה יש חובה לעגן באותה רמה שבה מעוגנים זכויות האדם, 
לעגן את זהותה הלאומית של ישראל. לא כדי להפחית את זכויות האדם, אלא כדי לתת 
את ההשלמה, את ההרמוניה. במקרים קונקרטיים צריכים למצוא את האיזון בין שני 
הערכים, והאמירה של להוסיף עוגן לאומי לחוקה הישראלית שווה ערך לביטול העוגן 
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תפיסה פה. מדובר בעצם בשילוב של הדברים ואני של זכויות האדם, בעיניי, זו טעות ב
 מצפה לראות את זה...

הנושא הכבד ביותר הוא שאלת הזכות לשוויון... אי אפשר להתעלם מהמפה כולה. אנחנו 
חיים במדינה שבה במצב המשפטי הקיים יש הגנה על הזכות לשוויון, הגנה חוקתית... 

הזכות לשוויון או למחוק את חוק וכרגע לא עומדת כאן על השולחן הצעה לבטל את 
המשפט נתן לו. לא שזה לא נושא שצריך -יסוד: כבוד האדם וחירותו, את הפרשנות שבית

 לכייל אותו אולי בצורה יותר מדויקת. זה נושא בפני עצמו...

בסופו של דבר, את הדיון על היקף ההגנה על זכויות האדם צריך לקיים. כרגע ההצעה 
המשפט עשה שם לעמוד הזה, אבל היא מבקשת -ממה שבית הזאת לא מבקשת לגרוע

 להציג את העמוד האחר."

יסוד: הלאום. הוא -ד"ר חגי ויניצקי, ראש מכון בגין למשפט וציונות, הביע גם הוא תמיכה בחקיקת חוק .53

 (:42אמר כי אין המדובר בתיקון של החוקה, אלא בהשלמה של פרק שהיה חסר בה עד כה )שם, בעמ' 

מר, רוב החוקות בעולם למעשה בנויות משלושה נדבכים, ממבנה המשטר, "כפי שנא
מזכויות האדם ומערכים לאומיים. אנחנו הצלחנו בחוקי היסוד, את מבנה המשטר 
אפשר לומר שסיימנו. לגבי זכויות האדם, התחלנו, לא סיימנו, תיכף אני אדבר על ערך 

 עשינו כלום. השוויון. לגבי ערכים לאומיים, אפשר לומר שכמעט לא

אז אם אנחנו מכניסים עכשיו את הערכים הלאומיים, זה לא תיקון החוקה הקיימת, 
נדבך, אז אי אפשר לומר -אלא במידה מסוימת השלמתה. צריך לזכור שאם הלכנו כנדבך

שאחרי שעשינו נדבך וחצי, אז אם אנחנו רוצים להוסיף עוד נדבך, אז אנחנו עכשיו 
אש הלכנו על כיוון שבו אנחנו משלימים את החוקה שלב אחר משנים סדרי יסוד. לא, מר

שלב... אני מדבר רק על חוקות, לא על חוקים. אז עצם העובדה שלא עשינו את זה, אנחנו 
החריגים. מה זה אומר? שהדיון פה צריך להתנהל לא רק בשאלה למה בכלל לעשות את 

נימוקים מאוד טובים למה  זה, אלא למה לא לעשות את זה. זאת אומרת, צריכים להיות
לא לחוקק את הערכים הלאומיים שלנו כי רוב המדינות בעולם עושות את זה, ולמה 

  "שאנחנו לא נעשה את זה גם.

כי אין מחלוקת על  באשר ליחס בין עיגון חוקתי של מדינת לאום לבין ערך השוויון, אמר ד"ר ויניצקי

יסוד: כבוד -הוא בחוק טקסטואליתמעמדו החוקתי של ערך השוויון, אלא שלדעתו המקום לעגן אותו 

 (:44-43יסוד: הלאום )שם, בעמ' -ולא בחוק ,וחירותו האדם

"...האם החוק הזה נוגד את ערך השוויון? התשובה היא לא, כי בכל המדינות שעיגנו את 
נון, רובן מדינות דמוקרטיות אירופאיות, שיש על הדגל שלהן השפה, את הדגל, את ההמ

צלב, הן עושות הבחנה ברורה בין שוויון לכל אזרחי המדינה לבין הערכים הלאומיים 
כלל ערכי רוב האנשים באותה מדינה. לכן אין פה סתירה, אבל עדיין צריך -שהם בדרך

 סוד: כבוד האדם וחירותו."שערך השוויון יהיה כתוב, והוא צריך להיות כתוב בחוק י

 :(48)שם, בעמ'  את הדיון העקרוני האמור חתם יו"ר הוועדה בדברים הבאים .54

"חוק יסוד זה מטרתו להגן על מעמדה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי 
של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה 

העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. לכל מי שחשב שהחוק הזה רוצה לבטל 
להיפך, הוא מבקש להעניק לה תוקף משפטי שאין לה נכון  –את מגילת העצמאות 

 להיום."

לוועדה סקירה השוואתית על , הוגשה 26.9.2017עובר לדיון השלישי בוועדה המשותפת, אשר נערך ביום  .55

חוקות של מדינות לאום אחרות, שכתב עוה"ד גלעד נוה, ממונה בתחום חקיקה ומחקר משפטי בלשכה 

. מסמך זה סקר סעיפי מבוא בחוקות ובמסמכים חוקתיים (15מש/)צורף כנספח  המשפטית של הכנסת

קות במדינות דמוקרטיות כוללים אחרים, ועולה ממנו כי לצד הכרה בזכויות לאומיות, פרקי מבוא של חו
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הגדרה של הזהות הפוליטית של כלל האזרחים וכן התייחסות ליחס שבין זכויות לאומיות לזכויות 

 אישיות.

החלק הראשון של הדיון עסק בהיבט ההשוואתי האמור. תחילה סקר פרופ' יעקובסון בפני חברי הכנסת 

על כך שצריך להבחין בין "ניטרליות של מדינה" חוקות של מדינות שונות בעולם אותן חקר. הוא עמד 

לבין "שוויון אזרחי". הוא הסביר כי מדינות דמוקרטיות לרוב אינן ניטרליות, גם כאשר אין המדובר 

ת, אך אין בכך כדי להשליך על השוויון אשר מעוגן כעקרון כללי שחל על כלל אזרחי ות לאום מובהקובמדינ

 (:6-3, בעמ' 26.9.2017המדינה )פרוטוקול הדיון מיום 

"אפשר למצוא בחוקות של מדינות דמוקרטיות הרבה מאוד הוראות שאפשר לקרוא להן 
"זהותיות", כלומר, שמתייחסות לזהות של המדינה ומייחסות למדינה זהות שהיא 
איננה משותפת לכל האזרחים. אם היא משותפת אז זה טריוויאלי, אבל בהחלט יש לא 

 גם לזהויות פרטיקולריות.  מעט הוראות שמתייחסות

ובהקשר הזה חשוב לעשות הבחנה בין שני מושגים: "שוויון אזרחי" ו"ניטרליות של 
שלפעמים מבלבלים בינם. שוויון אזרחי, שהוא שוויון בין היתר ללא הבדל  –המדינה" 

דת ולאום, קיים בכל החוקות ללא יוצא מן הכלל. אין שום חוקה דמוקרטית שבה הדבר 
נאמר במפורש ובצורה בולטת. דרך אגב, גם אין שום חוקה לא דמוקרטית שבה  הזה לא

 זה לא נאמר, אבל זה פחות חשוב לנו. 

לעומת זאת, עקרון הניטרליות הוא ניסיון להרחיב את השוויון. זוהי פרשנות ליברלית 
תרבותיות רדיקליות, שאומרת -רדיקלית לעקרון השוויון, שקשורה בתפיסות רב

לא יוצאת חובת שוויון אלא אם כן היא ניטרלית בין הזהויות השונות של שהמדינה 
אזרחיה. אחרת היא לא באמת שוויונית. זאת השקפה שבהחלט יש לה יסוד מוצק בשיח 

אבל אם קוראים את החוקות של המדינות  –האקדמי והציבורי, מדי פעם גם המשפטי 
ופר כל כך הרבה פעמים שאי משמעי הוא שהעיקרון הזה מ-הדמוקרטיות, הממצא החד

אפשר בכלל להגיד שהוא קיים. כלומר, זה לא כמה יוצאים מהכלל, אלא בהרבה מאוד 
 מקרים אין ניטרליות, יש חוסר ניטרליות. 

עכשיו, חוסר ניטרליות היא כמובן בדרגות שונות ובתחומים שונים. התחום הראשון הוא 
כמעט לא יכולה להיות ניטרלית בעניין כמובן שפה, שחשיבותו מובנת וגם מובן שמדינה 

הזה, ואכן מרבית המדינות לא ניטרליות, במידה כזאת או אחרת, בענייני שפה. כך שכאן 
העיקרון הזה בכלל לא חל. אבל בתחומים אחרים שבהם יש טענות מאוד נוקבות שהוא 

הזהות גם בהם אפשר למצוא אמירות לא ניטרליות, למשל, לגבי הגדרת  –כן צריך לחול 
הלאומית של המדינה, שזה כמובן הדבר הכי רלוונטי לענייננו. צריך לומר שיש גם 
אמירות תרבותיות שונות ונרטיבים היסטוריים שבאים לידי ביטוי. גם יש אמירות לא 
ניטרליות בכמה מקומות בשאלת הדת, כשהדת נתפסת כחלק מהתרבות הלאומית של 

י אמירה שצריך להיות חופש דת לכולם, אבל העם שבו מדובר. זה תמיד מאוזן על יד
מדינות הן בכמה וכמה מקרים לא ניטרליות בענייני דת. ויש גם חוסר ניטרליות בענייני 

לאומית, וכמובן גם בעניינים של סמלים ממלכתיים. -הקשר של מדינה עם פזורה אתנו
א מעט הדוגמה המפורסמת והנדושה קצת זה כמובן הצלבים על לא מעט דגלים של ל

מדינות דמוקרטיות. לכן אפשר לומר שעקרון הניטרליות לא מתקיים. אבל עקרון 
השוויון מאוד מתקיים. והשאלה היא איך מבטאים את הזהות הלאומית כאשר היא 

 פרטיקולרית ואיזה איזון עושים עם עקרון השוויון." 

 תוהשוויון בחוקי היסוד, ותשוב יו"ר הוועדה שאל את פרופ' יעקובסון היכן לדעתו ראוי יותר לעגן את .56

ולא  -"יש ערך לאומי יסוד: הלאום. לדבריו -הייתה כי הוא סבור שנכון לכלול את ערך השוויון גם בחוק

להכניס את השיתוף הזה, את זה שהמדינה היא של העם היהודי מבחינה לאומית אבל  -רק ליברלי 

המדינה וזה חלק מתביעתה לנאמנות והזדהות מבחינה אזרחית היא של כולם... זה חלק מעוצמתה של 

 (.7-6)שם, בעמ'  של כל האזרחים שלה "
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ד"ר ויניצקי התייחס גם הוא לחוקות של מדינות דמוקרטיות אחרות, וזאת בהמשך למחקר השוואתי  .57

"הרעיון שאתה יכול לתת מסלול ירוק לאזרחות אשר ערך בנושא ושהונח בפני הוועדה. הוא ציין כי 

ם שלך הוא דבר מקובל אפילו באמנה שעוסקת במניעת ההפליה, ובלבד שלא תגיד שאתה מונע לפזורת הע

 (.9וכי בחוקות רבות יש עיגון של חגים לאומיים ודתיים )שם, בעמ' מלאום כלשהו לקבל התאזרחות", 

ת פורמלית הבודק-חה"כ יוסף ג'בארין העיר כי אין לעמדתו מקום לבחון את הדברים רק מבחינה טכנית

"השיח היותר מהותי הוא האם אתה מעגן רק את החגים ואת האם יש חוקות המעגנות ימי מנוחה וחגים. 

 (. 10)שם, בעמ'  ימי המנוחה של קבוצת הרוב, כאילו שאין לך קבוצת מיעוט דתית ותרבותית ולאומית"

"למה ב בלבד. ד"ר ויניצקי השיב כי במדינות רבות יש בסמלים ובחגים משום התייחסות לקבוצת הרו

מעגנים את החגים הלאומיים או חגים דתיים וכו'. דיברנו על הסמלים, שברוב המדינות האלה הסמלים 

הם סמלים דתיים. בשוויץ, שיש לה סמל של צלב, יש גם יהודים ומוסלמים, אבל האם יעלה על הדעת 

להוסיף עוד שלושה ימי מנוחה, שהם יכניסו לדגל השוויצרי מגן דוד או סהר? כמובן שלא... הבעיה היא לא 

זה כבר עניין כלכלי. אני מדבר על המאבק על הזהות הלאומית של המדינה. כי ברגע שאתה מכניס את זה 

לחוקה אתה למעשה אומר בצורה מאוד ברורה שזה לא רק מדינתו של העם היהודי, אלא שזו מדינתו של 

 )שם(. העם היהודי ועוד כמה עמים" 

בזכויות לאומיות גם של המיעוט הערבי. ד"ר אכן סבור שיש להכיר גם יף כי הוא חה"כ ג'בארין הוס

"עדיין צריך ויניצקי השיב לו כי יש להפריד בין הזכויות האישיות של המיעוטים לבין זכויות לאומיות. 

לכבד את כל החגים של כל המיעוטים האחרים ולאפשר להם לחגוג אותם.... אבל להכניס את זה לחוקה, 

בה אתה מכונן את הזהות הלאומית שלך, המשמעות של הדבר היא לטשטש את זה, ולכן אני חושב ש

 (.11)שם, בעמ' שצריך לעשות את ההבחנה הזאת..." 

חזר על עמדתו לפיה אף שאינו חולק על כך שערך  בשונה מעמדתו של פרופ' יעקובסון, ד"ר ויניצקיכאמור,  .58

השוויון חייב להיות כלול בחוקה, המקום הגיאומטרי המתאים יותר לכך הוא בחוקי היסוד העוסקים 

"השוויון נמצא מתחת חה"כ ציפי לבני שאלה את ד"ר ויניצקי האם לשיטתו  (.15בזכויות אדם )שם, בעמ' 

)שם, בעמ'  "אני בכלל לא חושב שיש סתירה ביניהם"והוא השיב , כמשהו כפוף לזכות של העם היהודי"

(. הוא הדגיש כי לדעתו יש מקום להכיר בעקרון השוויון במובן הרחב והכללי יותר, ולא רק על רקע 17

הזהות הלאומית של המדינה. לעמדתו, התייחסות לשוויון בהיבט הלאומי בלבד, עלולה לצמצם את 

ים ללא יהודים, ולא בהיבט הרחב יותר, למשל על רקע מגדר, זהות מינית השוויון רק ביחס שבין יהוד

 (. 19יסוד: כבוד האדם וחירותו )שם, בעמ' -וכד', ועל כן לתפישתו המקום לעגן את השוויון הוא בחוק

ראו בהקשר זה גם את דברי חה"כ רחל עזריה שהתייחסה לכך שיש צורך בעיגון השוויון על רקע ערכים 

נשים  , למשל:תיים לא רק בהיבט של המיעוט הערבי, אלא גם ביחס לקבוצות מיעוט נוספותלאומיים וד

 (.33להט"בים )שם, בעמ' ו

-מר שכיב שנאן, חבר כנסת לשעבר מהעדה הדרוזית, התייחס לכך שהדרישה לכלול את השוויון בחוק .59

ם של העם היהודי, והיא יסוד: הלאום לא נועדה לנגוס בהנחת המוצא כי מדינת ישראל היא מדינת הלאו

לעומתו חה"כ ג'בארין הביע  (.21נועדה לאפשר לכלל האזרחים להרגיש השתייכות למדינה )שם, בעמ' 

יסוד: הלאום הוא חוק גזעני הנובע מעצם ההבחנה שהוא עורך על בסיס -לפיה חוק ,עמדה גורפת יותר

 (. 27זרחים לא יהודים )שם, בעמ' אתני, וכי הוא מציב את היהודים כבעלי אזרחות עליונה על פני א
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השר לשעבר דן מרידור, הצטרף לקריאה לעגן בחוקי היסוד את עקרון השוויון, שכן עיגונו החוקתי 

"למה יסוד: הלאום היא צעד חכם. -הפסיקתי אינו מספיק. מעבר לכך הוא אמר שאינו סבור שחקיקת חוק

"? למה? הדיכוטומיה העקומה הזאת, המוזרה אני צריך להגיד כל יום וכל לילה "זה לא מדינה שלכם

 (. 29-28)שם , בעמ'  הזאת, בין מדינת האזרחים למדינת העם היהודי, אין לה מקום, היא מסוכנת..."

חיו, מהאגודה -ראו: עוה"ד דבי גילדשעלו בדיון, עמדות נוספות אשר הביעו התנגדות להצעת החוק ל

לזכויות האזרח, אשר פרשה בפני חברי הכנסת את עמדת האגודה, כפי שזו באה לידי ביטוי גם בעתירה 

וחה"כ יעל גרמן, בעמ'  38-37(; וכן דברי חה"כ רויטל סוויד, בעמ' 43)שם, בעמ' ( 9027/18)בג"ץ שבפנינו 

 , אשר עמדו על הצורך בעיגון השוויון בחוק היסוד. 42-41

כי המחלוקת היא לא האם עקרון השוויון הוא חוקתי, אלא האם יש צורך השיב לעמדות אלה בקשי  ד"ר .60

יסוד: הלאום. הוא ציין כי בישראל יש הגנה אפקטיבית על השוויון ועל זכויות -בחוקדווקא בעיגונו 

 (:36-35)שם, בעמ'  זאתיסוד: הלאום לא בא לשנות -מיעוטים, וחוק

דה לצמצם את היקף ההגנה על זכויות המיעוטים ואת היקף "הצעת החוק הזו לא נוע
ההגנה על השוויון, למרות שיש לפעמים ויכוחים על הרמה שבה זה צריך להיות. יש 
ויכוחים כאלה, אין חלק מהוויכוח הזה, אבל את הוויכוח הזה צריך לנהל בנפרד, למשל 

ק הזאת בסך הכול באירוע של חוק יסוד החקיקה שמדברים עליו עכשיו...הצעת החו
מבקשת לשים את הרכיב החסר. ולאור השיח המאוד אינטנסיבי כאן של "איך יכול 

 להיות שאין כאן שוויון"...

הרכיב החסר זה עיגון פורמלי בחוק יסוד של זהותה של ישראל כמדינתו של העם היהודי, 
ן השאלה כדי לייצר את ההבחנה שלמשל ידידי חבר הכנסת ד"ר ג'בארין לא מבחין, בי

של ההגדרה העצמית הלאומית, ששם האמירה היא חד וחלק שזו מדינה יהודית ולא 
ערבית, לבין הרכיבים האחרים. לעומת זאת, הרכיבים של זכויות הפרט מקבלים את 
המענה שלהם במארג ההגנה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו והפסיקה הענפה 

 מכוחו...

לשוויון, אבל אני לא בהכרח מסכים עם כל פעם שהוא  אני בעד ההגנה שבית המשפט נותן
ביטל חוק על רקע זה. יש הבדל בין הגנה חוקתית לבין הגנה לא חוקתית, וגם כאשר יש 
הגנה חוקתית צריך לראות באיזה מצבים מדובר בפרשנות שהיא רדיקלית ובאיזה 

 מקרים הפרשנות צריכה להיות שמרנית יותר...

ויכוח הזה צריך לנהל במקום שלו, והמקום שלו הוא חוק יסוד הטיעון שלי הוא שאת הו
החקיקה או בדיונים על מקצה שיפורים לכאן או לכאן בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, 

 ולא לנסות לבצע מחטף אגב זה שאנחנו מטפלים בחוסר." 

 (:52חה"כ דיכטר )שם, בעמ' גישה זו באה לידי ביטוי גם בדבריו של 

תראו, זה נראה לי קצת צביעות שהמתעקשים בסוגיית השוויון,  –השוויון  "לגבי סוגיית
לא נשמע קולם בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. למרות ששם הייתה אפשרות למביאי 
החוק לומר שבלי שוויון החוק לא יעלה, בסופו של דבר הוחלט להעביר את החוק כמות 

הייתה בו, כדי להגיע לפשרה. כי מה שהוא, בלי המילה שוויון, שהוצאה ממנו אחרי ש
לעשות, פוליטיקה וחקיקה זו אומנות הפשרה ואומנות ההתפשרות, לתכלית הראויה. 

ואני לא רוצה לחזור על הניתוח המאוד  –מי שחושב שהנושא הזה של שוויון נדרש 
וראוי שיהיה  –מקצועי של אנשי המקצוע שהיה כאן קודם בנושא של שוויון בחוקה 

ראשון, שיתכבד ויגיש הצעת חוק יסוד השוויון האזרחי או שוויון לאזרחים, הסעיף ה
 יעבד את זה ויביא את זה לכנסת וננהל על זה דיון נפרד." 

(, ודברי עוה"ד אריאל בולשטיין, מהפורום המשפטי למען 54וראו גם דברי חה"כ שרן השכל )שם, בעמ' 

יסוד: הלאום לזכויות -טיביות שבהן עוסק חוקארץ ישראל, אשר עמד על ההבחנה בין זכויות קולק

 (. 59-58יסוד: כבוד האדם וחירותו )שם, בעמ' -אזרחיות שבהן עוסק חוק
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 דיון בהוראות השונות של הצעת החוק –חלק שני של דיוני הוועדה 

בחלק הבא של דיוני הוועדה המשותפת עברה הוועדה לדון באופן סדור בסעיפים השונים של הצעת החוק.  .61

למען הנוחות נתייחס בנפרד לדיונים שנערכו ביחס לכל אחד ואחד מסעיפי הצעת החוק, בהתאם למיקומם 

 בהצעת החוק )שאינו בהכרח הסדר הכרונולוגי של הדיונים(. 

 העקרונות יסוד וסעיף מטר

 :להצעת החוק 2-1סעיפים וזו הייתה לשונו של  .62

עקרונות "
 יסוד

ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי שבה  )א( . 1
 קמה מדינת ישראל.

מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא  )ב(  
 מממש את זכותו הטבעית, התרבותית וההיסטורית להגדרה עצמית.

מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי  )ג(  
 לעם היהודי.

יסוד זה או בכל דבר חקיקה אחר יפורש לאור -האמור בחוק )ד(  
 הקבוע בסעיף זה.

 מטרה
 

יסוד זה, מטרתו להגן על מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של -חוק .2
ישראל כמדינה יסוד את ערכיה של מדינת -העם היהודי, כדי לעגן בחוק

יהודית ודמוקרטית ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת 
 ."ישראל

 

. היועץ המשפטי לוועדה, עוה"ד גור בליי, התייחס 11.12.2017סעיפים אלה נדונו ארוכות בדיון מיום  .63

קרי, יחסו אל מול חוקי היסוד האחרים והאפשרות  –יסוד: הלאום -לשאלת מעמדו הנורמטיבי של חוק

המוצע כי הכוונה היא להעמיד את היות  1"להתגבר" על הוראותיו. הוא אמר כי לכאורה עולה מסעיף 

"חולש על כל החקיקה וחקיקת היסוד, ויוצר המדינה "יהודית" מעל היותה "דמוקרטית", שכן הוא 

יסוד: הלאום עוסק רק בהיבט -עוד אמר שמאחר שחוק .עליונות... פרשנית על כל החקיקה האחרת"

הלאומי, זה יכול להתפרש כשינוי בהיררכיה בין עקרונות היסוד של המדינה, שכן "היהודית" 

הוסיף כי יוזמי הצעת החוק הבהירו בדבריהם שהכוונה  הואו"הדמוקרטית" נחשבים כיום כשווי מעמד. 

עם האופן שבו נוסח הסעיף כוונה זו אינה בא לידי ביטוי ך לא הייתה להעניק עליונות להיבט הלאומי, א

 (. 3, בעמ' 11.12.2017)פרוטוקול הדיון מיום בפועל 

עדי ארבל, מהמכון לאסטרטגיה ציונית, התייחס לדברים אלה ואמר כי הוא אינו מוצא קושי בסעיף, שכן  .64

ל הרשויות, אך לא להעמיד הוא נועד לתקף את הלגיטימיות של שקילת שיקולים לאומיים בפעולות ש

(. לעומת זאת, עוה"ד אורלי ארז לחובסקי, 5אותם מעל כל יתר העקרונות והערכים של המדינה )שם, בעמ' 

מדרג בין חוקי היסוד, והיא יצור מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה, אמרה כי לעמדתה יש בסעיף כדי ל

סוד ברוח היותה של המדינה מדינה סבורה שיש להסתפק בהוראה כללית לפיה יש לפרש את חוק הי

 (.6יהודית ודמוקרטית, וברוח עקרונות מגילת העצמאות )שם, בעמ' 

הוא לא עוסק בזכויות הפרט וכי הוא הליבה של החוק,  1יוזם הצעת החוק, חה"כ דיכטר, הסביר כי סעיף 

ועל כן הוא לא קובע עליונות בעניין זה, אלא עוסק בזכויות של הקולקטיב, של העם היהודי, אל מול 

)העדר( זכויות קולקטיביות של מיעוטים אחרים, ורק בהיבט הזה הזכויות של העם היהודי מקבלות 
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בנוסח הזה, רק מגביר  1קיומו של סעיף (. במענה לכך אמר חה"כ עודד פורר כי 10עליונות )שם, בעמ' 

לדעתו את הצורך לקבוע במפורש כי המדינה תקיים שוויון אזרחי ולהבהיר כי אין הכוונה לגרוע מחובה 

 (. 17זו )שם, בעמ' 

 1ד"ר בקשי התייחס לכך שלפי הפסיקה יש "הקרנה" רוחבית פרשנית של עקרונות זכויות האדם, וסעיף 

רנה פרשנית גם בהיבט הלאומי, כלומר להעמידם במעמד שווה ערך )שם, בעמ' נועד ליצור את אותה הק

(. חה"כ רועי פולקמן התייחס לעמדה זו ואמר כי ניסוח של עקרונות יסוד אינו יכול להיעשות מתוך 35

חשש כי בית המשפט יפרש אותו ברוח כזו או אחרת, אלא מתוך תפישה עקרונית, ואת מערכת היחסים 

 (.7פט לכנסת יש להסדיר בדרך אחרת )שם, בעמ' שבין בית המש

כולו, לרבות הרישא המעניקה זכות להגדרה עצמית רק ליהודים.  1חה"כ ג'בארין הביע התנגדות לסעיף  .65

"מדינת ישראל היא מדינתם המשותפת של כלל אזרחיה , כי שהוצעהנוסח  הוא הציע לקבוע במקום

(. פרופ' ידידיה 23)שם, בעמ'  טאו יחסם השווה לאזרחיה"היהודים והערבים, וכל מוסדותיה ומשאביה יב

שטרן אמר שצריך להבחין בין הלגיטימיות של העמדת המדינה כמדינת הלאום של העם היהודי בלבד, 

אשר בעיניו אינה מוטלת בספק, לבין מתן עדיפות להיבט לאומי זה על הדמוקרטיה, אשר מעורר בעיניו 

דבריו של עוה"ד אייל זנדברג, ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים (, וראו גם 26קושי )שם, בעמ' 

 (.27)שם, בעמ' 

כחוקר עמית בפורום קהלת והיום מכהן כחבר כנסת, תמך אף הוא שימש דאז עוה"ד צבי האוזר, ש .66

 (:43בהותרת הסעיף על כנו, והדגיש כי הוא אינו רואה בו מתן עדיפות במישור של זכויות הפרט )שם, פס' 

אני טוען שיש להסתכל על הדברים נכוחה, ולראות מה הסעיף שמייחדים אותו. כלומר "
קרקעיים שדיברתי -בכל מעשה חקיקה אחר, שכן ירצו להכניס את אותם זרמים תת

עליהם לפני כן, אותה דיאלקטיקה מורכבת, שקימת במדינות אחרות, של יצירת 
לאומי, כאן בא הגוף המכונן -דודואליות של זכויות קולקטיביות, איזשהו סנטימנט 

לאומי. -ואומר חד משמעית: הסעיף הזה יהיה בו עליונות, ולא יאפשר אותו פלרטוט דו
בכל הקשור לזכויות אדם, לזכויות אזרח, איני רואה, לפחות לפי הפרשנות המילולית, 
לפי הכתוב, אפשרות שהדברים יפגעו במארג זכויות אדם, זכויות אזרח, שטוב שהכנסת 

 נתנה כבר דעתה וקבעה אותם.

ולא זו אף זו, כפי שאומרים המשפטנים, ואמרתי שהטיעון השני הוא טיעון של הרצף 
ההיסטורי... שאנחנו נכנסים לאיזשהו קונטקסט שחוקי היסוד שהסדירו את זכויות 
האדם ... עדיין בית המשפט נתן באותם ניסוחים בינוניים משמעות עמוקה מגנה על 

אין מחלוקת באשר למעמד של זכויות אדם, וקשה לי לראות שופט בבית  זכויות אדם.
משפט עליון, השופט הסביר, ההגון, שיאיין את כל מרקם זכויות האדם הקבוע היום 

פי ההיסטוריה החקיקתית של מדינת ישראל, -במדינת ישראל, וטוב שכך, כפי שהיה על
 .לשלושת הסעיפים שמעליו..."ויגיד: בשל אותה חקיקה בסעיף )ד( שמייצר עליונות 

 2)ג( להצעת החוק ואת סעיף 1את סעיף  להשמיט מהצעת החוק יצוין, כי בסופו של יום החליטה הוועדה .67

ידי יו"ר -כולו, סעיף המטרה, וזאת כדי לגשר על המחלוקות שהתעוררו בסוגיה. שינוי זה הוסבר על

כי השמטת הסעיף אינה באה להעמיד את האופי  הסביר, שבו 13.3.2018בדיון מיום  , חה"כ אוחנה,הוועדה

שני מאפיינים אלה במעמד הבהיר כי הלאומי של המדינה במעמד נחות ביחס לאופי הדמוקרטי אלא ל

 (:3, בעמ' 13.3.2018שווה ערך )פרוטוקול הדיון מיום נורמטיבי 

)ד(, שיצר למעשה עליונות של סעיף אחד והכפפה 1סעיף "הסעיף שהדאיג רבים מאתנו, 
של האלמנט הדמוקרטי לאלמנט היהודי, הוסר מההצעה שנמצאת בפניכם. אני רוצה 
להדגיש שלא מדובר בהסדר שלילי. כלומר, אנחנו לא טוענים שהחוק הזה הוא נחות 

ם אלה ביחס לחוקי יסוד אחרים ושהיהודית והדמוקרטית אכן צריכים להיות שלובי
שמדבר על מדינה  2באלה ולא כפופים זה לזה. זה מה שזה בא לבטא. לכן גם סעיף 
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יהודית ודמוקרטית ברוח הכרזה על הקמת המדינה, גם הוא הוסר. זה פרי האיזון. אבל 
גם כאן אנחנו איננו באים לומר דבר אחר מאשר מה שאנחנו יודעים לכל אורך שנות 

ים לכך שמדינת ישראל היא מדינה יהודית קיומה של המדינה ואנחנו מתכוונ
 ודמוקרטית ברוח ההכרזה על הקמת המדינה."

 (.7חה"כ רועי פולקמן )שם, בעמ' עוד ראו בהקשר זה דבריו של 

 , ימי מנוחהסמלי המדינה, דגל והמנון

המנון, "
 דגל וסמל

 ;המדינה הוא "התקווה" המנון )א( .3

דוד -תכלת סמוך לשוליו ומגןדגל המדינה הוא לבן, שני פסי  )ב(  
 תכול במרכזו.

סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדדיה,  )ג(  
 "והמילה "ישראל" למרגלותיה.

היועץ המשפטי של הוועדה, התייחס לכך שעיגון סמלי המדינה, ימי . 23.10.2017ביום סעיף זה נדון  .68

( הם מאפיינים מובהקים לאופייה של המדינה כרוןיוימי הז השבתון והחגים )לרבות יום העצמאות

כמדינה יהודית, כפי שגם עולה מהחקיקה, מהפסיקה ומהספרות העוסקת בנושא. הוא ציין כי בחוקות 

של מדינות רבות אחרות יש התייחסות להיבטים סמליים אלה כמבטאים את הזהות הלאומית של 

 (. 3 , בעמ'23.10.2017המדינה )פרוטוקול הדיון מיום 

חגיה וסמליה הם יהודיים,  שעיקרחה"כ ג'בארין אמר כי מהפסיקה עולה כי מדינה יהודית היא מדינה 

יסוד: הלאום רק סמלים יהודיים. לדבריו, -בחוק יועל כן הוא סבור שאין מקום לקבוע באופן אקסקלוסיב

סמלים שמדירים, הם "הסמלים של המדינה צריכים להתייחס באופן שוויוני לכלל האזרחים, אחרת הם 

תמך בעיגון מאפיינים (. חה"כ ניסן סלומינסקי 25-23)שם, עמ'  סמלים שמפלים את האזרחים הערבים"

עמד על ההבחנה שתוארה לעיל, בין שוויון לאומי לשוויון חברתי, ועל כך שבכל יהודיים בלבד, ו-לאומיים

 (. 30-ו 28חברתי )שם, בעמ' -פן האזרחיה עלרק  חולשהנוגע לפן הלאומי אכן אין שוויון, וכי השוויון 

חה"כ דב חנין אמר כי יש מקום להכיר גם בסמלים של המיעוטים, והפנה גם לכתיבתו האקדמית של  .69

"למצוא דרך למתן מעמד מסוים יסוד: הלאום, וציין כי יש -פרופ' ספיר, אשר נמנה על תומכי חקיקת חוק

לאוכלוסיה הערבית בישראל. זה לא משהו שמחליש את גם לציבורים הלא יהודים במדינת ישראל, גם 

של גב' נעם וילדר, מפורום תג  ם(. וראו גם דבריה38)שם, בעמ'  המדינה, זה משהו שמחזק את המדינה"

 .49-46קריב, בעמ' גלעד , והרב 42-41מאיר, שם בעמ' 

טים בחקיקה רגילה, כפי במענה לעמדות אלה השיב יו"ר הוועדה, כי אין מניעה לעגן סמלים של בני מיעו

יסוד: הלאום צריך להתייחס לסמלים היהודיים בלבד -שאכן נעשה, אך הוא סבור שברמה החוקתית, חוק

(. ד"ר ויניצקי התייחס לכך שבחוקות של מדינות דמוקרטיות רבות יש התייחסות לסמלי 47)שם, בעמ' 

, והציע להוסיף גם את שמה של המדינה, המדינה, חגים, המנון ודגל, תוך התייחסות ללאום של הרוב בלבד

 (. 39כמדינת "ישראל" )שם, בעמ' 

 בירת המדינה

, "ירושלים היא בירת ישראל"יסוד: הלאום כי -להצעת החוק, אשר במסגרתו הוצע לעגן בחוק 4סעיף  .70

 . 23.10.2017נדון אף הוא בוועדה ביום 
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ת את עיר הבירה של המדינה, נדרש לעשות היועץ המשפטי לוועדה אמר כי אף שמקובל לכלול בחוקות רבו

יסוד: ירושלים בירת ישראל, ולבחון האם יש הצדקה -יסוד: הלאום לבין חוק-סנכרון בין ההוראה בחוק

 (.55לעגן הוראה זו בשני חוקי יסוד בהתחשב בכך שמדובר בפרקים שונים מתוך חוקה כוללת )שם, בעמ' 

בכפילות החוקתית, וכי ההיבט של ירושלים כבירת מדינת חה"כ דיכטר השיב כי הוא אינו רואה קושי 

יסוד: הלאום )שם, -בחוקגם ישראל הוא רכיב מהותי בלאומיות של המדינה, ועל כן נדרש לכלול אותו 

. ד"ר ויניצקי ציין כי (60-59, ודבריה של חה"כ לבני בעמ' 56וראו גם דבריו של יו"ר הוועדה בעמ'  ;9בעמ' 

יסוד: הלאום -מהן מעגנות את עיר הבירה, וכי לעמדתו אי הכללת ירושלים בחוק 114חוקות,  190מתוך 

 (. 64)שם, בעמ'  "אמירה שלילית"תהווה 

 שפה

 עברית היא שפת המדינה. )א( 5 "שפה

לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה, לדובריה זכות נגישות  )ב(  
 לשונית לשירותי המדינה; הכול כפי שייקבע בחוק."

 

. היועץ המשפטי של הוועדה התייחס לסעיף 27.11.2017להצעת החוק נדון בוועדת המשותפת ביום  5סעיף  .71

לדבר המלך במועצתו אשר מקנה מעמד של שפה רשמית לשפה העברית ולשפה הערבית. יחד עם זאת  82

עדיפות "בפועל שורה ארוכה של חוקים ובפרקטיקה הקיימת במדינה, יש הוא ציין כי על אף האמור, 

 (.30, בעמ' 27.11.2017)פרוטוקול הדיון מיום  ברורה לשפה העברית על פני השפה הערבית"

יסוד: הלאום בכירות -יצוין, כי מרבית הדוברים בסוגיה זו הביעו את תמיכתם בעקרון לפיו יש ליתן בחוק .72

קתי לשפה סברו שנכון וראוי להעניק גם מעמד חוחלקם פני השפה הערבית, אך -לשפה העברית על

הערבית. עיקר הדיון נסב אפוא על שאלת דיוק הניסוח באשר למרחק המתאים שיש ליצור בין השפות, 

יורה -וזאת גם על רקע אי הבהירות באשר למעמדה הקיים של השפה הערבית נוכח הפער שבין מעמדה דה

 פקטו. -למעמדה דה

רבית הוא מונח עמום אשר נתון היועץ המשפטי לוועדה התייחס לכך ש"מעמד מיוחד" של השפה הע

 (:34לפרשנות, אך נראה שברמה הסמלית יש בו משום "שנמוך" המעמד של השפה הערבית )שם, בעמ' 

"אני לא בטוח שבאופן שבו יפרשו את המונח "מעמד מיוחד במדינה" הוא בהכרח יגרע 
ממעמדה בפועל שממילא הוא מעמד שונה מהמעמד של השפה העברית בפועל. אבל 

מה הפורמלית, הסמלית, העקרונית בשינוי ממעמד של "שפה רשמית" ל"מעמד בר
 מיוחד" יש משום הפחתה."

מספר חברי כנסת הביעו את התנגדותם לנוסח המוצע נוכח הפגיעה הסמלית וההצהרתית במעמד השפה  .73

 (. 41וחה"כ זנדברג, בעמ'  37-36בעמ'  ןהערבית )ראו למשל, דברי חה"כ גרמ

"לשפה הערבית יש קדושה שמימית שהבדילה אותה , מארגון תג מאיר, עמד על כך שמר שריף מצארוה

-48)שם, בעמ'  "שפה קדושה ומובדלת לטובה"והמוסלמים רואים בשפה הערבית  משאר השפות בעולם"

(. לעומת זאת, ד"ר בקשי סבר שנכון לאמץ את ההוראה המוצעת. הוא אמר כי התייחסות לשפה 47

ה מעוררת בעיניו קושי, ויש להבחין בין סוגיה זו לבין החובה של המדינה להנגיש במישור הלאומי אינ

למיעוטים את שפתם. הוא עמד על כך שמדינת ישראל מקצה באופן אקטיבי מערכת חינוך בשפה הערבית, 

 (. הוא הדגיש39-38יסוד: הלאום כדי לפגוע בכך )שם, בעמ' -נגישות לשירותים שלטוניים ועוד, ואין בחוק
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יסוד: הלאום לשתי השפות מעמד זהה או דומה, משום המימד הלאומי -שאין מקום להעניק במסגרת חוק

 (:40המתלווה לכך )שם, בעמ' 

"... בשורה התחתונה התכלית של הסעיף הזה היא להגן על המצב הקיים שבו יש במדינת 
ולומר  , ולבוא1ישראל שפה דומיננטית שהיא השפה העברית. זהו סמל לאומי מספר 

גם  –שבמקביל לא נוגעים במעמד השפה הערבית. לכן שני הנוסחים שמוצעים כאן 
ואני מקבל את התיקון שמציע היועץ המשפטי לומר  –הנוסח הראשון שמדבר על נגישות 

שכדאי גם להגדיר שזה משהו שקבוע בחוק כדי לא להסתבך, ואני עוד יותר תומך בנוסח 
ין בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן לשפה הערבית השני שאומר ברחל בתך הקטנה שא

 בפועל לפני תחילתו של חוק יסוד זה."

בעמדה דומה החזיק גם ד"ר ויניצקי, אשר התייחס לכך שהנוסח המוצע תואם חוקות של מדינות נוספות 

 (. 59(, וראו עמדתו של פרופ' יעקובסון בהקשר זה )שם, בעמ' 53)שם, בעמ' 

ת הצעת החוק לקריאה הראשונה החליטה הוועדה להותיר את השפה הערבית כשפה בתום הדיונים בהכנ .74

"אין בסעיף זה כדי לפגוע במעמד השפה בעלת מעמד מיוחד במדינה, אך להוסיף סעיף קטן )ג( בו ייקבע ש

  .(13.3.2018)ראו את הדיון המסכם בוועדה מיום הערבית בפועל עקב תחילתו של חוק יסוד זה" 

 גלויות שבות וקיבוץ

 שבות"
 

על  זכאי לעלות ארצה ולקנות את אזרחות מדינת ישראל כל יהודי .6
  פי חוק.

 המדינה תפעל לקיבוץ גלויות בישראל. .7 קיבוץ גלויות

הקשר עם 
 העם היהודי

 בתפוצות

המדינה תפעל לחיזוק הזיקה בין ישראל ובין יהדות   )א( .8
 התפוצות.

המורשת התרבותית וההיסטורית של המדינה תפעל לשימור  )ב(  
 העם היהודי בקרב יהדות התפוצות

המדינה תושיט יד לבני העם היהודי הנתונים בצרה ובשביה  )ג(  
 בשל יהדותם." 

 . 13.3.2018-ו 13.11.2017, 30.10.2017סעיפים אלה נדונו בוועדה המשותפת בעיקר בימים  .75

ההיבט להדגיש את טה הוועדה להשמיט אותו מתוך רצון החלי 6נקדים המאוחר ונציין, כי ביחס לסעיף 

העובדה נוכח כן ו. המקנה זכויות אישיות לפרטיסוד חוק להבדיל מהצהרתי של חוק היסוד, -הדקלרטיבי

שלא היתה חפיפה מלאה בין ההסדר שבחוק היסוד לבין ההסדר שבחוק השבות, והיחס שבין שני 

, וכן 67, בעמ' 13.11.2017)ראו דבריו של היועץ המשפטי לוועדה בדיון מיום ההסדרים לא היה ברור דיו 

 (. 6 , בעמ'13.3.2018דבריו בדיון מיום 

, העוסק בקשר עם יהודי התפוצות, עמד היועץ המשפטי לוועדה על כך שמדובר בעיגון 7באשר לסעיף  .76

הסדר שאינו מעוגן כיום בחקיקה. הוא אמר כי ניתן למצוא בחוקות נוספות בעולם גם התייחסות לתפוצה 

בעניין זה, והאם האתנית, אך יש לשקול באיזה מידה אנו מעוניינים להטיל חובות אופרטיביות על המדינה 

(. 32, בעמ' 30.10.2017פרוטוקול הדיון מיום אין בכך כדי להקים "זכויות" גם מצדם של יהודי התפוצות )

ד"ר בקשי התייחס לחשיבות הסעיף המוצע נוכח היחלשות הזיקה בין ישראל לבין הדור הצעיר בתפוצות, 

הזאת, שבאים ואומרים: אנחנו  "שמחדשת את הבריתוטען כי יש צורך באמירה ערכית חד משמעית 

 (. 41-40)שם, בעמ'  שמים את זה על ראש שמחתנו"
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באשר לסעיף הושטת היד לבני העם היהודי, חה"כ תמר זנדברג ביקשה לעמוד על כך שהסעיף מגן על  .77

יהודי העולם יותר מאשר הוא מגן על אזרחים, לרבות אזרחים יהודים אשר נמצאים בצרה בחו"ל אך היא 

של יהדותם", וכי יש מקום לבטא בראש ובראשונה את המחויבות של המדינה כלפי אזרחיה כולם אינה "ב

"הרעיון שהמדינה תשקוד על שלומם של בני העם היהודי (. יו"ר הוועדה השיב כי 35-ו 33)שם, בעמ' 

לי הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם בא לבטא רעיון אחר מאשר המחויבות של המדינה לאזרחיה, שאו

יש לה מקום. אולי אפשר כאן, אולי בחוק אחר. אבל הוא בא לבטא את הרעיון של "לעולם לא עוד", כפי 

וראו גם דבריו של חה"כ דיכטר, שם בעמ'  ;36)שם, בעמ'  שאמרתי. כלומר, בשל יהדותם הם נרדפים"

37). 

לקיבוץ גלויות אל מול  דנה הוועדה ביחס שבין ההוראה הקוראת למדינה לפעול 13.11.2017בדיון מיום  .78

 ההוראה המעניקה לכל יהודי את הזכות לעלות לישראל. 

היועץ המשפטי לוועדה עמד על הצורך לבחון מה מידת המחויבות שמבקשים להטיל על המדינה בהקשר 

 "האם אנחנו יותר בקוטב הדקלרטיבי, ההצהרתי, החגיגי, או יותר בקוטב של קביעת חובות"זה. 

(. וראו גם דבריו של עוה"ד זנדברג, בדבר היתרונות הגלומים 54, בעמ' 13.11.2017מיום  פרוטוקול הדיון)

 (.53בניסוח עמום יותר ככלי לגישור על המחלוקות בסוגיה ולהגעה להסכמה רחבה יותר )שם, בעמ' 

 ,אורלי ארז לחובסקיהמתח האמור הוביל למחלוקת בין גורמים שונים בוועדה )ראו למשל דברי עוה"ד  .79

, 62, דברי עוה"ד האוזר בעמ' 61, דברי חה"כ פולקמן, בעמ' 61-60, בעמ' המרכז הרפורמי לדת ומדינהמ

בסופו של דבר, הוועדה החליטה לשנות את הסעיף ובמקום . כאמור, (68דברי חה"כ סלומינסקי, בעמ' 

תהיה פתוחה "המדינה  –לנסחו כסעיף המעניק זכויות אישיות לפרט, לנסחו כסעיף דקלרטיבי כללי 

 לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות".

 שימור מורשת והתיישבות יהודית

"שימור 
 מורשת

 

כל תושב ישראל, ללא הבדל דת או לאום, רשאי לפעול לשימור  )א( .9
 .וזהותו תרבותו, מורשתו, שפתו

המדינה רשאית לאפשר לקהילה, לרבות בני דת אחת או בני לאום )ב(   
 "התיישבות קהילתית נפרדת.אחד, לקיים 

 

הקדישה הוועדה לסעיף זה. יו"ר הוועדה פתח את הדיון בסוגיה זו באומרו כי  28.11.2017את הדיון ביום  .80

קעדאן נ' מינהל  6698/95בג"ץ ) קעדאן בענייןהוא מבין שמטרת הסעיף היא לתת מענה לפסק הדין 

שהנוסח המוצע מעורר קשיים, משום שהוא, למשל, (, אך הוא סבור (2000) 258( 1נד)פ"ד , מקרקעי ישראל

מאפשר הקמה של יישובים לעדה מסוימת בלבד או על בסיס נטייה מינית )פרוטוקול הדיון מיום 

 (.12-11, בעמ' 28.11.2017

יסוד: הלאום, כסעיף -היועץ המשפטי לוועדה עמד על החריגות של סעיף קטן )א( בהקשר הכללי של חוק .81

על כך שאין לסעיף זה מקבילה בחוקות של הוא עמד גם  .היקפן לא ברורובנוסף  ,אישיותהמקנה זכויות 

 (:12מדינות אחרות )שם, בעמ' 

"...ככל שמדובר בסעיף )א( שמדבר על זכותו של הפרט לפעול לשימור תרבותי ללא הבדל 
דת ולאום, אז קודם כל ברמה הראשונית עולה השאלה לגבי עצם ההכללה של דבר 

ג הזה בחוק היסוד הזה שבעצם מדבר על עקרונות היסוד של המדינה. בחוקות מהסו
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אחרות הזכות לשימור תרבותי היא זכות שבדרך כלל נכללת בפרק הזכויות של החוקה 
 ולאו דווקא בפרק של עקרונות היסוד... 

עולות פה גם שאלות לגבי הנושא של חברה רב תרבותית, האם הזכות לשימור תרבותי 
הזכות של תרבות מסוימת לנקוט בפרקטיקות מפלות בניגוד לעקרונות השוויון  היא גם

כמו שאמרתי,  –הכללי. עולות פה הרבה מאוד שאלות לגבי הזכות הזו באופן כללי, ושוב 
 גם לגבי המיקום שלה כאן." 

בשל הפגיעה בכל הנוגע לסעיף קטן )ב( המוצע, עמד היועץ המשפטי לוועדה על הקושי הרב הגלום בו לדעתו 

בעקרון השוויון. הוא אמר שאף שאין חולק שיש צורך לערוך איזון בין הזכות לשימור תרבותי של כלל 

תושבי המדינה, עם דגש על קבוצות מיעוט, לבין הזכות לשוויון, נראה שיש בהוראה המוצעת כדי להפר 

לוטין בני לאום אחרים איזון זה, שכן היא מאפשרת להקים יישוב ליהודים בלבד, באופן המדיר לח

בחוק לתיקון פקודות האגודות נכלל ה. הוא התייחס בהקשר זה לאיסור האפליה וקבוצות מיעוט מהיישוב

 (:13)שם, בעמ'  (חוק ועדות קבלה)להלן:  2011-(, התשע"א8השיתופיות )מס' 

יפה כמו פרופ' גביזון, כמו פרופ'  –"אני חושב שגם חוק ועדות קבלה ברוח אותם כותבים 
חברתי אבל לא –זילברשץ, שדיברו על יישובים שיש בהם הגנה, איזשהו מרקם תרבותי

אפליה, לא הדרה מוחלטת של בני לאום מסוים או ציבור מסוים. לכן, הסעיף בחוק 
-ועדות קבלה לצד זה שהוא מאפשר לא לקבל מועמדים שלא מתאימים למרקם חברתי

באותו מרקם ומעבר לזה יש סעיף מפורש  תרבותי של היישוב, הוא דורש שקבלתם תפגע
בחוק ועדות קבלה שאוסר על אפליה מטעמים חשודים של לאום, דת, מוצא, נטייה 
מינית וכן הלאה. בית המשפט העליון שנדרש לחוק ועדות קבלה לא התערב בו ובין היתר 

 ובמידה רבה על סמך אותו סעיף של היעדר אפליה." 

ות להסדר המוצע, נוכח הפגיעה הקשה שהוא מגלם בשוויון. כך למשל חלק מחברי הכנסת הביעו התנגד .82

, וכי התיישבות קהילתית נפרדת היא דבר שצריך להותיר "נפרד אינו שווה"חה"כ זנדברג אמרה כי 

(. חה"כ 14למקומות שבהם יש ייחודיות לקבוצה הנפרדת, דבר שאינו רלוונטי לקבוצת הרוב )שם, בעמ' 

ישראלית בנויה על שבטיות, ובמקום לקרב בין חלקי האוכלוסייה ולצמצם את גרמן הוסיפה שהחברה ה

מור, מהאגודה לזכויות האזרח, -(. עוה"ד גיל גן21הפערים, יש בהוראה זו כדי להעמיק אותם )שם, בעמ' 

תמך בעמדות אלה ואמר כי הסעיף פוגע בשוויון ואין לו הצדקה לגיטימית, וזאת בדומה לטענות האגודה 

 (.19)שם, בעמ' ( 9027/18)בג"ץ תה שבפנינו בעתיר

עוה"ד זנדברג, ממשרד המשפטים, אמר כי גם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה הסעיף בנוסחו המוצע  .83

מעורר קושי רב. הוא אמר כי הצעת החוק בכללותה עוסקת בהסדרים הנוגעים לציבוריות הישראלית, 

"הסעיף, שהוא מנוסח בצורה וכעת מאפשרים במישור הפרט להבחין בין אזרחים. הוא אמר שלהבנתו, 

מאוד גורפת... מתיר למעשה לדחות בקשה של אדם שרוצה להצטרף ליישוב ולזכות שם במקרקעין רק 

, ומדובר באפליה על בסיס השתייכות לאומית ועדתית אשר מעוררת קשיים משום שהוא אינו יהודי"

 (. 24חוקתיים שאין להשלים עמם )שם, בעמ' 

כל התיישבות בישראל להיות על בסיס השתייכות ד"ר בקשי אמר, מנגד, כי אין כוונת הסעיף לאפשר ל .84

לאומית, אלא רק ליישובים קהילתיים קטנים, ועל כן הנוסח המוצע נוקט בלשון מצמצמת של "התיישבות 

קהילתית". כמו כן ד"ר בקשי התייחס לכך שבהתאם למצב המשפטי הקיים יש אפשרות להקים יישוב 

חלה על היהודים והוא סבור שיש מקום להרחיב את  על בסיס השתייכות לאומית, רק שפסיקה זו לא

לעומתו, ד"ר עמיר פוקס, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, הביע את התנגדותו  (.31-28גבולותיה )שם, עמ' 

לסעיף. הוא טען כי גם לעמדתו יש מקום למתן מענה לצרכים של קהילה מסוימת או התייחסות לזכות 
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בחוק היסוד, המתפרש על ההיבט הלאומי בלבד ולא על הזכויות  לתרבות, אך אין מקומה של הוראה זו

 (. 38האישיות של האזרחים לשימור תרבותם )שם, בעמ' 

בשלב יצוין, כי על אף חילוקי הדעות המהותיים שהתגלעו ביחס לסעיף ולקשיים הרבים שהוצפו לגביו,  .85

המקורי, ולהמשיך את השיח החליטה הוועדה המשותפת לאשר את הסעיף לקריאה ראשונה בנוסחו זה 

, אשר בעקבותיו הוחלט לערוך שינוי מהותי בנושא במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית

 .בנוסח של הסעיף )ונעמוד על כך בהמשך(

 לוח השנה 

"הלוח המוצע בעניין לוח השנה לפיו  10עסקה הוועדה תחילה בסעיף  30.10.2017בישיבת הוועדה מיום  .86

 . וא לוח רשמי של המדינה"העברי ה

היועץ המשפטי לוועדה העלה חשש כי ההתייחסות החוקתית ללוח העברי בלבד, עלולה ליצור קושי   .87

בשימוש בלוח לועזי. לפיכך הציע להוסיף כי גם הלוח הלועזי ישמש כלוח רשמי )להבדיל מ"לוח רשמי של 

(. חה"כ דיכטר סבר שהצעה 3, בעמ' 30.10.2017המדינה" שהוא רק הלוח העברי( )פרוטוקול הדיון מיום 

זו עלולה לעורר קושי שכן הלוח הלועזי אינו מאפיין את היהודיות של המדינה, אך יו"ר הוועדה סבר 

 (. 4שהתיקון המוצע נדרש כדי למנוע חוסר וודאות במערכת המשפטית )שם, בעמ' 

רשמי של המדינה ולצידו ישמש הלוח "הלוח העברי הוא לוח בהתאם לכך, בסופו של דבר נקבע בסעיף כי 

 הלועזי כלוח רשמי; השימוש בלוח העברי ובלוח הלועזי ייקבעו בחוק."

 חגים לאומיים וימי השבתון

"חגי 
העצמאות 
 וימי זיכרון

 

 ;יום העצמאות הוא יום החג הלאומי של המדינה )א( .11

ימי הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום השואה והגבורה הם  יום)ב(   
 זיכרון רשמיים של המדינה.

 

ימי השבתון הקבועים במדינת ישראל הם שבת ומועדי ישראל, בהם לא  .12 ימי שבתון
יועסק עובד אלא בתנאים שייקבעו בחוק; בני עדה המוכרת בחוק 

 "רשאים לשבות בחגיהם.

כרון העצמאות, יום הזיום מי הציון המיוחדים )ידנו חברי הכנסת בסעיפים הנוגעים לי 30.10.2017מיום  .88

 וימי השבתון. ויום השואה( 

בכל הנוגע למעמדה החוקתי של השבת כיום שבתון לאומי, הביעו חלק מחברי הכנסת חשש כי יהיה 

היועץ המשפטי לוועדה התייחס להוראה  בהוראה זו כדי לשנות את הסטטוס קוו בעניין דת ומדינה.

ולכך שהיא עלולה ועסק עובד אלא בתנאים שייקבעו בחוק", "לא יהמוצעת לפיה בימי שבת ומועדי ישראל 

יו"ר הוועדה הדגיש כי אין כל רצון לשנות את הסטטוס  .(9-8)שם, בעמ'  להתפרש כשינוי הסטטוס קוו

"לקבוע ששבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל, קוו. חה"כ יעל גרמן הוסיפה כי 

, ועל כן היא סבורה שאין מקום לכלול אותם שחורג מזה, אין לזה קונצנזוס" יש על זה קונצנזוס. כל מה

 (.14)שם, בעמ' 
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עוה"ד איל זנדברג תמך בעמדתו של היועץ המשפטי לוועדה, לפיה אין מקום להרחיב את ההוראה 

 "להיזהר מלקבוע פרטים רבים מדי ולשריין בצורה נוקשההחוקתית גם לנושא התעסוקה. הוא אמר כי יש 

מדי הסדרים שאולי ירצו בהם גמישות, אולי הגופים הפוליטיים ירצו לאורך זמן לקיים בהם שיח כזה או 

 .(17)שם, בעמ' אחר" 

ד"ר בקשי הביע עמדה לפיה יש הצדקה להותיר את סוגיית העסקת עובדים בסעיף, שכן זה מבטא את 

ם להבנתו אין המדובר בשינוי השביתה ממלאכה. עם זאת הוא הדגיש כי ג –המסר הלאומי של השבת 

 (. 25סטטוס קוו בענייני דת ומדינה )שם, בעמ' 

"שבת ומועדי בסופו של דבר הוועדה החליטה להשמיט את ההתייחסות להעסקת עובדים ולקבוע רק כי  .89

ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינה; למי שאינם יהודים הזכות לקיים ימי מנוחה בשבתם 

 , נותרו ללא שינוי.מי הציון המיוחדיםיההוראות הנוגעות ליין זה ייקבעו בחוק". ובחגיהם; פרטים לענ

 המשפט העברי

כי שאלות שאין להן הכרעה בחקיקה או בפסיקה הוצע בו אשר  13סעיף את כאמור, הצעת החוק כללה גם  .90

 . "עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל"יוכרעו לאור 

. כבר בפתח הדיון הביע יו"ר הוועדה את התנגדותו להחלת עקרונות 3.1.2018הוראה זו נדונה בדיון מיום 

למשל בנושא נשים או  –המשפט העברי, משום החשש כי בדרך זו יתפרש הדין באופן הפוגע בזכויות אדם 

)פרוטוקול  בחוק היסוד להט"בים. הוא ציין, כי גם במישור העקרוני הוא אינו סבור שיש להוראה זו מקום

 (. 3, בעמ' 3.1.2018הדיון מיום 

יש מקום לנסח גם לעמדתו ד"ר מיכאל ויגודה, ראש היחידה למשפט העברי במשרד המשפטים, אמר כי 

הוראה זו בנוסח אופרטיבי, ולעגן את מקומה המיוחד של המורשת המשפטית היהודית בתוך הזהות 

 .(9ראו גם דבריו של ד"ר ויניצקי, בעמ' ו) (5הלאומית של המדינה )שם, בעמ' 

שעלול להוביל לפגיעה  חה"כ ג'בארין אמר כי הוא רואה בסעיף זה משום שינוי במעמדו של המשפט העברי

מורשת המשפט העברי גם כאשר, למשל, מדובר בהתדיינות בין קבוצות מיעוט וכן לכפות את , בזכויות

לזכויות האזרח אמרה כי יש בהוראה זו כדי להפר פעם נוספת חיו, מהאגודה -(. עוה"ד גילד8)שם, בעמ' 

 (.25את האיזון בין ה"יהודית" ל"דמוקרטית" )שם, בעמ' 

נקדים את המאוחר ונציין, כי אף שלא נערך שינוי בעניין זה בין הקריאה המוקדמת לבין הקריאה  .91

 מהצעת החוק.  הראשונה, בשלב הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית, הוסר סעיף זה

 הקריאה הראשונה 

, נערך דיון סיכום של הוועדה הצעת החוקכעבור מספר שבועות, שבמהלכם נמשך הדיון הציבורי ב .92

המשותפת לקראת אישורה של הצעת החוק בוועדה לקריאה הראשונה. בדיון הוצגו כל השינויים עליהם 

. בסופו של לגביהםת הביעו עמדות שונות החליטה הוועדה כבר בשלב זה )כפי שציינו לעיל(, וחברי הכנס

ידי הוועדה בשינויים האמורים ברוב של חברי הוועדה )בקשת ריביזיה על -הדיון הצעת החוק אושרה על

דנה מליאת הכנסת בהצעת  30.4.2018ביום  (.13.3.2018ידי הוועדה בדיון מיום -החלטה זו נדחתה על
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חלק בדיון זה והביעו מעל בימת הכנסת את עמדותיהם  החוק בקריאה הראשונה. חברי כנסת רבים לקחו

חברי כנסת  64השונות, וזאת בהמשך לדיונים שנערכו בוועדה. בתום הדיון אושרה הצעת החוק ברוב של 

  6.מתנגדים, וללא נמנעים 54תומכים, 

כפי שאושרה בקריאה הראשונה, מצורף מדינת הלאום של העם יהודי,  –יסוד: ישראל -חוקהעתק הצעת 
 . 16מש/ומסומן 

 הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית

יסוד: הלאום לקריאה השנייה והשלישית, נערכו למעלה מעשרה דיונים נוספים -במהלך הכנת הצעת חוק .93

 בהצעת החוק. 

בהתאמה, בהתאם  7-ו 4חלק נכבד מדיונים אלה עסק בסעיף השפה ובסעיף שימור המורשת )סעיפים 

(. מאחר שסעיפים אלה גם עומדים במוקד חלק גדול מהעתירות סעיפי הצעת החוקשל  למספור החדש

 . הםנתמקד גם אנו בתיאור דיוני הוועדה שעסקו ב ,שבפנינו

, מצורף 16.7.2018, 12.7.2018, 10.7.2018, 16.5.2018מיום  העתק הפרוטוקולים של הוועדה המשותפת
 .20מש/-17מש/ומסומן בהתאמה, 

 שפה

הוקדש ברובו לסוגיית השפה. היועץ המשפטי לוועדה התייחס לכך שבמהלך הכנת  16.5.2018הדיון מיום  .94

כשפה הצעת החוק לקריאה הראשונה היה קונצנזוס די רחב בוועדה על מעמדה של השפה העברית 

העיקרית של המדינה, אך הוועדה התלבטה באשר לאופן שבו תוגדר השפה הערבית. הוא הדגיש כי להבנתו 

המחלוקת שהתעוררה באשר לשפה הערבית, היא במישור הסמלי ולא במישור המשפטי, משהובהר כי אין 

הנוגעות  הכוונה לפגוע במעמד הקיים של השפה הערבית. עוד אמר, כי לעמדתו יש קושי בהוראות

להבטחת הנגישות לשפה שכן לא ברור מהו היקף החובות המוטלות מכוחן על המדינה, והן שוב מעבירות 

, 16.5.2018הצהרתי למישור הזכויות האישיות )פרוטוקול הדיון מיום -את חוק היסוד ממישור דקלרטיבי

 (.4בעמ' 

של השפה הערבית, ולדעתו, די יהיה פרופ' יעקובסון חזר על עמדתו לפיה אין מקום להנמיך את המעמד  .95

בהעלאת מעמדה של העברית והותרת השפה הערבית כשפה רשמית שנייה. הוא הדגיש כי גם להבנתו 

מדובר בהיבט סמלי בלבד, ודווקא בשל כך הוא אינו מוצא הצדקה להעמדת השפה הערבית כשפה בעלת 

 (.8-7מעמד מיוחד בלבד ולא כשפה רשמית )שנייה( )שם, בעמ' 

ד"ר בקשי ציין כי הוא סבור שנכון לסטות מהמינוחים של דבר המלך במועצתו ולהעמיד במישור החוקתי 

 (:9את השפה העברית במעמד עליון, ככלי מרכזי לביטוי הלאום היהודי )שם, בעמ' 

לשונית. הטקסט שמוביל את התפישה -"יש אגדה אורבנית, שלפיה ישראל היא מדינה דו
המנדטורי, שמי שקורא אותו, מבין מה המשמעות של שפה  82מן הזו הוא הטקסט של סי

רשמית, ובוודאי מה יהיה ההקשר של שפה רשמית, אם ייכנס לחוק יסוד... כלומר יש 
לנו פה רקע לדיון, שמדבר על משהו שהמרחק בינו לבין המציאות הישראלית הריאלית 

 לבין התפישה הציונית הוא שמיים וארץ... 

                                                 
: בקישור למצוא ניתן 2018.430. מיום הכנסת במליאת הדיון פרוטוקול 6

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2067907  

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2067907
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שאם נכתוב כאן שפה רשמית, בחוק היסוד, ההדהוד יהיה ישר לסימן  החשש הגדול הוא
, וזה יחזור לתפישה שאינה משקפת את המצב הקיים, אינה משקפת את הזכויות 82

הלשוניות שקיימות היום למיעוט הערבי, אלא ייקחו את זה לכיוון שלמשל השופט 
-שיהיה לי עכשיו דו ניסה למשוך אליו, לומר: אני מצפה 2013-גו'בראן בפסק דין מ

אפשר לקבל. הוא מנוגד לכל התפישה הציונית -מלאה. את הדבר זה אי-לשוניות מלאה
 של מדינת לאום...

אנחנו לא באים לגרוע ממעמד השפה הערבית, לא באים לגרוע מהזכויות הלשוניות של 
ה, לא בהצהרה ולא בפועל. בסך הכול לשמר את הסטטוס קוו בעניין הז –המיעוט הערבי 

ומצד שני, לומר את האמירה הכי בסיסית וטבעית למדינת לאום, שיש לה שפה מדינה 
 שהיא השפה הלאומית."

בהמשך הדיון הדגיש ד"ר בקשי כי הוא אינו סבור שיש בהצעת החוק משום פגיעה במעמד השפה הערבית, 

ום יש כוונה לומר יסוד: הלא-אלא רק העלאת מעמדה של השפה העברית. הוא הסביר כי לתפישתו, בחוק

שדרוג מעמדה לשפת המדינה, ואילו ביחס לשפה הערבית  –אמירה ערכית פוזיטיבית ביחס לשפה העברית 

 (. 30התפישה היא לשמר את מעמדה הקיים )שם, בעמ' 

הסביר כי אכן הייתה התלבטות בעת גיבוש הצעת החוק באיזה אופן נכון ומתאים לנסח את  חה"כ דיכטר .96

מעמדן החוקתי של שתי השפות, וציין כי בשלב מסוים הייתה מחשבה להציע שעברית תהיה השפה 

הרשמית העיקרית, והערבית תהיה שפה רשמית שנייה. ואולם, בסופו של דבר הוחלט "לזנוח" את 

דטוריים ולהעמיד את השפה העברית במעמד עליון באמצעות הגדרתה כ"שפת המדינה", המינוחים המנ

וזאת בדומה למינוחים בחוקות אחרות המבטאים את הזיקה בין השפה ללאום. משנזנח המונח המנדטורי 

ביחס לשפה העברית, הוא נזנח גם בהקשר של השפה הערבית, ונמצא מינוח אחר אשר ביקש לבטא את 

 (. 12ה של השפה הערבית בישראל, באמצעות המונח "מעמד מיוחד" )שם, בעמ' מעמדה הגבו

חה"כ סאלח סעד התייחס לכך שכבן העדה הדרוזית, יש בנוסח של הצעת החוק כדי לפגוע בו ולשלול ממנו 

את השפה שהיא חלק בלתי נפרד מזהותו. הוא אמר שהוא מקבל את בכירותה של השפה העברית, אך 

-16נמכת מעמדה של השפה הערבית וטען כי יש להותיר אותה כשפה רשמית )שם, בעמ' אינו מקבל את ה

15 .) 

בסופו של דבר הוועדה המשותפת החליטה להותיר על כנו את היחס בין השפה העברית כשפת המדינה  .97

והשפה הערבית כשפה בעלת מעמד מיוחד, תוך הבהרה כי אין בכך כדי לפגוע במעמד הקיים של השפה 

של וכן בבשל עמימותן הערבית. הוועדה החליטה להשמיט את ההוראות הנוגעות לנגישות לשפה הערבית 

אי ההלימה בין הוראות אלה לרוח הכללית הדקלרטיבית של חוק היסוד אשר מנוסח מנקודת המבט של 

 המדינה ולא מנקודת המבט של הזכויות של הפרט. 

 התיישבות יהודית -שימור מורשת 

"שימור מורשת" אשר, כאמור,  –להצעת החוק  7הקדישה הוועדה מספר ישיבות לדיון בסעיף  ,בהמשך .98

משום שבנוסח המקורי  ,כנת הצעת החוק לקריאה הראשונה הועלו לגביו קשיים משמעותייםבמהלך ה

, ועוד יותר מכך של יתר הוראות חוק היסודההצהרתית בניגוד לרוח  ,הוא ביקש להעניק זכויות אישיות

קיומו ל, ועובר 10.7.2018בשל הפגיעה שהוא מגלם בעקרון השוויון. דיון מרכזי בסוגיה זו נערך ביום  -

הניח היועץ המשפטי לכנסת דאז, עוה"ד איל ינון, בפני הוועדה חוות דעת אשר עוסקת בסוגיה זו. בחוות 

הדעת ציין עוה"ד ינון כי עיקר הקושי בנוסח הנוכחי של הסעיף נעוץ בהיתר להדרה גורפת במגורים על 

 רקע מאפיינים זהותיים:
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היסוד נובע מכך "בתמצית אומר כי הקושי המתעורר עם הסעיף בחוק 

  

יתר על כן הסעיף המוצע נבדל מיתר סעיפי חוק היסוד, משום שהוא משליך באופן ישיר 
על מעמדו האישי של האזרח הנמנה עם קבוצות המיעוט בחברה, ועל הזכויות המוקנות 

 . זאת בשונה מיתר הסעיפים המעניקים עדיפות ברמה לו 
וכיו"ב(, אך שפה למאפיינים השונים המייחדים את הלאום היהודי )סמלים, ימי מנוחה, 

 אינם גורעים מזכותו של הפרט. 

עוד יש לציין כי בניגוד להסדרים אחרים שנכללים בהצעת חוק היסוד ושנדונו בישיבת 
]ההדגשה אנו מקבילה לסעיף המוצע באף חוקה בעולם". הוועדה הקודמת, לא מצ

 במקור[

 . 21/מש, מצורף ומסומן 10.7.2018העתק חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת מיום 

"אבל נשאלת יו"ר הוועדה פתח את הדיון בסוגיה ואמר כי הסעיף אכן מעורר בו קושי וחוסר נוחות,  .99

משל, לייהד את הגליל, להקים יישובים יהודיים, פסה מן השאלה האם הרעיון הציוני והיכולת שלנו, ל

בשעה  10.7.2018)פרוטוקול הדיון מיום העולם או שהיא עדיין קיימת? האם אנחנו יכולים לעשות זאת?" 

 :(35 -ו 32, 28)שם, בעמ'  היועץ המשפטי, אשר השתתף בדיון, התייחס לסוגיה זו (.15, בעמ' 10:00

פסול כל עוד משמעותו והפרשנות שנותנים לו איננה הדרה גורפת "ייהוד הגליל אינו דבר 
, זה לא ומוחלטת של בני מיעוטים אחרים במדינה. אתה יכול לעודד התיישבות בגליל

 אומר שלא תקים שום יישוב ערבי, שום יישוב דרוזי, שום יישוב צ'רקסי... 

.. זה לא אומר כשאתה מדבר על התיישבות יהודית, כשאתה מדבר על יישוב יהודי.
שאסור לך בשום אופן לאפשר לאדם שנמנה על האוכלוסיה הצ'רקסית או הדרוזית או 
הבדואית הערבית לגור שם. זה לא הופך את היישוב, אם אתה מכניס לשם כמה משפחות 

 שלא נמנות על הרוב היהודי, זה לא הופך את היישוב ליישוב לא יהודי...

מונח התיישבות יהודית, בין המונח של ייהוד הגליל הרצון ליצור סתירה מוחלטת בין ה
לבין נגיד חוק ועדות קבלה או גישה מאוזנת ועדינה יותר לסוגיה הכול כך רגישה, שיש 
לה השלכות משפטיות ומעבר להשלכות משפטיות, זה דבר שהוא בעייתי ביותר. אנחנו 

ול מדינת ישראל ממש שופכים את התינוק עם המים. אנחנו גורמים למצב שבו בסך הכ
הצליחה להתנהל בצורה יפה מאוד ולפתח את הארץ ולבנות מאות יישובים יהודיים 

 השנים האחרונות, ועוד לפני כן... 70בארץ ישראל במהלך 

מפני שבאמת היה איום דרמטי משמעותי על יהודיותה של מדינת ישראל בתחום 
גב ובמרכז הארץ, שהם ההתיישבות. זה לא הפריע להקים מאות יישובים בגליל, בנ

 .יישובים יהודיים לכל דבר..."

חוקתי(, עוה"ד רז נזרי, עמד על הקושי הרב הגלום -משפט ציבוריגם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ) .100

בסעיף המוצע. הוא התייחס לכך שסעיפי הצעת החוק מדברים על הקולקטיב ועל הזכויות הלאומיות 

)ב( המוצע מתיר 7המוקנות לו, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע במישור הזכויות האישיות. לעומת זאת, סעיף 

 (.39-36שיוכו הלאומי ומכאן הקושי הרב הגלום בו )שם, בעמ'  למעשה אפליה אישית של אזרח רק בשל

בהמשך לכך הביעו חלק מחברי הכנסת את עמדתם כי מדובר בהוראה גזענית אשר לא ניתן להשלים עמה  .101

, 61-60, חה"כ יוסף ג'בארין בעמ' 55-54, חה"כ דב חנין, בעמ' 54)ראו למשל חה"כ אלעזר שטרן בעמ' 

 (. 62חה"כ ציפי לבני, בעמ' 
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אופן של הבמענה לטענות אלה, עמד חה"כ סמוטריץ' על החשיבות שהוא רואה בסעיף זה דווקא ב

האופרטיבי שבו הוא נוסח. הוא אמר כי בפסיקה של בית המשפט העליון יש התייחסות תיאורטית בלבד 

עשית של "פולקלור חסר כל תוכן מעשי... מה שעיצב את המדיניות המיהודי של המדינה כ-לפן הלאומי

לתפישתו הנוסח המוצע נועד שהוא הסביר (. 86)שם, בעמ'  מדינת ישראל היה הרכיב הדמוקרטי בלבד"

לצקת תוכן מעשי יותר לערך ההתיישבות היהודית, ולאפשר גם לרכיב היהודי של המדינה לעצב את 

 (: 90-86, בעמ' שםהמדיניות המעשית של המדינה )

ות ציונות במדינת ישראל ישנו מאבק לאומי בין שנ 100-"המציאות שלפיה בלמעלה מ
יהודים לערבים על הזכות של היהודים לקיים כאן מדינה יהודית... ועל הניסיון שלהם 
להילחם במדיניות הציונית הלגיטימית של ייהוד הגליל. אנחנו מאבדים את הרוב היהודי 

ריך לייצר תמריצים בגליל, ואין ברירה, כדי להביא היום מאות אלפי יהודים לגליל צ
ליהודים בלבד... אתם צודקים שאין לזה תקדים באף מדינה בעולם... אבל אין אף מדינה 
בעולם שמתמודדת עם איום קיומי, איום קיומי של אויב שרוצה להשמיד אותה... אין 
אף מדינה בעולם שמתמודדת עם מיעוט... של אזרחים בתוך המדינה שמזדהה עם 

ב שרוצה להשמיד אותה. אין מה לעשות, תפסיקו להיתמם. אנחנו הנרטיב של אותו אוי
צריכים היום לייצר עוגנים של התיישבות יהודית באזורים מסוימים, שזה חשוב בהם 

 אסטרטגית. זאת לא אפליה, זאת לא הדרה... 

עכשיו תראו, דיבר קודם חבר הכנסת אמסלם בצדק על התכלית של חוק השבות. הרי 
והוא יוצר קושי חוקתי  –השבות וההצדקה שלו, למרות הקושי החוקתי הרציונל של חוק 

הרי בסוף אני יכול להביא את המשפחה שלי  –למרות ההבדל של מי שכבר גר כאן או לא 
וזחאלקה לא יכול להביא, וזה סוג של אפליה. אבל הרציונל הוא לייצר רוב יהודי 

זאת ההגדרה. המונח רוב יהודי איננו אך ורק כשהוא פולקלור בין מטולה בטריטוריה כי 
לאילת. כפי שלגיטימי לייצר רוב יהודי במדינת ישראל ממטולה לאילת, לגיטימי לייצר 
רוב יהודי בנגב, ורוב יהודי בגליל, ובשביל זה צריך לייצר מדיניות ציונית, וזאת ההגדרה 

 של החזון הציוני." 

שנות את הנוסח ציע להכן ועל האופן שבו הסעיף מנוסח הוא בעייתי, מסכים שהוא אמר כי ד"ר ויניצקי  .102

 10.7.2018)פרוטוקול הדיון מיום  "התיישבות יהודית צפופה" -את הערך שהמדינה רואה בכך שהוא יעגן 

 (:29-28, בעמ' 12:00בשעה 

בעייתי. אנחנו  )ב(, שמדבר על התיישבות קהילתית נפרדת הוא7"...אני חושב שסעיף 
שם ירווה לו משפע ואושר בן ערב בן מחסידי תנועת ז'בוטינסקי והוזכר המשפט הזה, '

', לא יכולים לאפשר שיהיה סעיף בחוקה של מדינת ישראל שהמשמעות שלו, נצרת ובני
איך שלא נראה את זה, שאפשר יהיה להדיר אנשים על רקע לאום שלא ייכנסו ליישובים 

שהוא בלתי מתקבל על הדעת. דרך אגב, הסעיף הזה גם לא בהכרח מסוימים. זה דבר 
קשור לחוק הלאום כי הוא באמת עושה כל מיני הפרדות גם בהקשרים אחרים שגם הן 

 כמובן לא רצויות... 

במקום סעיף שידבר על מה שלא, שידבר על מה כן ואני רוצה להציע אותו. הסעיף שאנחנו 
עצמה מחויבת להקמה וביסוסה של התיישבות  הצענו זה ש'מדינת ישראל רואה את

יהודית צפופה בשטחי ארץ ישראל הנתונים לשליטתה'. מאיפה לקחנו את הסעיף הזה? 
לכתב המנדט שאושר על ידי חבר הלאומים ועל ידי מועצת  6הסעיף הזה מופיע בסעיף 

 האומות המאוחדות... 

דט, הוא רעיון שהמשפט הרעיון של התיישבות יהודית צפופה, וכך כתוב בכתב המנ
 80הבינלאומי למעשה הכיר בו. גם חבר הלאומים וגם האו"ם, בזה שהוא אישר בסעיף 

לוועידת האו"ם בכתב המנדט. לכן זה חשוב להבין, שאם אנחנו הולכים על סעיף כזה 
 הסעיף הזה מעוגן גם לפי כללי המשפט הבינלאומי." 

עמדה המסתייגת הוא למשילות ודמוקרטיה, הביע גם  עוה"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה .103

מהנוסח המוצע ואמר כי הוא אינו סבור שיש בו כדי לשנות את האיזונים מהלכת קעדאן, ועל כן הביע 
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תמיכה בנוסח שהציע ד"ר ויניצקי שכן יש בדרך זו כדי להציב את ההתיישבות היהודית כתכלית ערכית 

 (:40-39לגיטימית )שם, בעמ' 

אומר. ולכן הנוסח בצורתו הנוכחית הוא גם מחזק את קעדאן וגם מייצר את כל "אני 
החשש, המוצדק אולי, לאמירות של 'אנחנו נאפשר עכשיו באופן גזעני הדרה או באופן 
שלא ניתן ונאפשר להקים יישובים ליהודים בלבד ולערבים בלבד', זו מציאות שאני לא 

את הנוסח הקריא קודם ד"ר ויניצקי, הנוסח  בטוח שחברי הכנסת רוצים. אני כן חושב,
שאני חושב שיאפשר הכרה במחויבות של מדינת ישראל להתיישבות יהודית שהיא חלק 
מערכי היסוד של הציונות, ואת השאלה של הדרה או אי הדרה, התיישבות קהילתית או 
לא התיישבות קהילתית ופתרון של הבעיות ברמה הנקודתית אפשר להמשיך ולעשות 

 באמצעות החוק הקיים, חוק ועדות קבלה והתמודדות פר מקרה... 

מה שכן אמירה מפורשת כזאת תעשה, היא תיתן מענה ישירות לבעיה שקעדאן מציב, 
שקעדאן אומר במפורש, התכלית של הקמת התיישבות יהודית היא לא תכלית לגיטימית 

פוך אותו חייבים במדינת ישראל. לכן הרבה מאוד מתנגדים לקעדאן ואם רוצים לה
 להכניס תכלית של התיישבות יהודית שהיא תכלית לגיטימית במדינת ישראל." 

"אם זה ניסוח שמדבר על התיישבות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה התייחס להצעות אלה ואמר כי  .104

, בכפוף לנוסח הקונקרטי עליו יוחלט יהודית, זה דבר שהוא ברמה ההצהרתית בהחלט יכול לבוא בחשבון"

(. חה"כ סמוטריץ' התייחס להצעות אלה ואמר כי לדעתו יש חשיבות רבה ביציקת תוכן 58)שם, בעמ' 

 (:64-63קונקרטי לערך ההתיישבות היהודית, ללא הסתפקות בנוסח עמום דקלרטיבי )שם, בעמ' 

)ב( 7של דקלרציה, סעיף  "אין לי עניין בדקלרציות. יש מרכיב מרכזי מאוד בחוק הזה
 נועד לא לייצר דקלרציה, אלא לייצר יכולת מעשית ברורה...". 

נערך דיון בהסתייגויות שהגישו חברי הכנסת לנוסח הצעת החוק, וחלקם הציעו להשמיט  12.7.2018ביום  .105

, היו חברי כנסת אשר 10.7.2018מהצעת החוק. לעומת זאת, בהמשך לדיון מיום  7לחלוטין את סעיף 

משל, חה"כ פורר הציעו נוסחים חלופיים לסעיף כדי ליתן מענה לקשיים שהועלו ביחס לנוסח הנוכחי. כך ל

"מדינת ישראל תהא פתוחה ותעודד עלייה יהודית וקיבוץ גלויות, , כי הנוסח שוהצע הציע לקבוע במקום

"תהיה לחלופין במקום הסיפה הציע כי המדינה  ותשקוד על פיתוח התיישבות יהודית בארץ ישראל".

ה העוגן שאפשר יהיה לאחוז "ז. לדבריו, מחויבת להקמתה וביסוסה של התיישבות יהודית בארץ ישראל"

בו גם בהקשר הציוני גם בהקשר הערכי, גם בהקשר של מה שאנחנו רוצים לבטא בעניין מדינת הלאום של 

את אומרת, עלייה לארץ זהעם היהודי, ואני גם חושב שזה יופיע באותו סעיף, כי שני הדברים באים יחד, 

, 12.7.2018)פרוטוקול הדיון מיום  את זה" ישראל כערך והתיישבות בארץ כערך, ואפשר יהיה למצות

 (. 40בעמ' 

ד הנגב והמדינה תפעל לייהחה"כ סמוטריץ' הציע חלופה אחרת לפיה בסעיף קטן )א( יהיה קבוע כי "

והגליל, ואזורים ויישובים נוספים שייקבע ביחס אליהם כי הדבר נדרש משיקולים לאומיים ולפיתוח 

. ובסעיף קטן ר באמצעות תמריצים לעידוד הגירת יהודים אליהם"ההתיישבות היהודית בהם, בין הית

"המוסדות הלאומיים, באופן עצמאי או בשיתוף פעולה עם גורמי המדינה, יהיו רשאים לפעול )ב( ייקבע כי 

משמעות  ולמעבר לנוסח דקלרטיבי שאין ל חזר על התנגדותו. הוא ליישוב יהודים בכל חלקי ארץ ישראל"

ידו מאפשר לעודד התיישבות יהודית על דרך החיוב, ולא על דרך -יר כי הנוסח המוצע עלמעשית. הוא הסב

 (. 79הדרה של בני מיעוטים מלהתגורר ביישובים יהודים )שם, בעמ'  -השלילה 

משלא הושגה הסכמה בסוגיה, נערכה הידברות נוספת בין חברי הכנסת, ובסופה הוחלט להביא להצבעה  .106

ח ההצעות הדקלרטיביות שעלו במהלך הדיון, אשר מצהיר על ההתיישבות נוסח אחר לחלוטין, ברו

ללא כל הקנייה של זכות אישית להתגורר בהתיישבות קהילתית נפרדת. כך, הוצע היהודית כערך לאומי, 
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"המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על בנוסח האומר כי  7להחליף את סעיף 

 . 16.7.2018. נוסח זה נדון בדיון הוועדה מיום הקמה וביסוס שלה"מנת לעודד ולקדם 

חה"כ דיכטר התייחס לנוסח המוצע ואמר כי השינוי המוצע מעיד על כך שיש נכונות אמיתית לקיים שיח  .107

, בעמ' 16.7.2018יסוד: הלאום )פרוטוקול הדיון מיום -בסוגיה, ולנסות להרחיב את בסיס התמיכה בחוק

הביע תמיכה בנוסח החדש המוצע, אך ביקש כי יובהר בנוסח שהכוונה לפיתוח התיישבות  (. חה"כ פורר21

שדווקא בחוק הזה, שמדבר על חוק הלאום, וחוזר לבסיס הציוני כל ארץ ישראל. הוא הסביר, "ביהודית 

הערכי של מדינת יהודית בארץ ישראל, הוא צריך לחזור בדיוק למקומות האלה של התיישבות וגאולת 

 (. 46-45)שם, בעמ'  רקע בכל חלקי ארץ ישראל"הק

לעומת זאת, חה"כ ג'בארין התייחס לנוסח החדש המוצע ואמר כי אין בנוסח זה כדי לרפא את הפגיעה 

 .10-9בעמ'  ,(; וראו גם את דברי חה"כ חנין40הקשה בשוויון )שם, בעמ' 

להקים יישוב ליהודים בלבד, ואף המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הסביר שהנוסח החדש אינו מאפשר  .108

שהמורכבות העקרונית של הסוגיה נותרה, יש בו כדי למתן משמעותית את הקשיים שהועלו ביחס לנוסח 

הקודם. הוא הסביר כי הנוסח מנוסח באופן רחב כך שהוא אינו קובע באופן ברור את נקודת האיזון בין 

 (:63-59' ערך ההתיישבות היהודית לבין ערך השוויון )שם, בעמ

"אין לי מדומטר מדויק עם משקל מאזניים על רביעית הגרם איפה נמצא האיזון הזה. 
)ב(, 7הרי זו לא פיזיקה ... בטח באיזונים מהסוג הזה... בשונה מהסעיפים הקודמים, גם 

פוגע מאוד בערך הדמוקרטי. וגם שאמרתי בשבוע שעבר שהוא אכן מפר את האיזון, הוא 
בנוסחיו הקודמים, שדיבר על משטר דמוקרטי במדינה יהודית וכו', שמפר את  1סעיף 

אלה סעיפים שיכולתי לומר בצורה ברורה שזה מפר את האיזון.  –האיזון הזה שקיים 
הנוסח הנוכחי שמדבר על התיישבות יהודית, כמו שאנחנו רואים אותו, הוא נוסח 

 ערכים של התיישבות... שמדבר על

הוא לא מאפשר את מה שחבר הכנסת סמוטריץ רצה שהוא יאפשר, מצד אחד, בעיניי. 
אבל הוא גם לא מקיים את החששות שאתם מעלים, בצורה הזאת, שהמשמעות היא 

 לא, התשובה היא לא... –שערבים לא יוכלו לגור בהתיישבות יהודית 

אה בהתיישבות יהודית ערך לאומי... זו קודם כל יש פה הצהרה שמדינת ישראל רו
הצהרה, משפט דומה למשפט שאמר ברק, שמדינה יהודית זו מדינה שהתיישבות יהודית 
בשדותיה, עריה ומושביה הן בראש דאגותיה... יחד עם זאת זה לא מאפשר, לצורך 

 ...העניין, להגיד שיהודי שיעבור לצפון יקבל תמריץ, ערב שיעבור לצפון לא יקבל תמריץ

... זה לא מאפשר שרק יהודי יוכל לגור באותה התיישבות יהודית וערבי לא יוכל לגור. 
זה כן מאפשר, זה כן אמירה של חוק יסוד, אמירה שיש בה משמעות, שלהתיישבות 

 .יהודית יש ערך..."

ה"ד . עו, וטען כי היא מרוקנת את הסעיף מכל תוכן מעשיחה"כ סמוטריץ' הביע הסתייגות מפרשנות זו .109

 (:70-69)שם, בעמ'  כי גם למישור הדקלרטיבי יש משמעותנזרי השיב 

"יש לזה משמעות ברמה ההצהרתית... וגם להצהרות וסמלים, כשמדברים על חוקה, 
ברמה המעשית, אני מניח שבבוא העת ירצו  בטח על חוק יסוד, יש משמעות לסמלים...

וק היסוד, וירצו לעודד יותר לקבל החלטות מינהליות כאלה ואחרות שנובעות מכוח ח
ויאמרו שאנחנו  -וכבר אני אגיד על זה מילה  –הקמת ערים בנגב או בגליל, ערים יהודיות 

 נשענים על חוק היסוד, התיישבות יהודית, אנחנו רוצים לקדם, לפתח וכד'". 

"יקימו שיב כי חה"כ סמוטריץ' השיב כי זהו למעשה המצב כיום כך שאין בסעיף כל חידוש, ועוה"ד נזרי ה

עוד ערים, ירצו לתת תמריצים לערים יהודיות וכו', זה דבר שהחוק, הפרשנות שלו, אני מניח שיקבל לפרש 
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עוד הוסיף עוה"ד נזרי כי )שם, בעמ' . (70)שם, בעמ' אפשרות למתן תמריצים בהקשר הזה לפי החוק הזה" 

73-72:) 

"בהקשר זה ודאי שיש משמעות להתיישבות יהודית, שירצו להקים יותר בנגב, בגליל, 
באזורים אחרים שירצו, עדיין זה לא אומר, ופה ההבחנה, זה לא אומר שלאותה עיר 
שמיועדת בגדול לציבור היהודי, יהיה אסור להיכנס אזרח ערבי לקנות דירה במודיעין 

בהקשר הזה המתח שאנחנו יושבים עליו. שאלת או לקנות דירה במגדל העמק... ולכן 
אותי על האיזון. הרי אין לי פה, ולאף אחד לא יהיה, וגם לשופט שישב, אין את המדומטר 
המדויק להחליט בדברים האלו. בסופו של זה כן פר מקרה ופר עניין. כשאת שואלת אותי 

ישוב יהודי? שאלה כזאת, מיכל: האם יהיה אפשר לפנות יישוב ערבי כדי להקים י
התשובה היא ודאי לחלוטין לא, אין בכלל צל של ספק. כשאתה שואל: האם יהיה אסור 
לערבי לגור בעיר יהודית? אז אמרנו... לא, הסעיף הזה לא אומר את זה... זה כן נותן 

  משקל לתמרץ, לפתח, כמו שכתוב בחוק"

וברור מהי המשמעות המעשית של היועץ המשפטי לוועדה עמד גם על כך שלא ניתן לקבוע באופן חד  .110

 (:79-78הוראה זו בחוק היסוד, שכן מדובר באיזון בין ערכים מתנגשים )שם, בעמ' 

"... כאשר מדובר בחוקי יסוד שכולם ברמה נורמטיבית שווה ואין עדיפות ביניהם, אז 
ברור שבית משפט שבא לפרש ולברר מהי החוקה הישראלית, הוא עושה את זה בצורה 

 את ההרמוניה המקסימלית בין חוקי היסוד השונים.שיוצרת 

מכיוון שבית המשפט גזר מהזכות לכבוד האדם את הזכות לשוויון, אז בכל מקרה 
הוא יצטרך באיזשהו מקום לעשות איזון בין הזכות לשוויון שמעוגנת בכבוד  ומקרה

ו שאמר האדם וחירותו לבין הערך של התיישבות יהודית שמעוגן בחוק היסוד הזה. וכמ
רז, בכל מקרה יצטרכו לבדוק את הדברים האלה, בוודאי שאין פה בסיס לאפליה ברמה 
של פרטים. וההתמודדות ברמה היישובית, ברמה הכללית של התיישבות והקמה של 
ערים וכן הלאה, תצטרך כל הזמן להיעשות מתוך ניסיון לאזן בין הדברים האלה. אין 

 פה תשובות פשוטות."

-, בסופם של מספר דיונים שבמהלכם נימקו חברי הכנסת את ההסתייגויות ואלו נדחו על18.7.2018ביום  .111

 ידי הוועדה, אישרה הוועדה המשותפת, ברוב חבריה, את הצעת החוק, בשני שינויים מרכזיים:

אשר עוסק בקשר עם יהודי התפוצות, חובה של המדינה לשקוד  6, הוועדה החליטה להוסיף בסעיף האחד

הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל  ואזרחיהשלומם של כל בני העם היהודי  על הבטחת

למדינה הקודם כי שתמע מהסעיף בנוסחו כי ה, במהלך הדיונים. בכך ניתן מענה לטענות שהועלו אזרחותם

היועץ אין חובה לשקוד על שמירת שלומם של כל אזרחיה, לרבות אלה שאינם יהודים )ראו לעניין זה דברי 

 .(17, בעמ' 12:00בשעה  10.7.2018המשפטי לוועדה בדיון בוועדה מיום 

לזנוח את הנוסח אשר התייחס לזכות אישית של תושב לשמר את תרבותו,  7, הוועדה החליטה בסעיף השני

לרבות באמצעות הקמת התיישבות קהילתית נפרדת, ולאמץ את הנוסח הרחב שהתגבש לקראת תום 

רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה  "המדינה -דיוניה 

. נוסח זה נועד לבטא את הערך הלאומי בהתיישבות יהודית, תוך שמשמעותו המעשית וביסוס שלה"

 ."ליהודים" בלבדשאין בסעיף כדי להצדיק הקמה של יישוב בדיון  נותרה מעומעמת, ותוך שהובהר

 לישיתהקריאה השנייה והש

במהלכו הביעו ש בן מספר שעות,בדיון  18.7.2018ביום יסוד: הלאום נדונה במליאת הכנסת -הצעת חוק .112

חברי הכנסת את עמדותיהם השונות ביחס להצעת החוק, וזאת בהמשך לדיונים שנערכו בעניין זה בוועדה 
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בנוסח הוועדה, ברוב המשותפת. בתום הדיון במליאה, אושרה הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית, 

 :(1מש/)צורף כנספח  יסוד: הלאום, כפי שאושר בכנסת-וזהו נוסח חוק 7.מתנגדים 55-תומכים ו 62של 

ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה  )א( . 1 עקרונות יסוד"
 קמה מדינת ישראל. 

 מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא )ב(  
מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה 

 עצמית.

מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי  )ג(  
 לעם היהודי.

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

דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו, ומגן־דוד  )ב(  
 תכול במרכזו. 

סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדדיה,  )ג(  
 והמילה "ישראל" למרגלותיה.

 המנון המדינה הוא "התקווה". )ד(  

 פרטים לעניין סמלי המדינה ייקבעו בחוק. )ה(  

 ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל. .3 בירת המדינה

 עברית היא שפת המדינה. )א( .4 שפה 

לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה; הסדרת השימוש בשפה  )ב(  
 הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק. 

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה  )ג(  
 יסוד זה.-הערבית לפני תחילתו של חוק

 המדינה תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות.  .5 קיבוץ גלויות 

הקשר עם העם 
 היהודי 

המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל  )א( .6
 אזרחיה הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל אזרחותם.

המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני  )ב(  
 העם היהודי. 

המדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית  )ג(  
 והדתית של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות.

המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת  .7 התיישבות יהודית
 לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה.

ש הלוח הלועזי הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה ולצידו ישמ .8 לוח רשמי
 כלוח רשמי; השימוש בלוח העברי ובלוח הלועזי ייקבע בחוק.

 יום העצמאות
 וימי זיכרון

 יום העצמאות הוא יום החג הלאומי הרשמי של המדינה. )א( .9

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לשואה  )ב(  
 ולגבורה הם ימי זיכרון רשמיים של המדינה.

שבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינה; למי שאינם  .10 ושבתוןימי מנוחה 
יהודים זכות לקיים את ימי המנוחה בשבתם ובחגיהם; פרטים לעניין 

 זה ייקבעו בחוק. 

יסוד שנתקבל ברוב של חברי -יסוד זה אלא בחוק-אין לשנות חוק .11 נוקשות
 "הכנסת.

                                                 
: בקישור למצוא תןני, 18.7.2018 מיום הכנסת במליאת הדיון פרוטוקול 7

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2073133  

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2073133
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יסוד: הלאום בכנסת נמשך הדיון הציבורי, -להשלמת התמונה העובדתית נציין, כי לאחר שאושר חוק .113

 בכנסת ומחוצה לה, בהצדקה לחקיקת חוק היסוד וביחס שבינו לבין עקרון השוויון. 

ראש הממשלה, חה"כ בנימין נתניהו, התייחס לסוגיה זו בדיון פתיחת מושב החורף של הכנסת, ביום 

, ושב והדגיש כי אין בחוק היסוד כדי לגרוע מזכויות הפרט ומעקרון השוויון, ואלו מקצת 15.10.2018

הדיון מיום יסוד: הלאום הוא חוק גזעני )פרוטוקול -חוקלפיהן דבריו בנאומו שבהם התייחס לטענות 

 8:(36-41, בעמ' 15.10.2018

 ..."

 

 ... 

לכם שיש לכם זכות מלאה לבקר, להציע שינוי, להציע תוספות, לגרוע.  דאני רוצה להגי
דבר הכרחי בדמוקרטיה. אבל אתם  –ביקורת עניינית היא דבר הכרחי; לא דבר מותר 

אין להן שום קשר למציאות, כאילו אנחנו בדרך נתפסים להגזמות קיצוניות, להשמצות ש
  .למדינה פאשיסטית, מדינת אפרטהייד חשוכה..."

 

 סיכום הפרק עובדתי 

בפני בית המשפט הנכבד את  ציגיסוד: הלאום, מתוך רצון לה-הרחבנו בפרק זה על הליך החקיקה של חוק .114

ואכן, ניתן ללמוד מדיוני  התמונה המלאה והרחבה באשר לתפישה של חברי הכנסת העומדת בבסיסו.

-בבסיס חוקהניצבים החקיקה ומהשינויים שנעשו בנוסח של הצעת החוק, על מספר עוגנים מרכזיים 

 יסוד: הלאום, אשר נבקש לעמוד על עיקריהם:

 לשימוש בכובעה של הכנסת כרשות של חברי הכנסת יסוד: הלאום, נחקק מתוך מודעות מלאה -חוק

. הדיון בהצעת החוק הליך ראוי שהולם את מעמדו הנורמטיבי כחוק יסוד מכוננת, והליך חקיקתו היה

היה דיון ממושך ומעמיק, במסגרתו השתתפו חברי כנסת מסיעות הבית השונות, גורמי הממשלה, אנשי 

רוח ואקדמיה וארגוני החברה האזרחית. הדיונים נמשכו למעלה משנה, תוך שהוועדה המשותפת דנה 

כולל והן במבט פרטני ביחס לכל אחד ואחד מסעיפיו. בהצעת החוק נעשו שינויים בחוק היסוד, הן במבט 

משמעותיים, שהם פועל יוצא של הדיונים בוועדה ורצון להביא להסכמה רחבה יחסית על עקרונות הבסיס 

 של חוק היסוד.

ות חוק לפיכך, כבר עתה נציין, כי הכנסת דוחה מכל וכל את ניסיונם של חלק מהעותרים להביא לבטל

היסוד באמצעות הטלת דופי בתקינות הליך החקיקה. טענות העותרים בעניין זה אינן מבססות, ולו 

 באופן הראשוני ביותר, עילה להתערבות שיפוטית מההיבט הפרוצדוראלי, ועל כן דינן להידחות על הסף.

                                                 
: בקישור למצוא ניתן, 15.10.2018 מיום הכנסת במליאת הדיון פרוטוקול 8

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2073990  

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2073990
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 היו שראו בחוק. בראשית דיוני הוועדה יסוד: הלאום אינו "המבוא לחוקה", אלא "פרק" שלה-חוק-

באופן כולל  שקף(, וככזה אשר אמור לPreambleהעתידית )הישראלית  יסוד: הלאום מעין מבוא לחוקה

יסוד: -את החזון של המדינה. תפישה זו נזנחה עם התקדמות הליכי החקיקה, תוך שהתחדד כי חוק

של המדינה כמדינת הלאום אינו בגדר מבוא לחוקה, אלא פרק, אף אם חשוב ביותר, המבטא את הזהות 

הלאום של העם היהודי. זאת, מבלי להתיימר לבטא באופן הוליסטי בחוק היסוד את כל הזהויות 

 זהותה כמדינה דמוקרטית. , ובכלל זה והמאפיינים של המדינה

כתוצאה מתהליך זה, חברי הכנסת לא ראו הכרח לכלול בחוק היסוד התייחסות להיבטים של המדינה 

ות הלאומית שלה, ובעיקרם התייחסות לזכויות הפרט של כלל האזרחים, וסברו כי שאינם נוגעים לזה

 בפרקים האחרים של החוקה. ,צריכים לקבל ביטוילמצער היבטים אלה באים כבר לידי ביטוי או 

 יהודית של המדינה מעל זהותה הדמוקרטית, אלא -יסוד: הלאום אינו מעמיד את הזהות הלאומית-חוק

. הטענה בדבר מתן עליונות לרכיב הלאומי של שווה ערךנורמטיבי אלה במעמד  מעמיד שתי זהויות

יסוד: הלאום נמצא במעמד נורמטיבי -המדינה עוברת כחוט השני לאורך העתירות, אך יסודה בטעות. חוק

יסוד: כבוד האדם וחירותו. חברי הכנסת החליטו במכוון שלא -זהה ליתר חוקי היסוד, ובכלל זה חוק

סעיף אשר עלול להתפרש ככזה המעניק לו עליונות )מעמד שניתן לעתים לפרק המבוא של לכלול בו 

יסוד: הלאום היא להעמיד את -החוקה(. במהלך הליך החקיקה הוסבר, שוב ושוב, כי תכליתו של חוק

לזהותה הדמוקרטית, מתוך תפישה לפיה הערכים  שווהחוקתי הזהות הלאומית של המדינה במעמד 

נדרש לתקף ועל כן  ספק,לאחרונה , ואף יש המטילים בהם הלאומיים של המדינה נשחקו במהלך השנים

. חברי הכנסת הכירו במתח וליצור סימטריה בין ערכי המדינה השונים את מעמדם היסודי והחוקתי

, קרי במישור האל מול ז הזיסוד: הלאום -עות חוקבאמצ םהמדינה והם העמידו אותערכי הקיים בין 

בכל מקרה יסוד: הלאום כדי להציב נוסחה ברורה ומעשית כיצד יש לפתור -אופקי. ברם, אין בחוק

ובוודאי שאין בו אמירה עקרונית גורפת לפיה ידה של של המדינה, שבין הזהויות ומקרה, את המתח 

 הזהות הלאומית לעולם תגבר.

 הנחת המוצא ום מבוסס על ההנחה שהזכות החוקתית לשוויון מוכרת ועומדת בעינהיסוד: הלא-חוק .

ידי מי מחברי הכנסת הרבים שלקחו חלק -אשר לא היה עליה עוררין על –יסוד: הלאום -של הדיון בחוק

במשפט החוקתי הישראלי שריר וקיים עקרון כי  –בדיוני הוועדה או מכלל המשתתפים האחרים בדיונים 

החוקתי נגזר בהיקפו . חברי הכנסת יצאו מנקודת הנחה כי עיקרון השוויון, אשר של שוויון זכויותבסיסי 

יסוד: כבוד האדם וחירותו, הוא חלק מהביטוי היסודי של הזהות הדמוקרטית של המדינה. ויודגש, -מחוק

זכות לשוויון אף כי חלק מחברי הכנסת וממשתתפי הדיון הביעו את עמדתם לפיה היקף ההגנה שמוענקת ל

בהלכה הפסוקה הוא בעוצמה גבוהה מדי אל מול זכויות ואינטרסים אחרים, לא הייתה כלל מחלוקת 

 בדבר עצם קיומה של זכות חוקתית בסיסית וחשובה זו. 

יסוד: הלאום את עקרון השוויון לא נבעה מתפישה -יתרה מכך, הכרעת חברי הכנסת שלא לכלול בחוק

הם סברו שהוא כבר מעוגן במשפט החוקתי, וכי מאחר שעקרון זה  - ה. להפךאשר ביקשה לשלול עקרון ז

יסוד: -הוא חלק מהזהות הדמוקרטית של המדינה ומזכויות האדם הנובעות ממנה, אין לכלול אותו בחוק

הלאום, אשר עוסק בזכויות לאומיות בלבד, אלא יש לכלול אותו בפרקי החוקה העוסקים במגילת 

 הדמוקרטיים של המדינה.  הזכויות ובמאפיינים
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 חוקאו הקנייה מפורשת של זכויות אישיות לפרט יסוד: הלאום אינו כולל הוראות אופרטיביות-חוק .-

- יהודיים של המדינה מתוך נקודת המבט של המדינה-יסוד: הלאום מעגן את המאפיינים הלאומיים

 -, ולא מתוך נקודת המבט של האזרח אליהמתוך נקודת מבט נעשה של המדינה היהודית הגדרת זהותה 

זכויות אישיות )ליהודים ושאינם הקנו היהודי ושאינו יהודי. לפיכך, הושמטו מהצעת החוק הוראות אשר 

יהודים(, וזאת מתוך תפישה שאין מקומן של הוראות שכאלה במסגרת חוק יסוד תשתיתי אשר נועד 

 המדינה.להגדיר במישור העקרוני את המאפיינים הלאומיים של 

יתרה מכך, הגדרת הזהות הלאומית של המדינה באופן דקלרטיבי, שימשה בידי חברי הכנסת ככלי לגשר 

כגון  –יותר על המחלוקות שהתגלעו בנקודות מסוימות. במקומות אלה בחרה הכנסת בנוסחים עמומים 

"מעמד מיוחד", ו"התיישבות יהודית" כ"ערך , "המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית", "שפת מדינה"

לאומי". מונחים אלה נוסחו במתכוון באופן כוללני והצהרתי על מנת להותיר אותם כ"רקמה פתוחה" 

אשר מותירה מרחב לפרשנות עובר ליישום קונקרטי. ואולם, דווקא העותרים הם שמעניקים למונחים 

בין הזהויות השונות, אשר הכנסת במפורש נמנעה  כלליים אלה פרשנות קונקרטית, המחדדת את המתחים

 מלחדדן.

במהלך הדיונים יצוין, כי על רקע ההחלטה שלא לכלול בחוק היסוד עיגון של זכויות אישיות, גם הוחלט 

להקנות כלים להתמודדות עם מצבים שבהם נדרש לפגוע הייתה שמטרתה  ,שלא לכלול בו פסקת הגבלה

 , ועם השמטתן היא התייתרהבנוסחים הקודמים של הצעת החוקללו נכבאותן זכויות האישיות אשר 

 (. 3.1.2018הדיון בוועדה המשותפת מיום את )ראו 

משמעותו כי חוק היסוד חסר משמעות  אין ,האמוריסוד: הלאום באופן -כי ניסוח חוקיודגש, עם זאת, 

. כפי שצוין, הכנסת ביקשה באמצעות חוק היסוד ליצור סימטריה חוקתית, בין העוגנים השונים מעשית

במסגרת האיזונים , וברי כי יש לכך משקל רב -המשטריים, הדמוקרטיים והלאומיים  –של המדינה 

 ., בכל מקרה ומקרההמתנגשים זכויותהערכים והבין ייעשו אשר  האופקיים

 יהודיים של המדינה אשר הוכרו לאורך השנים -את המאפיינים הלאומייםיסוד: הלאום מעגן -חוק

)החידוש הוא  יסוד: הלאום משום חידוש בהיבט זה-. אין בחוקבחקיקה ובפסיקת בית המשפט הנכבד

. ואכן, במהלך הליכי החקיקה עיקר המחלוקת בין חברי הכנסת למעשה בעצם העיגון החוקתי שלהם(

יסוד: הלאום באופן אשר מחדד את המתחים בין הזהויות -נגעה לשאלת עצם ההצדקה לחוקק את חוק

של המדינה, ובאשר לצורך בעיגון עקרון השוויון לצד עיגון הזהות הלאומית. בין מרבית חברי הכנסת, אף 

יסוד: הלאום, לא הייתה מחלוקת של ממש באשר למאפיינים היהודיים -חוקאלה שהתנגדו לחקיקתו של 

שאלה מה יהיה מעמדם של מאפיינים אלה אל מול זכויות ואינטרסים באשר לעצמם אשר עוגנו, אלא רק 

יסוד: הלאום לא כולל התייחסות -אחרים. הסכמה רחבה הושגה בעניין זה, בין היתר, משום שחוק

דתי של המדינה, וזאת כדי שלא לפגוע בסטטוס קוו בסוגיה זו. מטעם זה אף -יקונקרטית לרכיב היהוד

 יסוד: הלאום סעיף הנוגע למקומו של המשפט העברי במשפט הישראלי. -שלא לכלול בחוקגם הוחלט 

שולל ככזה היסוד: הלאום בעתירות, -אשר על כן, ניתן לראות כבר עתה כי האופן שבו מוצג ומפורש חוק .115

וויון ופוגע בליבת הזהות הדמוקרטית של המדינה, ואשר מעמיד את הערכים הלאומיים את עקרון הש

 -של המדינה מעל הערכים הדמוקרטיים, אינו מצוי בהלימה ללשונו של חוק היסוד ולתכליתו 

 האובייקטיבית. והסובייקטיבית 
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ועל דיוני הכנסת יסוד: הלאום -עד כאן עמדנו על ההתפתחויות ההיסטוריות שעמדו ברקע חקיקת חוק .116

בעניינו. עתה נעבור לבחינת טענות העותרים לפיהן יש לבית המשפט סמכות להפעיל ביקורת שיפוטית על 

 יסוד: הלאום )כולו או חלקו(. -סמכות זו צריכה להוביל לבטלותו של חוק לפיהןחוקי יסוד, ו

  כפי שיפורט להלן, לעמדת הכנסת יש לדחות טענות אלה.
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 הטיעון המשפטי

 בחינת סוגיית הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד .)א(

יסוד: הלאום, במסגרתן התבקש -את חוקתיות חוק עשרה עתירות המבקשות לתקוף-כאמור, בפנינו חמש .117

סעד חסר תקדים של הכרזה על בטלות חוק יסוד )כולו או חלקו(. הטענה המרכזית המוצגת בהן היא 

עד כדי שלילתה ממש, ועל כן הוא נוגד את ערכי היסוד של השיטה יסוד: הלאום פוגע בזכות לשוויון -שחוק

 ואת המאפיינים הדמוקרטיים שלה. 

חלק קטן מהעתירות מבקש לטעון נגד עצם הלגיטימיות של זהותה של המדינה כמדינתה הלאום של העם 

ת הזהות (, בעוד שמרבית העתירות מניחות כאקסיומה א5866/18היהודי )טענה זו עולה בעיקר בבג"ץ 

לאומית של המדינה, אך טוענות שנפלו פגמים משמעותיים בהוראות חוק היסוד, ובהם הפגיעה -היהודית

 בשוויון. 

נוכח הסעד החריג שהתבקש בעתירות שבפנינו, הרבה קודם לבחינת טענות העותרים לגופן, יש לבחון את 

ידם. בחלק הבא של התגובה נבקש -מקור הסמכות של בית המשפט להעניק להם את הסעד המבוקש על

כי אין  לעמוד על סוגיה זו, ונפרט את העמדה המסורתית של הכנסת, כפי שהובאה במספר הליכים שונים,

יסוד, ועל כן כבר מטעם זה דין החוקי את תוכנם של לבקר במשפט החוקתי לבית המשפט מקור סמכות 

 העתירות להידחות. 

 

 יסוד חוקי על שיפוטית ביקורת להפעלת סמכותהעדר מקור (. 1)

, לפיה חסרת תקדים במשפט החוקתי הישראליבליבת כלל העתירות עומדת טענה מרחיקת לכת ביותר,  .118

חוקתיים, -חוק יסוד שהתקבל על ידי הכנסת, יכול לעמוד לביקורת חוקתית מכוח עקרונות כלליים על

וזאת למרות שהתקבל ברוב הדרוש ובהתאם לכללים שנקבעו בחוקי היסוד לעניין זה. כפי שיפורט להלן, 

 .לעמדת הכנסת אין לקבל טענה זו

שות המחוקקת, הוא עושה כן כדי ליישם את כידוע, כאשר בית משפט מבקש לבטל חקיקה ראשית של הר .119

-דברה של הרשות המכוננת, והכרעתו מבוססת על הלגיטימציה הדמוקרטית שניתנה לרשות המכוננת, על

מממשת בכובעה כ"רשות הכנסת לגיטימציה דמוקרטית אשר  ,הריבון, לחוקק חוקי יסוד -ידי העם 

 :399, בעמ' בנק המזרחי ענייןב הנשיא שמגרכפי שהסביר כב' מכוננת". 

בית המשפט אינו מציב לפני המחוקק אלא לוח שעליו חרוטים דברי המחוקק עצמו, "
בלוויית פרשנותם המוסמכת; מתפקידו ומסמכותו של בית המשפט לציין מה נמצא 
בתחום המותר ומה אסור מעיקרו. כרשות השופטת, בית המשפט הוא הפרשן הנאמן 

  "והמוסמך של דבר המחוקק.

 :317 בעמ', מנהלי ההשקעותעניין , הסביר כב' הנשיא ברק בלכך בדומה

ראשית, השופט מסכל את רצון המחוקק. הצידוק לכך הוא בכפיפותו  חקיקה"בבטלו  
 חוקיות, שהוא עצמו קבען."-על-של המחוקק להוראות חוקתיות

ברם, בהפעלת ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד )להבדיל מהפעלת ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית(,  .120

חוקתיים, אשר נטען כי הם מצויים במעמד נורמטיבי גבוה -נבחן היחס בין חוק היסוד לבין עקרונות על

גש, העקרונות יותר ושהם "נצחיים", ועל כן הרשות המכוננת אינה יכולה לסתור או לשנות אותם. ויוד
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, וגם אם הם מעוגנים בהם, ותוכנם אינו ידוע חוקתיים הנטענים, אינם מעוגנים בחוקי היסוד עצמם-העל

הרשות המכוננת לא הציבה אותם במעמד נורמטיבי עליון לחוקי יסוד אחרים, וכל שכן לא במעמד 

 "נצחי". 

כרשות מכוננת,  "נעלי הכנסתבייכנס "כתוצאה מכך, העותרים למעשה מבקשים כי בית המשפט הנכבד 

. מעבר לכך, הם גם הן את תוכנם של עקרונות היסוד האמורים והן את מעמדם הנצחי –ויקבע במקומה 

 – אף שסמכות זו אינה מעוגנת בחוקי היסודמבקשים כי בית המשפט יכיר בסמכותו לבטל חוקי יסוד, 

לפגיעה קשה בעקרון הפרדת הרשויות מובילה לא במפורש ולא במשתמע. לפיכך, קבלת טענת העותרים 

, והיא עומדת בסתירה לתשתית המשפטית שעל בסיסה עוגנה הסמכות של בית ובעקרון שלטון החוק

 המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית על חוקים "רגילים" של הכנסת.

, רוח חדשה נ' יו"ר הכנסתלב אחד ו -תנועת לאו"ר  142/89בבג"ץ ברק כפי שציין כב' השופט )כתוארו אז(  .121

 :(עניין לאו"ר)להלן:  (1990) 550, 529( 3פ"ד מד)

פי התפיסה החברתית והמשפטית המקובלת אצלנו, אין בית המשפט נוטל לעצמו -"על
סמכות זו להכריז על בטלותו של חוק הנוגד עקרונות יסוד של שיטתנו... אם נעשה כן, 

מהקונצנזוס החברתי באשר לתפקידו ולכוחו של ניראה בעיני הציבור כמי שחורגים 
  שופט בחברה הישראלית."

"לשורש הלגיטימיות של הרשות המכוננת לקבל וראו גם דברי כב' הנשיאה ביניש, לפיהם סוגיה זו יורדת 

הסדרים חוקתיים המשנים את אופיים של חוקי היסוד, ולשורש הסמכות של בית המשפט לערוך ביקורת 

, און נ' כנסת ישראל-ח"כ רוני בר 4908/10בג"ץ ) תוצרי פעולה של הכנסת כרשות מכוננת"שיפוטית על 

 ((. און-עניין בר)להלן:  (2011) לפסק דינה, 33פס'  ,275( 3פ"ד סד)

עוד יודגש, כי הקשיים האמורים הובילו גם את בית המשפט הנכבד, בניגוד לרושם העולה מהעתירות, 

חקיקה ראשית על להימנע מלהכיר בסמכותו להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית על חוקי יסוד )ואף 

 "רגילה"(, על בסיס "עקרונות היסוד של השיטה". נרחיב בסוגיה זו בהמשך. 

, כפי שהובאה בפני בית המשפט הנכבד במספר הליכים, ה המסורתית של הכנסתהעמדנוכח האמור,  .122

ולמעשה  -בחוקי היסוד ידי הרשות המכוננת -עללא עוגנו החוקתיים -היא כי מאחר שהעקרונות העל

ובנוסף הרשות המכוננת לא הכירה בסמכות של בית המשפט להתערב כלל לא ברור מהם אותם עקרונות, 

 שאין לבית המשפט מקור סמכות בדין להפעלת ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. בחוקי יסוד, הרי 

ביטול חסר תקדים של חוק יסוד  - לפיכך, לעמדת הכנסת כבר מבחינת הסעד שהתבקש בעתירות דנן

 יש לדחות את העתירות שבפנינו. - )כולו או חלקו(

ידם, -לת הסעדים המבוקשים עלבמרבית העתירות, העותרים מכירים בכך שעומד בפניהם מחסום לקב .123

בהעדר בסיס במשפט החוקתי הישראלי לעיגון סמכותו של בית המשפט לבקר את תוצרי הפעולה של 

, בתחולתה של לראשונה, מבקשים העותרים שבית המשפט יכיר, לאור האמורהרשות המכוננת. 

יכיר בסמכותו  ההקיימת בחלק ממדינות העולם, ובאמצעות ,"דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי"

 יסוד: הלאום )כולו או חלקו(. -חוקי יסוד, וכן יעשה שימוש בה כדי לבטל את חוקאת תוכנם של לבקר 

, לרבות התפתחות מסוימת כפי שנראה להלן, לעמדת הכנסת דוקטרינת "התיקון החוקתי הלא חוקתי"

אינה ניתנה לאימוץ בישראל, משהיא אינה מתאימה, כבר  סיסי",שלה המכונה "דוקטרינת המבנה הב
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יסוד: הלאום -בכלל, ולחוק -ישראלי חוקתי ה, לנסיבות הייחודיות של המשפט ההמושגיבמישור 

אין כדי לסייע לעותרים בביסוס הסמכות של בית המשפט הנכבד ליתן , בפרט. משכך, גם בדוקטרינה זו

 ידם.-המבוקשים על להם את הסעדים

 

 בישראל "התיקון החוקתי הלא חוקתי"אין מקום להכיר בתחולת דוקטרינת  .(2)

שופטת להכריז על תיקון לחוקת הרשות העוסקת בסמכותה של  דוקטרינת "התיקון החוקתי הלא חוקתי" .124

 ה עצמה.מפורש או משתמע בחוקת המדינבאופן המדינה כנוגד את עקרונות היסוד של החוקה, המעוגנים 

פיתוח מסוים של דוקטרינה זו נעשה בדוקטרינת "המבנה הבסיסי" אשר מגבילה את הרשות המכוננת 

 מלשנות את המבנה הבסיסי של החוקה. 

לדוקטרינה זו, ועמד על כך שבבסיסה ההבחנה בין תיקון של  בכתיבתו האקדמיתהתייחס פרופ' ברק 

כך  ,סמכותה של הרשות המכוננת, הובילה להגבלת דוקטרינהפי ה-הבחנה זו, עלחוקה לבין החלפה שלה. 

שהיא אינה יכולה לתקן את החוקה או לשנות את המבנה הבסיסי שלה, אלא בדרך של כינון חוקה חדשה 

ברק, תיקון של )להלן:  (2011) 378, 361 ספר גבריאל בךאהרן ברק "תיקון של חוקה שאינו חוקתי" )

 . (חוקה

 Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment", ספרוב פרופ' יניב רוזנאי

Powers " :עמד על הבסיס הרעיוני של הדוקטרינה. לדבריו, מכוח דוקטרינה זו יש הבחנה (רוזנאי)להלן ,

או לשנות לתקן אותה. הסמכות לכונן חוקה חדשה הנגזרת לבין הסכמות בין הסמכות לכונן חוקה חדשה 

שכן היא משנה את הנורמה החוקתית עצמה.  – "הראשית" כינוןההיא סמכות  ,באורח יסודיאותה 

בחוקה עצמה, ולפיכך התיקון שואב מסמכות חוקתית קיימת )להבדיל  תסמכות התיקון של החוקה נקבע

מוגבלת  היא סמכות האצלהמקור ההגבלה של הרשות המכוננת נעוץ בכך שממצב של כינון חוקה חדשה(. 

כאשר תיקון חוקתי (. 119את החוקה )שם, בעמ'  "חוקק"כפופה לחובת הנאמנות לעם אשר ומטבעה, 

חורג מן הסמכות שהואצלה לבית המחוקקים לעדכן או לשפר את החוקה בדרך של תיקונה, למשל מקום 

מהווה בו התיקון החוקתי חותר תחת יסודותיה של אותה חוקה עצמה, החריגה מן הסמכות המואצלת 

 .(134-133)שם,  "לא חוקתית"פעולה 

 :בישראלי חוקתי הלא החוקתי התיקון בדוקטרינת להכיר וםמק אין הכנסת לעמדתכפי שיפורט להלן,  .125

רלוונטית למבנה  אינה היא כי בבירור מעלה, משווה במבט הדוקטרינה יישום שאופן כך על נעמוד תחילה

. היא אומצה, אינן דומות לישראל מבחינה חוקתית ןוהמדינות שבה ,של המשפט החוקתי בישראל

. המבנה החוקתי בישראל רקע על בפרט, הדוקטרינה בבסיס העומדים העיוניים לקשיים נתייחס בהמשך

 לבסוףכפי שיצוין, כך גם עולה מפסיקת בית המשפט הנכבד ומהספרות המשפטית אשר עסקה בעניין זה. 

 חוק על הדוקטרינה את ליישםבניסיון , בישראל הדוקטרינהבאימוץ  הקשיים של התעצמותם על נעמוד

 .הלאוםיסוד: -חוק דוגמת, ותשתיתי חדש יסוד

 במבט השוואתי –דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי 

במשפט המשווה קיימות גישות שונות באשר לקיומה של סמכות לביקורת שיפוטית בעילה של "תיקון  .126

חוקתי לא חוקתי", בפרט במקרים שבהם החוקה נעדרת "פסקאות נצחיות". סקירה השוואתית מפורטת 

 וכן ,של פרופ' רוזנאיהאמור מצויה בספרו  ,נת "התיקון החוקתי הלא חוקתי" בעולםשל יישום דוקטרי
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(. גם בפסיקתו של בית המשפט 372-363 , עמ'ברק, תיקון של חוקהבכתיבתו האקדמית של פרופ' ברק )

)פורסם בנבו,  עו"ד שחר בן מאיר נ' הכנסת 5744/16בג"ץ )ראו למשל,  הנכבד יש התייחסות לסוגיה זו

. מעבר לכך, נבקש להפנות ((עניין חוק ההדחה)להלן:  לפסק דינה של כב' הנשיאה חיות 23פס'  ,(27.5.2018

ידי עוה"ד גלעד נוה, ממונה בתחום חקיקה ומחקר משפטי, בלשכה -לסקירה שנערכה בעניין זה על

 . (נוה)להלן:  המשפטית של הכנסת

נוה, בנושא סמכויות בתי המשפט לערוך ביקורת שיפוטית על נורמות חוקתיות, גלעד "ד ההעתק סקירתו של עו
 .22/משמצורף ומסומן 

יש לעשות שימוש זהיר במשפט ככלל יחד עם זאת, עוד בטרם נתייחס למבט ההשוואתי עצמו, נעיר כי  .127

ממדינה משתנה לסמכות להפעלת ביקורת שיפוטית מהותית על החוקה המשווה בהקשר זה. הגישה ביחס 

כך שבמובן זה ספק אם ניתן בכלל להכיר בדוקטרינה בסיסית אחת הנכללת תחת הכותרת  ,למדינה

 . "תיקון חוקתי שאינו חוקתי"

חוקתי -שוני זה בין המדינות מבטא בראש ובראשונה את שיטות המשטר השונות, את הבסיס המשפטי

של כל מדינה ואת התפישות שלה באשר לביקורת שיפוטית על נורמות חוקתיות בכלל, הן במישור 

התיאורטי והן במישור הפרקטי. בנסיבות אלה, ייחודיותו של המשפט החוקתי הישראלי ואופן 

מההכרעות השונות שהתקבלו בסוגיה  -לכאן או לכאן  -, מקשים עד מאד לגזור גזירה שווה התפתחותו

חוקתי בין מדינת ישראל לבין אותן מדינות -, דווקא השוני המבניכפי שנראה להלןלמעשה, זו בעולם. 

אשר דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי אומצה בהן, מחדד מדוע היא אינה מתאימה להחלה 

 . בישראל

 ומכאן לסקירה ההשוואתית עצמה. 

תיקון דוקטרינת בחינה השוואתית כוללת מעלה כי יש שלושה סוגים מרכזיים של התייחסויות בעולם ל .128

בהן דוקטרינה זו ש, הוא מדינות דמוקרטיות הסוג הראשון , על מופעיה השונים:לא חוקתיההחוקתי 

ובהן נקבע שלבית  ,כוללת פסקאות נצחיות מפורשות ןהחוקה שלהש, הוא מדינות הסוג השני. נדחתה

הסוג המשפט סמכות לבחון באופן מסוים את תיקוני החוקה אל מול הפסקאות הנצחיות שעוגנו בחוקה. 

ופרשנות של  , אלו מדינות שבהן הוכרה הדוקטרינה בהתבסס על פסקאות נצחיות משתמעותהשלישי

שר הכירה בסמכותו של בית המשפט לערוך ביקורת . במדינות אלה יש חוקה מלאה, אהחוקה עצמה

. בתי המשפט של מדינות אלה הכירו בסמכותם לבטל תיקון לחוקה שיפוטית על חוקים של הפרלמנט

"דוקטרינת המבנה  -המשנה את המבנה הבסיסי של החוקה )ומכאן שמה של הדוקטרינה במדינות אלה 

 . הבסיסי"(

דוקטרינת "התיקון החוקתי הלא חוקתי" במפורש. המדינה  הנדחתמדינות דמוקרטיות שבהן נתחיל ב .129

. בתי המשפט בארה"ב קבעו כי תיקונים שנעשו במסגרת ארה"בהמרכזית הרלוונטית לעניין זה היא 

ראו הסמכויות הקבועות בחוקה יהיו בתוקף, גם אם נטען שהם מנוגדים ל"רוח החוקה" האמריקנית )

הפסיקה בארה"ב אשר דחתה את הדוקטרינה, (. 9-8בעמ'  נוה; 372-370בעמ' , , תיקון של חוקהברק

. ההכרעה בדבר מקומה של ביקורת שיפוטית צרה בלבד בכל הנוגע לעיצוב החוקהמבוססת על תפישה 

 politicalערכית )-הייתה שאין זה מתפקידו של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית על סוגיה פוליטית

question במישור המשפטי החוקה עצמה, ולמעשה נקבע כי סוגיה זו אינה אכיפה( מובהקת של עיצוב . 
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בעמ'  רוזנאי ;3בעמ'  נוה)צרפת דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי היא  נדחתהמדינה נוספת שבה 

ידי -(. המועצה החוקתית של צרפת קבעה כי אין בסמכותה לבחון תיקונים חוקתיים שנחקקו על159

סנאטורים מכהנים, שטענו כי התיקון החוקתי  60ת על אף שעמדה בפניה פנייה של הפרלמנט הצרפתי )וזא

שנעשה מנוגד לעקרונות הבסיסיים של החוקה הצרפתית העוסקים במהות הרפובליקה והמבנה שלה(. 

המועצה קבעה כי סמכותה לערוך ביקורת שיפוטית הוגדרה בחוקה רק ביחס לחוקים רגילים, ועל כן היא 

 לחרוג מכך ולערוך ביקורת שיפוטית גם על החוקה עצמה.  תאינה מוסמכ

(. בית המשפט העליון 3, בעמ' נוה; 372בעמ'  תיקון של חוקה ברק,;  80-77בעמ'  רוזנאי,) באירלנדכך גם 

באירלנד קבע כי אין בסמכותו לבחון חוקתיות של תיקונים לחוקה, משסוגיה זו אינה ראויה לביקורת 

שיפוטית. הביקורת השיפוטית על תיקונים לחוקה מצומצמת באירלנד רק לבחינה פרוצדורלית צרה. 

בקנה אחד עם הטקסט החוקתי פסיקה זו מבוססת על התפישה לפיה תיקון של החוקה מטבעו אינו עולה 

ידי הפרלמנט, כמייצג של הריבון, הוא מהווה חלק מהחוקה ולא ניתן להכיר -הקיים, אך עם חקיקתו על

 . אין פסקאות נצחיותבו כתיקון בלתי חוקתי. יצוין, כי בחוקה של אירלנד 

ל תיקונים לחוקה לערוך ביקורת שיפוטית ע אין בסמכותופסק בית המשפט כי  בסלובניהגם יצוין, כי 

 (.4בעמ' , נוה; 202בעמ'  רוזנאי)

עיגנה החוקה את הסמכות של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית פרוצדורלית בלבד על  באוסטריה .130

שרק הוא ת פרוצדורה שונה לתיקון חוקה "מלא" )והתיקון לחוקה. ואולם, בשל הוראות החוקה הקובע

בתי המשפט נדרשים בפועל  -ידי הפרלמנט( -)הנעשה עלתיקון חלקי של החוקה לעומת מחייב משאל עם( 

היה צריך להיחקק. אם כן, לבית המשפט  תיקוןלבחינה מהותית של התיקון כדי לעמוד על האופן שבו ה

לבטל תיקון חוקתי מפאת מהותו, אך הביקורת השיפוטית הפרוצדורלית כוללת  אין סמכותבאוסטריה 

, וזאת בהתבסס על ית מסוימת של מידת הפגיעה של התיקון בעקרונות היסוד של החוקהגם בחינה מהות

 (.368בעמ'  ,, תיקון של חוקהברק, 202, בעמ' רוזנאי) הוראה מפורשת בחוקה

של בית המשפט לערוך ביקורת  את הסמכות החוקה עיגנה במפורשאל מול מדינות אלה, יש מדינות שבהן  .131

חוקתית מהותית גם על תיקונים של החוקה. כך למשל ברומניה, אוקראינה, קוסובו, מולדובה, אנגולה 

של הדוקטרינה לא התעוררה, משזו עוגנה  הפסיקתיותוניסיה. ברי, כי במדינות אלה שאלת אימוצה 

 (. 104, בעמ' רוזנאיבמפורש בהוראות החוקה עצמה )

מדינות דמוקרטיות מערביות אשר אימצו את דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי, ורט להלן, כפי שיפ .132

. בתי המשפט של מדינות אלה הכירו הן מדינות שבהן החוקה שלהן כוללת במפורש פסקאות נצחיות

בסמכותם לבחון תיקונים לחוקה, וזאת בהתבסס על היחס שבין התיקון לחוקה לבין הפסקאות הנצחיות 

 עוגנות בה. המ

הנוגעות לסדר החוקתי  מפורשות, אשר חוקתה כוללות פסקאות נצחיות בגרמניהכך למשל נעשה 

ולעקרונות הדמוקרטיים הבסיסים )ובהם היות המדינה מדינה פדראלית דמוקרטית שבמרכזה כבוד 

בסמכותו  האדם(. בית המשפט החוקתי הפדראלי של גרמניה קבע כי אף שאין לכך עיגון במפורש בחוקה,

, 370-368, ברק, תיקון של חוקה, 77-75, רוזנאילבחון תיקון של החוקה אל מול פסקאות נצחיות אלה )

 (. 4-5 , בעמ'נוה
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 מפורשות, אשר אף היא כוללת פסקאות נצחיות בצ'כיהדוגמא נוספת לשימוש שכזה בדוקטרינה קיימת 

של העדר עיגון מפורש של סמכות בית המשפט בחוקה. אף כי השימוש בדוקטרינה זו במדינה אינו נרחב, ב

לבקר תיקונים לחוקה, בית המשפט הדגיש כי סמכותו היא רק לבחון את התיקון לחוקה אל מול אותן 

  .(5, בעמ' נוה, 206-205 רוזנאי) , והשימוש בפועל בסמכות זו מצומצם ביותרפסקאות נצחיות

, חילונית תבדבר היותה רפובליקה, דמוקרטי מפורשותכוללת החוקה פסקאות נצחיות בתורכיה  .133

ידי שלטון החוק. החוקה התורכית מסמיכה את בית המשפט לבחון תיקון -וסוציאליסטית הנשלטת על

צורני. לאורך השנים הכיר בית המשפט החוקתי בתורכיה בסמכותו -לחוקה גם במישור הפרוצדורלי

מנת להבטיח שלא תהיה פגיעה בפסקאות הנצחיות  לבחון גם באופן מהותי את התיקונים לחוקה, וזאת על

 (.365 , בעמ', תיקון של חוקהרקב, 151, בעמ' רוזנאי)

בפסקאות נצחיות הפוגעים יש הכרה בסמכות של בית המשפט לבטל תיקונים לחוקה  בברזילגם 

תיקון של ברק, , 206-205, בעמ' רוזנאיחוקה )מפורש במפורשות, וזאת על אף שסמכות זו אינה מעוגנת ב

 (.372, בעמ' חוקה

בסמכות מספר מצומצם של מדינות דמוקרטיות, אשר הכירו ל -סוג השלישי של המדינות ומכאן נעבור ל .134

או הכרה  של בית המשפט לבטל תיקונים לחוקה, על אף שחוקתן לא כוללת פסקאות נצחיות מפורשות

שפיתח בית המשפט  הדוקטרינ. מדינות אלה התבססו על בסמכות של בית המשפט לבטל תיקונים לחוקה

(. דוקטרינה זו מבוססת על Basic Structure Doctrine) "דוקטרינת המבנה הבסיסי", המכונה בהודו

חוקתיות, אשר לא ניתן לשנות אותן. "המבנה הבסיסי" -התפישה לפיה בבסיס החוקה עומדות נורמות על

ינה, עקרונות היסוד שלה וזכויות אדם מרכזיות שעוגנו בחוקה. הוא לרוב אופייה הדמוקרטי של המד

עצמו ידי בית המשפט מפרשנות של הטקסט החוקתי -המבנה הבסיסי נלמד עלבאותן מדינות מעטות, 

 (. 8-5, בעמ' נוה, 367-365, עמ' ברק, תיקון של חוקה, 69-39, רוזנאי)הכתוב והמשתמע( )

כוללת פסקאות נצחיות משתמעות, שאינן כך שהיא ידי בית המשפט בהודו -פורשה עלההודית החוקה 

לשנות את המבנה הבסיסי שלה או להחליף אותה. עם זאת, יודגש, כי להבדיל מישראל, החוקה מאפשרות 

כוללת סמכות מפורשת להפעלת ביקורת שיפוטית על חוקים . כמו כן, החוקה ההודית ההודית היא שלמה

 . סמכות לערוך ביקורת שיפוטית פרוצדורלית על החוקהבה נקבעה גם מסוים  משלוכן 

(, ועקבותיה ומלזיה בנגלדש למשל,אל מדינות נוספות באסיה )בעיקר הדוקטרינה ההודית נדדה 

)אשר גם חוקתה אינה כוללת פסקאות נצחיות  סלובקיהבהגיעו גם לאירופה. כך, ביותר המצומצמים 

 (.8בעמ' , נוהשימוש בדוקטרינה זו )נעשה מפורשות(, 

הנה כי כן, בניגוד לרושם העולה מהעתירה, דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי אינה מקובלת  .135

סיס הדוקטרינה ופסקו בבמשפט החוקתי ההשוואתי. יש מדינות שבהן בתי המשפט דחו את הגישה שב

בנוגע לסמכותו של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית  -שבהעדר הוראה מפורשת בחוקה 

אין מקום להכיר בתחולתה. יתרה מכך, מדינות דמוקרטיות מערביות אשר , ובנוגע להוראות נצחיות

, אימצו את הדוקטרינה, הן כאלה שהמבנה החוקתי שלהן שונה בתכלית מהמשפט החוקתי הישראלי

ו הכרה מפורשת בסמכות של בית המשפט להפעיל ביקורת שכן חוקתן כוללת פסקאות נצחיות א

 שיפוטית מהותית על החוקה. 
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מפורש גם דוקטרינת "המבנה הבסיסי" הוחלה רק במדינות שבהן יש חוקה שלמה, הכוללת עיגון 

של הסמכות של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית על חוקים. מכאן, שאף ממקרים אלה בחוקה 

  .ה שווה למשפט החוקתי הישראלילא ניתן לגזור גזיר

 דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי אינה מתאימה למשפט החוקתי הישראלי

אשר הובילו לדחייתה  ,כפי שיפורט להלן, הקשיים העיוניים העקרוניים העומדים בבסיס הדוקטרינה .136

במשפט החוקתי  לבחון את יישומה בניסיוןעוד יותר, במספר מדינות דמוקרטיות מערביות, מתעצמים 

 הישראלי ומבהירים מדוע היא אינה מתאימה להחלה לגביו.

 ,לא חוקתי" )על מופעיה השונים(החוקתי התיקון הדוקטרינת ", כעולה מהסקירה האמורה, ראשית .137

הקושי העיוני העקרוני העומד בבסיס דוקטרינה זו הוא בוחנת את יחסיו של ה"תיקון" אל מול ה"חוקה". 

הדוקטרינה מבוססת על ההנחה שהרשות המכוננת ביוצרה את  -שיש בה במידה רבה הנחת המבוקש 

את החוקה, על אף ששתיהן מוסמכות המתקנת החוקה היא במעמד גבוה יותר לעומת הרשות המכוננת 

הדורות כבילת ם ההכרה ביכולת כה משמעותית של ליצור נורמות חוקתיות ועל אף הקושי הרב בעצ

. ניתן אולי להצדיק הנחה זו, כאשר הרשות המכוננת הבאים של בתי המחוקקים בידי בית מחוקקים אחד

חלופה שנתונה לה שעה , בבדרך של תיקון מבקשת לשנות באופן מהותי את המבנה הבסיסי של החוקה

תיקון ביחס להיא רק מכוח הדוקטרינה וההגבלה שלה  לפעול בדרך של "כינון חוקה חדשה", -אחרת 

 החוקה הקיימת במסגרת כללי המשחק של אותה חוקה. 

במאמר מוסגר יצוין, כי בספרות המקצועית אין התייחסות מקיפה לשאלה כיצד יכולה מדינה להחליף 

ברק, סוגיה זו ) את חוקתה, בדרך של כינון מחדש. פרופ' ברק מציין במפורש במאמרו כי הוא אינו מנתח

וראו לעניין זה את דבריו )(. אף בספרו של פרופ' רוזנאי אין פיתוח של היבט זה 156בעמ' , תיקון של חוקה

 Unconstitutionalבשולי הספר  –ומהותנות במשפט החוקתי  פורמליזם, צבי-של ד"ר עמרי בן

Constitutional Amendments (2017 )ICON-S-IL Blog.)  

על כל פנים בסיס תיאורטי זה של הדוקטרינה אינו הולם את המשפט החוקתי הישראלי. כאמור, בכל 

של החוקה נבחן אל מול השלם. לא כך  והתיקוןחוקה שלמה, המדינות שבהן הוכרה הדוקטרינה, יש 

אינם מאפשרים בחינה ממילא חוקי היסוד ועל כן  ,לא הושלמהבישראל מלאכת כינון החוקה בישראל. 

 :(379בעמ' , תיקון של חוקה ,ברק)ברק כלשונו של כב' הנשיא . אל "התיקון"של יחס מהותית 

"...המושג "תיקון" בחוקה הוא עצמו בעייתי בישראל. מפעל החוקה בישראל הוא 
בהתהוות. המשימה טרם הושלמה. "השלם" טרם הושלם, וממילא התיקון בו טרם 

לנו בישראל תהליך של כינון חוקי יסוד. לעתים בא חוק יסוד חדש  הבשיל. עם זאת, יש
בתחום שטרם היה בו חוק יסוד. לעתים בא תיקון לחוק יסוד קיים בדרך של כינון חוק 

 יסוד מתקן." 

"המתקנת" אינה המכוננת "הראשית" לבין הסמכות המכוננת יתרה מכך, כל הבחנה בין הסמכות  .138

מתאימה לישראל, שבה שתי סמכויות אלה ממשיכות להתקיים זו לצד זו. גם מי שסובר שיש להבחין בין 

, יסכים כי הכנסת עודה מחזיקה בסמכותה המכוננת הראשית "מכוננת נגזרת"לסמכות  "סמכות מכוננת"

 כל עוד המפעל החוקתי לא הסתיים.  -

, שכן ההצדקה שלמהבין מדינת ישראל לבין המדינות שבהן יש חוקה  כבר מנקודת מבט זו יש שוני מהותי

האפשרית להגבלת סמכות תיקון חוקה באמצעות הכרה באפשרות התיאורטית לכונן חוקה חדשה, אינה 
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רלוונטית בישראל מקום בו החוקה "הוותיקה" טרם הושלמה. קיומן של פסקאות נצחיות מותנה במידה 

לא ניתן לאמץ גישה לפיה שינוי המבנה הבסיסי של החוקה ונוקדה. ובהעדר, בקיומה של חוקה שלמה רבה 

אינו יכול להיעשות בדרך של תיקון החוקה, אלא רק בדרך של כינון חוקה חדשה. נוקשותה של החוקה 

הסמכות המכוננת הנגזרת  לגביהיא גם זו המאפשרת לעמוד על ההגבלות העולות מהחוקה עצמה 

בהעדרה של חוקה שלמה לא ניתן לעמוד על השאלה כך, מכות האצלה בלבד. לתיקונה של החוקה, כס

האם "העם" אכן ביקש להגביל את הכנסת בשלב זה באופן השלמת החוקה או בתיקון חוקי היסוד 

 הקיימים. 

כפי שנראה בהמשך, הקושי העיוני האמור בולט במיוחד על רקע הניסיון ליישם את הדוקטרינה על חוק 

יסוד: הלאום. העותרים מבקשים שבית המשפט הנכבד יאמץ את הדוקטרינה לא -כגון חוק יסוד תשתיתי

, אלא כדי או ל"מבנה הבסיסי" שלה של החוקה בניגוד לעיקרי היסוד שלה )הנטענים( תיקוןכדי למנוע 

החוקה עצמה, כלומר את עצם כינונה. בכך נשמט הבסיס הרעיוני עליו מושתתת  השלמתלמנוע את 

 נה עצמה.הדוקטרי

השלמת מלאכת כינון החוקה הישראלית משמעו שטרם גובשה התייחסות חוקתית למנגנון של -אי, שנית .139

האם מכונני החוקה מעוניינים בחקיקה מפורשת של מנגנון כזה? האם הם מעוניינים  .תיקון החוקה

? או האם (בחקיקת פסקאות נצחיות מפורשות ביחס לרכיבים מסויימים בחוקה )כנהוג בחוקות רבות

לאחר מלאכת השלמת החוקה מנגנון כזה ייוותר לא חקוק, באופן שיפתח את הדלת לקריאה פרשנית של 

  מנגנון משתמע לתיקון או לאיסור על תיקון החוקה?

ראו לעניין זה את דברי פרופ' ברק אשר התייחס לקושי בהחלתה של דוקטרינה זו בישראל על בסיס 

, ברק, תיקון של חוקה, קרי עוד בטרם הסתיים מפעל כינון החוקה )המבנה החוקתי הישראלי הקיים

 (:379בעמ' 

"עם סיום מפעל חוקי היסוד ואשרורו על ידי העם ועם כינונה של חוקה שלמה, 
יהא מקום לקבל החלטה באשר לתיקון בה שאינו חוקתי. ייתכן שהחוקה עצמה 

צחיות שיהא בהן כדי תפתור שאלה זו במפורש; ייתכן שייקבעו בחוקה פסקאות נ
לסייע לפתרון השאלה; ייתכן והטקסט ישתוק בסוגיה זו ויהא על בית המשפט 
העליון לקבל החלטה האם לאמץ את תורת המבנה הבסיסי של החוקה או תורה 
דומה לה או לדחותן; ייתכן ותיקון החוקה יהא כה קשה וסבוך עד כי השאלה לא 

 תעלה לדיון כלל."

, מדינות שאימצו את דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי ביססו שלעיל ואתיתמהסקירה ההשוכעולה 

למצער לחלקן. כאמור, או אותה על העובדה שיש בחוקה שלהן מענה טקסטואלי לשאלות בסיסיות אלה, 

חלק גדול מהמדינות שבהן הוחלה הדוקטרינה, הן מדינות שכוללת פסקאות נצחיות, פסקאות אשר אין 

 .בישראל מעוגנות בחוקי היסודהן חולק כי אין 

לעשות שימוש מרחיק לכת הרבה יותר בדוקטרינת התיקון החוקתי הלא אפוא בהקשר הישראלי, מבוקש 

גם כבסיס לקביעת אופן התיקון המותר של החוקה, גם כבסיס לקביעת  -חוקתי מאשר במדינות אחרות 

בית משפט לבקר את החוקה. שימוש רחב  להכרה בסמכות שלכבסיס גבולות הגזרה המהותיים שלה, וגם 

חסר כל תקדים במבט שכזה בדוקטרינה, חורג בהרבה מגבולותיה של הדוקטרינה וההצדקות לה, והוא 

 . משווה
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היבט ייחודי נוסף של המשפט החוקתי הישראלי אשר יש להידרש אליו בהקשר זה, הוא שאין  ,שלישית .140

אופן הפעלתה של הביקורת השיפוטית החוקתית )בהיעדר בחוקי היסוד עיגון של הכללים המסדירים את 

 יסוד: החקיקה(. -חוק

כפי שצוין לעיל, הסמכות של בית המשפט לבחון את חוקתיותם של חוקים רגילים, אשר הוכרה לראשונה 

, לא עוגנה במפורש בחוקי היסוד והיא מושתתת על בחינת ההגבלות בנק המזרחיבפסק הדין בעניין 

 .הסמכות של הרשות המחוקקת לגבישקבעה הרשות המכוננת עצמה 

גם לכך יש משמעות בבואנו לבחון את תחולתה של דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי. כעולה 

ומצה במדינות שבהן לא רק שקיימת מהסקירה המשווה, דוקטרינה זו, לרבות באופן שבו יושמה בהודו, א

חוקה שלמה, אלא שהיא הסדירה במפורש את תפקידו החוקתי של בית המשפט כ"מגן על החוקה" 

(Guardian of the Constitution למצער בהקשר של ביקורת שיפוטית חוקתית על חקיקה, ולעתים אף ,)

 ביחס לתיקונים פרוצדורליים של החוקה. 

, הוא רחב יותר מהתשתית הפסיקתית בחוקה עצמהתפקיד זה אשר הוענק במדינות אחרות לבתי המשפט 

אשר מבוססת על  - עליה ביסס בית המשפט בישראל את סמכותו להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית

מסגרת פורמלית יותר ובהתאם לכך גם מצומצמת יותר. על כן גם בהקשר זה מתעורר קושי בשימוש 

טרינה הפסיקתית, לשם הכרה בסמכות חוקתית רחבה יותר של בית המשפט לבקר גם את "החוקה" בדוק

 (.154פס'  –עצמה )וראו לעניין זה את גישתו של פרופ' יואב דותן שתובא בהמשך 

, על לאור האמור, לעמדת הכנסת אין מקום לאמץ בישראל את דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי .141

כי היא אינה  יםהדוקטרינה מלמדשל . כאמור, המבט ההשוואתי והבסיס הרעיוני מופעיה השונים

טרם הושלמה מלאכת כינון החוקה; אין בחוקי היסוד הבנייה של  -מתאימה ליישום בישראל שבה 

המגבלות על תיקון "החוקה" או פסקאות נצחיות מפורשות; ו"החוקה" אינה כוללת הסדרה מפורשת 

 להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית על חוקים רגילים )וכל שכן על חוקי יסוד(. של סמכות בית המשפט 

כל אלה הם נתונים קונסטיטוציוניים הכרחיים לשם שימוש בדוקטרינה כבסיס להפעלת ביקורת 

 סמכות שכזו לא עוגנה בחוקה במפורש. במקומות שבהם שיפוטית על החוקה עצמה, גם 

 בראי הפסיקה  -י במשפט החוקתי הישראלי דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקת

אינה  ת התיקון החוקתי הלא חוקתי,: גם מפסיקתו של בית המשפט הנכבד עולה כי דוקטרינזאת ועוד .142

 מתאימה להחלה בישראל. 

דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי נדונה לא אחת גם בפסיקת בית המשפט הנכבד. לאורך השנים 

תן התבקש בית המשפט הנכבד להכיר בתחולת דוקטרינת התיקון החוקתי הוגשו עתירות שונות במסגר

 הלא חוקתי בישראל, ולעשות בה שימוש לשם ביטול תיקונים לחוקי יסוד )משטריים(. 

עתירות אחרות ביקשו את התערבותו של בית המשפט בתיקונים של חוקים רגילים, אשר נטען כי הם 

סותרים את עקרונות היסוד של השיטה, תוך ניסיון לבסס גם הגבלה של הסמכות המחוקקת מכוח 

סיקה אל מול עקרונות היסוד של השיטה, אין בפ"דבר הכנסת" עקרונות אלה. יצוין, כי בכל הנוגע לבחינת 

הבחנה של ממש בין חקיקה ראשית לבין חוקי יסוד, שכן ביחס לשניהם נדרש בית המשפט להכיר בהגבלה 

 בחוקי היסוד עצמם.  -במפורש או במשתמע  - עוגנהשל הסמכות )המחוקקת או המכוננת( מבלי שזו 



55 
 

שי הדמוקרטי פעם אחר פעם עתירות אלה, תוך שעמד על הקו דחהכפי שיפורט להלן, בית המשפט הנכבד  .143

המהותי בהחלת דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי, בכלל ובישראל בפרט, וזאת מהטעמים עליהם 

עמדנו לעיל. ויודגש, בית המשפט דחה את כל העתירות אשר ביקשו להחיל את דוקטרינת התיקון החוקתי 

לפגוע בזכויות או הלא חוקתי, על אף שבחלק מהמקרים נמצא כי היה בחוק היסוד )או בחוק(, כדי 

אם יוכר בסמכות שכזו גם נאמרו אמרות אגב, מבלי שהוכרע בדבר, כי אמנם בעקרונות יסוד. בפסיקה 

כפי שיפורט בהמשך, אין באמירות , אך ובאופן צר מאוד קיצוניים וחריגים ביותריהיה זה רק במקרים 

 .אלה כדי לסייע לעותרים

 ין. להלן נסקור את עיקרי הפסיקה הנוגעת לעני

(, דן בית המשפט בתיקון לחוק 1992) 201( 2פ"ד מו) ,ראש הכנסת ואח'-בלום ואח' נ' יושב 410/91בבג"ץ  .144

פסק כך )שם,  כב' השופט )כתוארו אז( ברק, שנטען כי פוגע בזכות להיבחר ובעקרון השוויון. יסוד: הכנסת

 :(205בעמ' 

עומד בסתירה לעקרון השוויון בהגבילו את הזכות  10 ס'אין מחלוקת על כך שתיקון מ"
פוגע, בעקיפין, , 10׳ סבהקנותו תוקף לתיקון מ, 11 להיבחר לכנסת. ברור גם כי תיקון מס׳

בעקרון השוויון. טענה כגון זו, שדבר חקיקה ראשית בטל בשל תוכנו, הועלתה לפני בית־
. 172, 142/89משפט זה מספר פעמים בעבר, ולאחרונה בבג״צ 

 ". 

 בנק המזרחיבהמשך, נדונה סוגיית התיקון החוקתי הלא חוקתי באופן מצומצם בפסק הדין בעניין 

השאיר , לאו"ר ענייןפסק הדין ב -גם בפסק דין שקדם לו  (.394, 327-326ן )שם, בעמ' והושארה בצריך עיו

את הסוגיה בצריך עיון. לצד זאת הוא הבהיר את הדברים הבאים )שם, בעמ' כב' השופט )כתוארו אז( ברק 

554): 

פי התפיסה החברתית והמשפטית המקובלת אצלנו, -"על
לאור התפיסות  

משפט זה -משפטיות הנהוגות בישראל, ולאור הפסיקה העקבית של בית-החברתיות
במשך השנים, 

 
נראה לי, כי תפיסת הציבור היא, כי 

".  

(, בית 1995) 804, 758( 1, פ"ד מט)ולנר נ' יו"ר מפלגת העבודה הישראלית 5364/94בבג"ץ ברוח זו גם  .145

כי השאלה אם ניתן להפעיל ביקורת שיפוטית על יסוד נמנע מלהכריע בסוגיה, תוך שצוין המשפט הנכבד 

, לא לעניין חוק 'רגיל' שאין מעליו חוקה, ולא לעניין שאלה לא פשוטה"היא  ,"עקרונות היסוד של השיטה"

  ". .תיקון בחוקה עצמה

 .(1996) 28, 15( 5)פ"ד נ) מיטראל בע"מ ואח' נ' כנסת ישראל ואח' 4676/94בג"ץ  :וראו גם

 619( 1פ"ד סא)התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת,  6427/02בג"ץ בבפסק דין מאוחר יותר, 

מן  לאו"רכי ההסתייגויות שהובעו בעניין  ,((, הדגיש כב' הנשיא ברק )בהסכמת רוב חבריו להרכב(2006)

בעידן החוקתי  מקבלים משנה תוקףהשימוש ב"עקרונות היסוד" של השיטה כמקור לביקורת חוקתית, 
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כב' . שבו אנו מצויים, כאשר בית המשפט יכול להפעיל ביקורת חוקתית מכוח חוקי היסוד הקיימים

 לפסק דינו(:  74הנשיא ברק הוסיף כי )פס' 

על הכוח לשנות חוקה )בעיית השינוי החוקתי  "... במקום אחר עמדתי על הגבלה המוטלת
הלא חוקתי(, תוך שציינתי: '

]...[
. העם, הריבון, לא 
הסמיך לכך את הכנסת שלנו. זו הוסמכה לפעול במסגרת עקרונות היסוד של המשטר. 

 היא לא הוסמכה לבטלם."

המרכז  2605/05גישה זהירה זו קיבלה ביטוי גם בדבריה של כב' השופטת )כתוארה אז( חיות בבג"ץ  .146

המרכז )להלן:  (2009) 545( 2, פ"ד סג)האקדמי למשפט ולעסקים, חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר

 :לפסק דינה( 3)פס'  הבהירהאשר  ,(האקדמי

"ניתן לומר כי הגישה אותה ביטא בית המשפט בהקשר זה הינה כי מהלך של ביקורת 
שיפוטית על רקע עקרונות יסוד "שאינם חקוקים עלי חוק יסוד" 

ם על פי הגישה שאינה מוציאה מכלל ... ג
אפשרות כי בית משפט זה יכריז במקרה ראוי על בטלותו של חוק הפוגע בעקרונות היסוד 

של השיטה שאינם מעוגנים בחוקי היסוד, 
. " 

גם כב' השופטת )כתוארה אז( נאור הוסיפה באותו עניין כי ביקורת שיפוטית חוקתית המתבססת על 

"לדעתי כלים אלה הם עקרונות היסוד של השיטה אינה נדרשת בנסיבות העניין, ובכל מקרה ציינה כי 

השופט לפסק דינה(. אף כב'  29 ')פס בבחינת "מוצא אחרון" שיש להשתמש בהם בזהירות ובריסון רב"

שתביא  הלוי, בדעת מיעוט, התייחס באותו עניין לטיעון לפיו הפגיעה בעקרונות יסוד של השיטה יכול

 לפסק דינו(: 19-18)פס'  כךלביטולו של חוק, אף בהיעדר מקור חקוק ל

"רעיון זה של חוקה מטריאלית ממקד עצמו באיתורן של נורמות שמעצם טיבן מבקשות 
והופכות בשל כך בלבד לחלק מן החוקה... כך לדוגמה  להגשים את המטרה החוקתית,

כלכלית שעליה -תצענה תיאוריות, הרואות בחוקה אמצעי לביטוי התיאוריה הפוליטית
מיוסדת קהילה, ולחלופין אמצעי לעיגון הנרטיב עליו היא מושתתת, כי כל מה שהוא 

ין אם הוא מנוי חוקית, ב-חלק מיסודותיה המכוננים של אותה קהילה ייחשב כנורמה על
 במפורש בהוראות החוקתיות ובין אם לאו.

... במרכיביה של בחינה מעין זו טרם דובר, והרי פסקת 
הגבלה לא רק את המחוקק נועדה להגביל, כי אם גם את היקף תחולתה של הביקורת 
החוקתית שמפעילה הרשות השופטת. באים אנו, אפוא, אל שדה משפטי שטרם נחרש 

הרי שטרם הגיעה עת קציר, באשר  –נזרע עד תום, ואם נזרע כל צורכו, ואם נחרש לא 
 " .אותה סוגיה לא העסיקה אלא מספר מצומצם של פרשות ולא נשתרשה כהלכה

שנתי, המעוגנת בחוק יסוד, -בדבר תקציב דוכי הוראת שעה הועלתה הטענה , און-ברבפסק הדין בעניין  .147

פעם רק שות המבצעת, משום שאישור תקציב מפרה את האיזון החוקתי בין הרשות המחוקקת לבין הר

. כב' הנשיאה ביניש קבעה כי הגם בשנתיים מחליש את הכנסת ופוגע ביכולתה לפקח על פעולת הממשלה

שמקובלת עליה הטענה כי הוראת השעה פוגעת בעקרונות יסוד, אין המדובר בפגיעה קשה ועל כן גם 

היא תיקון החוקתי הלא חוקתי. יחד עם זאת במקרה זה לא נדרש להכריע בתחולתה של דוקטרינת ה

הדגישה במישור העקרוני, כי בכל מקרה גם אם תוכר דוקטרינה זו בישראל, תחולתה צריכה להיות 

 לפסק דינה(:  34-32מצומצמת ביותר )פס' 
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"אצלנו, נוכח העובדה שטרם כוננה חוקה שלמה, ובכלל זאת, טרם נקבעו ההליכים 
לקבלה ולשינוי של חוקי יסוד, מקבלת הדוקטרינה משמעות ייחודית. בנסיבות אלה, 

יחד עם זאת, בתי המשפט בישראל הכירו בקיומם של עקרונות על שאינם  
ם חוקי היסוד שלנו הניחו את העיקרון החוקתי המרכזי, שספק אם הוא ניתנים לשינוי. ג

ניתן לשינוי, המתייחס לאופיה היהודי והדמוקרטי של המדינה. לכשתושלם חוקת 
המדינה, תעלה לדיון שאלת הכללתן של פסקאות נצחיות המבטאות את עקרונות העל 

 של המשטר והחברה בישראל... 

הנוכחי של ההתפתחות החוקתית בישראל אין מקום האם משמעות הדבר היא שבשלב 
לשקול את מקומה של שאלת התיקון החוקתי הלא חוקתי? אכן, 

הטעם לכך הוא שהמושג 
'תיקון' חוקתי הוא עצמו בעייתי בישראל. 

האם יש מגבלות על כוחה של הכנסת, כרשות מכוננת, בגיבוש תוכנן המהותי של חוקי 
היסוד, באופן שנוכל לדבר על חוק יסוד לא חוקתי? האם לעניין זה יש שוני בין תחום 

לבין תחום שטרם כונן בו חוק יסוד?  שכבר טופל על ידי חוקי יסוד ומתבקש בו שינוי
כך לעניין  

כינונו של חוק יסוד חדש וכך לעניין תיקונו של חוק יסוד קיים. בשני המקרים הכנסת, 
וקתי כרשות מכוננת... חייבת לפעול במסגרת עקרונות יסוד וערכי היסוד של המבנה הח

שלנו... הכנסת לא הוסמכה לפגוע ב'ליבת הדמוקרטיה, ובדרישת המינימום לאופייה של 
מדינה כדמוקרטית'. בדומה, היא לא הוסמכה לפגוע בליבת היותה של ישראל מדינה 

 יהודית ובדרישות המינימום לאופייה זה" )ברק, התיקון החוקתי הלא חוקתי(. 

אכן, אף אני סבורה כי 

 המקרה שלפנינו אינו מקרה כזה." 

, אשר (6.9.2017)פורסם בנבו,  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' כנסת ישראל 8260/16בג"ץ גם בעניין  .148

בפעם החמישית(, חזר בית המשפט כך  שנתי )אשר נחקקה-הנוגעת לתקציב דובהוראת שעה גם הוא עסק 

על כך שאין מקום להכריע בדבר, אך בכל מקרה אין מקום להחלת דוקטרינה זו בישראל בהיקפה הנכבד 

 ל"ה לפסק דינו(: ' המלא. כך למשל ציין כב' המשנה לנשיאה רובינשטיין )פס

בהכרח יעמוד  –בשונה מהוראת שעה  –לחוק היסוד  קבע אין באמור ללמד, כי כל תיקון"
כאמור,  חוקתית, גם אם לא אטע מסמרות.

." 

"צעד שמוטב לפסק דינו( כי פסילת חקיקת יסוד היא  13 'כב' המשנה לנשיאה ג'ובראן ציין באותו עניין )פס

 לפסק דינו(:  9 ')פסכי השופט )כתוארו אז( מלצר קבע אילו ו. שלא יידרש לעולם"

"התיקון, שבו אנו עוסקים בעתירה זו אכן פוגע )לכאורה זמנית( בריבונות הכנסת 
, ...ובעצמאותה..., בפיקוח שהכנסת אמורה להשית על הממשלה בפעילותה התקציבית

עם זאת ... , ואפילו בקואליציה...במעמד האופוזיציה

 ".הוראת השעה של , ולּו בשל זמניותה הלכאורית

דברי כב' השופט הנדל אשר התייחס גם לקושי בהחלת הדוקטרינה בשלב שבו מצוי כינון החוקה וכן 

 לפסק דינו(: 4-3בישראל )פס' 
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יש להימנע מכפייתן הר כגיגית של תפיסות חוקתיות מופשטות על החוקה הישראלית, "
פים בחוקי היסוד תוך התעלמות מן הצביון הייחודי שפיתחה. השינויים התכו

מעידים כי החוקה הישראלית המתגבשת עודנה מצויה בשלבי ניסוי ...  ה"משטריים"
וטעייה. עקרונות יסוד מסוימים אמנם קנו להם אחיזה בשיטת המשפט הישראלית, 

אך הרשות המכוננת עודנה מתחבטת ... דמוקרטי-והפכו לחלק מגרעין אופייה היהודי
ללבוש. באשר לדמות המעשית שעליהם 

לסיום נקודה זו אומר, מבלי לקבוע עמדה בסוגיה  
(, לפיה 33-34)פסקאות  און-בר בעניין ד' ביניש הקשה, כי יש היגיון רב בעמדת הנשיאה

 

ברוח הדברים שנאמרו  
 ".טיבי בעניין

לפסק דינו( אשר הצטרף לעמדתה של כב' הנשיאה  16-9פסק דינו של כב' השופט פוגלמן )פס' גם וראו 

את תחולת הדוקטרינה של תיקון אין לשלול "ולנשיא ברק בכתביו, וציין כי גם לדעתו  און-ברביניש בעניין 

 מצומצם. ף, בהיק"חוקתי שאינו חוקתי במשפט הישראלי

שופטים,  9ידי הרכב מורחב של -נדונה דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי פעם נוספת, על 2018בשנת  .149

", אשר הסמיך את הכנסת להחליט חוק ההדחהיסוד: הכנסת המכונה "-וזאת על רקע תיקון לחוק

סוימים על הפסקת חברותו של חבר הכנסת, שיש במעשיו משום הסתה לגזענות או תמיכה בתנאים מ

 .במאבק מזוין נגד מדינת ישראל

נטען כי התיקון לחוק היסוד פוגע באופן מהותי וקשה בעקרונות יסוד , חוק ההדחהבעתירה בעניין 

דמוקרטיים ובהם, עקרון הפרדת הרשויות, הזכות לבחור ולהיבחר, הזכות לשוויון וחופש הביטוי 

אין מקום שהובעה בפסיקה לפיה העקבית  העמדההפוליטי. גם בפסק דין זה חזרו שופטי ההרכב על 

הוא שנמצא ש, וזאת אף בשל מעמדו הנורמטיבי יסודהחוק על התיקון למהותית להתערבות שיפוטית 

אליו הצטרפו יתר  -. בפסק דינה של כב' הנשיאה חיות ופוגע בזכויות מעורר קשיים בהיבטים מסוימים

נקבע כי דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי אינה מתאימה להחלה בישראל, בוודאי  -חברי ההרכב 

במקרי במובנה הצר, קרי: גם לא  -להכריע בתחולתה צורך אין בכל מקרה ה, וכי שלא במובן המקיף של

 לפסק דינה(: 25 'מאחר שחוק ההדחה בכל מקרה אינו נכנס לגדר מקרים אלה )פס -הקיצון 

"נראה כי לעת הזו, ובהינתן השלב שבו מצוי מפעל החוקה הישראלי כמשימה שטרם 
יסוד, -כים לכינון ולתיקון של חוקיהושלמה, ובפרט משלא נקבעו עד כה ההלי

)ראו: ברק "תיקון של חוקה", בעמודים  
(. 374-372בעמודים  ,אדםברק כבוד ה; 380-379

... 

מכל מקום, ההליך שלפנינו אינו מצריך הכרעה בסוגיה סבוכה זו, משום שאפילו היינו 
הנוהגות בעולם לעניין תיקון חוקתי  בוחנים את חוק ההדחה על פי איזו מן הדוקטרינות

שאינו חוקתי, נראה כי הוא צולח את המבחן. 
". 

וראו גם דבריו של כב' השופט מזוז אשר הצטרף לדברי הנשיאה בדבר הבעייתיות הלא מבוטלת באימוץ 

 לפסק דינו(: 11-8דוקטרינה מקיפה של התיקון החוקתי הלא חוקתי )פס' 

אין בדעתי לעסוק כאן בהרחבה בסוגיה סבוכה ורגישה זו. סוגיה זו של תיקון חוקה לא "
חוקתי זכתה להערות אגב לא מעטות בפסיקתו של בית משפט זה, אך טרם נדונה באופן 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/1153
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ך נוכח השלב בו מצוי המהלך החוקתי מלא וממצה וטרם נקבעה לגביה הלכה, וטוב שכ
 ..בישראל.

ככל שחוקה כוללת הוראות נוקשּות בדבר אופן ותנאים לתיקון הוראה בחוקה, כגון 
-דרישות רוב מיוחס בקריאות השונות, הרי שתיקון שאינו עומד בדרישות אלה אינו בר

הקשה תוקף, שכן הסמכות לתיקון החוקה מותנית בקיומן של דרישות אלה. השאלה 
יותר היא כמובן, האם קיימות מגבלות בלתי כתובות על תיקון חוקה? ואם כן, אלו 
מגבלות ובאלו תנאים? שאלה זו היא מורכבת ועדינה ומעוררת קשיים עיוניים ומעשיים 
כאחד, היורדים לשורש הסמכות והלגיטימיות של הרשות המכוננת ושל בית המשפט, 

. במשפט המשווה קיימות גישות שונות באשר ..והחורגים בחלקם מתחומו של משפט
כן הועלו ... לקיומה של סמכות לביקורת שיפוטית בעילה של "תיקון חוקה לא חוקתי"

בספרות ובפסיקה גישות שונות, שאינן נטולות קשיים עיוניים, באשר לבסיס הרעיוני 
  ...האפשרי להגבלת הכוח של הרשות המכוננת לתיקון החוקה

 ...

כתובה -ומכל מקום, ככל שקיימת מגבלה בלתי 
על תיקון חוקה, הרי שזו מוגבלת למצבים חריגים ביותר ויוצאי דופן של שינוי חוקתי 

... ה"פוגע בליבת הדמוקרטיה ושולל את תכונות המינימום הדרושות למשטר דמוקרטי"
ח אחר: מקרים של פגיעה ב"עקרונות יסוד העומדים בבסיס קיומנו כחברה או בניסו

או: "פגיעה בעקרונות יסוד אשר כל המבנה החוקתי שלנו, לרבות חוקי ... וכמדינה" 
 " ...היסוד, עצמם מושתתים עליהם

 לבסוף נציין, כי אך לאחרונה הוגשה עתירה נוספת שבמסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד לבטל תיקון .150

יסוד: הכנסת, המכונה "החוק הנורווגי" בטענה כי הוא פוגע בצורה קשה בערכי יסוד, ובהם הזכות -לחוק

בג"ץ לבחור. בית המשפט הנכבד, בפסקי דינו של כב' השופט גרוסקופף, דחה את העתירה על הסף )

נקבעה הלכה  (, תוך שהובהר שוב כי לא(22.7.2020)פורסם בנבו,  עו"ד משה שפירא נ' הכנסת 4076/20

באשר לסמכותו של בית המשפט לפסול הוראת חוק יסוד מכוח דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי, 

 ובכל מקרה אין בעתירה כדי לבסס שהתיקון לחוק היסוד פוגע באופן מהותי וקשה בערכי היסוד. 

 דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי בראי הספרות המשפטית

התייחסה לדוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי, אך גם אותם חוקרים אשר גם הכתיבה האקדמית  .151

ידי -תה למשפט החוקתי הישראלי עלסברו שיש מקום להחילה בישראל, מתייחסים לצורך בהתאמ

 . ביותר החלתה באופן מצומצם

י הלא כאמור, הבאנו לעיל את דבריו של פרופ' ברק על הקושי המובנה בהחלת הדוקטרינה התיקון החוקת .152

, לגישתו הטלת מגבלות על נוכח האמורחוקתי בישראל, בין היתר נוכח אי השלמת המפעל החוקתי. 

ברק, תיקון צריכה להיות צרה ומינימלית בהרבה מזו העולה במשפט המשווה )בישראל הרשות המכוננת 

 (:380-379 בעמ', של חוקה

כל המבנה החוקתי שלנו, "... הכנסת לא הוסמכה לפגוע בעקרונות יסוד ומטרות "אשר 
לרבות חוקי היסוד עצמם, מושתתים עליהם, ואשר הפגיעה בהם היא מהותית וקשה". 

, הכנסת לא הוסמכה לפגוע "
". בדומה, היא לא הוסמכה לפגוע 

... גם אם מקבלים את הגישה הבסיסית כי 
מגבלות מוטלות על כינונה של חוקה בישראל או על תיקונה, דעתי הינה, כי 

". 
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להכיר בהגבלה על  "בעיה קשה"בנדור. לעמדתו על אף שיש  גישה דומה ניתן למצוא במאמרו של פרופ'

הסמכות המכוננת של הכנסת, הוא סבור שבמקרי קצה אין מנוס מכך. גישתו נשענת על בסיס סמכות 

והוא הכרזת העצמאות )על שאלת מעמדה הנורמטיבי המחייב של הכרזת העצמאות נעמוד  -טקסטואלי 

יסוד )או חוק( שאינו יכול להתיישב עם היסודות הקבועים -וק"ייפסל רק חלדבריו, בהרחבה בהמשך(. 

שהקמתה הוכרזה, במובן של  בהכרזת העצמאות, כלומר שמשמעותו שקולה 

"המעמד המשפטי של בנדור  אריאל" )

 המעמד, בנדורתש"ס( )להלן: ( )עורכים ברנזון)אהרן ברק וחיים  144-142, 119 ב ספר ברנזון יסוד"-חוקי

 .((יסוד חוקי של

עידן חדש בעקבות "המהפכה החוקתית" החל טוענים כי  ,יניב רוזנאי, במאמרםפרופ' סוזי נבות ופרופ'  .153

 והוא העידן שבו לכאורה קיים בישראל טקסט חוקתי ולבית המשפט –במשפט החוקתי של מדינת ישראל 

הכנסת הם תומכים בגישתו האמורה של פרופ' ברק לפיה . חוקתית העליון יש סמכות ביקורת שיפוטית

העם הוא הריבון, והעם לא התיר לכנסת , מתוך תפישה לפיה מוגבלת-אינה מחזיקה בסמכות מכוננת בלתי

ריכה להיות . גם לעמדתם, הביקורת השיפוטית צמדינה יהודית ודמוקרטיתעוד להחליט כי ישראל אינה 

 From Supra-Constitutional Principles to the) "יוצאי דופן במיוחד"מוגבלת בכל מקרה למקרים 

Misuse of constituent Power in Israel( "European Journal of Law Reform 2019 (21) 3). 

 Constitutional Unamendability in Israel: Remarks Following"י במאמרו זנאוראו גם: רו

Professors Baxi, Hoque & Singh( "Symposium, Indian Journal of Constitutional & 

Administrative Law).  

 

מגיע לתוצאה דומה בדבר אפשרות מושגית צרה ביותר להכרה בסמכות יואב דותן יצוין, כי פרופ'  .154

שני במעט. במאמרו העוסק בסוגיה, מתייחס פרופ' דותן ללהתערבות שיפוטית בחוקה, אך ניתוחו שונה 

 סוגים של מקורות סמכות העומדים לבתי משפט בנוגע להפעלה אפשרית של ביקורת שיפוטית על חוקים

 משפטיםהדיאלוג הקונסטיטוציוני לאחר "המהפכה החוקתית""  –יואב דותן "חוקה למדינת ישראל? )

  .()התשנ"ז( 149כ"ח 

שאיבת הסמכות מעקרונות היסוד של השיטה  – טקסטואלי-יס סמכות מטאבסהראשון הוא 

הבסיס השני הוא  .(156-155, 153עמ' שם, ב) הדמוקרטית עצמה, גם בהיעדר טקסט חוקתי מסמיך כלשהו

פרופ' טקסט שלו עליונות על פני חקיקה רגילה של הפרלמנט, כלומר, חוקה.  – בסיס סמכות טקסטואלי

ניסיון ועל כן כל תיאוריה חוקתית של שתי דרגות,  בנק המזרחיבעניין משפט אימץ, הבית מסביר כי דותן 

-יהיה חייב להיעשות )לכאורה( על בסיס מטא ,להגביל את כוחה המכונן של הכנסת לאחר פסק הדין

-186)שם, בעמ'  בפסק הדיןטקסטואלי שיסתור את התיאוריה הטקסטואלית שבית המשפט עצמו אימץ 

, שבהן "כלו כל הקיצין" )שם, במקרים קיצונייםלעמדתו, בנסיבות אלה, הדבר יהיה אפשרי רק  ( .185

 (.208בעמ' 

יש גם בסיס עיוני לטענה כי הסמכות של הרשות המכוננת היא בלתי מוגבלת מטבעה.  ,אל מול גישות אלה .155

רש את דוקטרינת כפי שצוין לעיל, עמדה זו התקבלה במספר מדינות אשר בתי המשפט שלהן דחו במפו

גם בספרות ניתן למצוא אחיזה לתפישות התיקון החוקתי הלא חוקתי )למשל, ארה"ב, צרפת ואירלנד(. 

, ועל אף בנק המזרחישמגר בפסק דין בעניין  נשיאכך למשל פרופ' קלוד קליין, שניתח את עמדת האלה. 

המכוננת של הכנסת היא שמתח ביקורת על עמדתו לעניין הסמכות המכוננת, הסכים עמו שהסמכות 
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המשפט -הסמכות המכוננת בראי בית –הדין בנק המזרחי -)קלוד קליין "בעקבות פסק מוגבלת-בלתי

 :)התשנ"ז(( 352, 341כ"ח  משפטים העליון"

אנו אומרים כי הכנסת קיבלה סמכות־על מיוחדת )לזאת מסכים גם הנשיא "
 ".שמגר( ולכן היא בעלת סמכות ריבונית ״בלתי־מוגבלת״

קלוד ) במקום אחר, הבהיר פרופ' קליין שלתפישתו רק הסמכות המכוננת המקורית היא בלתי מוגבלת

 (:)תש"ל( 54, 51ב  משפטיםקליין "הסמכות המכוננת במדינת ישראל" 

"וכאן יש להבחין: כל זמן שהכנסת לא השתמשה בסמכותה, הסמכות נשארת מקורית, 
כנסת שימוש בסמכותה, הסמכות מתרוקנת ואז אין הכנסת מוגבלת. אולם אם עשתה 

 ".ועוברת לרשות הנגזרת )דהיינו: הרשות שקיבלה אתה סמכות לשנות את החוקה(

מבלי להיכנס בשלב זה להבחנות שבין הסמכות המכוננת לסמכות הנגזרת, הרי שעמדה זו מבטאת הכרה 

 באפשרות שהסמכות של הרשות המכוננת היא בלתי מוגבלת. רעיונית 

 כרשות מכוננת אינה כל יכולה,יש ליתן את הדעת לכך שגם אם יימצא שהכנסת : בהקשר זה אף זו לא זו .156

, באופן , לא ניתן לגזור מכךעל גרעיניים-מכוח עקרונות בהפעלת סמכותה המכוננתוהיא מוגבלת 

את סמכותו של בית המשפט הנכבד להפעיל ביקורת שיפוטית על תוצרי הרשות המכוננת. כך אוטומטי, 

בעניין , 2010)גוף מייעץ של מועצת אירופה בנושאים חוקתיים(, בשנת למשל הייתה עמדת ועדת ונציה 

 הוראות חוקתיות נצחיות או עקרונות חוקתיים שאינם ניתנים לתיקון: 

"225. One thing is for a constitution to contain unamendable 
provisions or principles. Another question is whether such 
unamendability is legally enforceable, in the sense that it is subject to 
substantive judicial review by the courts or a special constitutional 
court. 

 226. 
 Even if there is no judicial review of unamendability, such 

rules may still serve a political and practical function as declarations, 
which may have a restraining effect. In other words, unamendability 
provisions are often not “hard law”. Whether or not they are respected 
is then left to practice, like many other political questions, on which 
there is no recourse to formal procedures for solving disputes." 
(Venice Commission, Report on Constitutional Amendment, 2010) 9 

 .377-376, בעמ' ברק, תיקון של חוקהוכן השוו ; 179 , בעמ'רוזנאיוראו גם 

של השיטה הנוגעים להיותנו מדינה  מכאן, כי יש יסוד גם לגישה לפיה אף אם קיימים עקרונות יסוד .157

אין משמעות חוקי היסוד אינם יכולים לשנות או לפגוע בהם באופן מהותי, , אשר יהודית ודמוקרטית

  אכיפים באמצעות ביקורת שיפוטית חוקתית.בהכרח הדבר שעקרונות אלה 

 לעיגון דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתימתאים הלאום אינו  יסוד:-חוק

י, מתעצם ומתבהר, עת היא חוסר התאמתה של דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי במשפט הישראל .158

יסוד: הלאום. כאמור, שני חלקים למשוואה שביסוד -חוק יסוד תשתיתי דוגמת חוקנבחנת על רקע 

                                                 
9 e-AD(2010)001-https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)001-e
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, שהתיקון "אינו השני, שמדובר ב"תיקון לחוקה"; האחד דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי:

 חוקתי". 

מחלקים אלה ולפיכך אף אין מקום לבחון יסוד: הלאום אינו עונה לאף אחד -להלן נבקש לבאר מדוע חוק

 את תחולתה של דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי לגביו.

-יסוד: הלאום איננו "תיקון חוקתי", וזאת משום שהוא אינו "מתקן" רכיב קיים בחוקה. חוק-חוק .159

 יסוד: הלאום הוא בגדר פרק נוסף במלאכת הרכבתה של חוקה ישראלית שלמה. 

" שואבת מיחסיו הלגיטימציה ליישומה של הדוקטרינה המשפטית של "תיקון חוקתי לא חוקתיכאמור, 

החוקה. קרי, היחסים המשפטיים שנבחנים הם יחסיו של ה"תיקון" עם ה"חוקה".  של התיקון עם יתר

, החוקה הישראלית אינה מאפשרת בחינה מלאה והוליסטית של יחס זה. כאמור, זהו גם הטעם ואולם

במיוחד . מסיבה זו, יקשה בעת הזאת בדין הישראלי גות בפסיקה מהטמעתה של הדוקטרינהלהסתיי

יסוד: הלאום כ"מתקן" רכיבים קיימים כלשהם בחוקה, שכן הוא אינו מבקש לבוא חלף -לראות בחוק

יצירת פרק נוסף  -מציאות חוקתית קודמת ולתקנה. סיווגו כ"תיקון" חוטא לפועלו החוקתי הממשי 

שראלית שעודנה מתהווה. מבחינה זו, אין לראות בו "תיקון חוקתי" הן משום שהרישא בחוקה הי

 )'תיקון'( אינה מתגשמת והן משום שהסיפא )'חוקה'( טרם התגשמה במלואה.

בטכניקת אין באמור כדי לטעון שקו ההבחנה בין תיקון לחוקה לבין כינון פרקים בחוקה עובר ויודגש, 

יסוד". -אם המסמך בקובץ הרשומות נושא את הכותרת "תיקון" או את הכותרת "חוק -גרידא  החקיקה

יסוד נפרד יהיה במהותו  חוק, או במקרה אחר שבו איננו תיקון של ממש ניתן להניח מקרה שבו "תיקון"

הטענה כאן היא שבמישור המהותי  בגדר תיקון חוקתי מצומצם שאינו משנה מהותית מן המבנה החוקתי.

משמדובר באקט של כינון פרק עצמאי  ,יכול לענות להגדרה של "תיקון חוקתי"סוד: הלאום אינו י-חוק

 .ונוסף במלאכת הרכבת החוקה הישראלית ובאקט שאינו "מתקן" את פרקיה האחרים של החוקה

ייחודיות המקרה הישראלי בו החוקה עודנה מתהווה "פרקים פרקים" מחייבת יצירת הבחנה בין אקט  .160

, הבחנה שיתכן ואינה נדרשת בשיטות בין אקט של כינון פרק חוקתי עצמאי נוסףון חוקה קיימת של תיקו

בתכלית מזה שנעשה יסוד: הלאום מהלך חוקתי שונה -חוקתפיסה זו היא שרואה ב. משפט אחרות

והיא שמבהירה גם עד כמה זרה בהקשרים אחרים שבהם עשתה הכנסת שימוש בכובעה כרשות מכוננת, 

 ת ה"תיקון החוקתי הלא חוקתי" למקרה זה. דוקטרינ

, המאמץ אות בנק מזרחיגישה זו עולה גם מכתביו של פרופ' קלוד קליין, אשר בית המשפט הנכבד בעניין 

בכל הנוגע לסמכות . כאמור, לעמדת פרופ' קליין לפיה יש להבחין בין סמכות נגזרת לסמכות מכוננת

יסוד: -חוקלפי טרמינולוגיה זו, היא בלתי מוגבלת. של הרשות המכוננת סמכותה , הראשית המכוננת

בוודאי נחקק תחת כובעה של הכנסת כ"רשות מכוננת" ולא "רשות מכוננת נגזרת", ומכאן נובע הלאום 

 . לעיל( 155)ראו פס'  במצב מסוג זהמקום להגביל את סמכותה של הכנסת שאין 

הרכיב גם לא מתמלא אלא , וד העונה לגדרו של "תיקון חוקתי"חוק יסלא רק שאין בפנינו  :זאת ועוד .161

  "לא חוקתי".היות חוק היסוד השני בדוקטרינה, 

תיקון הבו שמצבי קיצון בכאמור, הפסיקה שעסקה בסוגיה זו העלתה את האפשרות המושגית לפיה רק 

, יהיה של המבנה החוקתי והדמוקרטי כולו ומאיים למוטט אותו" פיםי"מזעזע את אמות הסחוקתי ה

 מקום להחיל את הדוקטרינה ולבחון את חוקתיותו של התיקון לאור עקרונות היסוד של השיטה. 
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בית המשפט עמד לא אחת על כך שאחד היסודות הגרעיניים של המדינה שהרשות המכוננת אינה מוסמכת 

את דברי כב' בעניין זה נזכיר דינה מדינת הלאום של העם היהודי. )אולי( לסטות מהם, הוא היות המ

 (:74)פס' יסוד עשויים להתפרש כלא חוקתיים כאשר הם -, לפיהם חוק או חוקחוק טלהנשיא ברק בעניין 

העם, הריבון, לא 
הוסמכה לפעול במסגרת עקרונות היסוד של המשטר. הסמיך לכך את הכנסת שלנו. זו 

 היא לא הוסמכה לבטלם."

 :(34)פס'  לפיהם, און-ברכן נזכיר את דברי כב' הנשיאה ביניש בעניין 

יידרש בית המשפט להכריע האם  –ומוטב אם לא יתרחש לעולם  –"במקרה כזה 
הכנסת חרגה מסמכותה המכוננת ופגעה ביסודות בסיסיים של המדינה 

 ודמוקרטית"

 תיקון של חוקהברק, גם עולה מהספרות המשפטית. כך למשל, לדברי פרופ' ברק ) כךכפי שפורט לעיל, 

ינימום לאופייה של מדינה "הכנסת לא הוסמכה לפגוע "בליבת הדמוקרטיה, ובדרישת המ, (380

כדמוקרטית". בדומה היא לא הוסמכה לפגוע בליבת היותה של ישראל מדינה יהודית ובדרישות 

גם פרופ' בנדור, פרופ' סוזי נבות ופרופ' רוזנאי, מתייחסים לעקרונות כמו כן,  המינימום לאופייה זה."

חוק יסוד אינו  גם לגישתםהודי, ועל כן ובכללם היותה מדינת הלאום של העם הי –הגרעיניים של המדינה 

 יכול לשלול את אופייה היהודי של המדינה. 

אופייה  –משבפנינו חוק יסוד שכל תכליתו לעשות קונקרטיזציה לאחד מאותם עקרונות יסוד גרעיניים  .162

יש כשל לוגי בעצם הניסיון לטעון כי חוק יסוד זה סותר את עקרונות היסוד של  –היהודי של המדינה 

 השיטה. 

היותה של חוקי לעיקרון תשתיתי ביותר ל-יסוד: הלאום מעניק עיגון דקלרטיבי ועל-חוקכאמור, 

בהם דנה הפסיקה שיסוד שונה אינהרנטית מכל אותם מקרים ה חוקבמובן זה . המדינה מדינה יהודית

מקרים דובר על תיקונים של ממש אותם ה. שכן, מעבר לעובדה שהלא חוקתי התיקון החוקתיבשאלת 

יסוד קיימים, שהעלו את שאלת השפעתו של התיקון על חוק היסוד המתוקן, ובתוך כך -שנערכו בחוקי

שכל אותם העלו גם שאלות בדבר שינוי המבנה החוקתי כולו והשפעה על חוקי היסוד האחרים, הרי 

 –יסוד: הלאום -. ואילו זה בדיוק מהלכו של חוקעצמם לא כללו עיגון חוקתי של יסודות השיטהמקרים 

 דקלרציה חוקתית על רכיביה של המדינה כ"מדינה יהודית". 

הערכים המקובלים ביסודותיה של פים" של י"אמות הס משמדובר בחוק יסוד המגדיר אתהנה כי כן, 

 פים.יגם לראותו ככזה אשר מזעזע את אותם הסהמדינה מיום הקמתה, לא ניתן בד בבד 

יסוד: הלאום אל מול הזהות "הדמוקרטית" של המדינה אינה מתאימה כעניין -, גם בחינת חוקמעבר לכך .163

פי הגישה המזהה -מושגי להיעשות דרך הפריזמה של דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי. גם על

מהם לא ניתן לסטות, יש התייחסות לשתי הזהויות  במשפט החוקתי הישראלי עקרונות יסוד של השיטה

היהודית והדמוקרטית, מבלי שנטען כי עקרונות היסוד עצמם מבססים מתווה ברור ליישוב  –של המדינה 

 המתח בין זהויות אלו. 

יסוד: הלאום מגדיר את המאפיינים הזהותיים של המדינה כמדינה יהודית, לצד הזהות -כאמור, חוק

המדינה אשר מעוגנת בחוקי היסוד אחרים, אך הוא אינו מכריע באשר לדרך שיש ליישב הדמוקרטית של 
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. גם מטעם זה העיגון החוקתי של המאפיינים היהודיים של המדינה במקרה שבו ערכי המדינה מתנגשים

 להיחשב ככזה הנוגד את עקרונות היסוד של השיטה.  ,כעניין מושגי ,יסוד: הלאום, אינו יכול-בחוק

 

 סיכומו של דבר

אין בדוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי כדי להוות מקור להכרה בסמכות להפעלת ביקורת  .164

אינה מתאימה להחלה על המשפט החוקתי הישראלי, . דוקטרינה זו יסוד: הלאום-שיפוטית על חוק

 משהתשתית העיונית העומדת בבסיסה מניחה "נתונים קונסטיטוציוניים" אשר אינם מתקיימים

 בישראל. 

כעולה מהסקירה המשווה, במדינות דמוקרטיות רבות כלל לא אומצה הדוקטרינה של תיקון חוקתי לא 

חוקתי. מעבר לכך, גם במדינות שבהן אומצה הדוקטרינה, הדבר נעשה לרוב מקום שבו החוקה כללה עיגון 

קה, ובין אם בדרך מפורש, בין אם בדרך של קביעת סמכות מפורשת להפעלת ביקורת שיפוטית על החו

של קביעת פסקאות נצחיות בחוקה שאינן ניתנות לשינוי. אין כך הדבר בישראל. מטעמים אלה, גם 

בפסיקה עמד בית המשפט הנכבד על הקושי בהכרה בתחולתה של דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי 

 בישראל, בשל המאפיינים הייחודיים של המשפט החוקתי הישראלי.

יסוד: הלאום אך מעצימה ומחדדת את חוסר הלימתה למשפט -רינה בהתייחס לחוקבחינת הדוקט

לחוקה, ולפיכך כלל אין זה נכון לבחנו תחת  "תיקון"יסוד: הלאום אינו בגדר -חוקהחוקתי הישראלי. 

הפריזמה הדוקטרינרית של "תיקון חוקתי לא חוקתי". פריזמה זו מניחה חוקה שלמה ואת עריכתו של 

אשר אמות המידה השיפוטיות לבחינת חוקתיות התיקון שואבות מן המבנה הבסיסי של תיקון בה, כ

המעגן  הוספה של חוק יסוד חדשמשמדובר ב –חוקה שמלאכת הרכבתה הושלמה. אין זה המקרה שבפנינו 

יהודית של המדינה, כפי שזו הותוותה כבר עם -זהותה הלאומית –את ערכי היסוד של השיטה ממש 

 . הקמתה

כאמור, חלק משופטי בית המשפט הנכבד התייחסו בפסיקתם לאפשרות מושגית, אשר אף היא כלל לא  .165

הוכרעה, להגבלה מצומצמת של הסמכות המכוננת מלחוקק או לתקן חוקי יסוד השוללים את זהותה של 

 ים. המדינה כמדינה יהודית או דמוקרטית. בהקשר זה תטען הכנסת, כי גם גישה זו אינה מסייעת לעותר

לצורך כך, נבקש לעמוד על שלוש קבוצות מרכזיות של קווי טיעון העולים בעתירות, ולהראות מדוע כבר 

 במישור העקרוני לא רלוונטי לבחון אותם בפריזמה של התיקון החוקתי הלא חוקתי: 

. יהודית של המדינה-כלולות העתירות המבקשות להטיל ספק בהגדרה הלאומית ,בקבוצה הראשונה .166

ידי ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים -)אשר הוגשה על 5866/18זו עולה במלוא עוצמתה בבג"ץ  טענה

בישראל, סיעת הרשימה המשותפת בכנסת, ארגון עדאלה, ויו"ר ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות(. 

מולדת -וט"מיע, בהיותו לאומיתבעתירה זו נטען כי למיעוט הערבי בישראל יש זכות להגדרה עצמית 

(. משכך, 5866/18לעתירה בבג"ץ  13)פס' שמהווה חלק אורגני מהעם הפלסטיני ומהאומה הערבית" 

"עליונות יסוד: הלאום מעניק עדיפות ברמה הלאומית ללאום היהודי, ובכך הוא מבסס -חוק ,לעמדתם

-להגדרה עצמית תהיליד, שחי בטריטוריה זו "מימים ימימה" זכו-"לעם הפלסטיני, שכן ושליטה אתנית"

 (.24" )שם, פס' לאומית במולדתו ההיסטורית
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העותרים מבקשים לראות במדינה כמדינה רב תרבותית, והם אינם מקבלים כנתון את היות המדינה 

מדינת הלאום של העם היהודי. עמדה בסיסית זו מובילה לטענה גורפת בדבר היות כל חוק היסוד "גזעני" 

. כך למשל, בעתירה זו עולה הטענה כי חוק השבות כשלעצמו הוא חוק ו"אנטי דמוקרטי" מעצם מהותו

 גזעני המקנה עדיפות לבני הלאום היהודי, ולא היה מקום לעגן את עקרונותיו במישור החוקתי.

ברי, כי טענה זו אינה יכולה לבסס פגיעה בעקרונות היסוד של השיטה, שכן היא חותרת תחת עקרונות 

את זהותה של המדינה בהתאם  מחדשקשים שבית המשפט הנכבד יגדיר היסוד עצמם. העותרים מב

שלה  ת"מדינת כל אזרחיה" )במובן הניטרליואו כמדינה "דמוקרטית רב לאומית"  –לתפיסת עולמם 

ללאום מסוים(, ולא "כמדינה יהודית ודמוקרטית". דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי, יהא היקפה 

אשר יהא, אינה רלוונטית לשאלה זו, אשר נוגעת להגדרה הבסיסית ביותר של המדינה, שכן לכולי עלמא 

 ערכי היסוד הקיימים בידי בית המשפט. לשינויהדוקטרינה אינה יכולה לשמש בסיס 

יסוד: הלאום ככזה השולל את ליבת הזהות -כלולות העתירות המבקשת לראות בחוק ,בקבוצה השנייה .167

. זאת, משום שהוא אינו מעגן בה במפורש את ערך השוויון ובכך למעשה מביא הדמוקרטית של המדינה

; בג"ץ 34, פס' 5555/18כערך יסוד במדינה )ראו למשל: בג"ץ  ולפגיעה כה מהותית בה, עד כדי שלילת

 (. 25-24 פס' ,5741/18ובג"ץ  64-63, פס' 9257/18; בג"ץ 15, פס' 5624/18

יסוד: -יסוד: הלאום את מה שאין בו. כפי שעולה מלשונו של חוק-קבוצה זו מבקשת לקרוא לתוך חוק

הסובייקטיבית והאובייקטיבית, חוק היסוד אינו שולל את הזכות לשוויון, אלא מעגן  –הלאום, ומתכליתו 

לאומיים של המדינה, תוך שהוא מניח את המשך קיומה של הזכות לשוויון -את המאפיינים הזהותיים

 ואת עובדת עיגונה תחת עמוד התווך הזהותי של המדינה כמדינה "דמוקרטית". 

נו שולל את ערך השוויון, הוא גם אינו כולל הכרעה עקרונית באשר לאופן יסוד: הלאום אי-לא רק שחוק

שבו צריך ליישב בין הזהויות השונות של המדינה, משהרשות המכוננת לא העמידה את הזהות היהודית 

של המדינה מעל הזהות הדמוקרטית, אלא הניחה שתי זהויות אלה בשוויון מעמד זו לצד זו. האחת 

יסוד: כבוד האדם וחירותו המצוי במעמד נורמטיבי -קהלאום והשנייה מעוגנת בחו יסוד:-מעוגנת בחוק

על כן זהה. באופן זה נותר הצורך ליישב בין הערכים השונים ובין חוקי היסוד במקרים הקונקרטיים, ו

"נשק יום הדין", שבוא בבחינת סעד הענקת יסוד: הלאום -לגבי חוקלא רלוונטי בנסיבות אלה לבחון כלל 

 ביטולו )המלא או החלקי(. של 

יסוד: הלאום פוגע בערך השוויון, אף כי אינו שולל -, כלולות עתירות הטוענות כי חוקבקבוצה השלישית .168

אשר  9027/18טענה מרכזית שכזו עולה בעתירה בבג"ץ הדמוקרטיים של המדינה.  האת מאפייני הליב

יסוד: הלאום עלול לשמש כפלטפורמה -כי חוקנטען זו ידי האגודה לזכויות האזרח. בעתירה -הוגשה על

להפליית המיעוט הערבי בהקשרים שונים, ובראשם זכויות תרבותיות, השפה וההתיישבות. העתירה 

מניחה את הזהות היהודית של המדינה, מקבלת את העובדה שהזהות הדמוקרטית של המדינה לא נשללה 

צביע על קשיים מהותיים אשר נפלו לדעת מעצם הגדרתה כמדינת לאום יהודית, אך היא מבקשת לה

יסוד: הלאום ולבסס עליהם עילה להתערבות שיפוטית. עתירה זו חותרת אפוא תחת -העותרים בחוק

הפסיקה העקבית של בית המשפט הנכבד, אשר התייחסה לאפשרות מושגית לתחולה צרה ביותר של 

רינה בישראל דווקא באופן רחב יותר דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי, ומבקשת להחיל את הדוקט

פי פסקת הגבלה -יסוד: הלאום על-לעשות כן באמצעות בחינת חוק היא מציעה)ואכן, בהתאמה לכך 

 יסוד: כבוד האדם וחירותו(. -שבחוק



66 
 

כפי שציינו לעיל, דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי אינה מתאימה לאימוץ בישראל. ברי, כי מקל 

כיר בישראל בתחולה רחבה של הדוקטרינה, אף מעבר לאותו תחום צר ביותר, אשר וחומר אין מקום לה

אף הוא הושאר בצריך עיון, הנוגע לערכים הגרעיניים ביותר של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. 

לעתירה(, הרי שגם  176-167משהעותרת מודה בעתירתה כי טענותיה אינן מצויות במישור זה )ראו פס' 

 קו טיעון זה להידחות משהוא אינו מבסס עילה להפעלת ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. דינו של 

ויודגש, דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי לא נועדה כדי להוות בסיס ליישוב המתחים שבין הזהויות 

, וקביעת נקודת איזון חדשה ביניהן, בהתאם לתפיסת עולמם של וערכי היסוד שלה השונות של המדינה

העותרים. הדברים נכונים עוד יותר בהקשר הישראלי שבו המתח שבין ערכי היסוד הוא מובנה בתוך 

השיטה עצמה, כעולה מהגדרתה הזהותית המורכבת של המדינה כמדינה "יהודית ודמוקרטית". כדברי 

( 4, נז)עשרה נ' אחמד טיבי-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש 11280/02בית המשפט הנכבד בא"ב 

 :(עניין טיבי)להלן:  (2003) 66, 1

ודמוקרטית היא ביסוד הווייתה של מדינת ישראל, על  יהודית"השניות שבהיות המדינה 
 כלאף המתח הפנימי בין שתי הוויות אלה, אחוזות הן זו בזו והן שני עמודי תווך, שללא 

 אחד מהם אין למדינת ישראל קיום". 

עד כאן עמדנו על הטענה המרכזית של העותרים כי יש להחיל את דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי  .169

יסוד: הלאום. כפי שהוסבר לעיל, מהמבט ההשוואתי, מהפסיקה -בישראל, ולבטל מכוחה את חוק

הדוקטרינה אינן מתאימות להחלה ומהספרות המשפטית, ניתן ללמוד שההצדקות שעומדות בבסיס 

יסוד: הלאום המעגן את ערכי -במשפט החוקתי הישראלי. כאמור, מסקנה זו אך מתחזקת ביחס לחוק

 היסוד עצמם. 

משדוקטרינה זו היא למעשה התזה המשפטית העיקרית שבאמצעותה ביקשו כל העותרים לקבל את 

אינה עומדת להם, כאמור, הרי שדין העתירות יסוד: הלאום, ומשדרך זו -סעדיהם לביטול או תיקון חוק

 להידחות כבר בשלב זה. 

, תתייחס להלן הכנסת גם לטענות העותרים לגופן, ותטען כי גם בהן אין כדי הרבה למעלה מן הצורך .170

, ולהיותו פוגע בערכי היסוד, כל שכן יסוד: הלאום-לבסס עילה להתערבות שיפוטית חסרת תקדים בחוק

 . באופן מהותי וקשה

 

 יסוד: הלאום אינן פוגעות בערכי היסוד של השיטה-הוראות חוק)ב(. 

כאמור, בפסיקת בית המשפט הנכבד התייחסו חלק מהשופטים לאפשרות מושגית להכרה בתחולה צרה  .171

ביותר של דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי, כך שהסמכות המכוננת אינה מוסמכת לקבוע בחקיקת 

ביותר של המדינה כמדינה יהודית או  כדי לשלול את המרכיבים הגרעיניים היסוד הוראה אשר יש בה

 כמדינה דמוקרטית. 

כדי להתקרב אף מצביעה כי אין בו  ,פי לשונו ותכליתו-יסוד: הלאום, על-כפי שיפורט להלן, בחינת חוק

בין אם  – לאותו רף פוטנציאלי שהוזכר בפסיקה כאפשרות תיאורטית להתערבות שיפוטית בחקיקת יסוד

 . נבחן אותו בפריזמה של "המדינה היהודית" ובין אם נבחן אותו בפריזמה של "המדינה הדמוקרטית"
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 את המאפיינים הגרעיניים של המדינה כמדינה יהודיתמעגן  הלאום :יסוד-חוק .(1)

שולל את המאפיינים הגרעיניים של "יסוד: הלאום אינו -חוקשנדמה, שלא יכול להיות חולק על כך  .172

"המדינה הפגיעה בעקרון היסוד של כבר בכך יש כדי להצביע על כך שבחינת . "המדינה כמדינה יהודית

היהודית" )כפי שחלק מהעותרים מבקשים לעשות(, אינה מגלה כל עילה להפעלת ביקורת שיפוטית 

 יסוד: הלאום אינו שולל את הזהות היהודית של-, כי לא רק שחוקנבקש להדגיש חוקתית. בחלק זה

 - הוכרו מימים ימימההמדינה, הוא יוצק לה תוכן התואם את אותם רכיבים ומאפיינים לאומיים אשר 

 . , תוך עיגונם במישור החוקתיבחקיקה, בפסיקה ובספרות המשפטית

 להלן, נסקור את דברי החקיקה, פסקי הדין וההגות המרכזית העוסקת בזהות היהודית של המדינה. 

 

 בראי החקיקה "מדינה יהודית"

 חוקית:-יסוד: הלאום, גם ברמת חוקתית על-עוגן, עוד טרם חוקשל המדינה כמדינה "יהודית" מעמדה  .173

יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, -חוק"כבוד האדם וחירותו, שקובע:  יסוד:-א לחוק1בסעיף 

 2, ובנוסח זהה גם בסעיף "תרטייסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוק-כדי לעגן בחוק

"אלא בחוק ההולם את בפסקאות ההגבלה שבחוקי היסוד המתירות פגיעה  ;יסוד: חופש העיסוק-לחוק

 .כמדינה יהודית ודמוקרטית" – לערכיה של מדינת ישרא

רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד "יסוד: הכנסת: -א לחוק7ובסעיף 

בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות 

שלילת קיומה של מדינת ישראל ( 1... )בהתבטאויותיו, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה

יש גם הגבלה  )ה( לתקנון הכנסת75ין, כי בהתאם לסעיף בהקשר זה יצו". כמדינה יהודית ודמוקרטית;

"נשיאות הכנסת לא תאשר הצעת חוק  על הגשת הצעות חוק השוללות את הזהות היהודית של המדינה:

 . שלדעתה שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי או שהיא גזענית במהותה"

 ירושלים בירת ישראל, מעגן את מעמדה החוקתי של ירושליםיסוד: -במישור החוקתי יש לציין, כי חוק

כמו כן,  יסוד: הלאום כדי לחדש, אף לא בעצם העיגון החוקתי.-, ובכך בוודאי שאין בחוקכבירת המדינה

 בירושלים.הוא נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה וכי מקום מושבם של המשטריים נקבע חוקי היסוד ב

: חוק וביניהםגם ברמת החקיקה הראשית, על פני חוקים רבים,  נתמעוגזהותה היהודית של המדינה  .174

לעניין האזרחות המוענקת מכוח שבות; חוק מעמדן  – 2, בסעיף 1952-השבות; חוק האזרחות, התשי"ב

; חוק קרן קיימת 1952-ישראל, התשי"ג-של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ

-; פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח1980-חוק יסודות המשפט, התש"ם ;1953-לישראל, התשי"ד

, סעיף 1951-לעניין השבת ומועדי ישראל; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א –א)א( 18, סעיף 1948

 –)ב( 13סעיף ב, 1977-; חוק העונשין, התשל"ז1949-(; חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט1)ב()7

; חוק נכי רדיפות 1950-נה או העם היהודי; חוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"יעבירות נגד המדי

; חוק זכרון 1957-; חוק התביעות של קרבנות השואה )הסדר הטיפול(, התשי"ז1957-הנאצים, התשי"ז

; חוק איסור 1959-כרון לשואה ולגבורה, התשי"טי; חוק יום הז1953-יד ושם, התשי"ג –השואה והגבורה 

-(; חוק המפלגות, התשנ"ב4)2, בסעיף 1953-; חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג1986-כחשת שואה, התשמ"וה

 סייגים לרישום מפלגה. , לעניין 5בסעיף  1992
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 "מדינה יהודית" בראי הפסיקה

פסק הדין הנודע ביהודית של המדינה עמד בית משפט נכבד זה פעמים רבות. כך, -על זהותה הלאומית .175

שבו , ((1965) 385, 365( 3, פ"ד יט)ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית 1/65בג"ץ ב

 כב' הנשיא אגרנט:קבע 

וכך מלמדים ברורות הדברים שהוצהרו בשעתו בהכרזה  –"לא יכול להיות ספק בדבר 
כי לא זו בלבד שישראל היא מדינה ריבונית, עצמאית, השוחרת  –על הקמת המדינה 

חופש ומאופיינת על ידי משטר של שלטון העם, 

 ,
 ".וכי היה בו באקט זה משום הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל

"רבות הן המדינות הדמוקרטיות. רק אחת מהן היא יהודית. אכן, טעם  כן ראו דברי כב' השופט ברק: .176

-(. ואכן, זהותה הלאומית21, בעמ' טיבי עניין) קיומה של מדינת ישראל הוא בהיותה מדינה יהודית"

-א לחוק7יהודית של המדינה נדונה לא אחת בהקשר הפסיקה בעניין פסילת מועמדים בבחירות, לפי סעיף 

מרכזית לכנסת ועדת הבחירות ה 1806/19יסוד: הכנסת. כך, אך לאחרונה ציינה כב' הנשיאה חיות בא"ב 

מדינת ישראל הריבונית הוקמה כמדינה יהודית "...(: כסיף עניין( )להלן: 18.7.2019) 4, פס' נ' כסיף 21-ה

מתוך הכרה בזכותו של העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. עקרון יסוד חשוב זה, שאותו הגדיר השופט 

 –בל"ד  561/09כן ראו דברי כב' הנשיאה ביניש בע"ב ." מחייב אף הוא הגנה ...מ' חשין כ"אקסיומה"

(, שציינה: 7.2.2011) 3, בפס' 18-המפלגה הלאומית הדמוקרטית נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

היותה של ישראל המדינה היחידה המשמשת בית לעם היהודי, ואשר משמרת מתוקף תפיסה זו "

 ."ת המוצא לכל דיון באופייה של המדינהמאפיינים ייחודיים הראויים להגנה, היא נקוד

הכרה הכללית בצביונה היהודי של המדינה, דן בית המשפט לאורך השנים במשמעות עיקרון הלבד מ .177

נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  ניימן 2/84ב "עהמדינה היהודית בחיי המעשה. ראו למשל: 

טובי הוגיה של תורת "...(: 1985השופט אלון ) לפסק דינו של כב' 9, פס' 225( 2פ"ד לט), עשרה-האחת

כולם דנו ודנים במשמעותם וביישומם של מכלול עקרונות מגילת העצמאות בחיי המעשה של  ...הציונות

, התייחס כב' הנשיא ברק למאפייניה הגרעיניים של המדינה היהודית )פס' טיביבעניין . המדינה היהודית"

 לפסק דינו(:  12

מה הם אפוא המאפיינים ה"גרעיניים" המעצבים את הגדרת המינימום של היות מדינת "
ישראל מדינה יהודית? 

. " 

בית המשפט הנכבד על הרכיבים השונים המבטאים את  לאורך השנים עמדכפי שיפורט להלן, ואכן,  .178

 .אופייה היהודי של המדינה

, המבטא את ועקרון קיבוץ הגלויות חוק השבותחוקתי של -עיןבית המשפט עמד בפסיקתו על מעמדו המ .179

טושביים נ' שר  2597/99. ראו דבריו של כב' הנשיא ברק בבג"ץ להגדרה עצמיתזכותו של העם היהודי 

 (: 2004)לפסק דינו  18, פס' 412( 5, פ"ד נח)יםהפנ

אף שאין חוק השבות הוא אחד מהחשובים שבחוקיה של ישראל, אם לא החשוב שבהם. "
... הוא היסודי בחוקים כולם... הוא "חוק יסוד" בצורתו הוא בוודאי חוק יסודי במהותו
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זהו מפתח הכניסה למדינת ישראל, שהוא ביטוי מרכזי להיותה לא רק מדינה דמוקרטית 
 ".הוא ביטוי לזכות ההגדרה העצמית של עם ישראלאלא גם מדינה יהודית... 

)פורסם בנבו,  28, פס' רגצ'ובה נ' משרד הפנים 7625/06ור, בבג"ץ דבריה של כב' הנשיאה נאוכן, 

מבטא את זכות ההגדרה העצמית של עם ישראל ואת הזיקה בינו לבין ... חוק השבות"(: 31.3.2016

מולדתו. חוק השבות מגלם את הצידוק לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, בנוסף להיותה מדינה 

 ". דמוקרטית

א "עהוכרה כביטוי לצביונה היהודי של המדינה. ראו למשל דברי כב' השופט אלון ב העבריתהשפה גם  .180

אין "(: 1992) 27, פס' 464( 2מו) דפ", קסטנבאוםנ' חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים"  294/91

ספק, והדבר אינו שנוי במחלוקת ולא יכול להיות שנוי במחלוקת, שהשימוש בשפה העברית והכיתוב 

ראו גם כן דברי כב' השופט ברק  ".פה זו ערך יסוד הם בערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודיתבש

 21, פס' 189( 5, פ"ד מז)ראם מהנדסים קבלנים בע"מ נ' עיריית נצרת עילית 105/92)כתוארו אז( בבע"א 

, וכן ישראל" "קיומה של הלשון העברית, פיתוחה, שגשוגה והגברתה הינם ערך מרכזי של מדינת(: 1993)

עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  4112/99דבריו כנשיא בית המשפט הנכבד בבג"ץ 

מדינת ישראל היא ": (עניין עדאלה)להלן:  (2002) 20, פס' 393( 5, פ"ד נו)יפו-בישראל נ' עיריית תל אביב

מדינת ישראל הוא בהיות  אחד הביטויים החשובים של אופייה זה של... מדינה "יהודית ודמוקרטית"

 . "שפתה העיקרית עברית

, בפס' עניין טיביהוכרו אף הם כמרכיב "גרעיני" במאפייניה היהודיים של המדינה )ראו:  סמלי המדינה .181

לפסק דינו  8לפסק דינו של כב' השופט מינץ, פס'  12, פס' כסיףעניין לפסק דינו של כב' הנשיא ברק;  12

לאומית -נתפש כערך מרכזי של הזהות היהודית יום השבת((. 18.7.2019בנבו,  )פורסםשל כב' השופט הנדל 

לפסק דינו של כב' הנשיא  55, פס' 1( 4, פ"ד נא)חורב נ' שר התחבורה 5016/96של המדינה )ראו: בג"ץ 

לפסק דינה של כב'  48, פס' התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית נ' שר הפנים 3660/17ץ "דנג ברק;

רון ויום וימי הזיכ((. 26.10.2017לפסק דינו של כב' השופט הנדל )פורסם בנבו,  2חיות, פס' הנשיאה 

 5, פס' אסתרוביץ נ' מדינת ישראל 2156/13בג"ץ  )ראו:, הוכרו כמועדים בעלי צביון לאומי העצמאות

 (. (14.4.2013לפסק דינו של כב' השופט זילברטל )פורסם בנבו, 

עוד  לאומי של המדינה-אופייה הציונייסודי ל כר בפסיקה כביטויזהוהתיישבות היהודית גם ערך ה

, 221( 4, פ"ד מג)עשרה-בן שלום נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים 2/88ע"ב מראשיתה )ראו: 

מכיר ראו דבריו של כב' השופט רובינשטיין, אשר וכן, (. (1989לפסק דינו של כב' השופט ד' לוין ) 8פס' 

באינטרס הלאומי של קידום התיישבות יהודית באזורים שונים במדינה, אך מדגיש שאינו רואה סתירה 

)פורסם בנבו,  לפסק דינו , פס' ס"בהראל נ' כנסת ישראל 9518/16בג"ץ ) בין ערך זה לבין ערך השוויון

5.9.2017)).  

 בראי הספרות המשפטית "מדינה יהודית"

ה של המדינה, דותלמצוא התייחסות לרכיבים הגרעיניים המאפיינים את יה ניתן גם בספרות המשפטית .182

 יסוד: הלאום. -וגם בהקשר זה ניתן למצוא הלימה ברורה בין רכיבים אלה לבין הוראות חוק

 :(2004) 87, בעמ' שופט בחברה דמוקרטית כך פרופ' ברק בספרו

הוא מערכיה  "מדינה יהודית היא מדינה שלכל יהודי 
הבסיסיים. זוהי מדינה שההיסטוריה שלה שלובה ושזורה בהיסטוריה של העם היהודי, 
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משקפים את תקומתה הלאומית. מדינה  , 
יהודית היא מדינה 

ית היא מדינה המנציחה את זכרם של היהודים שנטבחו בשואה, . מדינה יהוד
שנועדה להוות "פתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש 

ישראל". מדינה יהודית היא מדינה המטפחת תרבות יהודית, -המדינה היהודית בארץ
איפת הדורות חינוך יהודי ואהבת העם היהודי. מדינה יהודית היא ההגשמה של ש

 לגאולת ישראל." 

 (: 88וכן ראו דבריו )שם, בעמ' 

העיקרית היא עברית ושאחד מהישגי  היא מדינה "מדינה יהודית 
משקפים את תקומתו תחייתה הוא בהחייאת השפה העברית; היא מדינה שעיקרי 

מונחת בבסיסה; היא מדינה  הלאומית של העם היהודי. היא מדינה 
  ..."הכחול לבן הוא דגלה.... בהיבט ה"דתי"הוא המנונה הלאומי,  

 ;20עמ' ב, Israel as a Jewish State”, 49 Justice“ ;219בעמ'  רובינשטיין ומדינה :וראו לעניין זה גם
 .145, בעמ' יסוד בנדור, המעמד של חוקי

 עוגנו קודם לכןאלה , את פניה היהודיות של המדינה יסוד: הלאום לא עיגן לראשונה-הנה כי כן, חוק .183

. מדובר בזהות יסודית בחלקם אף במישור החוקתי ,בחוקים שוניםעוד בהכרזת העצמאות, ולאחר מכן 

עולה כי החקיקה, הפסיקה והספרות משל המדינה ששורשיה בשורשי תקומת המדינה עצמה. 

לעם היהודי; זכות מדינתית הגדרה עצמית : מאפייניה הבולטים של המדינה כ"מדינה יהודית" הם

ל הלוח העברי, המדינה, מעמדם ש , והמנוןהשיבה וקיבוץ גלויות; ירושלים כבירת המדינה; סמל, דגל

 החגים וימי השבתון, כמבטאים את מורשת ישראל ותקומת המדינה; וההתיישבות היהודית.

היוצקים תוכן ככאלה האמורים נתפשו לאומיים המאפיינים הכלומר, לכל אורך שנותיה של המדינה 

וקתי, במישור הח של המאפיינים האמוריםעיגונם למושג "מדינה יהודית". בנסיבות אלה, קונקרטי 

 לכולי עלמא אינו יכול להצביע על פגיעה בעקרונות היסוד עצמם. 

 (:154-153, בעמ' דברים ושברי דבריםגביזון, וראו לעניין זה דברי פרופ' גביזון )

"תרבות כוללת שפה ודת ואורחות חיים, וכמו כן נרטיב היסטורי. ביחסים בין יהודים 
שונות, אלא לעתים התנגשות חזיתית  לערבים בישראל יש בחלק מיסודות אלה לא רק

וקונפליקט, סמוי או גלוי. כך בעיקר בעניין הזהויות הלאומיות והבניית ההיסטוריה של 
ה. בתנאים אלה המסקנה שמותר לישראל לעמוד על הדומיננטיות של נהאזור ושל המדי

כגון בקביעת דגל המדינה, סמלה והמנונה, או בקביעת השבת כיום  –תרבותה היא 
המנוחה הרשמי ובקביעתם של ימים כגון יום השואה, יום הזיכרון לחללי מלחמות 

מסקנה זו היא בעלת משמעות מרחיקת  –ישראל ויום העצמאות לימי חג ממלכתיים 
לכת, והיא עלולה להגביר את תחושת הניכור של האזרחים הערבים. למרות זאת אני 

סבורה כי אכן 

 
בתנאים של ישראל והאזור הפרטה כזאת גם לא הייתה מועילה, כי אין כאן רק מקרה 

ויות. בין התרבויות והנרטיבים ישנו, כאמור, ניגוד חריף. צריכה להיות של ריבוי תרב
רגישות לקושי שהדבר יוצר לאזרחים הערבים, וצריך לחפש דרכים יצירתיות לבטא את 

והבנה שהערבים אינם  –ההכרה בקושי הזה. אולם יש הבדל גדול בין רגישות כזאת 
וכי טבעי שיבקשו לעצמם סמלים יכולים להיות שותפים מלאים לחלק מסמלי המדינה 

ובין ויתור של המדינה על חלק מן  –אחרים 
." 

הגדרת המדינה כמדינה יהודית אינה לאורך השנים הנחת המוצא הייתה כי זאת, חשוב לציין, כי  לצד .184

, אלא כי מדובר בזהויות המתקיימות זו לצד זו ומזינות אחת הדמוקרטית של המדינהסותרת את זהותה 
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ודית" במסגרת זו הודגש בספרות המשפטית, כמו גם בפסיקה, כי היות המדינה "מדינה יה .את השנייה

 היהודים ושאינם יהודים.  - לשוויון בין כלל האזרחיםבות שלה אינה גורעת מהמחוי

 את דברי פרופ' גביזון: לעניין זה למשל ראו 

“I take the Jewishness of Israel to reflect the fact that Israel is the one place 
in the world where Jews are a majority and can exercise political self-
determination. Other features of life in Israel are Jewish only because of this 
basic fact. Jewish are entitled to state-level self-determination exactly so that 
they can develop and protect aspects of their physical and cultural welfare in 
ways not always open to minorities living within other societies.”  

(Ruth Gavison “Israel’s Vision: Jewish and Democratic” (2014), Handbook of Israel: Major 
Debates, edited by Ben-Rafael, Schoeps, Sternberg and Glockner, 741, 746) 

 : (755-ו 748)שם, בעמ'  ממשיכה ומבהירה כי פרופ' גביזון

“Many democracies maintain to this day special official affiliations with 
national or religious traditions, and this in itself does not affect their 
democratic credentials so long as the legal and social realities within them do 
not discriminate on the basis of ethnic or religious identity”  

“... democracy and Jewish self-determination are both of value…. Promoting 
the conditions required for Jewish self-determination does not justify 
discrimination or religious coercion. But Israel as the locus of Jewish self-
determination requires neither discrimination nor a violation of freedom of 
religion and freedom from religion.” 

לאומית של המדינה על מרכיביה, והוא -יסוד: הלאום מעגן את הזהות היהודית-חוק, להלןשיוסבר כפי  .185

הותה הדמוקרטית. זהותה הדמוקרטית של הוא אינו מתיימר לבטא, את ז –אינו מבטא, ואף חשוב מכך 

חוקי יסוד אחרים, המעוגנת או נגזרת מפרט והזכות לשוויון, ההמדינה, ובכלל זה המחויבות לזכויות 

 . לצדה של הזהות היהודית של המדינהלהתקיים וממשיכה 

 ,העצמאותהכרזת המוצא, אשר באה לידי ביטוי כבר בהנחת עומדת בעינה יסוד: הלאום -גם לאחר חוק

יסוד: הלאום לא שינה אפוא -חוקכי זהותה היהודית של המדינה אינה סותרת את זהותה הדמוקרטית. 

י פנים אלה של המדינה, נדמוקרטית", אלא הביא לכך ששואת ההגדרה של המדינה כמדינה "יהודית 

 מישור החוקתי. בולא רק הזהות הדמוקרטית, מעוגנים עתה 

לתת מענה לקולות השונים בשיח הציבורי בשנים האחרונות, אשר ביקשו להטיל בכך ביקשו חברי הכנסת  .186

כ"מדינה יהודית", על אותה ובצורך להמשיך ולהגדיר של המדינה זהות היהודית לגיטימציה של הספק ב

העדר לצד שעיגונה החוקתי של הזהות הדמוקרטית לכך כל המשתמע מכך. כמו כן, חברי הכנסת התייחסו 

מעמדה של הוביל לשחיקה בלחוסר סימטריה אשר בפועל  קתי של הזהות היהודית, הובילעיגונה החו

 .)ועמדנו על כך בפרק העובדתי( הזהות היהודית

אשר אמנם סברה שאין בכך  ,באשר לשחיקה בזהות היהודית של המדינה, ראו למשל דברי פרופ' גביזון

 בפועל כדי להצדיק את עיגון החזון הלאומי בחוק יסוד, אך הסכימה לכך ששחיקה זו אכן התקיימה

חוק יסוד: ישראל מדינת אביעד בקשי )דברי ד"ר בקשי בעניין זה  (. וראו גם33 , בעמ'עיגון חוקתיגביזון, )

 .((2013) 6עם המכון לאסטרטגיה ציונית(, בעמ' )נייר עמדה מט הצורך המשפטי –הלאום של העם היהודי 
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בלגיטימיות של הזהות היהודית של המדינה, ובחלקם להטיל ספק מבקשים, בין היתר, חלק מן העותרים  .187

לעגן את הזהות היהודית במישור הכנסת של עומדות בבסיס הכרעת אשר הצדקות בספק הוטל האחר 

כפי שציינו לעיל, שאלת זהותה של המדינה . ערכים נוספיםכי היה מקום לעגן נטען , ולחלופין החוקתי

היא אינה רלוונטית לבחינה במסגרת ביקורת שכמדינה יהודית היא בגדר אקסיומה, כך שבוודאי 

אך גם הטענה הנוגעת להצדקה לעגן את הזהות היהודית של המדינה בחוק יסוד או שיפוטית חוקתית. 

 אינה רלוונטית להפעלת ביקורת שיפוטית. זו, מה צריך היה להיכלל תחת זהות שאלה ל

האם הזהות מה ראוי לכלול תחת "הזהות היהודית" של המדינה;  -באשר לשאלות שעולות, ביניהן 

האם היא מצויה "בסכנה"; האם נדרש לעגן אותה במישור החוקתי  היהודית של המדינה אכן נשחקה;

נדונו והתלבנו במהלך הליך החקיקה. ו כל אל -כדי לשמור על האיזון בינה לבין הזהות הדמוקרטית 

בליבה של הסמכות המכוננת אשר תפקידה לעצב את אופייה ומהותה של  הההכרעה בשאלות אלה מצוי

חות את ניסיונם של העותרים להביא את הדיון הציבורי בסוגיה זו יש אפוא לד "החוקה" הישראלית.

, בעמ' מנהלי ההשקעות)עניין  כיידועים הם דברי בית המשפט הנכבד  .לפתחו של בית המשפט הנכבד

386) : 

ת המשפט לא בא להחליף את שיקוליו של המחוקק בשיקוליו שלו. בית בי"
המשפט אינו נכנס לנעליו של המחוקק. הוא אינו שואל את עצמו מהם האמצעים 
שהוא היה בוחר אילו היה חבר בגוף המחוקק. בית המשפט מפעיל ביקורת 

שיפוטית. הוא בוחן את חוקתיות החוק, לא את תבונתו. 
]...[ קביעת המדיניות החברתית  

נתונה למחוקק, והגשמתה נתונה לממשלה, להם ניתן מרחב של תימרון 
 ".חקיקתי

, פי כמהדברים אלה שנאמרו ביחס להפעלת ביקורת שיפוטית על חוקים "רגילים", נכונים בעוצמה רבה 

העומדים ביסודה, עמדנו העקרוניים ית על חוקי יסוד, אשר על הקשיים ביחס להפעלת ביקורת שיפוט

 לעיל. 

יהודיים עצמם אשר עוגנו בחוק היסוד -משטענות העותרים אינן מתמקדות כמעט במאפיינים הלאומיים

)אשר כאמור מהווים מאפיינים מוכרים של "המדינה היהודית"(, אלא בשאלה האם היה מוצדק לעגן 

ד: הלאום יסו-בחינת חוקפי -עלאותם בחוקי היסוד או לחלופין מדוע לא עוגנו לצדם ערכים נוספים, כבר 

"מדינה יהודית", ניתן ללמוד שאין בחוק היסוד כדי ערכי היסוד הנוגעים להיות המדינה בפריזמה של 

 לפגוע בערכי היסוד, כל שכן באופן מהותי. 

פוגע באופן קשה ביותר במאפיינים הדמוקרטיים יסוד: הלאום -ומכאן נעבור לבחון את הטענה כי חוק .188

 וע גם טענה זו דינה להידחות., ונבאר מדהגרעיניים של המדינה

 

 יסוד: הלאום אינו שולל את המאפיינים הגרעיניים של המדינה כמדינה דמוקרטית-חוק .(2)

מרבית זו )את אף סותרות זו הן , ולעתים שהועלו בהן העתירות שבפנינו אינן זהות בנוסחן ובטענות .189

(. יש גם כאלה שאינם מכירים בה , כאמור,אךעותרים מכירים בזהות הלאומית יהודית של המדינה ה

מעלה כי באופן כוללני ניתן  ,ואולם, בחינה כוללת של העתירות ביחס לפגיעה בעקרונות הדמוקרטיה

 1סעיף  :להצביע על שלושה סעיפים מרכזיים אשר הם העומדים במוקד הפגמים החוקתיים הנטענים

השפה העברית והשפה עוסק במעמדן של ה 4ייחודית לעם היהודי; סעיף  עצמית לאומיתבהגדרה העוסק 
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. בהתאמה לכך, בהתייחסותנו שלהלן נמקד את הטיעון בהתיישבות יהודיתהעוסק  7; וסעיף הערבית

 .להוראות אלה

יסוד: הלאום(, כדי לפגוע -כפי שיפורט להלן, לעמדת הכנסת אין בסעיפים אלה )כמו גם ביתר הוראות חוק

ים של המבנה החוקתי פי"המזעזע את אמות הסי שלא באופן בזהות הדמוקרטית של המדינה, בוודא

 .והדמוקרטי כולו ומאיים למוטט אותו"

 

 לעם היהודי במדינה להגדרה עצמית לאומית הייחודית הזכות  - 1סעיף 

"מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה שארץ ישראל היא  1מצהיר בסעיף : הלאום יסוד-חוק .190

"מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא מממש את . עוד הוצהר כי מדינת ישראל"

בסעיף קטן )ג( כי לבסוף, הובהר . , הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית"יתזכותו הטבעית, התרבות

סעיף זה דומה בנוסחו . "מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי"

 (.לעיל 18)פס' בפרק העובדתי להכרזת העצמאות עליה עמדנו 

 טיעונים מרכזיים: כנגד סעיף זה הועלו שני 

, כי הענקת הזכות להגדרה עצמית לאומית לבני העם היהודי בלבד, פוגעת בזכויות הקולקטיביות האחד

ק קטן מהעותרים )כגון נציגי המגזר הערבי ובראשם המיעוט הערבי. חל –ם אחרים במדינה מישל בני לאו

טוענים כי כלל לא היה מקום להעניק עדיפות להגדרה עצמית  ,(5886/18בג"ץ  –מהכנסת ומחוצה לה 

יהודית, ואולם מרבית העותרים מכירים בזהות הבסיסית של המדינה כמדינת לאום יהודית, אך -לאומית

 ויות קבוצתיות של המיעוט. סבורים כי היה מקום להכיר במסגרת זו גם בזכ

במדינה )הציבור שאליו מתייחסת החוקה( דקלרטיבי זה מגדיר את ה"דמוס" -, כי סעיף הצהרתיהשני

את  "מוציא אל מחוץ לגדר"כבני העם היהודי בלבד )ובהתאמה אליו גם יתר סעיפי חוק היסוד(, ולמעשה 

כל אזרחי המדינה שאינם יהודים. לטענת העותרים בכל החוקות של מדינות הלאום גם אם ניתנה עדיפות 

 We The"הציבור עליו חלה החוקה )במישור הלאומי לבני לאום מסוים, יש התייחסות ברורה לכך ש

People" ,) זרחי בחוק. משכך, העדרו של השוויון האקבוצת הרובכולל את כלל האזרחים ולא רק את-

, כתוצאה אזרחים אשר אינם יהודיםביחס לול ליצור, אזרחות מסוג ב' ללמצער עיסוד: הלאום יוצר, או 

 שהזהות החוקתית של המדינה אינה מתייחסת אליהם. מכך 

כפי שיפורט להלן, עיגון הזכות הייחודית של העם היהודי להגדרה עצמית לאומית לעמדת הכנסת,  .191

יסוד: הלאום, אינם פוגמים בזהותה הדמוקרטית של -הזכות לשוויון בחוק במדינה, ואף העדרה של

 המדינה.

 מדינת לאום דמוקרטית -מדינת ישראל 

לאומית של העם היהודי להגדרה עצמית  וזכותלתת ביטוי חוקתי לתה יהי יסוד: הלאום-מטרתו של חוק .192

העיקרון, המוכר במדינות רבות, . במובן הזה, חוק היסוד מבטא את ישראלמדינת במדינתית במסגרת 

הלאומיות יטרלית כלפי כל הקבוצות לפיו מדינת ישראל היא מדינת "לאום", ולא מדינה הנוקטת עמדה נ

מדינת ניטרלית  אינהריבוני מדינת ישראל -חוק היסוד אכן קובע במפורש כי במישור הפוליטיבתוכה. ש
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הזכאי לממש הלאום היחיד העם היהודי הוא  לאומית, אלא מדינה שבה-במישור הלאומי או מדינה דו

 את ההגדרה העצמית הלאומית שלו. 

שם, לכך שמדובר במודל מדינתי מקובל בעולם )המתייחסים  רובינשטיין ומדינהראו לעניין זה את דברי 

 (:326-325בעמ' 

"...השיטה הדמוקרטית, כפי שהיא נתפסת ומיושמת בקהילה הבינלאומית 
הדמוקרטית, אינה מחייבת "מדינה ניטרלית" מבחינה לאומית. יתר על כן, המשפט 

מבוסס במידה רבה על התפיסה  –אמת המידה העיקרית לשיפוט מדינה  –הבינלאומי 
-ן בנמצא מדינות "אשל "כך עושים כולם"... ראשית לכול יש להכיר בכך, כי אי

לאומיות". מגמת ההיחלשות של מדינות הלאום באירופה, בהשפעת כוחו העולה של 
האיחוד האירופי, אינה אלא היחלשות הריבונות הממלכתית, אך לא טשטוש הזהויות 

 פעם בתולדותיה." -הלאומיות. למעשה יש היום באירופה יותר מדינות לאום משהיו אי

 (:115 בעמ' ,דברים ושברי דבריםגביזון, ' גביזון )וראו גם דבריה של פרופ

"שלב ראשון בהצדקת קיומה של ישראל כמדינת לאום של העם היהודי הוא בהצדקה 
של עצם הרעיון של מדינות לאום לא אזרחיות. ואכן, יש נטייה בספרות החדשה לטעון 

יקות שוויון שעצם הרעיון של מדינות לאום על בסיס אתני או תרבותי, אף אם הן מענ
זכויות אזרחי מלא למי שאינו שייך ללאום הזה וחי במדינה, אינו מוצדק. ואולם, נראה 
כי למרות טיעונים אלה לא תש כוחה של הלאומיות, וכי באזורים רבים בעולם בוחרים 

ולא אזרחי  ,פרימורידיאליאנשים לתבוע לעצמם הגדרה עצמית לאומית על בסיס 
 בלבד."

גם שוללים את התפיסה הגורסת כי מדינת ישראל אינה דמוקרטיה  רובינשטיין ומדינה מטעם זה .193

 ,רובינשטיין ומדינה) ""דמוקרטיה אתנית" )או "אתנוקרטיה"( –"דמוקרטיה מסוג נחות ליברלית אלא 

, בהכרחטרלית מבחינת לאומית, היא מבטאת, אף אם מדינה מגדירה את עצמה ני ,לדידם. (327בעמ' 

  .()שם "ובמדינה דמוקרטית תהא זו בדרך כלל תרבותה של קבוצת הרוב"תרבות מסוימת 

הזהות הלאומית של המדינה מוגדרת  ןבכך מדינת ישראל אינה שונה ממדינות דמוקרטיות אחרות, שבה .194

 , ובהתאם לכך הוגדרו הערכים המוגנים בה. התאם לזהות הלאומית של קבוצת הרובחוקה בב

כי מעלה בחינה השוואתית למדינות דמוקרטיות ברחבי העולם,  כפי שהובא במהלך הליך החקיקה, ,כןוא

העיגון החוקתי של המאפיינים הלאומיים של המדינה, נפוץ מאוד במדינות העולם. כך למשל, שפת 

וקות ח 120-חוקות, והמנון רשמי מעוגן ב 136-חוקות, דגל לאומי מעוגן ב 170-המדינה מעוגנת ביותר מ

, בעמ' מדינת הלאום של העם היהודי –יסוד: ישראל -הצעת חוקרף אשושאול חגי ויניצקי  בעולם )ראו:

של קבוצות  תאתני-תדתי-תהלאומיבהן רכיב הזהות . יש מספר דוגמאות גם למדינות אשר ((2017) 12

מהלך דיוני הוועדה הרוב מעוגן במישור המדינתי ומזוהה עם הצביון הלאומי, וחלקן, כאמור, אף הוצג ב

 (.23-11המשותפת בכנסת. )שם, בעמ' 

 Yakobson, “State, National Identity, Ethnicity: Normative andראו עוד לעניין זה:
Constitutional Aspects, in Gat and Yakobskon, “the Long History and Deep Roots of Political 

Ethnicity and Nationalism, 328). 

הזהות הלאומית הייחודית של המדינה כמדינת לאום של העם היהודי, עולה בבירור כבר בהכרזת ודוק,  .195

העצמאות )עליה חלק מהעותרים מבקשים להתבסס(. סעיפי הכרזת העצמאות מבטאים את הגדרתה של 

אחרים. לאומים המדינה כמדינת הלאום של העם היהודי, ואין בה כל ביטוי להיותה גם מדינת לאום של 

זכויות קבוצתיות, בוודאי לא לאומיות, של המיעוט הערבי, אלא עוסקת כלל בהכרזת העצמאות אינה 

 נתייחס בהמשך(. אליו מתייחסת רק לשוויון אזרחי ברמת הפרט )אשר 
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יצוין, כי הכרזת העצמאות שיקפה, בין היתר, את העקרונות שעמדו מאחורי תכנית החלוקה של האו"ם 

 (: 323, בעמ' רובינשטיין ומדינה) , וראו דברי רובינשטיין ומדינה בהקשר זההמדינה שהובילה להקמת

מבהירים היטב, כי  1947-"הדיונים שהתנהלו במוסדות האו"ם ב

בכך בוטאה התפיסה, לפיה  ....

, כי ההשלכה הוסכםבקרב תומכי תוכנית החלוקה בקהילה הבינלאומית 
רלית מדיניות ההגירה של המדינה לא תהא ניטשהברורה של הקמת מדינה יהודית היא, 

מבחינה לאומית, אלא המדינה תשמש מוקד לעלייה יהודית, בלא שנמצאה בכך סתירה 
 לעקרון השוויון בין כל אזרחי המדינה."

על ההצדקות השונות לקיומה של המדינה כמדינת לאום יהודית )שם,  רובינשטיין ומדינהבהמשך עמדו 

 (:322בעמ' 

ה שישראל כמדינה יהודית מושתתת על שלוההכרה בלגיטימיות של קיומה של מדינת "...
בדבר קבלת "תוכנית החלוקה", לפיה  1947-בסיסים עיקריים: ההכרעה הבינלאומית ב

ישראל מדינה יהודית; ההכרה המוסרית בזכותו של העם היהודי להגדרה -תוקם בארץ
ת לאום דמוקרטיות אחרות בעולם, ועצמאית במסגרת לאומית; והפרקטיקה במדינ

ת הטענה לפיה השיטה הדמוקרטית מחייבת "מדינה ניטרלית" מבחינה וללת אש
 " .לאומית

ישראל ומשפחת העמים: מדינת לאום בספרם  ,יעקובסוןד"ר רובינשטיין ואת דברי פרופ'  ראו גםו

 (:8)בעמ'  יהודית וזכויות אדם

"
 עצמית, משום שפירושה שלילת זכותו של העם היהודי להגדרה 

ולהגדרה לאומית... כל מה שסותר במציאות הישראלית את ערכי השוויון, אינו מתחייב 
כלל מהגדרת ישראל כמדינה יהודית. הגדרה זו אין פירושה אלא כי ישראל הוקמה כדי 

, העצמיתזכות ההגדרה  –העם היהודי למולדת ולמדינה עצמאית לתת ביטוי לזכותו של 
 בלשון ימינו; כך מבחינה בינלאומית וכך גם בתפיסת אבות הציונות." 

מדינתית שבה העם היהודי המסגרת היא המדינת ישראל יסוד: הלאום כי -הקביעה בחוקמכאן, כי  .196

 למודלים מדינתיים מוכרים בעולם.היא בהלימה הוא המממש את זכותו להגדרה עצמית לאומית, 

מלבד הוספת הצהרה ברורה לאופייה קביעה זו מושרשת עמוק בזהות של המדינה ואין בה כל חידוש, 

, דווקא על רקע הניסיונות לערער בשנים ועיגונה במישור החוקתי של המדינה מאז הקמתהזה 

 .האחרונות על זהות זו

 עצמית לאומית של העם היהודי כמובנה במשפט הבינלאומי מגשים את הזכות להגדרהיסוד: הלאום -חוק

כאמור, טענה נוספת שעולה בחלק מהעתירות היא כי הייחודיות של הזכות להגדרה עצמית לאומית  .197

 לקבוצת הרוב בלבד, נוגדת את המשפט הבינלאומי. 

החקיקה בישראל עצם קיומה של סתירה בין , היא כי האחתנבקש להעיר שתי הערות מקדימות: תחילה 

, כל שכן כשמדובר כדי להצביע על עילה להתערבות שיפוטית הכשלעצמ הלבין המשפט הבינלאומי, אין ב

"גוברת ידו לל היסוד הוא כי במקרה של התנגשות בין המשפט הבינלאומי למשפט הפנימי . כבחוקי יסוד

לפסק דינה של כב'  16ס' פ, אבו ערפה נ' שר הפנים 7803/06בג"ץ למשל )ראו  של המשפט הפנימי"

((. כלל זה מבטא את סמכותה של הכנסת כנציגת הריבון 20179.13.ארז )פורסם בנבו, -השופטת ברק

העובדה שהמודל של מדינת לאום שבה רק לקבוצת עצם , היא כי והשניה להתגבר על המשפט הבינלאומי.
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ינות מערביות דמוקרטיות לא מדינתית, הוא מודל מוכר במד-הרוב יש זכות להגדרה עצמית לאומית

 יש במודל זה כדי לסתור את המשפט הבינלאומי. כאילו מעטות, מקשה עד מאד לבסס טענה 

, כפי שיוסבר להלן, גם בחינת הזכות להגדרה עצמית בפריזמה של המשפט הבינלאומי מעלה, מכל מקום

 כי אין בסיס לטענות העותרים. 

סוג זה  .המדינתיבמישור קרי, זו המצויה  - לאומיתיסוד: הלאום עוסק בהגדרה עצמית -חוקל )ג(1סעיף  .198

פי המשפט הבינלאומי. -מביא לידי ביטוי את אותה זכות להגדרה עצמית חיצונית עלשל הגדרה עצמית 

של העם היהודי  הבלעדיתיסוד: הלאום מבטא את המימוש של הזכות -חוקהמדינתי במישור כלומר, 

גם  , כלשון חוק היסוד."הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית"משלו מכוח זכותו מדינה שתהיה לו 

לעצמאות ו , מדובר בזכות של העם היהודי לריבונותיסוד: הלאום-קבהכרזת העצמאות, כמו בחו

"זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו פוליטית: 

כות חיצונית זו מוכרת במשפט הבינלאומי ועל בסיסה הוקמה מדינת ישראל. ואכן, נוסח . זיבונית"הר

להגדרה  ןעם הדרישות של קבוצות לאומיות אחרות בהיסטוריה, שתבעו את זכותבהלימה מצוי הסעיף 

 .ת לאוםעצמית ברמה הבינלאומית כזכות המופנית כלפי חוץ, להקמת מדינ

תמר הוסטובסקי הגדרה עצמית חיצונית לזכות להגדרה עצמית פנימית ראו למשל: על הבחנה בין זכות ל

 תרבות דמוקרטיתברנדס "הזכות להגדרה עצמית בחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי" 

 )התש"ף(. 20

. אין לראות מדינתי-יסוד: הלאום מעניק זכות בלעדית להגדרה עצמית רק במישור הלאומי-חוק, ודוק .199

מדינתי, -ממי שאינם יהודים הכרה בזכויות קבוצתיות במישור התת השולליסוד: הלאום ככזה -את חוק

, וממילא לא ניתן לראותו ככזה הסותר את המשפט הבינלאומי אשר חוק היסוד כלל אינו עוסק בהן

מדינתי, -שור התתעל ההבחנה בין זכות להגדרה עצמית מדינתית לבין זכות קבוצתית במי. בהקשר זה

 עמדו גם פרופ' ספיר וד"ר בקשי במאמרם:

"... מדינת הלאום תידרש לכבד גם את הזכות לתרבות של חברי קבוצת המיעוט. 
במסגרת זו יהיה מקום לבחון מתן אוטונומיה, חלקית או מלאה, לחברי הקבוצה 

-נו אפשרי. עלבעניינים שונים הנוגעים בשימור תרבותם, ואין כל סיבה להניח שהדבר אי
פי המודל המוצע, 

. הזכות 
לתרבות מדינתית, מעצם הגדרתה, יכולה להתממש רק בעבור קבוצה תרבותית אחת 

מדינתית של קבוצה אחת במדינה, אזי ליתר במדינה נתונה. אם נשמרת הזכות לתרבות 
  הקבוצות התרבותיות לא נותר אלא להסתפק בזכות לתרבות קהילתית."

על חסרונו של השיקול הלאומי  –בקשי וגדעון ספיר "בזכות הזכות למדינת לאום  אביעד)
" 2003-הדין בעניין חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג-בפסקי

 (ספיר ובקשי, להלן: "ג(התשע) 520, 507ל"ו  פטמש עיוני

מהעתירות, במדינת ישראל הוכרו לא מעט זכויות של המיעוט הערבי לטענות העולות ויודגש, כי בניגוד 

זכויות אלה אשר (. דין דתי בתחום המעמד האישי ,תהשפה הערבימעמד )כגון: מערכת חינוך נפרדת, 

היה הזהות הדמוקרטית של המדינה. לפיכך, גם במובן זה לא מ נובעות, מקורן בזכות לכבוד ולשוויון

 להיבט זה. התייחסות  וליכלאשר עוסק במישור הלאומי בלבד,  ,יסוד: הלאום-שחוקהכרח 
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 פרט ובכללן הזכות לשוויוןות פוגע באופן מהותי, ובוודאי לא שולל, זכוייסוד: הלאום אינו -חוק

מקנה זכות להגדרה עצמית לאומית לבני העם היהודי בלבד, ובמישור הזה יסוד: הלאום -חוקכאמור,  .200

מדינה. ואולם חשוב להדגיש, כי הבחנה זו קיימת באכן ניתנה להם עדיפות על פני בני הלאומים האחרים 

יסוד: הלאום כדי להעניק לאזרחי המדינה היהודיים -אין בחוקרק במישור הלאומי. במישור הפרט, 

 . עדיפות על פני זכויותיהם של האזרחים שאינם יהודיםזכויות אישיות 

יסוד: הלאום אחרת, ומבקשים לראותו ככזה אשר מקנה זכויות אישיות לבני -העותרים מפרשים את חוק

יסוד: הלאום ככזה הפוגע באופן מהותי בזכות -הלאום היהודי. כמו כן, לעמדתם יש לראות את חוק

זו  םפרשנותכאמור, יות פרט נוספות של אזרחים שאינם יהודים. לשוויון, עד כדי שלילתה, וכן בזכו

יסוד: הלאום ככזה המעניק עליונות לזהות -לחוק 1סעיף נסמכת על קריאתם של העותרים את 

יסוד: -"היהודית" של המדינה על פני הזהות "הדמוקרטית", ועל העדר העיגון של הזכות לשוויון בחוק

  , וזאת מהטעמים הבאים:הסעיף מדובר בפרשנות שגויה של. הלאום

יסוד: הלאום יוצק תוכן לפן הלאומי של המדינה, ואין בו -חוק וכפי שצוין לעיל,כעולה מלשונו,  ,ראשית .201

כאמור, לאורך דיוני החקיקה עמדו חברי הכנסת על כך  .כדי ליצוק תוכן גם לפן הדמוקרטי של המדינה

היא שהמחויבות של המדינה לזכויות הפרט, אשר העומדת בבסיס חקיקת חוק היסוד, שהנחת המוצא 

תחת העוגן של המדינה  היסוד: כבוד האדם וחירותו והפסיקה שבעקבותיו, עומדת בעינ-עולה מחוק

מטעם זה סברו חברי הכנסת כי אין לעגן את הזכות לשוויון, שהיא זכות אישית, תחת כמדינה דמוקרטית. 

 חוק יסוד העוסק במישור הלאומי בלבד. 

יסוד: הלאום יכולה להצביע רק על מה שלא עוגן בו במישור הלאומי )למשל, הגדרה -שתיקתו של חוק

 -מסקנות בנוגע למישורים אחרים  משתיקתועצמית לאומית של בני לאומים אחרים(, אך לא ניתן לגזור 

 ובכלל זה מישור הפרט. 

יסוד: הלאום ככזה -לראות את חוק. לפיכך, אין יסוד: הלאום אינו בגדר "מבוא לחוקה"-, חוקשנית .202

כלל אזרחי המדינה, אלא רק כפרק המגדיר  -אשר מתיימר להגדיר את הזכויות של העם במובן "הדמוס" 

באה לידי ביטוי בזהות  –את הרכיבים הלאומיים של המדינה. ההסתכלות הרחבה על כלל אזרחי המדינה 

 כלל האזרחיםיסוד: הכנסת מעגנים את הזכות של -לחוק 6-5הדמוקרטית של המדינה. כך למשל, סעיפים 

. אמנם אין לבחור ולהיבחר ולהשתתף באופן שווה בקהילה הפוליטית )בכפוף להגבלות שנקבעו בהם(

על  שווהכויות אדם חלים באופן במדינת ישראל מגילת זכויות אדם מלאה, אך חוקי היסוד המעגנים ז

 כלל האזרחים. 

הגדרה עצמית ייחודית לקבוצת הרוב, יש לאכן, במדינות לאום על בסיס אתני, לצד הגדרת הזכות 

לרוב  -התייחסות למעמד האזרחי השווה של כלל האזרחים, לרבות אלה אשר נמנים על קבוצת המיעוט 

חוקה "לליצור מכך השווה מלאה ויות. ואולם, קשה גם בפרק המבוא של החוקה וגם בפרק העוסק בזכ

, אשר לעת הזו בנויה פרקים פרקים ונעדרת את אותו פרק מבוא המצהיר על הזהות הכלל "תהישראלי

 מדינתית שלה. 

הכולל התייחסות מפורטת לבני הלאום היהודי יש הכרה יסוד: הלאום -לצד זאת, יש לציין, כי גם בחוק

מתיימרת להיות הגדרה ממצה של "הדמוס". במספר מקומות בחוק היסוד יש  בכך שהתייחסות זו אינה

יש התייחסות למעמד  4. כך, בסעיף קבוצת כלל האזרחים וכן לאזרחים שאינם יהודיםהתייחסות ל
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יש חובה של המדינה  6של קבוצת המיעוט הערבי. בסעיף  השפת - תהחוקתי המיוחד של השפה הערבי

יש התייחסות לימי המנוחה  10", ובסעיף ושל אזרחיהלשקוד על "הבטחת שלומים של בני העם היהודי 

 והחגים של מי שאינם יהודים. 

יון לבין שוושל המדינה יהודית -לאומיתהזהות הבין מיישבת וראו לעניין זה את דברי פרופ' גביזון אשר 

 (:172, בעמ' דברים ושברי דבריםגביזון, אזרחי )

אחרות( חשוב להבחין בין סוג אחד  פלורליות ותנ"לטעמי, במדינה היהודית )וגם במדי
שהיא הזיקה המשותפת לכל האזרחים למדינתם,  –אני קוראת לה אזרחות  –של זיקה 

ובין זיקות אחרות של אנשים לקבוצות, כגון בני עמם או דתם. כדי שהזיקה המשותפת 
ר ו'רזה'. אבל האופי הזה אינו צריך להיות דתהיה שווה באמת, צריכים לתת לה אופי מוג

העניק לכל חסר משמעות או חסר חשיבות. ואכן, לטעמי, המדינה היהודית חייבת ל
אזרחיה אזרחות שווה, בלי הבדל גזע, דת או לאום. שוויון זה יתבטא בשוויון בזכויות 
האזרחיות והפוליטיות, בחופש תנועה ובזכות השווה לקבל מן המדינה הענקות הניתנות 
לכל התושבים והאזרחים. האזרחות היא מובן מסוים השותפות במפעל של המדינה. 

ות להשתתף בהחלטות הנוגעות לדרכה. נוסף על האזרחות יש היא באה לידי ביטוי בזכ
לכל אדם זיקות חשובות אחרות. במקרים מסוימים עלולות זיקות אלה להיות במתח 
מסוים עם האזרחות. כך המצב בנוגע לערבים אזרחי ישראלי, שיש מתח בין עמם לבין 

 מדינתם. 

כאשר בוחרים מסגרת מושגית כזאת, לא ברור כלל שללא יהודים בישראל יש אזרחות 
חסרה לעומת יהודים בישראל. אמנם ישנם מובנים חשובים שבהם הם אינם חלק מן 
המפעל המשותף הנבנה כאן. אבל לטעמי מטעה יהיה לדבר על ההבדלים האלה בתחושת 

 "השייכות כעל הבדלים שיוצרים 'אזרחות' שונה".

אלא מעמיד אותה , יסוד: הלאום אינו מעניק עליונות לזהות היהודית של המדינה-חוק, שלישית .203

יסוד: -, אשר גם עוגנה בחוקי יסוד אחרים )חוקבמישור חוקתי שווה מעמד לזהות הדמוקרטית שלה

ן דווקא בהקשר זה ניתיסוד: הכנסת(. ויודגש, -יסוד: חופש העיסוק וחוק-כבוד האדם וחירותו, חוק

. כאמור, בהצעת החוק המקורית הוצע לקבוע על שוויון המעמד האמורללמוד משתיקתו של חוק היסוד 

. משהבהירו רש לאור הקבוע בסעיף זה"ו"האמור בחוק יסוד זה או בכל דבר חקיקה אחר יפכי  1בסעיף 

אותה  חברי הכנסת כי הם אינם מבקשים להעניק לזהות הלאומית של המדינה עדיפות, אלא להעמיד

במישור אופקי לזהות הדמוקרטית, הוחלט למחוק סעיף זה. פרשנות העותרים לעליונות של הזהות 

 . היסטוריה החקיקתית שלוף עומדת בניגוד להלאומית, אינה מעוגנת אפוא לא בלשון החוק וא

יסוד: -ק. כעולה מלשונו, חויסוד: הלאום אינו מעניק זכויות אישיות לבני הלאום היהודי-חוק, רביעית .204

בצורה דקלרטיבית, אשר אינה מעניקה  -במכוון  -הלאום אינו כולל הוראות אופרטיביות, והוא מנוסח 

יהודיים של המדינה מתוך -יסוד: הלאום מעגן את המאפיינים הלאומיים-זכויות אישיות לפרט. חוק

, ולא מתוך נקודת הגדרת זהותה של המדינה מתוך נקודת מבט המופנית אליה -נקודת המבט של המדינה 

היהודי ושאינו יהודי. כפי שהוסבר בפרק העובדתי, במהלך הדיונים בכנסת, הושמטו  –המבט של האזרח 

מהצעת החוק הוראות אשר ביקשו להעניק זכויות אישיות )ליהודים ושאינם יהודים(, וזאת מתוך תפישה 

שאין מקומן של הוראות שכאלה במסגרת חוק יסוד תשתיתי אשר נועד להגדיר במישור העקרוני את 

 ים הלאומיים של המדינה.המאפיינ

, מתח זה הגם אם הזהות הלאומית של המדינה מצויה במתח מסוים עם הזהות הדמוקרטית שלודוק, 

 יסוד: הלאום, אלא הוא מובנה בעצם ההגדרה של מדינת ישראל כמדינת לאום-אינו תולדה של חוק

"יהדות, פרופ' גביזון, ברי יסוד: הלאום לכל היותר מחדד את המתח שבין הזהויות. כד-חוק. דמוקרטית

דמוקרטיה וזכויות אדם הם כולם מושגים עמומים מאוד. ככל שהמשמעות הניתנת לכל אחד מהמרכיבים 
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עשירה יותר, כך גדל הפוטנציאל של מחלוקת ביחס למשמעותו, ושל ההתנגשות בינו לבין המרכיבים 

 (. 8-7, עמ' יגון חוקתיעגביזון, ) האחרים"

כאמור יסוד: הלאום אינו מעמיד נוסחה, וכל שכן נוסחה נוקשה, ליישוב מתח זה, ו-משחוקמכל מקום, 

אינו מעניק עדיפות למישור הלאומי, ממילא לא ניתן לראותו ככזה השולל זכויות פרט או מאפשר פגיעה 

 קשה בהן. 

ן הערכים ודרך האיזון בימתח המובנה בין הזהות היהודית לזהות הדמוקרטית, הקיומו של באשר ל .205

דברים גביזון, ) ראו למשל את דבריה של פרופ' גביזוןבמקרים הקונקרטיים שבהם יש ביניהם התנגשות, 

 (:128-126עמ' ב, ושברי דברים

"אין כמעט מטרה ראויה שאפשר לקדם אותה באופן מלא בלי להגביל חירות או לפגוע 
בהיקף המלא של זכות זו או אחרת. אין כמעט זכויות שההגנה עליהן היא מוחלטת. 

לפיכך החלטות רבות על מדיניות כרוכות באיזון ובשקלול של תוצאותיהן. 

לפי טיעון זה מי שמגלה מחויבות לקיומה של מדינה  
יהודית אך אינו מודה בכך שהמשך קיומה של המדינה היהודית עשוי להצדיק פגיעה 

מתנגשות תמיד, ואיננו  בזכויות האדם, משמיע מחויבות ריקה מתוכן, שכן זכויות
דורשים שתנאי למימושה של זכות אחת יהיה היעדר פגיעה המתחייבת ממנה בזכויות 

 ..אחרות.

של פרטים או של קבוצות היא גם אבל לא כל פגיעה באינטרס  
יעה בזכויותיהם. יש פגיעות בזכויות לכאוריות, שכאשר בוחנים אותן בהקשר מתברר פג

מוצדקות שלהן. ישראל רשאית לנקוט רק רות בלתי שהן אינן מגיעות לכדי הפ
אם מפני שהפרקטיקה אינה  –פרקטיקות שאינן מגיעות לכדי הפרה של זכויות אדם 

פגיעה בזכות בכלל, ואם מפני שהפגיעה בזכות מוצדקת מתוך התנגשות של הזכות עם 
אינטרסים חשובים או מתוך שיקולים פנימיים בשיח הזכויות עצמו. 

."... 

 (:521)בעמ'  ספיר ובקשיוראו גם את דברי 

"האתגר הגדול שהכותבים הליברלים נוטלים על עצמם הוא לתרגם את הצורך האנושי 
בייחודיות תרבותית למונחים ליברליים, ולהציע מנגנון שיאפשר לייחודיות זו לפעול 

  ...הליברליים, מבלי שהיא תשמש חלילה חרב כנגד ערכים אלהבהרמוניה עם הערכים 

באשר לזכויות הפרט, כפי שציינו לעיל, 

 
כידוע, במשפט החוקתי פותחו מנגנוני איזון שונים למקרה של התנגשות בין ערכים. גם 
בענייננו יהיה צורך לערוך איזון, שבמסגרתו ייבחנו בכל מקרה ומקרה נחיצותה של 

הנידונה לשם מימוש הזכות לתרבות מדינתית של חברי קבוצת הרוב, מידת הפרקטיקה 
קה בזכויותיהם של האזרחים חברי קבוצות המיעוט, והחלופות יפגיעתה של הפרקט

השונות האפשריות למימוש זכותם של חברי הרוב באותו עניין. בסיומו של האיזון יוחלט 
 כשירה."ה הנידונה או להקאם לפסול או להגביל את הפרקטי
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העמדת הערכים שלעמדתו יש בדברי ד"ר בקשי אשר מדגיש את המשמעות עוד בהקשר זה ראו ב

אביעד בקשי "האם כך על המבנה של המשפט החוקתי )יש להלאומיים במישור החוקתי, ולהשלכות ש

 .ICON-S-IL Blog)( 21.10.2018לשוויון?" )חוק הלאום שולל את הזכות 

סוגיה זו ראוי לעמוד על ההבחנה בין "פגיעה" בזכויות חוקתיות לבין "שינוי ההיקף" שלהן. בהקשר זה  .206

הפגיעה מצא כי גם בהינתן הנכבד . באותו עניין בית המשפט חוק ההדחההתעוררה בפסק הדין בעניין 

אין בפגיעה זו כדי להצדיק את השימוש בדוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי.  ,בזכות לבחור ולהיבחר

כב' השופט סולברג חידד בפסק דינו )וזאת מבלי להכריע בשאלה האם יש לבית המשפט סמכות להפעיל 

ביקורת שיפוטית על חוקה(, כי בביקורת שיפוטית על חוקי יסוד השאלה הרלוונטית אינה האם התיקון 

אלא האם הוא משנה את היקפה. זאת, משום שחוקי יסוד הם המגדירים את הזכויות  ,תפוגע בזכו

 ,כ"פוגע" בזכויותהיחשב החוקתיות ואת היקפן, ועל כן תיקון של חוקי היסוד באופן אינהרנטי אינו יכול ל

ון יש לבחון האם התיק , תחילהאלא לכל היותר כמגדיר אותן מחדש. לפיכך, לעמדת כב' השופט סולברג

שינוי עולה לכדי פגיעה ההאם רק לאחר מכן יש לבחון לחוק יסוד שינה את היקף הפגיעה בזכות, ו

 :בעקרונות היסוד של השיטה

"ההבחנה בין ביקורת חוקתית על חוק רגיל הסותר חוק יסוד, לבין ביקורת שיפוטית על 
ות תיקון בחוקה עצמה, הריהי ידועה וברורה. חוקי היסוד מגדירים את הזכוי

של החוק הרגיל  פגיעההחוקתיות. ביקורת חוקתית 'רגילה' עוסקת אפוא בטענות בדבר 
בזכויות חוקתיות, בניגוד לדין. השלב הראשון של הביקורת החוקתית הזו מתמקד 

בשאלה אם החוק אכן פוגע בזכות חוקתית. לעומת זאת, 

ממילא, אין צורך ולא הצדקה להמשיך ולבחון את ... 
חוקתי, על השאלות וההתלבטויות -גבולות הגזרה של דוקטרינת התיקון החוקתי הבלתי

 שהיא מעוררת..."

 .127בעמ' , דברים ושברי דברים, גביזון :, וכן225-218בספרו  רוזנאי :גםוהשוו ראו 

מושא כי התיקון לחוק היסוד  ,כב' השופט סולברגמסביר "חוק ההדחה" במסגרת יישום הבחנה זו על 

שהוא אינו משנה את נוסחת האיזון,  , משוםאת היקף הזכות לבחור ולהיבחראותן העתירות לא שינה 

 , וזו לשונו: בין זכויות אלה לעקרונות אחריםהמעוגנת כבר בחוקי היסוד, 

"נשוב עתה אל תוכנו הבסיסי של 'חוק ההדחה'. יש להבחין בין מהותה של המגבלה על 
הזכות לבחור ולהיבחר, כפי שהיא מעוגנת בחוק זה, לבין האופן שבו היא מוטלת על חבר 

סעיף עמידתו של חבר הכנסת בתנאי מתנֵאי -הכנסת. מהותה של המגבלה מצומצמת לאי
לפיכך, מבחינה מהותית, לפי הגדרתו של מי שאינו זכאי להיבחר, ושציבור הבוחרים  א.7

'חוק ההדחה' כשלעצמו  –אינו זכאי לבחור בו 

...  

אין –אשר על כן, לדעתי 

." 

של הזהות היהודית  המוכריםיסוד: הלאום מעגן את המאפיינים הגרעיניים -חוקכאמור,  :כך גם בענייננו .207

של המדינה, אשר היו מצויים מאז ומתמיד במתח מובנה עם הזהות הדמוקרטית של המדינה. מתח זה 

  .יסוד: הלאום-התחדד בחוקרק לכל היותר והוא אינהרנטי להיות המדינה "יהודית ודמוקרטית", הוא 

http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
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 ,או פוגעות בהןהפרט היקף של זכויות את הלפיכך לא ניתן לראות בהוראות חוק היסוד ככאלה המשנות 

במקרה  יםהערכאת מלאכת האיזון בין על כנה יסוד: הלאום הותיר -אופן מהותי וקשה. חוקוודאי שלא ב

יסוד: הלאום אינו פוגע או -נקודת מבט זו מחדדת אף היא את המסקנה כי חוק. של התנגשות ביניהם

זכויות הפרט מאז ומתמיד צריכות היו לעמוד משנה את הליבה של הזהות הדמוקרטית של המדינה. 

 . יויסוד: הלאום וכך גם לאחר-, כך לפני חוקבאיזון מתמיד עם הזהות היהודית של המדינה

יסוד: -אי עיגון הזכות לשוויון בחוקנבקש להתייחס בהקשר זה לסעדים שהתבקשו בעתירות. , לבסוף .208

בטענה כי יש בכך כדי לפגוע סעד של ביטול חוק היסוד, וזאת  ,מהעותריםגדול חלק הלאום מצדיק, לדעת 

מובילה למסקנה ברורה כי באופן קשה עד כדי שלילה של זכות זו. כאמור, גם בחינה לגופה של טענה זו 

, אלא מציב יסוד: הלאום אינו משנה או פוגע בזהות הדמוקרטית של המדינה-חוקדינה להידחות, מש

אשר עצם קיומו של מתח מובנה בין הזהות היהודית לזהות הדמוקרטית, מולה את הזהות היהודית שלה. 

פתם של העקרונות הדמוקרטיים, לעתים יוביל להעדפתם של העקרונות היהודיים ולעתים יוביל להעד

 חוקתי של אחד מהם. העיגון הבוודאי שאינו יכול להוות עילה לביטול 

-והוא שבית המשפט לא יבטל את חוק –יש להניח כי מטעם זה התבקש בחלק מהעתירות סעד חלופי 

ואולם, גם סעד זה דינו להידחות על הסף. כך שהזכות לשוויון תיכלל בו. אותו  יתקןיסוד: הלאום, אלא 

יסוד: הלאום "פרק מבוא" לחוקה, וכי סוגיית השוויון -ר, חברי הכנסת הכריעו שאין לראות בחוקוכאמ

הכרעה זו, באשר לדרך צריכה להיות מוסדרת תחת המטרייה של חוקי היסוד העוסקים בזכויות אדם. 

במישור המשפטי, משאין מחלוקת כי הזכות לשוויון אינה מצויה הראויה שבה יש לעצב את "החוקה", 

 עומדת בעינה. 

, אשר בהתאם לעקרון "ייזום חקיקה"של מובהק סעד על כל פנים, מתן סעד של תיקון חוק היסוד מהווה 

במסגרת ניתן גם הוא אינו הפרדת הרשויות, וכפי שעולה באופן ברור מפסיקתו של בית המשפט הנכבד, 

ביקורת במסגרת  הכלל וכלל להפעלמתאים חוקים. קל וחומר שסעד זה אינו ביקורת שיפוטית על 

 שיפוטית על חוקי יסוד. 

 

 שפה - 4סעיף 

הלאום הקובע כי מעמדה של השפה  :יסוד-לחוק 4סעיף מבקשות לתקוף את חלק גדול מהעתירות  .209

)ג( לחוק היסוד 4סעיף . ב"מעמד מיוחד במדינה"שפה הערבית יהיה ל, ו"שפת המדינה"העברית יהיה 

-"אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו של חוקכי  ,הובהר

 .יסוד זה"

כפי שיפורט להלן, לעמדת הכנסת אין בטענות העותרים כנגד סעיף זה כדי להצביע על פגיעה במאפיינים 

שאין בו כדי לפגוע בעקרונות אלה באופן קשה  דמוקרטיים של המדינה, או בזכויות יסוד, כל שכןה

הדין הנוגע , נבקש לעמוד בתמצית על תייחס לעמדת העותרים בעניין זהשנעוד קודם , ואולםומהותי. 

 . יסוד: הלאום-בר לחוקהשפה העברית והשפה הערבית עושל  ןמעמדל

באותה תקופה קבע שריד של הסדר משפטי מתקופת המנדט.  ההכרה ב"שפות רשמיות" בישראל היא .210

שלוש שפות רשמיות שוות מעמד לעניין , 1947עד  1922ישראל, -דבר המלך במועצה על ארץל 82 ימןס

דבר חקיקה . אנגלית, ערבית ועברית , והןפרסומים של המדינה ושימוש בשפות בממשלה ובבית המשפט

את ותיר בתוקפה שה ,1948-לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 11מכוח סעיף  פוזה נותר בתוק
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משום סתירה לחקיקה של מדינת ישראל ובכפוף לשינויים הנובעים  ההחקיקה המנדטורית ככל שאין ב

 . של השפה האנגלית כשפה רשמית הביטל את מעמדה פקודאותה ל ()ב15סעיף . מהקמת המדינה

שפה היא מרכיב  , מתוך הבנה כישאלת מעמדה של השפה הערבית התעורר כבר מראשית ימיה של המדינה .211

)אביגדור סלטון "השפות הרשמיות סלטון במאמרו אביגדור . כפי שמציין יתממרכזי בגיבוש זהות לאו

 (:סלטון)להלן: )התשכ"ז((  394, 387כג  הפרקליטבישראל" 

שהערבים , בדיון בוועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית היו הכל תמימי דעים"
-האזרח וחופש השימוש בשפתם בחיים הציבוריים ובביתצריכים ליהנות ממלוא זכויות 

שהחוקה תצהיר במפורש , הספר, אולם חלק מחברי הוועדה לא הסתפק בכך, אלא דרש
שהשפה הערבית תוכר כשפה י, על מדינת ישראל כמדינה יהודית בעלת מיעוט ערב

זו  הרשמית בכל רחבי המדינה ולא באזורים הערביים בלבד, שתקבע חובת לימוד שפה
. יריביהם הדגישו את הצורך להימנע 'וכו פר, שהעתון הרשמי יוצא גם בערביתס-בבית

לאומית או מדינת -של מדינה דו חותםמכל הסדר, שיש בו כדי להטביע על המדינה 
לאומים, כדי לא לבטל את עיקרי מטרתה של החלוקה, היינו מניעת הקשיים והחיכוכים 

 ."להא מדינות תלבטותמהפנימיים, שבהם 

 ןומעניק לההערבית לשפה שפה העברית ולמתייחס בצורה זהה האמור  82שסימן למרות ובהמשך, 

שנחקקו לאורך השנים והפסיקה העקבית דברי חקיקה  -כשתי שפות רשמיות  -לכאורה מעמד שווה ערך 

הן בנושא, מצביעים בבירור על כך שההתייחסות לשתי השפות לאורך השנים, הן במישור העובדתי ו

, כשפת הרוב במדינה, לשפה העברית ניתנה עליונות ועדיפות ברורהבמישור המשפטי, לא הייתה שווה. 

, , שחלק משמעותי בה הוא גם תחיית הלשון העבריתהמבטאת יסוד מכונן בזהות היהודית של המדינה

 "שפה רשמית". כשלה  פורמאליותוזאת הרבה מעבר ל

אשר  1952-חוק האזרחות, התשי"ב :עדיפות לשפה העברית. ראו למשלואכן, דברי חקיקה רבים העניקו  .212

חוק לשכת ((; 5)א)5סעיף ) מה את השפה העברית"-"יודע ידיעתקובע כתנאי להתאזרחות של בגיר כי הוא 

 כי הוא קובע כתנאי לרישום מתמחה שלא למד במוסד אקדמי ישראלי, ש1961-עורכי הדין, התשכ"א

נוסח ]לחוק סדר הדין הפלילי  140סעיף ; ו((3)-ו( 2)26סעיף )פה העברית" הוכיח ידיעה מספיקה בש"

"הוברר לבית המשפט שהנאשם אינו יודע עברית, ימנה לו מתרגם או יתרגם , לפיו 1982-התשמ"ב[, משולב

המעמד המיוחד של השפה הערבית. ראו גם את . לצד זאת, יש דברי חקיקה אשר מבטאים "לו בעצמו

"שידורי הכנסת שאינם משודרים בשידור הקובע כי , 2003-ס"ג, התשהכנסתערוץ )ג( לחוק 11למשל, סעיף 

 .חי יהיו מלווים בתרגום לערבית או לעברית, לפי העניין"

 .לעיל( 180' )ראו פס עמדנו לעילבזהות הלאומית של המדינה על מעמדה של השפה העברית כמרכיב מכונן  .213

שעסק בשאלת החובה , עדאלהבעניין  ,תמעמדה של השפה הערבילגם בית המשפט הנכבד נדרש בפסיקתו 

ת. דעת הרוב )כב' הנשיא ברק וכב' בערים מעורבו בשילוט (לצד השפה העברית)להשתמש בשפה הערבית 

בערים שיש בהן מיעוט ערבי כי יש להבטיח כיתוב שווה בערבית על שילוט עירוני השופטת דורנר( קבעה 

דווקא כדי יש בפסק דין זה  מקום חשוב לשפה הערבית,העניק שפסק הדין . ויודגש, שלמרות משמעותי

 לפסק דינו(: 20)פס'  כיציין הנשיא ברק לתקף את בכירותה של השפה העברית. כב' 

וד יסוד: כב-א' לחוק1ראו סעיף ) "יהודית ודמוקרטית"היא מדינה  ישראל"מדינת 
. (האדם וחירותו

... מכאן כי "
" " 
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 לפסק דינו(: 21ובהמשך )פס' 

העברית היא כוח המאחד אותנו כבני מדינה אחת. העברית אינה נחלתם של קבוצה זו "
. אכן, כשם שצרפתית .. או אחרת בישראל. 

והיא יסוד בהגדרתה של צרפת כמדינה ריבונית, וכשם  ,היא שפתם של הצרפתים
גדרתה של אנגליה כמדינה ריבונית, כך והיא יסוד בה ,שאנגלית היא שפתם של האנגלים

. " 

, על רקע היות המיעוט הערבי המיוחדה מעמדלהנשיא ברק כב'  התייחסבכל הנוגע לשפה הערבית, 

 לפסק דינו(: 25)פס'  בישראל המיעוט הגדול במדינה

הערבית הוא כפול: ראשית, הערבית היא שפתו של המיעוט הגדול הייחוד של השפה "
ביותר בישראל, החי בישראל מימים ימימה. זוהי שפה הקשורה למאפיינים תרבותיים 

קיום -היסטוריים ודתיים של קבוצת המיעוט הערבית בישראל. ... הרצון להבטיח דו
יון, מצדיק הכרה בשפה בכבוד של צאצאיו של אברהם אבינו, תוך סובלנות הדדית ושוו

 19%-ל 6%)בין אותן ערים בהן ישנו מיעוט ערבי ניכר ב – הערבית בשילוט העירוני
... שנית, הערבית הינה שפה רשמית   –( האוכלוסיהמ

 -בצד העברית  -בישראל ... רבות הן השפות אותן מדברים הישראליים, אך רק ערבית 
 " .לישראל. היא שפה רשמית ב

הזכות  - מזכויות אישיותיצוין כי כב' הנשיא ברק גזר את החובה לפרסם מודעות שילוט בשפה הערבית  .214

לשפה )כנגזרת של הזכות לכבוד( והזכות לשוויון שנפגעת אם השלטון מעניק שירותים רק בשפתם של 

כב' השופט חשין, בדעת מיעוט, סבר שאין להכיר בחובת השילוט שכן הוא לצד זאת,  חלק מהתושבים.

אינה מעוגנת לעיצוב תרבות ושפה, אשר  בזכויות קולקטיביותראה בדרישת העותרים כבקשה להכרה 

 לפסק דינו(: 54 )פס' במשפט החוקתי הישראלי

 ובמקביל, לחובתו של השלטון –בטענתן לזכותו המשפטית של המיעוט הערבי "
לשימורה ולקידומה של לשונו מבקשות העותרות מאתנו כי ניצור יש ֵמַאִין.  –

בקשת העותרות היא כי תוכר זכותם של בני המיעוט הערבי ל"טיפוח זהותם 
בקשת העותרות היא אפוא כי נהפוך את חופש הלשון  ... התרבותית והלאומית"

גוררות אחריהן לזכויות ה –יסוד של היחיד -אלו חירויות –וחופש התרבות 
חובות: חובות ספציפיות המוטלות על רשויות הציבור לטובת המיעוט הערבי, 
לקידומה ולשימורה של זהותו הקולקטיבית. ביתר דיוק ופירוט: נתבעים אנו 

הרחוב -לחייב את העיריות המשיבות להוסיף כיתוב בערבית על כלל שלטי
 " .בתחומן. זאת לא נוכל לעשות ואין הצדקה כי נעשה

פורסם ) נאשף ואיל ושות' נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב 4926/08 ע"אבמספר שנים מאוחר יותר,  .215

לקבוע היטל הפקת הכוונה על הודעה  הערביתבשפה בעיתונות ה לפרסם עסק בחוב(, ש9.10.2013בנבו, 

דבר המלך ל 82סימן שבין רובינשטיין למתח )כתוארו אז( השופט כב' התייחס , קביעת ההיטלטרם מים 

והתייחס מרכזיותה של השפה העברית, עמד על . בהקשר זה הוא לבין מעמד השפות בפועל ,מועצתוב

 בלבד )פס' ה' לפסק דינו(: "שניה"כשפה רשמית לשפה הערבית 

, מדינה "
ודמוקרטית מיסודה, ומדינה יהודית ודמוקרטית על פי יהודית על פי הכרזת העצמאות 

הגדרתה בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו ובחוק יסוד: חופש העיסוק. העובדה שרוב 
מכריע של האזרחים הם יהודים, והעובדה שמוסדות הממשל לסוגיו מתנהלים בראש 

ון הערבית וראשונה בעברית הן מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה. ... ועם זאת, ללש
; 1922לדבר המלך במועצתו לארץ ישראל,  82נודע מעמד בדין כשפה רשמית מכוח סימן 

שם בגדרי זכויות , 66, בעמ' (מהדורה שנייה( )2010)ראו י' זמיר הסמכות המנהלית 
 " ".מתוארת , לציבור הערבי

, בין היות השפה שור העובדתי ובמישור המשפטי, במיהפערגם בספרות המשפטית עמדו כותבים רבים על  .216

, סלטוןדברי את . ראו למשל הערבית שפה רשמית כמו העברית, ובין מעמדה הבכיר של השפה העברית
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אין זה מדוייק לומר כי קיים שוויון זכויות בין השפה העברית ובן יתר מצא כי " 1966אשר כבר בשנת 

מחקרים רבים על כך ש"עמדו (. כך למשל, מנדל, יצחקי ופינטו 390-389, בעמ' סלטון) השפות הרשמיות"

 "

הערבית  יונתן מנדל, דפנה יצחקי, מיטל פינטו "רשמית שאינה מוכרת: על מעמדה המעורער של השפה)

 ((.2016) 22, 17 10לוי דעת גיבישראל והצורך לתקנו" 

 המכון)נייר עמדה מטעם  ?"בישראל רשמית שפה הערבית"האמנם  אביעד בקשי :ראו זה בעניין עוד

 136, 109 כז משפט עיוני?" באפלה בודדלשוני( -"קול )דו סבן אילן ;(2013( )ציונית לאסטרטגיה

 .("גהתשס)

כי "העובדה ששפה מוגדרת שפה רשמית במדינה מסוימת אינה מקנה לה הגנה  מציינת מיטל פינטוד"ר 

משפטית אוטומטית מסוג כלשהו. זאת, מאחר שאין כל הגדרה משפטית מוסכמת למונח "שפה רשמית" 

 יד משפט ועסקים –ואדם  משפט"בזכותן של זכויות שפה" מיטל פינטו ולהגנות המתחייבות ממנו" )

 לפסק דינו(.  16 ס', בפעדאלההשוו לדבריו של כב' השופט חשין בעניין ו ;(התשע"ב) 642, 639

מועצתו אשר העניק לכאורה לשפה העברית בפי המשפט הישראלי, על אף לשונו של דבר המלך -אם כן, על .217

, כביטוי להיות המדינה "מדינה ניתנה בכורה ברורהשפה העברית לשפה הערבית מעמד שווה ערך, לו

פי הפקודה המנדטורית, בא לידי ביטוי בדברי חקיקה -"הרשמי" של השפה הערבית עליהודית". מעמדה 

. החקיקה והפסיקה האמורה ביטאו באופן עקבי הכרה במעמד המיוחד מעטים ובפסיקה שעסקה בנושא

בין מיוחד זה ל לצד הכרה ברורה בפער שבין מעמד ,של השפה הערבית כשפתו של המיעוט הגדול במדינה

 זי של השפה העברית. מעמדה המרכ

 נפנה אם כן לדון בטענות העותרים בעניין זה.

הקדישו חלק העותרים בהמשך לדיון הציבורי שסעיף זה עורר בכנסת ומחוצה לה, מרבית  כאמור לעיל, .218

מעמד השפה הערבית הכרה בהיא ששהעלו בעניין זה נכבד מטיעוניהם לסעיף זה. הטענה המרכזית 

. על רקע זאת נטען, כי מעמדה הקיים כ"שפה רשמית"לעומת את מעמדה מוריד  ,"מעמד מיוחד" בלבדכ

לשוויון. בעתירה  םבזכותו ,כבודהזכות למשפה, כנגזרת לשל המיעוט הערבי זכות פגיעה במגלם  4סעיף 

( נטען כי יש בסעיף זה גם לפגוע בזכויות של יהודים יוצאי מדינות ערב, אשר השפה 4/19בג"ץ נוספת )

 היא שפה מרכזית בזהות היהודית שלהם.  הערבית

חלק מהעותרים אינם  .של השפה העבריתפקטו, -הבכיר, דהיצוין, כי בכל העתירות יש הכרה במעמדה 

קיומו של פער לגיטימי בין יש הכרה בדבר מרביתן ב(, אך גם ברמה המשפטית)זו משלימים עם מציאות 

 בחוק היסוד הוא גדול מדיבין השפות המתבטא כי הפער ונטען , ובמרכזיותה של השפה העברית השפות

, כך נטען, "מנמיך" את של השפה העברית אלא גםשחוק היסוד אינו רק "משדרג" את מעמדה מאחר  –

בהקשר זה נטען כי אף אם הפגיעה היא סמלית בלבד, "שנמוך" המעמד של . מעמדה של השפה הערבית

ת לכבוד, נוכח הסמליות שבדבר. עוד נטען, בחלק מהעתירות, השפה הערבית, כשלעצמו מגלם פגיעה בזכו

כי חוק היסוד מבטא פגיעה מעשית בשפה הערבית, בכך שהוא ימנע את המשך הפיתוח והחיזוק שלה 

 במרחב הציבורי.
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לחוק היסוד כדי להביא לפגיעה,  4כפי שיפורט להלן, לעמדת הכנסת אין לקבל את הטענה שיש בסעיף  .219

מאד מאותו אף הפגיעה הנטענת רחוקה ומהותית, בזכות לשוויון או בכבוד, ובכל מקרה בוודאי שלא קשה 

 רף פוטנציאלי שהוזכר בפסיקה כאפשרות תיאורטית להתערבות שיפוטית בחקיקת יסוד.

. העותרים אינם חוקתי-, וכל שכן במישור העלאינן מצויות במישור החוקתי טענות העותרים, ראשית .220

ואינם מצביעים מצביעים על מקור כלשהו בדין המקים למיעוט )או לרוב( זכות כי שפתו תעוגן ב"חוקה", 

הדברים ודאי נכונים ביחס ליהודים יוצאי . "שפה רשמית"שהיא תעוגן דווקא כעל מקור לביסוס זכות 

או צרפת,  אתיופיהמרוסיה, עולים למשל  –במדינה מיעוט המדינות ערב, אשר אינם שונים מיתר קבוצות 

. ברי שלגביהם אין כל בסיס להעלאת טענה אשר שפת האם שלהם כלל אינה מעוגנת במישור החוקתי

 . במישור הציבורי בלבדכל כולו , והדיון בעניינם מצוי םהפליה או פגיעה בזכותבדבר 

, העבריתהעניקה מעמד חוקתי לשפה רק הכנסת לא , במקרה שבפנינויתר על כן, לא ניתן להתעלם מכך ש

אינה האם יש להעניק על הפרק אפוא השאלה העומדת  .הערביתאלא העניקה מעמד חוקתי גם לשפה 

מעמד שווה  – איזה מעמד חוקתי קונקרטי היה צריך לקבועמעמד חוקתי מיוחד לשפה הערבית, אלא 

שעלו הצעות השונות בדומה לערך לשפה העברית, מעמד של שפה רשמית או מעמד של שפה רשמית שניה )

, כמי שמייצגים ציבור אשר השפה הערבית היא (. הרצון של העותריםבעתירות וכן במהלך הדיונים בכנסת

ה הערבית במרחב של השפלביסוס מעמדה להביא  התרבותית, ושפת אם עבורו ועוגן מרכזי בזהות

מדובר . חוקתי-מצויה במישור המשפטיהוא מובן. ואולם, שאיפה זו, בכל הכבוד, אינה , הציבורי הישראלי

ציבורית מובהקת, המצויה בלב ליבו של שיקול הדעת המסור לרשות המכוננת והרשות -סוגיה פוליטיתב

על חוקים וכל שכן על חוקי  –המחוקקת, ואין מקום להידרש אליה במסגרת הפעלת ביקורת שיפוטית 

  יסוד.

מדינות רבות עיגנו בחוקתן את שפת קבוצת מדינות בעולם השפה מעוגנת בחוקה.  170-ביותר מ, שנית .221

. פרופ' לא הכירו במעמד כלשהו של שפה נוספתחלקן כלל הרוב כשפת המדינה או כשפה הרשמית, כאשר 

בחוקה שפה לאומית, לבין האופי של המדינה יעקובסון מקשר במפורש בין הבחירה של המדינה לעגן 

 :כמדינת לאום

נוהגות, במקרים רבים, לתת ביטוי לזהותן הלאומית  (מסוגים שונים)מדינות לאום "
או, לעתים, "שפת המדינה" או )באמצעות הקביעה בחוקה או בחקיקה של שפה רשמית 

מעניקה מעמד שווה, לפחות , בעוד שמדינות דו לאומיות או רב לאומיות ("שפה לאומית"
אולם מדינות לאום  ...באופן עקרוני, לשפות של המרכיבים הלאומיים העיקריים שלה

רבות שיש בהן מיעוטים המוכרים כמיעוטים לאומיים או לשוניים מעניקות, תוך שימוש 
לשפות של מיעוט, תוך שהן שומרות  בניסוחים שונים ומגווים, מעמד מוכר גם לשפה או

)אלכסנדר יעקובסון "מעמד העברית והערבית  ".ד הבכורה של שפת הרובעל מעמ
 ((2014) 3-2בישראל" )נייר עמדה מטעם מציל"ה(, בעמ' 

מדינות מערביות רבות שבהן השפה הלאומית הרשמית היחידה במדינה היא  הד"ר ויניצקי מביא כדוגמ

פולין, פורטוגל, ליכטנשטיין, מונקו, סלובקיה,  אוסטריה, הונגריה, רומניה, בולגריה,שפת הלאום )

)ויניצקי, נייר עמדה של מרכז בגין, עמ'  (סלובניהו קולומביה, פנמה, אסטוניה, לטביה מונטנגרו, ברזיל,

לאומיות )כגון קנדה, בלגיה, דרום אפריקה(, -לאומיות או רב-במדינות שהן דו עוד הוא מציין, כי(. 16

תר של שפות רשמיות, או אף שפות לאומיות, ומוענק להן מעמד החקיקה לעתים מתייחסת למספר רב יו

 שווה. 

 .במישור המשפטי כדי לסייע לעותרים לביסוס הפגיעה הנטענתבו מכאן, כי גם מבט משווה אין 
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מאחר פוגע בזכויות של המיעוט הערבי להכרה בשפתו, כיסוד: הלאום -חוקאין לראות את , שלישית .222

עיגון בדבר חקיקה במקום עיגן את מעמדה של השפה הערבי במישור החוקתי, ואין להקל בכך ראש. שהוא 

בחוק יסוד שהוא פרק מעמד פורמאלי השפה הערבית אשר היה שריד מהתקופה המנדטורית, קיבלה כעת 

. ודוק, היחס בין המונח "מעמד מיוחד" למונח "שפה רשמית", אשר העותרים בחוקתה של המדינה

ליכים עליו את כל יהבם, כלל אינו ברור, שכן גם השפה העברית לא הוגדרה בחוק היסוד כ"שפה מש

רשמית", אלא כ"שפת המדינה". הכנסת ביקשה להבחין בין שתי השפות באמצעות מונחים אחרים, אשר 

ות בין השפות, כדי להדגיש את מרכזיותיה של השפה העברית בלאומיבמעמד מחד גיסא, יבטאו את הפער 

 השפה הערבית במרחב הציבורי. במקום החשוב של הישראלית, ומצד שני גם יכירו 

 (:157-156, בעמ' דברים ושברי דבריםגביזון, )ראו לעניין זה את דברי פרופ' גביזון 

"הקמת המדינה היוותה לכן שינוי משמעותי ביותר ברמת המציאות גם אם לא ברמת 
ות רשמיות ולכאורה שוות מעמד. העברית הפכה החוק, שבו נשארו העברית והערבית שפ

 בפועל שפת המדינה, והערבית נשארה שפת המיעוט... 

מדינת ישראל מעניקה הגנה מלאה לחירות השפה של הערבים. כפי שראוי היא גם 
ה לשפה הערבית מעמד מיוחד וייחודי. ביישובים הערביים קל מאד להסתדר גם קמעני

למי שאינו יודע ערבית. עם זאת מדינת ישראל אינה  מאוד וקשהאם יודעים רק ערבית, 
... לאחרונה מושמעים קולות בזכות לשונית. -מדינה דו

שינוי המצב הזה... אני סבורה כי לישראל מותר ונכון להתנגד למגמה זו, הן בהיותה 
שראל אינה צריכה מציינת יעד אסטרטגי והן בשל הטקטיקה הננקטת כדי לקדמו. י

לשונית, אלא מדינה ששפה עברית ואשר מכבדת את זכות המיעוט -להיות מדינה דו
, משתדלת לספק לערבים שירותים הערבי לשפתו, מכירה 

בשפתם ומעודדת לימוד השפה הערבית ברמה טובה בכל בתי הספר שלה... 

". 

השנים, ויאפשר  רוצתבמ וצורה יקבל פניםכשפה בעלת מעמד מיוחד, מעמדה של השפה הערבית ואכן,  .223

. ך זהלמצוא לה את מקומה הראוי בתוך המרחב הציבורי הישראלי. חברי הכנסת לא ביקשו לפגוע במהל

בעל נופך מעמד הענקת מנקיטה בלשון המבטאת ביקשו להימנע חברי הכנסת כעולה מהליך החקיקה, 

ואולם, לא  לאומית.-פלטפורמה לקידום רעיון המדינה הדובאופן שעלול לשמש כלשפה הערבית, לאומי 

חברי הכנסת ביקשו להרחיב את הפער המשפטי הקיים בין השפות, ניתן ללמוד מנקיטה בלשון זו כי 

-פער זה בלשון חוקתיתולדייק לבטא וכעולה מההיסטוריה החקיקתית, לשונו של הסעיף ביקשה 

הלשון שננקטה ביחס למעמד שתי השפות תואמת גם את האופן שבו הן  ,כאמור. דקלרטיבית מתאימה

י להצביע על כך שאין בלשון שננקטה בחוק היסוד כדי לפגוע, , וגם בכך יש כדובספרות תוארו בפסיקה

 .מעשית או סמלית, במעמד השפה הערבית

ניתן למצוא גם בספרות משום שינוי במעמדה של השפה הערבית, יסוד: הלאום -תימוכין לכך שאין בחוק .224

חלק פעיל יעקובסון, אשר כאמור לקח פ' ופרדברי למשל  ראוהמשפטית שלאחר חקיקת חוק היסוד. 

 בדיוני הכנסת בחוק היסוד:

"
הפרשנות המוצעת כאן לסעיף 

לחוק מגשימה את המטרה הזאת במלואה, ולא נראה שיש דרך אחרת להגשימה. מעמד  4
 ה של העברית הוא עכשיו נורמה חוקתית מפורשת. הבכור

מול הדרישה שהושמעה במהלך החקיקה לעגן בגוף החוק גם את המעמד הרשמי של 
-הערבית, הועלו טענות וחששות לפיהם לביטוי "שפה רשמית" יש משמעויות מרחיקות

לכת העלולות לסתור את מעמד הבכורה של העברית, ומשום כך הכנסתו של ביטוי זה 
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לשוניות -לחוק לא תגן על המעמד הקיים של הערבית אלא תיצור שינוי דרמטי, עד כדי דו
מלאה. ברור שאם כך מפרשים את הביטוי "שפה רשמית", לא זה היה המצב לפני קבלת 
חוק הלאום. רבים ממתנגדי החוק חלקו אומנם על הטענות האלה, אבל הן קבלו חיזוק 

הציבור הערבי ונבחריו, אשר אכן מפרשים את מסוים מעמדתם המוצהרת של מנהיגי 
 בדבר המלך במועצה ברוח זו.  82המעמד הרשמי של השפה הערבית לפי סימן 

יתכן שדברים אלה הם חלק מההסבר לכך שהביטוי "שפה רשמית" לא נכלל בסופו של 
אם כי ברור שנוסח החוק היה נושא למאבקים פוליטיים שבהם היו  –דבר בגוף החוק 

עורבים שיקולים מורכבים ומגוונים. מכל מקום, המטרה המוצהרת שהמעמד לכל המ
בפועל של הערבית, כפי שהוא התקיים לפני חקיקת חוק הלאום, לא ייפגע כתוצאה 

ג' של החוק. כדי לדעת מהו אותו מעמד קודם של הערבית  4להוראותיו, עוגנה בסעיף 
ל הפסיקה שהגדירה את המעמד שאינו אמור להיפגע עכשיו, אין מנוס אלא להסתמך ע
כורה של העברית אלא מצהירה בהזה. פסיקה זו, כפי שראינו, אינה מערערת על מעמד ה

עליו במפורש. היא מסיקה אותו, בדרך פרשנית, בראש ובראשונה מאותו עיקרון שחוק 
עמדה וזאת, לצד מ –הלאום נועד במוצהר לשרת: היותה של ישראל מדינת לאום יהודית 

)אלכסנדר יעקובסון "המעמד המשפטי של השפעה " הערבית כשפה רשמית שנייהשל 
קומונטר -של "חוק הלאום", עתיד להתפרסם בספר 4הערבית בישראל בעקבות סעיף 

 יסוד" הלאום מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה(.-על חוק

טי של השפה הערבית מוחמד ס. ותד "מעמדה המשפ) בהקשר זה ותדראו גם את דבריו של פרופ' מוחמד ו

 . (ICON-S-IL Blog( 7.1.2020יסוד הלאום" )-בעקבות חוק

 ו המפורשת בדברעיגון מעמדה החוקתי של השפה הערבית, כל שכן כשהדבר נעשה תוך הבהרת ,לסיום .225

העדר הפגיעה במעמדה הקיים, מרחיקים אותנו באופן ניכר ביותר מאותם אזורים המבטאים פגיעה קשה 

בעקרונות דמוקרטיים. כפי שציינה פרופ' גביזון בחוות דעתה לשרת המשפטים, עיגון חזון וזהות בחוקה, 

וק היסוד אכן לח 4יש בהם כדי לחדד מתחים בין חלקי החברה השונים, והשיח הציבורי שעורר סעיף 

פוליטית, -היא הספירה הציבוריתזה רגיש ומורכב לליבון פולמוס המתאימה מבטא זאת. ואולם, הספירה 

ולא הספירה המשפטית. הדברים נכונים ביתר שאת משסוגיה זו עוגנה בחוק יסוד ולא בחקיקה ראשית 

קורת שיפוטית חוקתית על לפיכך, אף סעיף זה אינו מצביע על עילה כלשהי המצדיקה הפעלת בירגילה. 

 חקיקת יסוד. 

 

 התיישבות יהודית - 7סעיף 

"המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת יסוד: הלאום קובע כי -לחוק 7סעיף  .226

ערך  –. סעיף זה מעגן מאפיין נוסף בזהותה היהודית של המדינה לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה"

קודם לבחינת טענות העותרים בנוגע לסעיף זה, נבקש לעמוד בתמצית על הרקע  ההתיישבות היהודית.

 הנורמטיבי השייך לעניין. 

התיישבות יהודית הייתה מאז ומתמיד ערך יסוד של הציונות, וקרן קיימת לישראל הוקמה מתוך מטרה  .227

י"פ התשכ"ח  ;האמנה בין קק"ל למדינה ליהודים )ראו את ןלרכוש אדמות בארץ ישראל ולהחכיר אות

אחת ממטרות המנדט היא יצירת , אשר נסמך על הצהרת בלפור, נכתב כי כתב המנדטל 2(. בסעיף 1597

תוך שמירת הזכויות האזרחיות והדתיות של כל תושבי , הבית הלאומי לעם היהודי התנאים להקמת

 התיישבות צפופהממשלת המנדט תקל על הגירה יהודית לארץ ישראל ותעודד נקבע כי  6בסעיף הארץ. 

 ך שמירת זכויותיהם של שאר חלקי האוכלוסייה בארץ. של יהודים על הקרקע, לרבות אדמות מדינה, תו

לאורך השנים הכירה הפסיקה באפשרות של קהילות בעלות מאפיינים מיוחדים לקיים התיישבות  .228

אשר עסק , (1978) 800( 2, לב)מוחמד סעיד בורקאן נ' שר האוצר 114/78קהילתית נפרדת )ראו למשל בג"ץ 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
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אליעזר אביטן נ' מינהל מקרקעי  528/88בג"ץ בהקצאת מקרקעין ברובע היהודי בירושלים ליהודים; 

אשר עסק בהקצאת מקרקעין במסגרת הקמת יישוב לבני שבט בדואי בנגב; , (1989) 297( 4, מג)ישראל

 503( 2, נד)והשיכוןעמותת "עם חופשי" לחופש דת מצפון חינוך ותרבות נ' משרד הבינוי  4906/98 ובג"ץ

 אשר עסק בהקמת עיר המיועדת לאוכלוסייה חרדית(. , (2000)

פסק דין מרכזי בסוגיית ההתיישבות, אשר כאמור הוזכר ונדון במהלך דיוני החקיקה, הוא פסק הדין 

בפסק דין זה קבע כב' הנשיא ברק כי מדיניות של הפרדה בהקצאת מקרקעין על בסיס דת . קעדאןבעניין 

ום בלבד היא פסולה, וכי אמות המידה להקצאה שכזאת צריכות להיות שוויוניות וענייניות. כב' או לא

הנשיא ברק הדגיש, עם זאת, כי המדינה יכולה לאפשר התיישבות נפרדת לאוכלוסיות שונות, באופן שלא 

מיעוט יהיה בו כדי להפר את עקרון השוויון, כאשר הרצון לטיפול נפרד אך שווה בא מקרב קבוצות 

 (.279המבקשות לשמור על תרבותן ואורח חייהן הייחודי והחפצות למנוע "התבוללות כפויה" )שם, בעמ' 

, עסקו מלומדים שונים בזכות של קהילה לקיים התיישבות קהילתית קעדאןבעקבות פסק הדין בעניין  .229

לשמור מנים עליה לננפרדת, ובכלל זה בזכותה של קבוצת הרוב לקיים התיישבות קהילתית כדי לאפשר 

על תרבותם, ולהגן על רצונם הטבעי של אנשים לחיות בסביבה חברתית תומכת, לחוש "בבית" ולא להיות 

)ראו: רות גביזון ואסנת גריידי שוורץ "חומר רקע בסוגיית ההסדרה החוקתית של מנוכרים לסביבתם 

במסגרת פרויקט "חוקה  16-נושאי מקרקעין והתיישבות" )מסמך שהוגשה לוועדת החוקה בכנסת ה

 ((. 2010בהסכמה"( )

היו מלומדים אשר סברו שאפשר להצדיק בדלנות במגורים של בני קבוצת הרוב שתזכה להגנה משפטית, 

"להראות מה ואולם הבהירו כי ניתן לעשות כן רק אם הקבוצה המבקשת לקיים התיישבות נפרדת תוכל 

מייחד אותה על פני קבוצות אחרות ולהוכיח שמגורים משותפים עם מי שאינו בן הקבוצה עלולים לפגום 

-זילברשץ "בדלנות במגורים בגין השתייכות אתניתיפה )ראו למשל, בגיבוש הזהות הלאומית ובשימורה" 

 ((. תשס"אה) 106, 87 ומשפט וממשל  "האומנם רק זכותו של המיעוט? –לאומית 

בדומה, פרופ' גביזון הבהירה שלדעתה יש מקום לאפשר לבני הקהילות השונות החיות בארץ לבחור לחיות 

"חשוב גם לא להתעלם מן המאפיינים בסביבה תרבותית תומכת שיש בה רוב מוצק לבני קהילתם: 

חזותיים רבים. -קהילתייםהמיוחדים של המציאות בישראל. אלה כוללים, ומוצדק שיכללו, מרכיבים 

תרבותית כשיקול בהשתלבות בשכונה, -שימורם מחייב במקרים רבים הסתמכות על השתייכות לאומית

. ואולם, היא הדגישה כי אין בהתחשבות זו כדי להצדיק הדרה מוחלטת על ביישוב או במוסד חינוכי"

ישראל? בעקבות בג"ץ קעדאן" בסיס לאום והקמת יישובים "ליהודים בלבד" )רות גביזון, "ציונות ב

תשס"א(; רות גביזון, "ועדות קבלה ביישובים קהילתיים: תשובה לפרופ' ה) 41, 25 ומשפט וממשל 

 (.7.11.2010 ,בלוג המרצים למשפטיםקרמניצר", 

חוקקה הכנסת את חוק ועדות קבלה. במסגרת חוק זה צעדה הכנסת בנתיב שעולה מכתבי  2011בשנת  .230

במסגרת התיקון, ניתנה האפשרות ליישובים קהילתיים קטנים בנגב ובגליל,  המלומדים האמורים.

בנה את שיקול הדעת של הלהקים "ועדות קבלה" שיקבעו למי יוקצו מקרקעין ביישוב, תוך שהמחוקק 

ועדות הקבלה. בכלל זה, נקבעה בחוק רשימה סגורה של טעמים המצדיקים סירוב לקבל מועמד ליישוב, 

תרבותי של היישוב הקהילתי, שיש יסוד להניח כי -ה של המועמד למרקם החברתי"חוסר התאמובהם 

 ( לפקודה(. 5ג)א()6)סעיף  יהיה בו כדי לפגוע במרקם זה"
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"תיתן ועדת הקבלה את דעתה לגודל היישוב הקהילתי, עוד הודגש כי בבואה לשקול את הטעמים לסירוב, 

הוראה מפורשת )ב( לפקודה(. לצד זאת, נכללה בסעיף ג6)סעיף  לוותקו, לחוסנו ולאופי האוכלוסיה בו"

גזע, דת, מין, לאום, מוגבלות, מעמד אישי, גיל, הורות, "לרעה כנגד מועמדים מטעמי  האוסרת על הפליה

 ג)ג( לפקודה(.6)סעיף  "פוליטית-נטייה מינית, ארץ מוצא, השקפה או השתייכות מפלגתית

ביקש לאזן בין הזכות לתרבות, שמתממשת לעתים בתוך בדברי ההסבר לתיקון הובהר כי המחוקק 

 (:341 בעמ' )ה"ח כנסת, קהילת המגורים ובין החובה לנהוג בשוויון

"יישובים כאמור מתאפיינים באורח חיים קהילתי־כפרי המבוסס על לכידות חברתית 
 ותרבותית. קיום מאפיינים אלו מצדיק הפעלת מנגנון של מיון מועמדים בקבלה למגורים

ביישובים האלה. התיקון המוצע מבקש לאזן בין הזכות למימוש עצמי בקהילה לבין 
הזכויות לכבוד ולשוויון, הן בקביעת אמות מידה לשיקול הדעת של ועדת הקבלה והן 

 בקביעת הליך שיבטיח הפעלה מידתית של אמות המידה הללו."

עתירות שהוגשו נגד התיקון האמור, התמונה נציין, כי בית המשפט הנכבד דחה )ברוב דעות(  להשלמת .231

בנימוק כי מדובר ב"בעיה בלתי בשלה" להכרעה משפטית, במידה רבה על יסוד הכללת הסעיף האמור 

האוסר על הפליה בשל טעמים "חשודים" בלשון החוק. עם זאת, בית המשפט קבע כי ניתן יהיה לעתור 

 בנבו,)פורסם סבח נ' הכנסת  2311/11)בג"ץ נגד החוק בעתיד, על יסוד אופן הפעלתו במקרים ספציפיים 

17.9.2014.)) 

יסוד: הלאום לבין חוק -, במהלך הליך החקיקה דנו חברי הכנסת ביחס שבין חוקכאמור בפרק העובדתי

 .7ועדות קבלה, בפרט על רקע נוסחו הקודם של סעיף 

לפגוע פגיעה קשה בזכות  לחוק היסוד, לפיהן יש בסעיף זה כדי 7ומכאן לטענות העותרים בנוגע לסעיף  .232

לשוויון, מאחר שניתן לפרשו ככזה המאפשר הפלייה במגורים על בסיס לאום, ולהעדפת הציבור היהודי 

 לטובה אל מול הציבור הלא יהודי בישראל.  ובהקצאת משאבים ותכנון תוך הפליית

אינו  ,בכנסתו של יום בסופאושר כפי ש ,כפי שיפורט להלן, בדומה ליתר הוראות חוק היסוד, נוסח הסעיף

פוגע, בוודאי שלא באופן מהותי, בעקרון השוויון, ועל כן גם בו אין כדי להתקרב לאותו רף פוטנציאלי 

 שהוזכר בפסיקה כאפשרות תיאורטית להתערבות שיפוטית בחקיקת יסוד. 

"הפיתוח והקידום של התיישבות פי לשונו ותכליתו, מאפיין את -יסוד: הלאום על-לחוק 7, סעיף ראשית .233

כערך לאומי. ואולם, בניגוד לטענות העותרים, אין בכך כל חידוש, ובוודאי שאין בכך משום פגיעה יהודית" 

 ,ודית יש מעמד מיוחדבעקרונות היסוד של השיטה. כמתואר לעיל בהרחבה, לערך של התיישבות יה

 . , ועוד קודם לכן מראשית התנועה הציוניתמשחר הקמתהבזהותה היהודית של המדינה  במדינה השלוב

במדינת ישראל נודעת לגיטימי, אשר יודגש, כי התיישבות של בני הלאום בארצם היא בגדר אינטרס לאומי 

 (:176-175, בעמ' דברים שבריו דברים, גביזוןחשיבות מיוחדת, ועמדה על כך פרופ' גביזון בכתביה )לו 

לאומית אינו עניין הנובע -"כיבוד רצונם של אנשים להתגורר עם בני קהילתם התרבותית
מהיותה של המדינה יהודית, אלא דווקא מהיותה מכבדת את העדפותיהם התרבותיות 
של בני הקהילות השונות בתוכה. אין הכוונה למנוע מגורים של פרטים יהודים או של 

רביים, אלא למנוע מהלך שבו עיוורון לאומים לא פרטים ערבים ביישובים יהודיים או ע
יאפשר ליהודי החי בישראלי לבחור לחיות ביישוב יהודי )ולערבי החי בישראל לבחור 

 לחיות במקום שמתקיימים בו חיים תרבותיים ערבים(. 
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... על רקע ההיסטוריה של הקמת המדינה והסכסוך שעדיין לא הוכרע בין יהודים 
סדרים המדיניים ושאלת הגבולות תיקבע, בסופו של דבר, על פי לפלסטינים, שאלת הה

הריכוזים הדמוגרפיים. 

ההיסטוריה מוכיחה שבכל מקום שבו איבדה מדינה את  
ארץ מסוים, אחיזתה המדינית בו מתרופפת, סכנת העימות  הרוב הדמוגרפי בחבל

והתביעות לעצמאות עולה ועמה הסכנה לביטחונם של אזרחי מדינת האם שמתגוררים 
 באותו אזור... 

אלא שעקרונות מסוג זה לבדם אינם מחייבים או מתירים הפליית ערבים בישראל. הם 
עיוורת צבעים היא התייחסות רק מסבירים מדוע יש קשרים שבהם ההתייחסות שאינה 

 מוצדקת...". 

מכיוון שהתיישבות יהודית כערך יסוד, הייתה חלק מהזהות של המדינה מאז ומעולם, אין להלום את 

 הטענה כי עיגון חוקתי שלה ואפיונה כערך לאומי, פוגע בערכי היסוד של השיטה.

, טענות העותרים מבוססות במידה רבה על פרשנות קיצונית של הסעיף שאינה בהלימה ללשונו, או שנית .234

, על גלגולי נוסחיו השונים, היה שנוי 7להיסטוריה החקיקתית שלו. כעולה מהפרק העובדתי, סעיף 

ל ערך במחלוקת בין חברי הכנסת והוקדשו לו דיונים רבים. המחלוקת לא נסבה בעיקרה על עצם קיומו ש

הקמת פגיעה בשוויון, ובפרט התיישבות יהודית במדינה, אלא על השאלה האם יש בערך זה כדי להצדיק 

שנתקבל  הנוסחהתיישבות "ליהודים בלבד", כפי שהשתמע לכאורה מהנוסח של הצעת החוק המקורית. 

ד", אשר "ליהודים בלב יישוב להקמתהצדקה  אין כיהכנסת  של ברורה הכרעהבסופו של דבר משקף 

תהא השפעתם על המרקם  –זהותם הלאומית בני לאום אחר לא יוכלו להתגורר בו באופן קטגורי בשל 

 . תרבותי של היישוב אשר תהא-החברתי

, כלל לא בנסיבות אלהבאופן מהותי ביותר. במהלך הליך החקיקה בהתאמה לכך, נוסח הסעיף השתנה 

אשר התעוררו ביחס לנוסח המקורי של הצעת החוק, ובוודאי שלא היה המשפטיות רלוונטי לדון בסוגיות 

מקום לניסיון של חלק מהעותרים להתבסס בטיעונם על דברים של היועץ המשפטי לכנסת, היועץ 

ביחס לנוסח המקורי של שהתעוררו המשפטי לוועדה והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה בדבר הקשיים 

 . (115-112, פס' 9257/18בג"ץ בדברי העותרת )ראו למשל וק היסוד שלא נכלל בסופו של יום בחהסעיף, 

בדיוק את מה  7נוכח האמור, לא ניתן לקבל את גישת העותרים אשר מבקשת לייחס ללשונו של סעיף 

 שהוחלט בצורה פוזיטיבית שלא לכלול בו. 

מדינה. כאמור בפרק מנוסח באופן דקלרטיבי, מנקודת המבט של ה 7, יש ליתן משקל לכך שסעיף שלישית .235

נוסח במפגיע באופן אשר אינו מקנה זכויות אישיות. כאמור בפרק העובדתי, במקור  7העובדתי, סעיף 

. ברם, במהלך הליכי חקיקת "כל תושב בישראל... רשאי לפעול..." -הסעיף נוסח מנקודת המבט של הפרט 

ית המנוסחת מנקודת המבט של חוק היסוד, שונה נוסחו והכנסת בחרה במכוון לנקוט בלשון הצהרת

יסוד: הלאום עוסק -. שינוי זה נבע מהתפישה הכללית לפיה חוק"המדינה רואה ... ותפעל..." -המדינה 

במישור הלאומי בלבד, ועל כן אין זה ראוי לכלול בו הוראות המקנות זכויות לפרט )היהודי ושאינו יהודי(. 

כתוצאה משינוי זה, הנוסח הסופי משקף את התפישה לפיה חוק היסוד מעניק ל"התיישבות יהודית" ערך 

ממשיכה לעמוד בתוקפה החובה של המדינה  –בלבד ולא במישור האישי. במישור הפרט במישור הלאומי 

 לדאוג לרווחת כל תושביה, היהודים ושאינם יהודים, וממשיך לחול עקרון השוויון.
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ויידרש , ככל ערך ואינטרס ציבורי אחר, אינו מוחלט, יהודית"התיישבות הלאומי של "ערך יתר על כן, ה

יסוד: -ערכים, זכויות ואינטרסים אחרים העומדים מנגד. כפי שהובהר לעיל, חוקאיזון אופקי בינו לבין 

יהודית של המדינה, כאשר זהותה הדמוקרטית מעוגנת בחוקי יסוד -הלאום מעגן רק את הזהות הלאומית

 . , לרבות הזכות החוקתית לשוויוןאחרים

יסוד: הלאום כערך דקלרטיבי, אין משמעותו כי ערך זה חסר -ת" בחוקויודגש, עיגון "ההתיישבות היהודי .236

מתווה את האינו קובע הוא תוכן מעשי, משמעותו היא כי חוק היסוד מעמיד ערך זה במישור החוקתי, אך 

במסגרת הקונקרטיזציה של ערך ההתיישבות ובאופן שבו הוא יבוא לידי . הקונקרטי אופן יישומושל 

המצויים אף הם במישור  ערכים וזכויות אחרותבינו לבין אופקי ה צריך לערוך איזון ביטוי "בשטח", יהי

"עצם העובדה שפרקטיקה מסוימת הנדרשת על מנת . ונביא שוב את דברי פרופ' גביזון, לפיהם החוקתי

של אחרים, אין בה כדי לפסול  –אישיות או קולקטיביות  –לקדם את המדינה היהודית, פוגעת בזכויות 

את הפרקטיקה הזאת או כדי להטיל ספק בצדקת המשך קיומה של המדינה היהודית, כאשר זו מחייבת 

 לעיל(.  205ראו פס' את אותה פרקטיקה" )

ערך ההתיישבות היהודית יושם לאורך שנותיה של המדינות באופנים שונים, וזאת נציין, כי  לבסוף .237

ים שעמדו בפני המדינה ולעוצמתו המשתנה של אינטרס לאומי זה. גם במבט צופה בהתאם לאתגרים השונ

פני עתיד, יצטרכו הרשויות להמשיך את מלאכת האיזון העדינה והמורכבת בין הערכים הלאומיים לבין 

, ומתוך נקודת מוצא כי ערכים וזכויות אלה נמצאים גם בהקשר של ההתיישבות, אינטרסים וזכויות הפרט

 . חוקתי שווה ערךבמעמד 

באמצעות הסרת "צד אחד של המשוואה",  ערכים והעקרונותהעותרים מבקשים ליישב את המתח בין ה

. זו בדיוק התוצאה אותה ביקשה הכנסת למנוע כערך לאומי יהודיתהקרי: ביטול המעמד של התיישבות 

הנורמטיבי ל"צד השני של  לאומיים בחוק היסוד והשוואת מעמדםבאמצעות עיגונם של הערכים ה

 הערכים הדמוקרטיים.  –המשוואה" 

מכל מקום, משאין חולק, כי על הרשויות יהיה למצוא את נקודת האיזון הראויה וההולמת בין הזכויות 

ת ותומכ ןוהערכים המתנגשים בכל מקרה ומקרה, וכי הלשון וההיסטוריה החקיקתית של הסעיף אינ

בכל רים, ממילא לא ניתן להצביע אפריורית על כך שהסעיף מבטא העותהאפשרית שמעלים בפרשנות 

, וגם מטעם זה אין בטענות העותרים כדי לבסס את ובשוויון פגיעה בלתי קבילה בזכויות הפרטמקרה 

 סעיף זה. כתוצאה מלפגיעה קשה בזכויות טענתם 

 

  התייחסות לטענות נוספות

כאמור, במוקד העתירות עומדת להלן נבקש להתייחס, בתמצית, לטענות נוספות שעלו בחלק מהעתירות.  .238

הטענה כי יש לאמץ בישראל את דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי, ולבסס מכוחה את סמכותו של 

זית זו, יסוד: הלאום. בנוסף לטענה מרכ-בית המשפט הנכבד להפעיל ביקורת שיפוטית על תוכנו של חוק

מקור כ, כי יש לראות בהכרזת העצמאות האחתהועלו בחלק מן העתירות שלוש טענות חלופיות: 

יסוד: הלאום סותר את הכרזת -כמחוקקת או כמכוננת. נטען כי חוק –נורמטיבי הכובל את ידי הכנסת 

, כי הכנסת ההשנייהעצמאות ועל כן יש לקבוע כי הרשות המכוננת חרגה מסמכותה ולבטל את חוק היסוד. 

ידי הרוב -, מאחר שהוא נחקק מתוך מניעים פוליטיים צרים, עלעשתה שימוש לרעה בסמכות המכוננת

-, כי יש לקבוע שהרשות המכוננת אינה מוסמכת לסטות מהוראות חוקוהשלישית. הקואליציוני בלבד
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את הוראותיו ואינו  משום שהוא סותריסוד: הלאום -יש לבטל את חוקיסוד: כבוד האדם וחירותו, ועל כן 

 עומד בתנאי פסקת ההגבלה. 

כפי שיפורט להלן, לעמדת הכנסת יש לדחות שלוש טענות חלופיות אלה, אשר גם בהם אין כדי לבסס את  .239

 יסוד: הלאום-המקור להפעלת ביקורת שיפוטית על תוכנו של חוק

 יסוד: הלאום אל מול הכרזת העצמאות-אין לבחון את חוק

כובלת ולקבוע כי זו  יש להגביל את כוחה של הכנסת מכוח הכרזת העצמאותבחלק מהעתירות נטען, כי  .240

יסוד: -. עוד נטען, כי חוקאשר אינם בהלימה עמהאת ידי הרשות המכוננת לחוקק חוקי יסוד הנמצאים 

ל אזרחיה בלי "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכהלאום אינו כולל את המחויבות של המדינה לקיים 

לעמדת , ומכאן סתירתו להכרזת העצמאות הכוללת הוראה כאמור. כפי שיפורט להלן, הבדל דת, גזע ומין"

נורמטיבי, אשר יש -יש לדחות את הטענה לפיה הכרזת העצמאות היא מסמך בעל תוקף משפטיהכנסת 

 :כרשות מכוננת או כרשות מחוקקת – בו כדי לכבול את ידי הכנסת

. פרופ' גביזון מבחינה משפטית כמסמך לא מחייבהכרזת העצמאות נוסחה במכוון מלכתחילה, , ראשית .241

ידי הנהגת היישוב היהודי, והתקבלה פה אחד, -מציינת שעל אף שההכרזה על הקמת המדינה אושרה על

הנוסח הקונקרטי של הכרזת העצמאות עורר מחלוקת רבה, בין היתר על רקע המתחים הפנימיים שבין 

"גם העובדה שהחלקים הלא אופרטיביים של ההכרזה נוסחו בצורה נרטיבית יבי החזון. עוד ציינה כי מרכ

גביזון, )ש ההסכמות על הנוסח" ובי, וכי הוסכם שאין להם תוקף מחייב, סייעו לג

לכוונת ללשונה ווד אין אפוא כל בסיס להכיר בהכרזת העצמאות, בדיעבד, בניג (.59, בעמ' עיגון חוקתי

 את סמכותה של הרשות המכוננת.  המגבילמנסחיה, מקור נורמטיבי 

, גם בפסיקת בית המשפט הנכבד נדחתה הטענה כי הכרזת העצמאות היא מקור להגבלת כוחה של שנית .242

דחה בית המשפט הנכבד את הניסיון לייחס להכרזת העצמאות מעמד חוקתי,  1948הכנסת. כך, כבר בשנת 

 (:89, בעמ' עניין זיובאמצעותה לידי ביטול דברי חקיקה ) ולהביא

"ההכרזה... באה רק לשם קביעת העובדה של יסוד המדינה והקמתה לצורך 
ידי החוק הבינלאומי. היא מבטאת את חזון העם ואת "האני מאמין" -הכרתה על

שלו, אבל אין בה משום חוק קונסטיטוציוני הפוסק הלכה למעשה בדבר קיום 
 ת וחוקים שונים." פקודו

שהכרזת העצמאות, כמבטאת את חזון הדגיש פסיקה זו, ובית המשפט הנכבד תיקף חזר ולאורך השנים 

 450/70ע"א  ראו למשל:המדינה, היא כלי פרשני של חקיקת הכנסת, אך לא כלי המגביל אותה )

יובהר, כי מעמדה של הכרזת העצמאות לא עוד . ((1971) 129( 1כו)פ"ד , רוגוזינסקי נ' מדינת ישראל

השתנה גם לאחר חקיקת חוקי היסוד אשר עיגנו זכויות אדם, אשר כאמור בסעיף המטרה שלהם נקבע 

. וראו לעניין זה "זכויות היסוד... יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל"בהם כי 

 (:39)בעמ'  רובינשטיין ומדינהדברי 

ראות ההכרזה כדי להטיל הגבלות על כוחן של מועצת המדינה "...אין בהו
הזמנית, האסיפה המכוננת או הכנסת. לכאורה ניתן לטעון, כי יש לפרש את 
ההכרזה עצמה כמעניקה סמכות בלתי מוגבלת למועצת המדינה הזמנית 
וליורשותיה. אולם, למעשה ההכרזה דווקא מתיימרת להגביל את סמכותה של 

הזמנית. בין היתר היא קובעת כי "הקמת השלטונות הנבחרים מועצת המדינה 
והסדירים של המדינה ]תיעשה[ בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי האסיפה 
המכוננת"; וכן כפי שנראה בהמשך, כי מדינה ישראל "תקיים שוויון זכויות 
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חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה". ברם, התפיסה המקובלת היא כי אין בהוראות 
י להגביל את סמכותה של מועצת המדינה הזמנית ושל יורשותיה. אין אלה כד

בחריגה מהן כדי לפגוע בתוקפם של דברי החקיקה שנקבעו. ההכרזה, כשלעצמה, 
אינה מקור סמכותה של מועצת המדינה הזמנית, ולפיכך אין בכוחה לתחום 

מית סמכויות אלה. עצם קיומה של הסמכות והיקפה נקבעים על פי התודעה הלאו
של החברה הישראלית, והוראות ההכרזה אינן אלא גורם אחד מבין שלל גורמים 

 המעצבים תודעה זו."

 (:41ובהמשך הוסיפו כי )שם, בעמ' 

נכללה לראשונה הפנייה אל הוראות ההכרזה בחוק  1994"בתיקון שהתקבל בשנת 
יסוד.... אולם הדעה המקובלת היא כי אין בהפניה כדי לשנות את מעמדה 

יסוד: כבוד האדם -מקובל לפני חקיקת חוק המשפטי של ההכרזה, כפי שהיה
 וחירותו..."

בספרות המשפטית הועלו בשנים האחרונות קולות המבקשים לשנות את מעמדה של אכן, , שלישית .243

 152כאמור לעיל )פס' של המצב המשפטי הקיים.  כשינויואולם, כולם התייחסו לכך זת העצמאות. הכר

לא ניתן לחוקק חוק יסוד שאינו מתיישב עם היסודות הקבועים בהכרזת פרופ' בנדור טוען כי (, לעיל

"שקולה לביטול המדינה שהקמתה הוכרזה, במובן של שלילת עיקרי העצמאות, כך שמשמעותו תהיה 

, המעמד המשפטי של חוקי יסוד, בנדור) זיקתה לעם היהודי או שלילת עיקריו של ממשלה הדמוקרטי"

"]ת[חייב שינוי של הלכה היסטורית מושרשת, , כי עמדה זו פרופ' בנדור  יחד עם זאת הבהיר. (147עמ' 

לאחרונה, פרסם פרופ'  .(144עמ'  )שם, שנתקבלה על ידי בית המשפט העליון בסמוך להקמת המדינה"

זה ברק אף הוא מאמר שבו הוא מבקש להרחיב את מעמדה של ההכרזה, ואף לקבוע כי עקרונות ההכר

אשר אינה מוסמכת לבטל או לפגוע "בדרישות  מגבילים את סמכותה של הכנסת בכובעה כרשות המכוננת

אהרן ברק "מגילת העצמאות ) המינימום באשר לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית"

 ((. 2018) 36, 9יא  חוקיםוהכנסת כרשות מכוננת" 

)ראו למשל: שמעון נטף "זניחת תורת הסמכות המכוננת מכיוונים שונים התנגדויות  ועוררעמדות אלה 

"הכרזת העצמאות" כקונסטיטוציה "חסן ג'בארין,  ICON-S-IL Blog (31.3.2020) ;במשנת אהרן ברק" 

 (. ICON-S-IL Blog (24.4.2018), "שמידטיאני-והמקרה האוריגינליסטי

אין כדי  -מהתפיסה שהייתה מקובלת עד כה  טותלסמבקשות  ,כאמור, אשר ואולם, גם בעמדות אלה .244

כפי שצוין לעיל, תפישות אלה מבטאות גישה דומה לאותה אפשרות מושגית שהועלתה  לסייע לעותרים.

בפסיקת בית המשפט הנכבד על כך שהרשות המכוננת )אולי( אינה יכולה לשלול את היותה של המדינה 

התבססות על , ועמדנו על סוגיה זו בהרחבה לעיל. נוסיף בהקשר זה, כי מדינה יהודית או דמוקרטית

הכרזת העצמאות חורגת בהרבה מגבולות דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי, במובנה הרחב או הצר, 

יסודותיה של בית המשפט את על תפיסת דוקטרינות אלה מבוססת שכן או מדוקטרינת המבנה הבסיסי, 

הגבלות על הרשות המכוננת מכוח מקור הכרה בת על הכרזת העצמאות משמעותה עצמה. התבססו החוקה

, והיא חסרת תקדים ל"חוקה" )שכשלעצמו כלל לא התעצב והתקבל במסגרת הליך דמוקרטי( חיצוני

 . במבט השוואתי

יסוד: הלאום עומד בסתירה להכרזת העצמאות, משאין -לאור האמור, אף כי הכנסת אינה סבורה שחוק

מכוננת, מחוקקת או כדי להוות מקור משפטי להגבלת סמכותה של הכנסת, בכובעה כרשות ה זו בהכרז

 אין מקום לבחון טענות העותרים לגופן. 
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 שייכת לענייננוימוש לרעה אינה דוקטרינת הש

-מבקשים העותרים לבסס עילה להפעלת ביקורת שיפוטית על חוק הדוקטרינה חלופית נוספת באמצעות .245

בטיעוניהם מבקשים העותרים יסוד: הלאום, היא דוקטרינת "השימוש לרעה בסמכות המכוננת". 

כי חקיקת הסדר חוקתי כהוראת שעה  ואשר נפסק ב, עניין המרכז האקדמיבלהתבסס על פסק הדין 

 עה, עולה כדי "שימוש לרעה" בכותרת חוק יסוד. באופן חוזר ונשנה )חמש פעמים( כהוראת ש

לעמדת הכנסת, יש לדחות את טענות העותרים, שכן גם מטיעוניהם עולה בבירור כי דוקטרינת  .246

 "השימוש לרעה" אינה שייכת לענייננו:

את הטענה בדבר המניעים הפוליטיים הפסולים אשר עמדו בבסיס החקיקה, אשר  יש לדחות, ראשית

בהתאם להלכה הפסוקה המניעים העומדים בבסיס חוק יסוד אינם ללא כל ביסוס. מכל מקום,  הנטענ

התנועה למען איכות השלטון  5160/99בג"ץ )ראו למשל  עילה להפעלת ביקורת שיפוטית חוקתית

. גם הטענה (296-295בעמ'  און-בר עניין (;1999) 96, 92( 4נג)פ"ד , בישראל נ' ועדת חוקה חוק ומשפט

וגם אינה תואמת  ,לפיה חוקי יסוד צריכים להתקבל שלא על בסיס רוב קואליציוני בלבד, אינה מבוססת

 .האופן שבו נחקקו או תוקנו חוקי היסוד עד כהאת 

יסוד: הלאום נוגד את ערכי היסוד של השיטה. -, במוקד טענות העותרים עומדת הטענה כי חוקשנית

דוקטרינה "השימוש לרעה" בסמכות ד, ולא דרך חקיקתו. התוכן של חוק היסו -המוקד הוא אפוא 

 עצמאית, ואינה מקור לשם בחינה של חקיקת יסודבטכניקה המכוננת עוסקת בעצם השימוש של הכנסת 

לפיכך, טענות העותרים אינן שייכות . של מידת היחס שבין חוק היסוד לבין ערכי היסוד של השיטה

ינת התיקון החוקתי הלא חוקתי, ר"הגיאומטרי" הוא תחת דוקטלדוקטרינת השימוש לרעה, ומקומן 

 ,וראו לעניין זה דברי כב' הנשיאה חיות , עמדנו בהרחבה לעיל.שאין לאמצה בישראללכך אשר על הסיבות 

 לפסק דינה(. 21)שם, פס' טענה דומה  חוק ההדחהאשר דחתה בעניין 

  כבוד האדם וחירותו :יסוד-קחופי הוראות -עליסוד: הלאום -חוקאין מקום לבחון את 

יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע מגבלות גם על הרשות המכוננת, -לטענה כי חוקלבסוף נתייחס בקצרה גם  .247

יסוד: הלאום לאור פסקת -והיא אינה רשאית לסטות ממנו. בחלק מהעתירות נטען כי יש לבחון את חוק

( נטען, כי 9257/18בג"ץ לבטלו. בעתירה אחרת )א אינה עומדת במבחנים השונים יש וההגבלה ומאחר שה

"כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות יסוד: כבוד האדם וחירותו הקובע כי -לחוק 11סעיף 

 מגביל גם את כוחה של הרשות המכוננת אשר אינה מוסמכת לסטות ממנו.  שלפי חוק יסוד זה"

 .גם טענות אלה דינן להידחות

יסוד: כבוד האדם וחירותו, בהטלת חובה על רשויות השלטון השונות להפעיל -לחוק 11ף עניינו של סעי .248

יסוד: כבוד -אין כל בסיס לטענה כי חוקבהתחשב בזכויות המנויות בחוק היסוד. ואולם,  יהןאת סמכויות

את כוחה של הרשות יש בו כדי להגביל , והאדם וחירותו נמצא במעמד נורמטיבי גבוה מיתר חוקי היסוד

טענה זו סותרת את המבנה של המשפט החוקתי הישראלי כולו, ואת פסיקתו רבות . עצמההמכוננת 

יסוד: כבוד האדם -כבר בסמוך לחקיקת חוקברוח זו הועלתה השנים של בית המשפט הנכבד. ואכן, טענה 

פורת נ' ממשלת  1368/94בג"ץ בידי כבוד הנשיא ברק -יסוד: חופש העיסוק, ונדחתה על-וחירותו וחוק

 :((1994) 914, 913( 5, פ"ד נז)ישראל
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עתירה זו מעוררת שלל בעיות בדבר מעמדם של חוקי היסוד והפיקוח "... 
השיפוטי עליהם. אין לנו צורך לדון בהן, שכן דינה של העתירה להידחות מהטעם 

יה לרבות שינויו, כפי שה –יסוד: חופש העיסוק )המקורי( -הזה: שינוי חוק
פי -נעשה על –יסוד: חופש עיסוק חדש -בענייננו על דרך ביטולו והחלפתו בחוק

יסוד: חופש העיסוק )המקורי( )"פיסקת נוקשות החוק"(. -לחוק 5הוראת סעיף 
פי הוראה זו, שינוי חוק היסוד דורש שני תנאים מצטברים: חוק יסוד ורוב -על

 הכנסת. -של חברי

כאשר תנאים אלה מתקיימים חל שינוי בחוק היסוד בלי ששינוי זה כפוף 
ההגבלה היא  לדרישותיה של פיסקת ההגבלה. אכן, עיקר מטרתה של פיסקת

להגביל את המחוקק "הרגיל" )יהא הרוב שהוא פועל בו אשר יהא( בכוחו להגביל 
את חופש העיסוק או לפגוע בו. פיסקת ההגבלה אינה מכוונת כלפי הכנסת המשנה 
חוקי יסוד בהליך החוקתי שנועד במיוחד לעניין זה. אכן, יש להבחין הבחן היטב 

זכות יסוד שאינן נגזרות משינוי חוק היסוד  בין פגיעה בזכות יסוד או הגבלה של
לבין פגיעה בזכות יסוד או הגבלה של זכות יסוד או שינויה בגדריו של שינוי חוק 

  היסוד עצמו.

תנאיה של פיסקת ההגבלה. חוקתיותו  פי-חוקתיותו של העניין הראשון נקבעת על
 "וק.של העניין השני מותנית בקיום התנאים שנקבעו בפיסקת נוקשות הח

יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו ניתן לשינוי -למעשה, העותרים מבקשים שבית המשפט הנכבד יקבע שחוק .249

אינו כולל כל הוראת חוקי יסוד, והוא למעשה "נצחי", על אף שחוק היסוד עצמו  -במפורש או במשתמע  -

המכוננת הייתה מוסמכת  בעוד העותרים אינם סבורים שהרשות. כלומר, שיריון וניתן לשנותו ברוב רגיל

לא עשתה כן(, הם גם להעמיד את הזהות היהודית של המדינה מעל הזהות הדמוקרטית )כאמור, היא 

זאת, בהעדר כל בסיס גבוה יותר. נורמטיבי מבקשים דווקא להעמיד את הזהות הדמוקרטית שלה במעמד 

 כך שכוונתה הייתה לעשות כן. משפטי לכך, ובהעדר הוראה מפורשת של הרשות המכוננת אשר מצביע על 

משכך, אף כי לעמדת הכנסת אין כל סתירה בין חוקי היסוד, היא אינה סבורה שיש מקום לבחון טענות 

 אלה לגופן, ודינן להידחות על הסף. 

 

 סוף דבר

דין העתירות להידחות, משהן אינן מבססות עילה  על יסוד הטענות שהובאו לעיל, לעמדת הכנסת .250

-בכלל, ועל חוק -משפטית להכרה, חסרת תקדים, בסמכות להפעלת ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד 

 יסוד: הלאום, בפרט. 

יסוד: הלאום פוגע בערכי -יתרה מכך, כפי שצוין לעיל, גם לגופם של דברים אין לקבל את הטענות כי חוק

וזאת הן  –ובמאפיינים הדמוקרטיים של המדינה, בוודאי שלא באופן קשה ומהותי היסוד של השיטה 

 במבט כולל על חוק היסוד, והן במבט המתמקד בהוראותיו השונות. 

 

  2020, בדצמבר 1היום: 
 בכסלו, התשפ"א וט"           
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