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 העליון בבית המשפט

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 5555/18ץ בג"
 5624/18בג"ץ 
 5741/18בג"ץ 
 5742/18בג"ץ 
 5851/18בג"ץ 
 5866/18בג"ץ 
 6066/18בג"ץ 
 6622/18בג"ץ 
 6710/18בג"ץ 
 6939/18בג"ץ 
 7256/18בג"ץ 
 9027/18בג"ץ 
 9257/18בג"ץ 

 4/19בג"ץ  
 6552/19בג"ץ 
 22.12.20קבוע לדיון: 

 
 

 ח"כ אכרם חסון ואח'
 באמצעות עוה"ד סאמר עלי,

 , כרמיאל.5מרח' החרושת 
 04-8717053פקס:  ;04-9986488טלפון: 

 

 
 
 

 
 5555/18העותרים בבג"ץ    

 פרופ' ריאד אגבאריה ואח'
 באמצעות עוה"ד איימן אבורייא 

 , חלונות הסיטי, בנין אורן, חיפה. 2משד' פל ים 
 04-8650069פקס:  ;04-8650070טלפון: 

 
 
 

  5624/18ים בבג"ץ העותר
 

 מפלגת מר"צ ואח' 
 באמצעות עוה"ד ערן לב

 , תל אביב. 24מרח' הארבעה 
 03-6244099פקס:  ;03-6964139טלפון: 

 

 
 
 
 

 5741/18ים בבג"ץ העותר

 ראש עיריית באקה אל גרבייה -מוך-עו"ד מורסי אבו .1
 מאהר אבו טועמה .2

 1133גרבייה, ת.ד מבאקה אל 
  0775558290פקס:  ;04-6286502טלפון: 

 

 
 

 
  5742/18ים בבג"ץ העותר

 חסן הייב ואח'
 באמצעות עוה"ד מוחמד רחאל

 שבע. -א, באר8מרח' הנריאטה סולד 
 077-4540701פקס:  ;077-4540700טלפון: 

 

 
 
 

 5851/18העותרים בבג"ץ 

 ואח' ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל
 באמצעות עוה"ד חסן ג'בארין 

 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל -מעדאלה
  8921, חיפה ת.ד 94מרח' יפו 

 04-9503140, פקס: 04-9501610טלפון: 
 myssana@adalah.org אימייל: 

 

 
 
 

 
 

 5866/18העותרים בבג"ץ 

mailto:myssana@adalah.org
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 ואח'רפיק חלבי 
 באמצעות עוה"ד רמי חלבי

 2638מדלית אל כרמל, דליה צעירה, ת.ד 
 04-8393960; פקס: 04-8394471טלפון: 

 

 
 
 

 6066/18העותרים בבג"ץ 

 עוה"ד פיראס עאזם ואח'
 באמצעות עוה"ד פיראס עאזם 

  33646, ת.ד 4מחיפה, רח' הבנקים 
 04-6381667פקס:  04-6382110טלפון: 

 azemfiras@gmail.com אימייל: 
 

 
 
 
 

 6622/18העותרים בבג"ץ 

 מריו טרקינסקי ואח'
 באמצעות עוה"ד זכריה שנקולבסקי 

 , ירושלים 4משעול המגלית 
 02-5710557פקס:  02-5323630טלפון: 

 

 
 

 
 6710/18העותרים בבג"ץ 

 גדי גבריהו ואח'
 באמצעות עו"ד איתי מק 

 , ירושלים.745, מרכז כלל, משרד 97מרח' יפו 
 02-5877744פקס:  02-5877766טלפון: 

 

 
 
 

 6939/18העותרים בבג"ץ 

 עוה"ד שקיב ]שכיב[ עלי ואח'
 33098, חיפה, 5ים -מרח' פל
   04-8641223פקס:  04-8624242טלפון: 

 shakieb@zahav.net.il אימייל: 
 

 
 
 

 7256/18העותרים בבג"ץ 

 האגודה לזכויות האזרח בישראל
 באמצעות עוה"ד דן יקיר

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
  6515417אביב -, תל75רח' נחלת בנימין 

  03-5608165פקס:  03-5602185טלפון: 
 

 
 
 
 

 9027/18בבג"ץ העותרים 

 התנועה לטוהר המידות

 באמצעות ב"כ עוה"ד שמואל שנהר
 , ירושלים2מרח' בן סירא 

 077-3182005; פקס: 077-5712776טלפון: 
 office@tlm.org.ilדוא"ל: 

  

 
 

 
 

 9257/18העותרת בבג"ץ 
 

 סמי מיכאל ואח'
 שיף-עמרבאמצעות עו"ד נטע 

 מנווה שלום
  4/19העותרים בבג"ץ                                                              8945228-052; נייד: 6221011-02טלפון: 

 
 פרופ' מיכה אולמן ואח'

 באמצעות עו"ד רווית צמח
 , תל אביב35מרח' אחד העם 

 077-7266222; פקס: 03-7266113טלפון: 
 
 

 
 
 

 6552/19בבג"ץ  העותרים

 
 נ   ג   ד
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 כנסת ישראל .1

 באמצעות הלשכה המשפטית, הכנסת, ירושלים. 
 
 ממשלת ישראל .2
  היועץ המשפטי לממשלה .3

 על ידי פרקליטות המדינה, 
 ירושלים ,משרד המשפטים

 02-6467011; פקס': 02-6466590טלפון: 

 
 

 
 
 
 
 
 המשיבים 

 

  2-3תגובה מקדמית מטעם המשיבים 

 

, 22.12.20ת כבוד הנשיאה חיות, ולקראת מועד הדיון הקבוע בעתירות ליום ובהתאם להחלט .1

 ( להגיש את תגובתם המקדמית לעתירות, כדלקמן.המשיבים)להלן:  3-2 מתכבדים המשיבים
 

 פתח דבר .א

 

 היהודימדינת הלאום של העם  –עניינן של כלל העתירות שבכותרת בחוק יסוד: ישראל  .2

 לזהות פי דגשיה וטיעוניה, מבקשת-עלכל אחת מן העתירות,  .(יסוד: הלאום-חוק)להלן: 

כביכול מצדיקים  –כך נטען בעתירות  –בחוק יסוד: הלאום. פגמים אלו חוקתיים פגמים 

הווה אומר,  את  התערבותו של בית המשפט הנכבד על דרך ביטולו של חוק יסוד: הלאום.

העותרים מבקשים כי בית המשפט הנכבד יורה בצו שיפוטי על הסרתו של פרק שלם 

 מחוקתה המתהווה של מדינת ישראל.
 

מספר דוקטרינות, שהעיקריות  דרכם של העותרים אל סעד חריג זה עוברת לגישתם דרך .3

ימוש לרעה בסמכות ודוקטרינת "הש חוקתי"-"דוקטרינת התיקון החוקתי הלא שבהן:

השאלה אם ניתן כלל בניגוד לרושם שעלול להיווצר למקרא העתירות, , המכוננת". דא עקא

היא בשיטת המשפט הישראלית, יסוד  יביקורת שיפוטית על חוקתיותם של חוקלקיים 

 נקבעה וטרםבפסיקותיו של בית המשפט הנכבד,  וממצה מלא באופן נידונה טרםששאלה 

  .הלכה לגביה

 
אין כל עילה להתערבות שיפוטית במעשה חקיקת לממשלה,  המשפטיהיועץ  לעמדת  .4

 של זו מורכבת בסוגיה תקדימיתחריגה ו הכרעהאין מקום ל דנן במקרהגם היסוד, ו

 .היסוד חוקי על חוקתית שיפוטית ביקורת

 

חוק יסוד: הלאום מעגן את מרכיבי זהותה הלאומית של מדינת ישראל בחוק יסוד, תוך  

של שהוא מעניק לבוש חוקתי לחזון המדינה כמדינת הלאום של העם היהודי. תוכן זה 

ת מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, מבוסס למעשה על האתוס של מדינ

וממילא ודאי שלא ניתן לראותו  ;אותמאז הקמתה ומעוגן גם בהכרזת העצמ ישראל

 ."כולו החוקתי המבנה של הספים אמות את מזעזע"כ
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חריגים שהוזכרו -מתקרב לאותם מקרים חריגים בניכלל אינו יסוד: הלאום -לפיכך, חוק  

המאפשרת ביקורת שיפוטית על תוכנם  דוקטרינה של יישומההיתכנות ל ביחסבפסיקה 

דבר תחולתה במשפטנו לא בכדי ו כלל ועיקר שאינה פשוטה, דוקטרינה – היסוד של חוקי

 .הוכרעלא 

 

בנוסף, היועץ המשפטי לממשלה יטען כי יש לדחות את כלל טענות העותרים ביחס  

, שכן דוקטרינה זו כלל אינה של הרשות המחוקקת לשימוש לרעה בסמכות המכוננת

רכיבים יסודיים בזהותה של , אשר עיגן רלוונטית לנסיבות חקיקתו של חוק יסוד: הלאום

 .מדינת ישראל כמדינה יהודית

 

תשתית הנכבד בפני בית המשפט  ניכר שאלה אינן מניחותתירות עוד יובהר, כי למקרא הע   .5

שיהא בכוחה לשאת את הסעד החריג כל כך שביקשו. במצב דברים עיונית מוצקה משפטית 

יסוד עולה בקנה אחד עם -ת החזקה לפיה כל חוקפריך אומשלא עלה בידי העותרים להזה, 

רבות מטענות בהינתן העובדה שו של השיטה;הערטילאיים מלכתחילה עקרונות היסוד 

לאום )שטרם התממשו בחלוף על השלכותיו העתידיות של חוק יסוד: הנסמכות העותרים 

סוד מתוך לחוקי היובהינתן הצורך להעניק פרשנות מקיימת  (;מאז נחקק ומחצה שנתייםכ

    העתירות להידחות.כלל המשיבים יטענו כי דינן של  נקודת מבט רחבה;

  

 כדלקמן:  יעשההילוך הטיעון תגובה זו תכלול שלושה פרקים עיקריים, ובמסגרתם  .6

 

יסוד: הלאום, לרבות על רקע אופן -את תיאור הוראות חוק תחילההפרק הראשון יכלול 

החל מהכרזת העצמאות, דרך חוקי היסוד המטריאליים, ועד  -התפתחות המפעל החוקתי 

יסוד הלאום, הליכים -, נפנה לתיאור הליכי חקיקתו של חוקלאחר מכןלחוק יסוד: הלאום. 

 . 2011שבגלגולם המוקדם החלו כבר בשנת 

 

התגובה יעמוד על עיקרי טענות העותרים, בבחינת מפת התמצאות במשעולי הפרק השני של 

 העתירות שבכותרת.  15

 

ן טענות היועץ המשפטי לממשלה לפיה דיהפרק השלישי של התגובה יוקדש להצגת עמדת 

ביחס לשימוש חוקתי, הן הטענות -הן הטענות הכלליות ביחס לתיקון חוקתי לא –העותרים 

 –של חוק יסוד: הלאום פרטניים ה הטענות ביחס להסדריווהן , תלרעה בסמכות המכוננ

 בתוך כך, יבקש היועץ המשפטי לממשלה לעמוד על הקשיים העיוניים והמעשיים להידחות. 

חריג כל חסר תקדים ועמם העותרים אינם מתמודדים בבואם להצדיק סעד שיפוטי  הרבים

 שעיקרו בביטולו של חוק יסוד.כך 
 

 וכעת ביתר הרחבה. –כך בתמצית  
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 תוכן עניינים
 

 3.......................................................................................................................... פתח דבר

 6.............. קווים לדמותו, רקע היסטורי והליכי חקיקתו –יסוד: הלאום -חוק –פרק ראשון 

 9....................................................... מבט היסטורי –פרקים תעשה לך חוקה -פרקים 

 13............................................................................ הליכי חקיקת חוק יסוד: הלאום 

o 13................................................................................. הצעות חוק קודמות 

o  15................................................. "עיגון חוקתי לחזון המדינה" –דו"ח גביזון 

o 18........................................ הליך החקיקה של חוק היסוד במתכונתו הנוכחית 
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  46......................................................יסוד: הלאום -לחוק 1טענות העותרים נגד סעיף 

  47.................................................................. יסוד: הלאום-לחוק 4טענות כנגד סעיף 

  48..................................................................יסוד: הלאום -לחוק 7טענות כנגד סעיף 

 49......................................................... יסוד: הלאום-טענות כלליות נוספות כנגד חוק 

o  49.............................................................ההשלכות המעשיות של חוק היסוד 
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 52............................................................... עמדת היועץ המשפטי לממשלה -פרק שלישי 

  54.................................................................................. רקע כללי –ביקורת חוקתית 

 חוקתית" -הביקורת ה"על 

  59................................... הריסון השיפוטי במעלה פירמידת הנורמות של קלזןועיקרון   

 65..................................... דחיית טענותיהם הכלליות של העותרים לביטול חוק היסוד 

o  65.................................................................... כללי –תיקון חוקתי לא חוקתי 

o 71.................................................................... שימוש לרעה בסמכות המכוננת 

o יסוד-דחיית טענות העותרים ביחס לאפשרות לערוך ביקורת שיפוטית על חוק  
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o יסוד: הלאום-דחיית טענות העותרים ביחס להכפפת חוק 

 77............................................................................... למבחני פסקת ההגבלה       

o 79......... יסוד: הלאום-מתן סעדים לתיקונו של חוק דחיית טענות העותרים בעניין 

o יסוד: הלאום על רקע המשפט -דחיית טענות העותרים ביחס לביטול חוק

 82................................................................................................ ההשוואתי

 86................... מיקוד המבט –סוד של השיטה חוק יסוד: הלאום אינו פוגע בעקרונות הי 

o  86........................................................................ לחוק היסוד: הלאום 1סעיף 

o  89......................................................................... יסוד: הלאום-לחוק 4סעיף 

o  101........................................................................ יסוד: הלאום-לחוק 7סעיף 

 114..........................................................................................................................  סיכום



6 
 

  –פרק ראשון 

 , רקע היסטורי והליכי חקיקתוקווים לדמותו –יסוד: הלאום -חוק

 

מדינת הלאום של העם היהודי. כעולה  –יסוד: ישראל -פורסם ברשומות חוק 26.7.18ביום  .7

תה לעגן בחקיקת יסוד את זהות המדינה כמדינת ימדברי ההסבר, מטרת החקיקה הי

הוראות שונות הנוגעות למאפייניה הלאום של העם היהודי, ובתוך כך לעגן ברמה החוקתית 

 נעמוד על הוראות אלו בתמצית. .כ"מדינה יהודית" הבסיסיים של המדינה

 

 .1מש/צילום חוק יסוד: הלאום, מצורף ומסומן  

 

)א( ארץ ישראל היא מולדתו לחוק היסוד, הלוא הוא סעיף העקרונות, קובע כי: " 1סעיף  .8

)ב( מדינת ישראל היא מדינת הלאום  ;שבו קמה מדינת ישראל ההיסטורית של העם היהודי,

של העם היהודי, שבה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית 

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

 ". היהודי

 

ובתהליך  קיקה, נוטע את יתדותיו במגילת העצמאותסעיף זה, כפי שניכר גם מהליכי הח .9

זהותה של מדינת ישראל כביתו ונצרפה עוצבה  הקמתה ההיסטורי של מדינת ישראל, עת

 של העם היהודי:הלאומי 

 

לקול קריאתו של  הקונגרס הציוני ( נתכנס1897נת תרנ"ז )בש"]...[ 

והכריז על זכות העם  תיאודור הרצל הוגה חזון המדינה היהודית

זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום  .היהודי לתקומה לאומית בארצו
ם חבר הלאומים, אשר נתן ואושרה במנדט מטע 1917ב' בנובמבר 

-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-במיוחד תוקף בין

 ]...[ .ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי
 
קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה  1947בנובמבר  29-ב

ישראל; העצרת תבעה מאת -המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ
ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם -תושבי ארץ

לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי 

 .להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה

 
זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות 

 .עצמו במדינתו הריבונית

 
ם, נציגי הישוב העברי והתנועה לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת הע

ישראל, ובתוקף זכותנו -הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ
הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו 
מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת 

 .ישראל"
 

https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/congres.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/congres.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/hertzel.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/hertzel.aspx
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שם המדינה   )א(יסוד את סמלי המדינה, וקובע כי: " לחוק היסוד, מעגן בחקיקת 2סעיף  .10

דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו, ומגן דוד תכול  הוא "ישראל". )ב(

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

טים לעניין סמלי המדינה ייקבעו פר  המנון המדינה הוא "התקווה". )ה(  למרגלותיה. )ד(

  ."בחוק

 

)להלן:  1949-מעוגנים בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"טהיו יצוין, כי סמלים אלו 

פנה להכרזות של מועצת המדינה הזמנית. הגדיר את פרטיהם אלא לא ה"(, אשר חוק הדגל"

ועצת העם, ונוסח פניה להכרזת מהכך גם קביעת שם המדינה, המוגדר אף הוא על דרך ה

המנון המדינה, המעוגן בתוספת לחוק הדגל. חוק היסוד מעגן סמלים אלו, תוך תיאורם 

 בקצרה, באופן שמעניק להם מעמד חוקתי. 

 

". סעיף זה ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראללחוק היסוד קובע כי " 3סעיף  .11

רושלים בירת ישראל. בדברי ההסבר להצעת לחוק יסוד: י 1הוא העתק מדויק של סעיף 

לאור החשיבות החוק הוסבר כי ההצעה מבקשת לעגן את האמור בסעיף זה בשנית, "

 ". המיוחדת וההיסטורית של ירושלים לעם היהודי

 

לשפה הערבית מעמד   )ב( עברית היא שפת המדינה.  א()לחוק היסוד קובע כי: " 4סעיף  .12

הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה  מיוחד במדינה;

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו  בחוק. )ג(

  ."יסוד זה-של חוק

 

יסוד: הלאום -כפי שעולה מדברי ההסבר, הכנסת כרשות מכוננת העניקה לראשונה בחוק

העברית והן לשפה הערבית; תוך מתן הגנה חוקתית מלאה מעמד חוקתי, הן לשפה 

. זאת, בין היתר, בשים לב למורכבות ולרגישות הסמלית בפועל למעמדה של השפה הערבית

 :4ביחס לנוסחיו הקודמים של סעיף  הכרוכה בנושא. וכך נכתב בדברי ההסבר

 

, קובע 1947עד  1922לדבר המלך במועצה על ארץ־ישראל,  82"סימן 
סחו הנוכחי כי עברית וערבית הן שפות רשמיות במדינה, אך בפועל, בנו

הן בחקיקה והן בפסיקה, מוענק לשפה העברית מעמד של בכורה. לכן 
מוצע לקבוע כי עברית היא שפת המדינה, וכך לתת ביטוי למרכזיות 
השפה באופייה של המדינה כמדינת הלאום של העם היהודי ולחשיבות 

ן העברית במפעל הציוני מתחילתו. לצד המיוחסת לתחיית הלשו
קביעה זו, מוצע לעגן בחוק היסוד את המעמד המיוחד המוקנה במדינה 
לשפה הערבית, ואף להדגיש כי אין בחוק היסוד כדי לפגוע במעמד 

 המוענק בפועל לשפה הערבית כיום.
עוד מוצע להעניק לדוברי השפה הערבית זכות לנגישות לשונית 

שאינה מעוגנת כזכות עצמאית בחקיקה הקיימת". , הלשירותי המדינ
במסגרת הדיונים בוועדה המשותפת אודות הנוסח המוצע בהצעת 

 4112/99החוק, הוזכר פסק דינו המכונן של בית המשפט הנכבד, בבג"ץ 
עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית תל 

ינו עמד בית המשפט הנכבד (. בפסק ד2002) 393( 5אביב יפו, פ"ד נו)
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על מקומה המשמעותי של השפה הערבית במדינת ישראל, תוך הדגשת 
מעמד הבכורה המוקנה לשפה העברית. בין היתר, ציין הנשיא ברק כי: 

-א' לחוק1"מדינת ישראל היא מדינה 'יהודית ודמוקרטית' )ראו סעיף 
יה זה של יסוד: כבוד האדם וחירותו(. אחד הביטויים החשובים של אופ

 ."לפסק דינו( 20מדינת ישראל הוא בהיות שפתה העיקרית עברית )פס' 
 

 ". המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויותלחוק היסוד קובע כי: " 5סעיף  .13

 

 המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה א()קובע כי: " 6סעיף  .14

המדינה תפעל בתפוצות  הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל אזרחותם. )ב(

המדינה תפעל לשימור המורשת  לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני העם היהודי. )ג(

  ."התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות

 

היסוד היא לעגן באופן הצהרתי את לחוק  5בדברי ההסבר הובהר כי תכליתו של סעיף 

קיבוץ גלויות, כפי שהיא למחויבותה של המדינה כמדינת הלאום של העם היהודי, לעלייה ו

מוזכרת בהכרזה על הקמת המדינה. עיקרון זה עוגן בחקיקה ראשית בחוק השבות, 

 . 1952-, ובחוק האזרחות, התשי"ב1950-התש"י

 

י תכליתו של הסעיף היא לעגן את הקשר המיוחד , הובהר בהליך החקיקה כ6באשר לסעיף 

בין מדינת ישראל לבין העם היהודי בעולם כולו, ואת מחויבות המדינה להבטיח את שלומם 

של אזרחי המדינה ולהגן עליהם מפני פגיעה בשל יהדותם או אזרחותם. עוד הוסבר כי 

ה לבני העם היהודי תכלית הסעיף היא לעגן את מחויבות המדינה לשימור הזיקה של המדינ

ולשימור מורשתם התרבותית, וכך לבטא את היות המדינה הבית הלאומי של כל יהודי 

 העולם, ולא רק אלו המתגוררים בה. 

 

המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל לחוק היסוד קובע כי: " 7סעיף  .15

כפי שיפורט להלן, סעיף זה עבר מספר שינויים ". על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה

, בין היתר, על רקע קשיים בין הנוסח המקורי שהובא לקריאה ראשונה לבין נוסחו הסופי

בהמשך . )ב( להצעת חוק היסוד בראי הזכות לשוויון7שהתעוררו ביחס לנוסחו של סעיף 

וק לנוסחו הסופי הדברים, נעמוד על התמורות שחלו ביחס לסעיף זה בין נוסח הצעת הח

 יסוד: הלאום.-לחוק 7של סעיף 

 

הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה ולצדו ישמש הלוח לחוק היסוד קובע כי: " 8סעיף  .16

. בדברי ההסבר "הלועזי כלוח רשמי; השימוש בלוח העברי ובלוח הלועזי ייקבע בחוק

טויים התרבותיים הייחודיים של העובדה שהלוח העברי הוא אחד הבינוכח להוטעם כי 

העם היהודי ומורשתו ההיסטורית, מוצע לעגן אותו כלוח רשמי במדינה, כאשר בד בבד 

ישמש הלוח הלועזי אף הוא כלוח רשמי, לאור העובדה שהלוח הלועזי )הגרגוריאני( הוא 

 הלוח המקובל בעולם והמשמש כלוח מרכזי במדינה. 
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יום העצמאות הוא יום החג הלאומי הרשמי של המדינה.  א()וד קובע כי: "לחוק היס 9סעיף  .17

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה הם ימי זיכרון רשמיים  )ב(

שבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינה; קובע כי: " 10סעיף  ."של המדינה

ימי המנוחה בשבתם ובחגיהם; פרטים לעניין זה ייקבעו למי שאינם יהודים זכות לקיים את 

 . "בחוק

 

ש בדברי ההסבר כי מועדים אלו מעוגנים כיום בחוקים ספציפיים: ג, הוד9באשר לסעיף 

-, חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג1949-חוק יום העצמאות, התש"ט

ההצעה מבקשת לעגן מועדים  .1959-, וחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט1963

יום אלו בחקיקת יסוד לנוכח מעמדם המרכזי בזהות המדינה, ולכנות את יום העצמאות כ"

, מוסבר כי בשל חשיבותם התרבותית 10". באשר לסעיף החג הלאומי הרשמי של המדינה

והלאומית של השבת ומועדי ישראל, מוצע לעגנם בחקיקת יסוד, אשר נוסחה מבוסס על 

, הקובע כי השבת ומועדי ישראל 1948-א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח18סעיף 

הם ימי המנוחה הקבועים במדינה, אך מי שאינו יהודי זכאי לקיים את ימי המנוחה 

 . דתו במועדים של

 

יסוד זה אלא -אין לשנות חוק, קובע הוראת נוקשות, לפיה: "11הסעיף האחרון, סעיף  .18

 ". וד שהתקבל ברוב של חברי הכנסתיס-בחוק

 

 מבט היסטורי –פרקים תעשה לך חוקה -פרקים

 

 יסוד: הלאום. -עמדנו לעיל על הוראות חוק .19

 

חוק יסוד זה הצטרף אל שורת חוקי יסוד שקדמו לו בזמן, אשר נחקקו לאורך השנים וחברו  .20

. הליך כינון חוקתה הכתובה של מדינת ישראלפרקים, במסגרת -האחד אל משנהו, פרקים

על רקע נכון לה שתעשה יסוד: הלאום -חוקשל תהליך כינון הבנה נכונה ומדויקת יותר 

קשר ההיסטורי הכללי של המפעל החוקתי בישראל, אשר ראשיתו בעת ההכרזה על הה

 הקמת המדינה. 

 

מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה לפיכך נתכנסנו, אנו חברי "וכך הכל החל:  .21

ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית -הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ

ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית 

 .בארץ ישראל, היא מדינת ישראל

 

, 1948במאי  15ה, אור ליום שבת ו' אייר תש"ח, אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הליל

ידי -ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על

תפעל מועצת העם כמועצת  – 1948באוקטובר  1-האסיפה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ

המדינה  מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת העם, יהווה את הממשלה הזמנית של

 ". קרא בשם ישראליהיהודית, אשר ת
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של מגילת העצמאות בגדרו הוקמה  החלק האופרטיביהכרזה מפורסמת זו מהווה את  .22

המדינה ובמסגרתו כוננו מוסדותיה הזמניים. בצד חלק אופרטיבי זה, נכללים במגילת 

ה של מדינת ישראל. העצמאות חלקים נוספים המוקדשים לעיצוב דמותה, אופייה וזהות

העם היהודי  יו שלקורותשל מגילת העצמאות מוסב על תיאור הראשון ה חלקכך, למשל, 

זיקתו לארצו, תוך מתן דגש לאירועים המרכזיים בדורות על תיאור ולאורך ההיסטוריה 

 ;התכנסות הקונגרס הציוני ;גלי העלייה לארץ והפרחת השממה :ביניהם –האחרונים 

 .חיזקה את ההכרה בצורך בפתרון לאומי לעם היהודישהשואה מאורעות ו ;הצהרת בלפור
 

בהמשך, מעגנת מגילת העצמאות את היות מדינת ישראל ביתו הלאומי של העם היהודי,  

תהא פתוחה ותיה כמדינה ש"עקרונקווי זהותה ות תוך שהיא משרטטת לדורות הבאים א

 תרץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתלעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הא

על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות 

חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, 

נותיה חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרו

של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות 

ותפעל  1947בנובמבר  29והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 

 ".ישראל בשלמותה-להקמת האחדות הכלכלית של ארץ

 

המדינה על יסוד  יטול חלקם בבנייןלבוא ולההכרזה לבני העם הערבי קוראת לאחר מכן, 

בקריאה להתלכד סביב בתפוצות אזרחות מלאה ושווה. ההכרזה פונה גם לבני העם היהודי 

היישוב בעלייה ובבניין, ולסייע לו, כמו גם למדינות השכנות ולאומות המאוחדות, בהושטת 

 יד לשלום ובקריאה לשיתוף פעולה וסיוע הדדי.

 

הבחירות לאסיפה המכוננת לא התקיימו במועדן ת ההכרזה, וחרף חגיגיובסופו של יום,  .23

, על פי פקודת 25.1.49התקיימו רק ביום ה של מלחמת העצמאות; ואלה התמשכותעקב 

 . 1948-הבחירות לאסיפה המכוננת, תש"ט

 

, 1949-, קבעה האסיפה המכוננת את חוק המעבר, התש"ט17.2.49מיד כשהתכנסה, ביום  .24

לבית המחוקקים במדינת ישראל ייקרא 'הכנסת'. לאסיפה בו קבע כך: " 1סעיף אשר 

קיימה דיונים ישבה על המדוכה ו". הכנסת הראשונה המכוננת ייקרא 'הכנסת הראשונה'

הדו"ח של ועדת החוקה, חוק  –בקשר לחוקה )אשר קובצו בחוברת חוקת המדינה מקיפים 

עלה הכנסת הראשונה )התשי"ב((, אך לא  ומשפט בדבר חוקת המדינה והדיונים במליאת

המשפט החוקתי של אותה )להרחבה, ראו: אמנון רובינשטיין וברק מדינה  בידה לכונן

 רובינשטיין( )להלן: 2005)מהדורה שישית,  37 עקרונות יסוד –כרך א  מדינת ישראל

  (.ומדינה

כנסת הראשונה את ההחלטה , ביוזמתו של ח"כ יזהר הררי, קיבלה ה13.6.50ביום  .25

להכין הצעת חוקה למדינה. החוקה תהיה " טיל על ועדת חוקה, חוק ומשפטהמפורסמת לה

בנויה פרקים פרקים באופן שכל אחד מהם יהווה חוק יסודי בפני עצמו. הפרקים יובאו 

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

 (. החלטת הררי( )להלן: 1743, עמוד 5תש"י  הכנסת בריד)ראו: 
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-בהמשך, הוסיפה הכנסת הראשונה וחוקקה את חוק המעבר לכנסת השנייה, התשי"א .26

כל מקום בחוק שמדובר באסיפה המכוננת או לחוק זה קובעים כי: " 10-9. סעיפים 1951

כאילו המדובר בכנסת השנייה, אם בכנסת הראשונה, ייקרא מיום כינוס הכנסת השנייה, 

אין כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין. חוק זה יחול בשינויים המחוייבים לפי העניין, 

גם על המעבר לכנסת השלישית ולכל כנסת שלאחריה, כל עוד לא קיבלה הכנסת חוק אחר 

 ". בדברים הנדונים בחוק זה

 

עברת כרשות מכוננת, חוקקה כנסת ישראל שורת חוקי לאורך השנים, ומכוח סמכותה המו .27

יסוד. הראשון שבהם היה חוק יסוד: הכנסת, אשר העבודה עליו החלה בכנסת השנייה, אך 

 12 עוד נחקקו היום ועד מאזבכנסת השלישית.  1958הוא התקבל בסופו של דבר רק בשנת 

-חוק ;(1964המדינה ) יסוד: נשיא-חוק ;(1960) ישראל מקרקעייסוד: -חוק: יסוד חוקי

יסוד: -חוק ;2001והוחלף פעם נוספת בשנת  1992אשר הוחלף בשנת  (1968יסוד: הממשלה )

 ;(1980יסוד: ירושלים בירת ישראל )-חוק ;(1976יסוד: הצבא )-חוק ;(1975משק המדינה )

יסוד: כבוד האדם -חוק ;(1988חוק יסוד: מבקר המדינה ) ;(1984יסוד: השפיטה )-חוק

 ;1994שנת בוטל ונחקק מחדש ב  אשר)( 1992חוק יסוד: חופש העיסוק ) ;(1992וחירותו )

מדינת הלאום של העם היהודי  –יסוד: ישראל -ולבסוף: חוק ;(2014יסוד: משאל עם )-חוק

(2018 .) 

 

בג"ץ ה לראשונה בשאלת מעמדם של חוקי היסוד, בהשוואה לחקיקה "רגילה" התעורר .28

. באותה פרשה דן בית (ברגמןעניין )להלן:  (1969) 693( 1, כג)ברגמן נ' שר האוצר 98/69

ן, הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת תש"ל )מימו לחוק 6המשפט הנכבד בסעיף 

, וקבע כי הוא סותר את עיקרון השוויון בבחירות 1969-תשכ"טההגבלת הוצאות וביקורת(, 

יסוד: הכנסת. כתוצאה מכך, ולנוכח הוראת השריון הקבועה בחוק -לחוק 4המעוגן בסעיף 

היסוד, הבהיר בית המשפט כי החוק בטל, וכי אם תבקש הכנסת לחוקקו מחדש, עליה 

 חברי הכנסת.  61ל לעשות כן באופן שלא יסתור את עיקרון השוויון, או לחלופין, ברוב ש

 

( שב בית המשפט הנכבד וחזר על 1977)רסלר ( ו1973) קניאלבשנים שלאחר מכן, בפרשות  .29

לחוק יסוד:  4שוויון בבחירות המעוגן בסעיף עיקרון הההלכה, לפיה חקיקה הפוגעת ב

, יםקניאל נ' שר המשפט 148/73בג"ץ חברי כנסת ) 61הכנסת, נדרשת להתקבל ברוב של 

, פ"ד רסלר נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 60/77 בג"ץ ;(1973) 795( 1פ"ד כז)

(. עוד יש לציין כי חוק היסוד היחיד שזכה באותה העת למעמד נורמטיבי (1977) 556( 2לא)

הגובר על חקיקה "רגילה" )גם אם רק מבחינה פרוצדורלית ובנוגע לשיריון ברוב מסוים(, 

 הכנסת. חוק יסוד: היה 

יסוד: כבוד האדם -מעמדם הנורמטיבי של חוקי היסוד השתנה בעקבות חקיקת חוק .30

כלל חברה לביטוח בע"מ נ'  726/94בג"ץ יסוד: חופש העיסוק. בפסק הדין ב-וחירותו וחוק

 , נקבע בהקשר זה כדלקמן: (1994) 441( 5מח) שר האוצר,
 

נפל דבר ביסודות המשפט בישראל.  1992בחודש מרץ "
נתקבלו ונכנסו לתוקף שני חוקי היסוד המגדירים ומבססים 
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בממד וברמה חוקתיים זכויות יסוד של האזרח. החוק 
יסוד: כבוד האדם וחירותו, שפורסם וקיבל -האחד הוא חוק

יסוד: חופש -, והחוק האחר הוא חוק2.3.92תוקף ביום 
שני חוקי יסוד  12.3.92נס לתוקפו ביום העיסוק, אשר נכ

אלה עמדו לדיון נוסף בכנסת ישראל, כרשות מכוננת, 
נוסח מתוקן  9.3.94ובעקבותיו נחקקו ונכנסו לתוקף ביום 

יסוד: -יסוד: חופש העיסוק ותיקון מסוים בחוק-של חוק
יסוד: חופש העיסוק(. -לחוק 11כבוד האדם וחירותו )סעיף 

וקי יסוד אלה בנוסחם המתוקן. אנו נתייחס בהמשך לח
חוקי יסוד אלה חרטו עלי ספר זכויות יסוד, מאלה שעד אז 
הוכרו בהלכה הפסוקה והיו ניצבים ועומדים בתודעת 
-שיטתנו המשפטית כרכיבים בבניין היכל החוקה אשר על

פיה יתקיימו וינהגו מוסדות הארץ. באו חוקי היסוד הנ"ל 
לוב רכיבי זכויות היסוד לעולמנו והציבו, מכוח עצמם ובשי

שהיו פזורים פה ושם בפסיקתנו, את היסודות ואת 
הנדבכים להיכל חוקת ישראל. אכן, הבניין אינו שלם ולא 
שלמה המלאכה, ויש עדיין מה לכונן ומה לחוקק כדי 
שהחוקה תעמוד במלוא תפארתה ותקרין מאורה על 
מוסדות השלטון והמשפט בישראל. אולם העובדה 

ניצבת ועומדת נגד עינינו, היא של מבנה חוקתי הקיימת, ה
יציב, החוסה מתחת לאיצטלה ולכיפה של עקרונות וערכים 
המעוגנים במגילת העצמאות. הממסד השלטוני, כמו 
הקהילה המשפטית כפי שכלל הציבור, צריכים להתרגל 
למהפך שחל, לא רק בדפוסי המחשבה, אלא במבנה 

 ."המשפט בישראל
 

( 4, מט)בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי 6821/93ע"א בפסק הדין המכונן ב .31

התייחס בית המשפט למפעל החוקתי כולו. כך למשל (, בנק המזרחי)להלן: עניין  (1995) 221

 הבהיר המשנה לנשיא )כתוארו אז( ברק: 
 

הגעתי למסקנה כי הכנסת מוסמכת ליתן חוקה לישראל; "
כי בכוחה לקבוע כי הוראות החוקה הן "משוריינות" 
)בשריון מהותי או פורמאלי(. סמכות זו נתונה לכנסת 
משום שבידה נתונה, בנוסף לסמכות החקיקה הרגילה, גם 
סמכות מכוננת. ]...[ הכנסת היא בעלת סמכות מכוננת. 

חוקה לישראל. היא עשתה כן פרקים מכוחה היא העניקה 
כל אחד מחוקי היסוד הוא פרקים, על פי "החלטת הררי". 

פרק בחוקתה של מדינת ישראל. כל פרק עומד בראש 
)השווה אקצין, בספרו הנ"ל כרך הפירמידה הנורמאטיבית 

. אכן, יש למדינת ישראל חוקה. אלה הם (120א' )תשכ"ג( 
. 54-ו 50 אותקפס, המזרחיבנק עניין . )"חוקי היסוד

 .(ההדגשה נוספה ע"י הח"מ
 

עוד עמדו השופטים על כך שמלאכת כינון החוקה טרם נשלמה וכי המפעל החוקתי טרם  .32

 :בנק המזרחיבעניין  הגיע לסיומו. עמד על כך הנשיא שמגר בפסק דינו

 

חוקי היסוד עוסקים במבנה השלטון במדינה "
יסוד: -עוסקים, לאחר קבלת חוק ובסמכויותיו. חוקי היסוד
יסוד: חופש העיסוק, גם בזכויות -כבוד האדם וחירותו וחוק
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כן מקובלת עליי הגישה כי -היסוד של האדם בישראל. על
 שתנו הפרשנית, אל חוקי היסוד כאל'עלינו להתייחס, בגי

דעת שיפוטי, -' )ברק, בספרו הנ"ל, שיקול"חוקים חוקתיים"
וקתית' של מדינת ישראל, כפי ה'תכנית הח(. 520בעמ' 

שכיניתי את הגשמת רעיון החוקתיות, היא איגוד חוקי 
'כל הפרקים יחד  –היסוד לכלל מסכת כללית ואחדותית 

בדרכו  (.1743יתאגדו לחוקת המדינה' )החלטת הררי, בעמ' 
יסוד: החקיקה, ומהלך זה יעניק -אל איגוד זה יחוקק חוק

, על אתר, מעמד דסול'כל ההוראות החוקתיות שבחוק הי
מועדף ביחס לכל חקיקה אחרת ומעמד מוגן או משוריין 
מבחינת האפשרות החקיקתית לשנותן או לקצץ, בדרך 

לפסק דינו של  42)שם, פסקה  "עקיפה, בהיקף תחולתן'
 הנשיא שמגר. ההדגשה נוספה ע"י הח"מ(.

 

עליונותם בהגדרת היווה נקודת מפנה משמעותית  בנק המזרחיפסק הדין בעניין  .33

, והצביע על ביחס לחקיקה ראשית "רגילה" הנורמטיבית והמהותית של חוקי היסוד

החלק העוסק בסמכויות  –מלאכת כינון שני חלקיה הראשונים של החוקה בהתקדמות 

 אדםוהחלק העוסק בזכויות  ושלטוניות )הגם שטרם כונן חוק יסוד: החקיקה( משטריות

  יסוד: חופש העיסוק.-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-בדמותם של חוק

 

שנים, אשר במהלכן ביססה פסיקת בית  25חלפו  בנק המזרחיבעניין מאז ניתן פסק הדין 

של חוקי היסוד, ובפרט את מעמדם של חוק יסוד: כבוד הרם המשפט הנכבד את מעמדם 

 .טענות לפגיעה בזכויות המנויות בהם ל רקעע ,חירותו וחוק יסוד: חופש העיסוקהאדם ו

 

, המעגן של מדינת ישראל פרק נוסף במסכת החוקתית ,אפוא ,הלאום מהווהיסוד: -חוק .34

, לצדם של חוקי היסוד המטריאליים כמדינת הלאום של העם היהודי את חזון המדינה

היסוד ובהקשר ההיסטורי -מצוידים בהוראות חוק .המהווים את "חוקת זכויות האדם"

 הכללי שקדם לו, נפנה עתה לתיאור הליכי חקיקתו. 

 

 

 הליכי חקיקת חוק יסוד: הלאום

 

 הצעות חוק קודמות

 

יסוד: הלאום ידע לאורך העשור האחרון ניסיונות חקיקה שונים, שראשיתם עוד -חוק .35

לעמוד על הליך חקיקת חוק יסוד: הלאום, מתוך  פרק זה נבקש-תת. במסגרת 2011בשנת 

 פרספקטיבה רחבה של ניסיונות חקיקתו.

גם על -היסטוריה חקיקתית זו מלמדת על מורכבות הסוגיות מן העבר האחד; כמו  

אשר נדרשו , ארוכות של מספר כנסות, לאורך שנים אותו של הנושא על סדר יומןהימצ

ואלו תולדות חוק יסוד: מן העבר השני. לחוקקו, המכוננת -לנושא עד שעלה בידי הכנסת

 הלאום. 
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חברי רשימת דיכטר ואבי חבר הכנסת , על ידי 18-ה הונחה על שולחן הכנסת 3.8.11ביום  .36

מדינת הלאום של העם היהודי  –יסוד: ישראל -מסיעות שונות, הצעת חוק כנסת

נחיצותו של חוק יסוד: ין היתר, כי: ". בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר, ב(3541/18)פ/

ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, מקבלת משנה תוקף במיוחד בזמנים בהם יש 

המבקשים לבטל את זכותו של העם היהודי לבית לאומי בארצו, ואת ההכרה במדינת 

ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. עיגון אופייה היהודי של מדינת ישראל בחוק יסוד, 

דומה  . הצעה"יאפשר להגיע בעתיד להסכמה רחבה בכינונה של חוקה שלמה ומקיפה

(. ההצעות 4096/18אלדד )פ/ אריה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת על ידי חבר הכנסת

 . 18-במהלך תקופת כהונת הכנסת ה ולא הבשיל הללו

 

לוין יריב שקד, איילת הכנסת  על ידי חברי 19-ההונחה על שולחן הכנסת  22.7.13ביום  .37

(, 1550/19יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי )פ/-אילטוב, הצעת חוקרוברט ו

 .18-הדומה בעיקרה להצעות החוק בנושא שהונחו על שולחן הכנסת ה

 

קלדרון וחברי  רות , על ידי חברת הכנסת19-הונחה על שולחן הכנסת ה (22.7.13)יום באותו  .38

יסוד: מגילת העצמאות והמדינה היהודית והדמוקרטית -כנסת נוספים, הצעת חוק

חוק יסוד זה, מטרתו להבטיח (. בסעיף המטרה בפתח הצעת החוק נאמר כי: "1539/19)פ/

ולהגן על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, באמצעות מתן תוקף של 

בעו במגילת העצמאות, אשר מובאת כלשונה בתוספת לחוק חוק לעקרונות היסוד שנק

 . "יסוד זה

 

מדינת הלאום של  –יסוד: ישראל -, הצעת חוק19-, הונחה על שולחן הכנסת ה26.5.14ביום  .39

אלקין, הזהה להצעות החוק זאב (, שהוגשה על ידי חבר הכנסת 2502/19העם היהודי )פ/

יסוד: -הצעת חוק, הונחה על שולחן הכנסת 9.6.14ביום . בהמשך, 18-שהונחו בכנסת ה

(, הדומה בעיקרה להצעות הקודמות, 2530/19מדינת הלאום של העם היהודי )פ/ –ישראל 

 רגב. מירי אשר הוגשה ביוזמת חברת הכנסת 

 

, הונחה על שולחן הכנסת, על ידי חבר הכנסת 24.11.14להשלמת התמונה יצוין כי ביום  .40

שטרן וחברי כנסת נוספים, הצעת חוק יסוד: מדינת ישראל. בדברי ההסבר להצעה אלעזר 

לעגן בחוק יסוד בעל נוקשות את תמצית מהותה של מדינת נאמר כי מטרת החוק היא "

ישראל ואת סמליה העיקריים באופן המאזן בין היותה מדינת הלאום היהודי והיותה מדינה 

 ".דמוקרטית

 

המפורטות, אשר קדמו להליך חקיקת החוק במתכונתו הנוכחית,  הצעות החוקצילום 

 .2מש/ ןלתגובה ומסומ ףמצור
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 "עיגון חוקתי לחזון המדינה?" –דו"ח גביזון 

 

מסמך יסוד: הלאום מצויה בהשלמתו של -אבן הדרך הבאה בניסיונות לחוקק את חוק .41

 "(. הדו"ח" או "דו"ח גביזוןהמדינה" )להלן: "ההמלצות שעניינו "עיגון חוקתי של חזון 
 

במכתב ז"ל לפרופ' רות גביזון  ,ציפי לבנידאז, גב' , פנתה שרת המשפטים 12.8.13ביום  .42

". במכתבה, ביקשה שרת המשפטים מפרופ' ישראל מדינת של היסוד עקרונותשכותרתו "

באופייה של מדינת ישראל כמדינה הסדר חוקתי העוסק ל הגביזון לסייע בהכנת הצעת

מרכיבי זהותה באופן המאזן ומשלב ערכים אלה,  ]...[", אשר יעגן את יהודית ודמוקרטית

". פרופ' גביזון התבקשה להיפגש עם גורמים נוספים שעסקו בעניין הן היהודי והן הדמוקרטי

 והציעו את הצעותיהם, ולגבש את הצעתה. 

 

, מצורף לתגובה ומסומן 12.8.13ם לפרופ' גביזון, מיום המכתב מטעם שרת המשפטי צילום

 .3מש/
 

 .הדו"ח אותו התבקשה לגבש , הגישה פרופ' גביזון לשרת המשפטים את19.11.14ביום  .43

הצבעה בבשאלת חזון המדינה, בעמידה על חשיבותו ואת עיסוקו בנושא פותח דו"ח גביזון 

על האתגרים שעומדים בפניו. לאחר מכן, מוצגים הקשיים העקרוניים העומדים בפני עיגונו 

החוקתי, ולסיום, מוצעות המלצות מעשיות העולות מתוך נימוקי ההצעות והדיון סביבן. 

דו"ח גביזון בעניין "עיגון חוקתי לחזון  להלן תובא תמצית הדברים כפי שעולים מהדו"ח.

 בכתובת: המדינה", זמין

    https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_391035.pdf 

 

 חזון מדינת ישראל

 

חזון מדינת ישראל, כפי שראו אותו האבות המייסדים, הוא , גביזון על פי האמור בדו"ח .44

 ישראלבהיר וכולל שלושה מרכיבים עיקריים: א. יהודיות. ב. דמוקרטיה. ג. זכויות אדם. 

היא מדינה דמוקרטית במובן זה שהריבונות בה מוענקת לכלל אזרחי המדינה, ללא הבדל 

והיא מאפשרת ליהודים מכל  ;היא מכבדת את זכויות האדם של תושביה ;דתגזע, לאום או 

רחבי העולם, לממש את זכותם להגדרה עצמית ולעצמאות פוליטית, תרבותית ודתית. לפי 

  האמור בדו"ח, זהו הגרעין של חזון המדינה.

 

מו, פרופ' גביזון מוסיפה ומדגישה כי כוחו של החזון המפורט מצוי דווקא בעמימותו וצמצו

המעניקים לו מעמד של מתווה יסודי שבכוחו לשמש מצפן עבור רוב החברה הישראלית. 

עמימות החזון והיותו מצומצם, מובילים למחלוקות שונות על משמעותו, ולאפשרויות 

 שונות של איזון בין מרכיביו והשלכות כל אחד מהם על מימוש האחרים. 

 

ההיבט  –נפוצה, לפיה קיים מתח תמידי בין שני קטבים  שהפרופ' גביזון מצביעה על גי .45

, מדובר בטעות. החזון כולל עמדתהה של המדינה. ליהיהודי וההיבט הדמוקרטי באופי

שלושה מרכיבים שונים, כאמור, וכל אחד מהם מכיל בסיסי התייחסות שונים ויוצר 

https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_391035.pdf
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צמת של חזון לדבריה, פירוש המשמעות המצוממתחים חשובים בינו לבין האחרים. 

חירות מרבית של החברה להחליט על פרטי ההסדרים הנהוגים בה ודרכי המדינה, הוא: "

המימוש שלהם, מהותיים ומוסדיים, כל עוד מתקיימת השאיפה לכוון את ההסדרים הללו 

כך שיעלו בקנה אחד עם שלושת מרכיבי החזון. כאשר מקנים למרכיבי החזון משמעות 

פרופ' גביזון מסכמת את הפרק  ".יניהם והם אף משלימים זה את זהצרה, אין קושי ליישב ב

 העוסק בחזון המדינה באופן הבא: 
 

חזון המדינה צריך להישאר מורכב: יהודיות, דמוקרטיה, "
זכויות אדם. הרוב היהודי אינו צריך ואינו יכול לוותר על 
המרכיב של הייחוד היהודי בחזון המדינה. יותר מזה: 

במרכיב זה כחלק מחזון המדינה חשובים שימור והכרה 
לחיוניותה של המדינה, וגם ליכולתה לספק ביטחון, רווחה 
והגנה על זכויות לכל אזרחיה ותושביה. בימינו ובמקומנו 
ברור יותר מתמיד כי מדינות מתפקדות, חיוניות ויעילות 
הכרחיות על מנת לשמור על זכויות כל מי שחי בהן לחיים 

יבור החי במדינה אינטרס משותף לשמור ולשגשוג. לכל הצ
על ישראל כמדינה מתפקדת. בה בעת, בחזון מורכב, צריך 
לתת מובן צר לכל מרכיבי החזון. ישראל צריכה להקפיד על 

יהודיות, דמוקרטיה  -שמירת הליבה של כל מרכיבי החזון 
ולהציב אותה במרכז המסגרת הפוליטית  -וזכויות אדם 

יא אינה מחויבת לפרשנות קבועה המשותפת במדינה. אך ה
 "של השלכות ליבה זו על חיי המעשה הפוליטיים־מדיניים

 .(25)דו"ח גביזון, עמוד 
 

למשמעות החזון בחיי המעשה ולפרשנותו, תוך באריכות פרופ' גביזון נדרשה בד בבד,  .46

לא כל מחלוקת  בהירה כיהפרופ' גביזון סיים. בין היתר, עמידה על מספר עקרונות בסי

פרשנית באשר למרכיבי החזון מחייבת הכרעה, ולעתים מוטב להימנע מהכרעה כזאת. מן 

העבר השני, לעתים יש צורך בהכרעה, ואז נדרשת המדינה לקבוע הסדרים מסוימים. לרוב, 

הסדרים אפוא מוטב לאמץ הסדרים אלו אינם סותרים את החזון ואינם מתחייבים ממנו. 

ם וכאלו הנשענים על הסכמות חברתיות, חלף הסדרים נוקשים יותר, גמישים, מקומיי

 שעיקרם כפייה ואכיפה משפטית. 

 

מי יכריע  –לגישתה, כאשר מתעורר צורך בהכרעות וקביעת הסדרים, השאלה המוסדית 

עדיף שהחלטות תתקבלנה בשיח וכיצד, הופכת לשאלה קריטית בחשיבותה. במצב כזה, "

מה המשפטית. אם ההסדר מחייב הכרעה משפטית, עדיף שייעשה חברתי וציבורי, ולא בר

בידי המחוקק, בהליך של משא ומתן ופשרה, ולא יוכרע על ידי בתי המשפט במסגרת של 

 ". שיח זכויות

 

 

חשוב גם לעמוד מאחורי עיקרי החזון ולאכוף מן העבר השני, פרופ' גביזון מבהירה כי: "

אי ובלתי תלוי, המפרש את החוק גם בניגוד אותם במקרים מתאימים. בית משפט עצמ

להעדפת השלטון, הוא מרכיב חשוב בשמירה על חזון המדינה. רצוי שיתקיים דיאלוג מתמיד 
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בין פרשני החזון, ושלא יינתן לגוף או למוסד מונופולין או סמכות של ״מילה אחרונה״ 

 ".בקביעות כאלה

 

 העיגון החוקתי של החזון

 

הדו"ח מצביע על כך שבניגוד לגישה ששלטה בשנותיה הראשונות של המדינה, שהובילה  .47

משפטי מחייב למגילת העצמאות, להימנעות מחקיקת חוקה שלמה לאלתר וממתן מעמד 

-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-חוק –חקיקת שני חוקי היסוד העוסקים בזכויות האדם 

ון להשלמת המהלך החוקתי. במסגרת זו הוצעו עודדה את הניסי –יסוד: חופש העיסוק 

הצעות חוקה שונות, המשקפות מגוון גישות חוקתיות ורעיוניות. הצעות החוק שהונחו על 

יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, והצעת -הצעת חוק – 18-שולחן הכנסת ה

 את ייחודיסוד: מגילת העצמאות והמדינה היהודית והדמוקרטית, נועדו להדגיש -חוק

 היהודי של המדינה ולחזק את העמידה על חזון המדינה. ההיבט

 

פרופ' גביזון עומדת על כך שתהליכים חברתיים, מדיניים ותרבותיים שונים, וביניהם אף  .48

אתגרים העומדים בפני חזון המדינה, וביניהם את ה, חידדו 1992-חקיקת חוקי היסוד ב

עומדת פרופ' גביזון שחיקה במרכיב היהודיות בחזון המדינה. למרות המגמה המתוארת, 

דעות שונות באשר לשאלה האם עיגון חוקתי של החזון הוא הדרך הראויה  נןישעל כך ש

וקתי של חזון הדו"ח שורת טעמים נגד עיגון חבתוך כך מונה להתמודד עם אתגרים אלו. 

 המדינה. 

 

 החקיקה. באופיין משפטיות שאלות אינן חזון של שאלותהדעה לפיה  הוצגה, תחילה

 לשאלות המדינה בחזון והחברתיות הערכיות, המוסריות השאלות את להפוך מבקשת

חקיקת יסוד בענייני חזון מחדדת  ;מתאים שיפוטי מוסד בפני להביאן שניתן, משפטיות

מחלוקות שניתן היה להימנע מהן. החקיקה המפורשת מצמצמת את "מרחב הגמישות" 

 כהכרעה ונתפסת, שמאפשר בירור ופתרון בעיות מעשיות, מבלי "לקרוע את החבל"

 עוד. יותר ועמומה רכה בצורה מנוסחים וןהחז עקרונות כאשר פתוחות שנותרות בסוגיות

סה לפיה מרכיבי החזון סותרים מחזקת את התפי חזוןה את שיעגןחקיקת חוק  כי הוטעם

להשפעה  ווביל, יקייתכן שעצם תהליך הדיון על החוק וחקיקת החוכי  ,עוד צויןזה. את זה 

חתירה לשינוי המצב הקיים ויצירת תחושת איום בקרב מי שחוששים  –שלילית על הציבור 

עיגון חוקתי צריך להיעשות ב"רגע מכונן" ולא בשגרה  כן נטען, כי .שהשינוי יהיה לרעתם

חוק חזון לא יחזק את תומכי חזון המדינה ויקרין וכי  ,של פוליטיקה רגילה ומחלוקות עזות

יגביר את המחלוקת בציבור ויחדד את הטענות  –עמידה נחושה מאחוריו, אלא להפך 

יכולים להישען רק על החוק או וחינוך אינם  ערכי דיוןעוד הוסבר כי . נגד ישראל ,מבחוץ

 על כוחה של המדינה, אלא חייבים להיעשות כחלק ממערכות תרבותיות וקהילתיות. 

 

יש להימנע מעיגון החזון בטקסט חוקתי, ובפרט שלמרות ההבהרה בצד האמור לעיל, ו .49

המלצות קונקרטיות פרופ' גביזון שורת הציגה המרכיב היהודי בחזון המדינה, ביחס לעיגון 

חוקתי העיגון כך שה, יש לפעול עמדתה. ל: הלאוםיסוד-יוחלט על חקיקת חוקבו למקרה ש
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לנהל את השיח על ההצעה זאת ובכלל את מטרתו, הגשים ליצליח נפרד של חזון המדינה ה

במסגרת רחבה ולעשות מאמץ להגיע לנוסח שמירב מגזרי הציבור יוכל להשלים עמו; יש 

אינו מהווה מקור עצמאי של זכויות חוק היסוד ים "רכים" ולהבהיר כי להעדיף נוסח

בחזון יש לכלול את העקרונות הבאים: ישראל היא מדינה שבה מממשים היהודים וחובות; 

היא דמוקרטיה, שבה הריבונות מסורה לכלל אזרחי  ;את זכותם לעצמאות במולדתם

היא מחויבת לכבד את זכויות  ;ויוןהמדינה ללא הבדלי דת או לאום, על בסיס חירות ושו

החקיקה לא תהיה חלק מחוקי היסוד העוסקים בזכויות אדם, ולא ; האדם של תושביה

יש לקבל בהליכים חגיגיים, יסוד הלאום -; וכי את חוקנכון לצרף לחוק כזה פסקת הגבלה

 וברוב שאינו פחות מהרוב הנדרש לשינויו בעתיד. 

 

, תוך יסוד: הלאום-, חודשו התהליכים לחקיקתו של חוקחר מכןשנתיים וחצי לא .50

ודרך ניתוחו הונחו על שולחן הכנסת, והיוו מצע לדיונים שקיימו של הדו"ח שמסקנותיו 

 .חברי הכנסת בנושא

 

 הליך החקיקה של חוק היסוד במתכונתו הנוכחית

 

מדינת  –יסוד: ישראל -לדיון מוקדם הצעת חוק 20-ההונחה על שולחן הכנסת  10.5.17ביום  .51

הוגשה כהצעת חוק פרטית בידי , אשר "(הצעת החוק)להלן: " הלאום של העם היהודי

כתב, בין השאר, נבדברי ההסבר להצעת חוק היסוד, . מסיעות שונות חברי כנסת קבוצת

 כך:
 

יסוד זה היא להגן בחקיקת יסוד על -מטרתו של חוק"
דינתו של העם היהודי בשוויון מעמד מעמדה של ישראל כמ

להגנה שמעניקה חקיקת היסוד בישראל לזכויות האדם 
ולאופייה הדמוקרטי של המדינה. יהיה בכך כדי להשלים 
בחקיקת היסוד של ישראל את השילוב הערכי המאפיין את 
דרכה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח 

 העקרונות של הכרזת העצמאות.
אל היא מדינה דמוקרטית המחויבת לזכויות מדינת ישר

האדם והאזרח. בד בבד יש למדינת ישראל ייעוד ייחודי 
כמדינת הלאום של העם היהודי. היטיב לבטא זאת נשיא 
בית המשפט העליון שמעון אגרנט בדברים הבאים: "לא 

וכך מלמדים ברורות הדברים  –יכול להיות ספק בדבר 
כי לא זו  –ת המדינה שהוצהרו בשעתו בהכרזה על הקמ

בלבד שישראל היא מדינה ריבונית, עצמאית, השוחרת 
חופש ומאופיינת על ידי משטר של שלטון העם, אלא גם 
שהיא הוקמה "כמדינה יהודית בארץ ישראל", כי האקט של 
הקמתה נעשה בראש וראשונה בתוקף "זכותו הטבעית 
וההיסטורית של העם היהודי לחיות ככל עם ועם עומד 

רשות עצמו במדינתו הריבונית, וכי היה בו באקט זה ב
]זו היא[  משום הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל"....

עובדת יסוד קונסטיטוציונית אשר חלילה לה לרשות 
כלשהי של המדינה... להתכחש אליה בבואה להפעיל 
סמכות מסמכויותיה. שאם לא תאמר כן... פירוש הדבר 
יהיה סתירה מוחלטת להיסטוריה של העם היהודי 
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ירדור נ יו"ר ועדת הבחירות  יעקב 1/65ולכיסופיו..." )בג"צ 
((. מאז 1965) 385, 365(, 3פ"ד יט) השישית, המרכזית לכנסת

שנאמרו דברים אלו עיגנה הכנסת את ההגנה על זכויות 
האדם ועל הדמוקרטיה הישראלית בחקיקת יסוד. לפיכך, 

היסוד בישראל יעגן גם את -אך מתבקש כי מפעל חוקי
 ."ערכיה של ישראל כמדינתו של העם היהודי במעמד זהה

 

(, כפי שאושרה 1989/20מדינת הלאום של העם היהודי )פ/ –הצעת חוק יסוד: ישראל צילום 

 .4מש/בדיון המוקדם, מצורף ומסומן 

 

ברוב , בקריאה טרומית הצעההאישרה מליאת הכנסת את , בהצעת החוק עם תום הדיון .52

חוקה, חוק העדת ולדיון בוהוחלט להעביר את ההצעה בדיון מתנגדים.  41-תומכים ו 58של 

 ומשפט. 

 

יואב קיש  חבר הכנסתהתקיים דיון בוועדת הכנסת, בעקבות בקשה של  12.7.17ביום  .53

להעביר את הדיון בהצעת החוק לוועדה משותפת שתורכב מחברי ועדת הכנסת וחברי ועדת 

. בתום הדיון הצביעו רוב )ב( לתקנון הכנסת110, זאת בהתאם לסעיף חוקה, חוק ומשפטה

חברים, מהם  16-חברי הוועדה בעד העברת ההצעה לוועדה משותפת כאמור, שתורכב מ

 אמיר אוחנה.  חבר הכנסתמהאופוזיציה, ובראשותו של  שבעהמהקואליציה ותשעה 

 

חוקה, חוק ומשפט היצוין, כי פרוטוקולי הדיון בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת 

"( נפרשים על פני מאות רבות של עמודים. לפיכך, בתיאור הליך ועדה המשותפתהו)להלן: "

החקיקה שבנדון, נעמוד בקצרה על עיקרי הסוגיות שעלו במהלך הדיונים, תוך התייחסות 

לסוגיות שעלו בעתירות שבכותרת. קישור לפרוטוקולי הוועדה המשותפת ניתן למצוא 

 בכתובת הבאה:
 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&l

awitemid=565913 

 

בוועדה  בהצעת החוק בהכנה לקריאה ראשונה הדיון הראשוןהתקיים  26.7.17ביום  .54

יו"ר  עמד בפתח הישיבה .חברי כנסת נוספיםשרים ו, , בהשתתפות חברי הוועדההמשותפת

 תכלית שבבסיס הצעת החוק: לע הוועדה המשותפת

 
ותעודת זהות  –מדינת ישראל מתקרבת לשנתה השבעים "
 אין. 'בשביל לרחוץ מעל גופנו ונשמתנו את אבק הגלות, –

את עקבות הסבילות בת שנות אלפיים' אמר ז'בוטינסקי, 
'נזדקק לזמן ולמים רבים'. ]...[  מטרתה של הועדה הזו, 

להוציא תחת  –שתייחד עצמה לעיסוק בנושא זה בלבד 
ידיה מסמך מכונן, שיקבע מי היא ומה היא מדינת ישראל, 
מה אופייה ומה טיבה, ולאורו תפעלנה רשויות המדינה 

  ."ומוסדותיה
 : צייןיו"ר הוועדה המשותפת הוסיף ו

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=565913
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=565913
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יש בה ולעולם יהיו בה מיעוטים כבכל מדינת לאום, ובין "
היתר גם מיעוטים שקשרו את גורלם בגורלה של מדינת 
ישראל בברית אחים לחיים ולמוות דוגמת המיעוט הדרוזי, 
שרק לאחרונה איבדנו שניים מבנינו בני המיעוט הדרוזי, 

והאיל סיתאווי, שהגנו בגופם על מדינת אחיי כמיל שנאן 
ישראל ושלום תושביה ושילמו על כך בחייהם, יהי זכרם 

וזכויות האדם תישמרנה לכולם באופן מלא, גם אם  ברוך.
אך זכויות  –הדבר מאתגר ודורש ויתורים מצד הרוב 

לאומיות בארץ ישראל יש לעם היהודי, ולו בלבד. זאת, 
מתה של המדינה: 'מתוקף ממש כפי שנאמר בהכרזה על הק

לפרוטוקול  6-5)עמודים  ."זכותנו הטבעית וההיסטורית'
ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, 

 (.26.7.17, מיום חוק ומשפט

 

יסוד: הלאום כתהליך -שרת המשפטים דאז, חברת הכנסת איילת שקד, הציגה את חוק

גם תהליך שמשלים את -קודמים, כמוהמשטריים ההמשלים את חקיקתם של חוקי היסוד 

יסוד: חופש העיסוק. מנגד, עמדו -יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-תהליך חקיקת של חוק

דר עחלק מחברי הכנסת על הסתייגותם מן הנוסח של הצעת החוק, בעיקר על רקע ה

הכנסת יצחק  התייחסות לזכות לשוויון )ראו לדוגמה את דברי יו"ר האופוזיציה דאז, חבר

  ((.24-25(, וכן את דברי חברת הכנסת ציפי ליבני )עמ' 17הרצוג )עמ' 

 

בוועדה המשותפת, בהשתתפות משפטנים, אקדמאים התקיים הדיון השני  18.9.17ביום  .55

דו"ח מסקנות הבעסק בראשיתו הדיון  אזרחיים שונים העוסקים בנושא. ונציגי ארגונים

ובשאלת ההצדקה לעצם עיגון חזון המדינה כמדינה יהודית בחוק יסוד  זוןשכתבה פרופ' גבי

עמדות אחרות התומכות בחקיקת חוק היסוד  .(7-5)ראו דבריה של פרופ' גביזון בעמודים 

עמ' ידי פרופ' יעקובסון )-לפרוטוקול( ועל 9-8ידי פרופ' ספיר )עמודים -הוצגו, בין היתר, על

עו דעות נוספות המתנגדות למהלך על רקע היעדר לפרוטוקול(; ומנגד נשמ 25-24

 לפרוטוקול(.  28ההתייחסות לזכות לשוויון )וראו, למשל עמדתו של פרופ' קרמניצר בעמ' 

 

, אשר התמקד במשפט השוואתי וביחס בוועדה הדיון השלישיהתקיים  26.9.17ביום  .56

נציג ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד  למיעוטים במדינות אחרות בעולם. בדיון השתתפו

  אנשי אקדמיה וארגונים אזרחיים שונים.  דן מרידור, המשפטים, שר המשפטים לשעבר

 

המעגנים את סמלי בוועדה, אשר התמקד בסעיפים  הדיון הרביעיהתקיים  23.10.17ביום  .57

גור ד"ר וועדה, עו"ד הצעת החוק. בפתח ישיבת הוועדה, הבהיר היועץ המשפטי לבהמדינה 

 בליי, כי הישיבה עתידה לעסוק: 
 

בכמה מהסעיפים שעוסקים בהיבטים הסמליים יותר של "
אופייה של ישראל כמדינת לאום של העם היהודי. נעבור 
על הסעיפים שעוסקים במאפיינים השונים של ההיבט 
הסמלי הזה: דגל וסמל, המנון, בירה, לוח שנה, יום 

 ון וכו'.העצמאות, ימי זיכר
הדברים האלה, כמו שגם כתבנו במסמך ההכנה, הם יחסית 
בקונצנזוס רחב, גם מבחינת כתיבה של מלומדים, גם 
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מבחינת פסיקה של בית המשפט לגבי העובדה שהם 
מהווים מרכיב משמעותי באופי הלאומי של המדינה 
כמדינה יהודית. אבל כמובן שיש משמעות גם לדברים 

רגילה, כשמעלים אותם לרמה של  שמעוגנים היום בחקיקה
ההצעה היא  –יסוד, זה גם מקשה על השינוי שלהם -חוק

ומעבר לזה, זה יכול להיות  –יסוד ומשוריין -שזה יהיה חוק
בסיס להטלת חובות, פעולה על הרשות המבצעת. זה יכול 
לעתים גם להוביל לשינוי במצב הנורמטיבי. לכן גם סעיפים 

הם, צריך לשים לב לנוסח שנראים חגיגיים באופי של
שלהם ולתת את הדעת להיבטים האופרטיביים שיכולים 
להיגזר מהם או למשמעויות שיכולות להיות להם ולשקול 
בזהירות גם את הנוסח שלהם ואם כדאי או לא כדאי 

 יסוד.-להכניס לחוק
ברור  –נקודה כללית נוספת, שגם אליה התייחסנו 

רשת של הלאום של שהסמלים הללו מבוססים כולם על מו
העם היהודי, ההיסטוריה, התרבות היהודית וכן הלאה, 
ונבחרו בשביל להדגיש את הייחוד היהודי של המדינה. זה 
מקובל בהרבה מדינות לאום, אבל זה כן יכול ליצור 
בסיטואציות מסוימות תחושות של קושי או ניכור מצד 

 ."האזרחים הלוא יהודיים של המדינה
 

דונה אף והדגל, נ , הסמלההמנון –במסגרת הדיון בסעיפים המעגנים את סמלי המדינה  

היועץ האם מבחינה משפטית ראוי לעגן סעיפים אלו בחוק היסוד. על כך השיב השאלה 

 : יכהמשפטי של הוועדה 
 

ההכרעה היא הכרעה ערכית, היא לא הכרעה משפטית. "
של הוועדה, שהתקיימו כמו שגם עלה בדיונים הקודמים 

במהלך הפגרה, בהחלט יש מדינות אחרות שהן מדינות 
לאום, שבהן יש הדגשה של סמלים של הלאום הדומיננטי 
במדינה. כעניין משפטי אני לא חושב שאפשר להגיד שיש 
מניעה לעשות דבר מהסוג הזה. אני חושב שזה עניין ערכי, 

שת את ובדיוק תפקידה של הכנסת כרשות מכוננת, שמגב
חוקי היסוד, לעסוק באני מאמין של המדינה. כמו שאמרתי 
קודם, לגבי האפשרות לתת ביטויים סמליים כאלה 
ואחרים, זה גם להחלטתה של הוועדה. ודאי אני לא יכול 
להגיד כעניין משפטי שאני רואה קושי בעניין הזה. זה 
בהחלט עניין ערכי, ואפשר להתווכח על אופייה של 

המקום של הכנסת בדיוק לעסוק בעניין הזה, המדינה, וזה 
להגדיר את תעודת הזהות של המדינה, של הדרג הנבחר 
בעניין הזה. אני לא רואה שכעניין משפטי זה משהו שאני 
יכול להגיד שיש איזה מניעה לקדם אותו או מניעה לעשות 
את זה. בסופו של דבר מדינת ישראל עוד מהכרזת 

ת הלאום של העם היהודי. העצמאות והלאה הוקמה כמדינ
זה משהו שאני חושב שמשקף משהו יותר רחב, אבל כמובן 
הכנסת רשאית לשנות את זה כך או אחרת, לעשות שינוי 

". בדברים האלה, בהתאם להחלטה של הגורם הנבחר
לפרוטוקול ישיבת הוועדה המשותפת, מיום  13)עמוד 

23.10.17.) 
 



22 
 

בשים ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל. זאת, קובע כי באותה ישיבה נדון גם הסעיף ש

בסופו חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל המעגן זאת במפורש. סעיף מקביל בקיומו של ל לב

 ללא הכרעות מעשיות.  םהסתיי 23.10.17של יום, הדיון ביום 

 

בוועדה המשותפת,  הדיון החמישיהתקיים  ,30.10.17ביום לאחר מכן שבוע ימים  .58

בהשתתפות חברי הוועדה וחברי כנסת נוספים, נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד 

הדיון עסק בסעיפים העוסקים במעמד לוח המשפטים ונציגי ארגונים אזרחיים שונים. 

השנה העברי, במעמד חגי ישראל, יום העצמאות וימי הזיכרון, ובימי המנוחה והשבתון. 

  גם נוסח הסעיף העוסק בקשר עם העם היהודי בתפוצות. במסגרת הדיון נדון

 

בוועדה המשותפת, בהשתתפות חברי הוועדה וחברי  הדיון השישיהתקיים  13.11.17ביום  .59

דיון ה, נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה ונציגי ארגונים אזרחיים שונים. אחרים כנסת נוספים

, והשלכותיו ,קשר עם העם היהודי בתפוצותבנוסח הסעיף העוסק בהתמקד לכל אורכו 

  .ובסופו אף שונה נוסח הסעיף מהצעת החוק המקורית

 

בוועדה המשותפת, בהשתתפות חברי הוועדה וחברי  הדיון השביעיהתקיים  27.11.17ביום  .60

כנסת, נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ורשות האוכלוסין במשרד הפנים, 

קשר מעגן את ההבהמשך השיח אודות הסעיף עסק הדיון י ארגונים אזרחיים שונים. ונציג

 עם העם היהודי בתפוצות, והזיקה בינו לבין חוק השבות. 

 

מסמך הרקע שהוכן לקראת לאחר מכן, עברה הוועדה לדון בסעיף העוסק במעמד השפה. 

מעמד השפה במדינת הדיון בוועדה, סוקר בקצרה את הרקע הנורמטיבי הנוגע לסוגיית 

 :כדלקמןבו, , ובתוך כך נכתב ישראל

 

המוצע מבקש לקבוע את השפה העברית כשפת  5סעיף "
המדינה, ולצדה להעניק לערבית מעמד מיוחד במדינה. 
קביעת השפה העברית כשפת המדינה נותנת ביטוי 
למרכזיות של השפה באופייה של ישראל כמדינה הלאום 
של העם היהודי, ובחשיבות המיוחסת לתחיית הלשון 

ד מרכזיות השפה העברית במפעל הציוני מתחילתו. לצ
העברית, מוצע כאמור לעגן בחוק היסוד גם את המעמד 
המיוחד שניתן לשפה הערבית. בכך הצעת החוק מבקשת 
לשקף את המצב הקיים, ואף הרצוי, לדעת המציעים, של 
שתי השפות כיום במדינת ישראל. המצב החוקי בעניין זה 
הוא שריד של ההסדר המשפטי מתקופת המנדט. בתקופה 

עד  1922טורית, דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, המנד
קבע שלוש שפות רשמיות שוות מעמד לעניין  ,1947

פרסומים של המדינה, ושימוש בשפות בממשלה ובבית 
המשפט: אנגלית, ערבית ועברית )כאשר האחרונות חלות 

 ]...[באזורים שייקבעו(. 
 

לפקודת סדרי  11דבר חקיקה זה נותר בתוקף מכוח סעיף 
שהחיל את החקיקה  1948-השלטון והמשפט, התש"ח
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המנדטורית, ככל שאין בו משום סתירה לחקיקה של מדינת 
ישראל, ובכפוף לשינויים הנובעים מהקמת המדינה. עם 

השלטון והמשפט ביטל את  ילפקודת סדר ()ב15זאת, סעיף 
המעמד של השפה האנגלית כשפה רשמית. למרות ההפניה 

לדבר המלך במועצה  82בסימן  לשפה העברית והערבית
כשפות רשמית, בשורה של חוקים וכן הפרקטיקה הקיימת 
במדינה בתחומים רבים משקפת עדיפות ברורה לשפה 
העברית. בכלל זה ההליכים בבתי המשפט מתנהלים 

לחוק  140בעברית )ביטוי לכך ניתן לראות למשל בסעיף 
בע כי הקו 1982-סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב

'הוברר לבית המשפט שהנאשם אינו יודע עברית, ימנה לו 
מתרגם או יתרגם לו בעצמו'(; חוק לשכת עורכי הדין, 

קובע כתנאי לרישום מתמחה שלא למד  1961-התשכ"א
במוסד אקדמי ישראלי "שהוכיח ידיעה מספיקה בשפה 

 1952-(; וחוק האזרחות, התשי"ב3)-(ו2)26העברית" )סעיף 
מה -להתאזרחות של בגיר כי הוא "יודע ידיעתקובע כתנאי 

((. שאלת מעמדה של 5)))א5את השפה העברית" )סעיף 
השפה הערבית עלתה גם בפסיקתו של בית המשפט 

 העליון. 
 

בעשורים האחרונים בעניין זה  בפסק דין המשמעותי ביותר
לצד )שעסק בשאלת החובה להשתמש בשפה הערבית 

קבע בית  1מעורבות,בערים  בשילוט (השפה העברית
המשפט כי יש להבטיח כיתוב שווה בערבית על שילוט 

מיעוט ערבי משמעותי, וזאת בין  עירוני בערים שיש בהן
לדבר המלך במועצה,  82היתר בהסתמך על הוראות סעיף 

בני המיעוט הערבי לכבוד ולשוויון.  וכן על יסוד זכויות
השפה בפסק הדין בית המשפט עמד על מקומה החשוב של 

במדינה, אך חזר בית המשפט והדגיש את מעמד  הערבית
 הבכורה המוקנה לשפה העברית. כך, ציין הנשיא ברק כי

ראו סעיף )"מדינת ישראל היא מדינה 'יהודית ודמוקרטית' 
הביטויים  . אחד(יסוד: כבוד האדם וחירותו-א' לחוק1

החשובים של אופיה זה של מדינת ישראל הוא בהיות 
. לצד זאת, (דינו לפסק 20פס' )ית עברית" שפתה העיקר

עמד הנשיא ברק על המעמד המיוחד המוקנה לשפה 
הייחוד של השפה הערבית ' הערבית בישראל והסביר כי:

 הוא כפול: ראשית, הערבית היא שפתו של המיעוט הגדול
ביותר בישראל, החי בישראל מימים ימימה. זוהי שפה 

ריים ודתיים של היסטו הקשורה למאפיינים תרבותיים
-קבוצת המיעוט הערבית בישראל. ... הרצון להבטיח דו

קיום בכבוד של צאצאיו של אברהם אבינו, תוך סובלנות 
בשילוט  הדדית ושוויון, מצדיק הכרה בשפה הערבית

 %6בין )באותן ערים בהן ישנו מיעוט ערבי ניכר  -העירוני 
...  בצד אחותה הבכירה, העברית - (הימהאוכלוסי %19-ל

 שנית, הערבית הינה שפה רשמית בישראל ... רבות הן
בצד  -השפות אותן מדברים הישראליים, אך רק ערבית 

לערבית ניתן איפוא  היא שפה רשמית בישראל. -העברית 
 ."'(לפסק דינו 25פס' )מעמד מיוחד בישראל" 

                                                           
, עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית תל אביב יפו 4112/99בג"ץ הכוונה לפסק הדין ב 1

 (.2002) 393( 5נו) פ"ד
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, מצורף לתגובה מטעם המשיבים ומסומן 27.11.17מסמך ההכנה לדיון בוועדה ביום צילום 

 .6מש/

 
השופט  כבודלפסק דינו של עוד הפנו נציגי הייעוץ המשפטי לכנסת, במסגרת מסמך ההכנה,  .61

נאשף ואיל ושות' נ' הרשות הממשלתית למים  4926/08ארו אז( רובינשטיין בע"א ו)כת

אודות על אשר עסק בחובה לפרסם  (נאשף)להלן: עניין  (9.10.13 נבו,ורסם ב)פ ולביוב

לסיכום, נאמר כי על הוועדה לתת . הכוונה לקבוע היטל הפקת מים בעיתונות הערבית

דעתה לשאלה האם יש מקום לקבוע עתה במפורש בחוק היסוד את המעמד העדיף של 

  .פה הערביתאיזה מעמד יש להקנות לש ,כןש ככלו ,השפה העברית

 

: האחת, לעיגון מעמדה של השפה הערבית בפני הוועדה שתי הצעותבתוך כך, הובאו 

לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה, קובעת כי: "ומעניקה לשפה הערבית מעמד מיוחד, 

". השנייה, מעניקה לדובריה זכות נגישות לשונית לשירותי המדינה; הכול כפי שייקבע בחוק

ערבית היא של שפה רשמית, או שפה רשמית שנייה, וקובעת כי: " לשפה הערבית מעמד

שפה רשמית / שפה רשמית שנייה; הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים 

 ".או בפניהם תהיה בחוק או על פיו

 

חברי הוועדה וחברי הכנסת שהשתתפו בדיון העלו שאלות שונות בנוגע להשפעתו של סעיף  .62

המוצע על השימוש בשפה בפועל, וחלקם אף הביעו את הסתייגותם מעיגון מעמד  החוק

חברת הכנסת השפה באופן שייצור מעמד שונה לשפה העברית ולשפה הערבית. כך למשל, 

 גרמן, הביעה את הסתייגותה מחקיקת סעיף השפה:  יעל

 

כל דבר שפוגע כמו למשל כל הנוסח הזה של הלשון הוא "
מיותר, הוא מכניס רעש, הוא מכניס התנגדות. הוא מפר 
את הקונצנזוס שיש סביב החוק הזה בקרב המפלגות 
הציוניות. למה? בשביל מה אנחנו זקוקים לזה? בוא נשב 
על מה שמאחד אותנו ועל מה שאנחנו מסכימים. בוא נוריד 

ת. כל הנושא הזה של הלשון מיותר. את חילוקי הדעו
קראתי את המאמרים גם של בקשי וגם של יעקבסון, ואני 
מבינה שאם באמת ניכנס לעניין פילוסופי וגם אולי נעשה 
השוואות עם מדינות אחרות, אנחנו בהחלט יכולים למצוא 
את אחד הנוסחים. אבל אני רוצה לדבר עכשיו על ריאל 

מה שנבון, על מה שחכם. פוליטיק; אני רוצה לדבר על 
מבחינתי גם מה שצודק לא משפטית. לא חכם ולא צודק 
לפגוע במיעוט הערבי שהשפה שלו היא חלק מהגאווה 

 . (27.11.17לפרוטוקול הוועדה מיום  36)עמוד  "שלו
 

 ג'בארין: חבר הכנסת יוסףגם הסתייגות דומה הביע 

 

 כאן בכנסת, לפני תקופה קצרה, ציינו את יום השפה"
הערבית. ודיברנו לגבי חשיבותה של שפה זו. ודרך אגב, 
דיברנו על חשיבותה של שפה זו לא רק לגבי הערבים 



25 
 

הפלסטינים אזרחי המדינה, אלא גם ליהודים. בחברה 
היהודית, ישנה קבוצה גדולה שמבחינתם השפה הערבית 
היא גם שפת אם, או לכל הפחות השפה אותם הם מדברים 

תביא כרגע את ההצעה הזו בכדי  בבית. לכן, שהוועדה
לפגוע במעמד ממנו נהנתה השפה הערבית עד עכשיו, כמו 
שגם שמענו מהמומחה המשפטי לפני כן, זהו תקדים. לא 
קרה בשום מדינה בעולם שביטלו מעמד רשמי של שפה 
בתוכה. זה לא קרה. ועל כן, הוועדה היא תקדימית כרגע, 

גיעה במיעוטים לא בהישגים, אלא בפגיעה באזרחיה ובפ
בתוכה. ועל כן, זה מחזיר אותי למה שאמר למיטב זכרוני 
פרופ' קרמניצר, בתחילת הדיונים לגבי חוק הלאום, 

ואפילו  –כשאמר שמטרתו העיקרית של חוק זה היא לפגוע 
 .(47-46" )שם, עמודים את החברה הערבית –אמר להשפיל 

 

, חבר הכנסת וחברי כנסת אחרים המובאות לעיל גרמן וג'בארין בניגוד לדעות חברי הכנסת .63

 הביע את תמיכתו בגרסה השנייה המוצעת: סלומינסקיניסן 

 

מאחר שאנחנו מדברים על חוק הלאום זה צריך לבוא לידי "
ביטוי. אם לא תכתוב שום דבר על השפה הערבית זאת 
תהיה פגיעה יותר גדולה כי אתה מתעלם ממנה לגמרי. אז 

ה שיהיה כתוב "שפה רשמית שנייה" זה מכובד מאוד. אני ז
גם משאיר את הכבוד שכל הזמן דיברו עליו בעניין 
"רשמית", ומצד שני כמו שבית המשפט אמר דבר לפי תומו, 
וכך הוא מממש את זה לגבי בתי המשפט שזאת השפה 
הרשמית העיקרית, והשפה הערבית היא השפה השנייה. 

סח: "העברית היא שפת המדינה לכן אני אחזור על הנו
הרשמית העיקרית, והערבית היא השפה הרשמית השנייה". 

 (.58" )שם, עמוד זה מקובל ועונה על הכול
 

חוקות של מדינות,  170-במסגרת הדיון, עמד ד"ר ויניצקי על כך שעניין השפה הוזכר בכ .64

מית, שפת המדינה או השפה מעגנות את השפה כשפה רש 146כאשר מתוכן,  ,190מתוך 

בגין מנחם הלאומית. עוד הזכיר ד"ר ויניצקי את הצעת החוקה של חברי הכנסת בדר, 

 כי: 59, בה נקבע בסעיף 1949שנת כץ משמואל ו
 

"לשון מדינת ישראל היא הלשון העברית. תובטח  
פה ובכתב בבית -האפשרות להשתמש בלשון הערבית בעל

הרשות המבצעת והפקידות הנבחרים ובבית המשפט, לפני 
הממשלתית בתוך השימוש בזכויות האזרח ובתוך קיום 

  (.55עמוד שם, ) חובות האזרח"
 

 מן העבר השני, פרופ' יעקובסון השמיע דעה שונה: 
 

הוויכוח האמתי כאן הוא לא על מעמד השפה העברית, "
אלא האם ראוי לפגוע באופן סמלי. אני מדגיש שמדובר 

 אבל יש כאן בהצעה המוגשת לנו פגיעהבפגיעה סמלית, 
הפסיקה של בית ]...[ סמלית במעמד השפה הערבית. 

משמעית לשפה -המשפט העליון מעניקה בכורה חד
העברית, וקושרת את הבכורה הזאת בהיותה של ישראל 
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אז כדאי לקרוא מה ]...[  מדינה יהודית. זה נאמר במפורש.
פסק דין  אומרת באותוהח"מ[  –]השופטת דורנר היא 

שזה דבר המלך במועצתו המעניק לערבית  82שילוט: 'סעיף 
מעמד של שפה רשמית יש לפרש בראש ובראשונה על רקע 
התחיקה המעניקה עדיפות לשפה העברית, שפת הרוב, 
ולמעמדה הבכיר של השפה העברית במדינה היהודית 
והדמוקרטית'. זאת ההלכה הפסוקה. השופט רובינשטיין 

מרכזית במדינה', 'שפה דומיננטית במדינה' 'שפה  –אומר 
כל הביטויים האלה קיימים, ולכן אני חושב שהשיקוף  –

המדויק ביותר של מעמד השפה העברית זה מה שהפסיקה 
זה מה שהייתי  –אומרת, שהיא שפת המדינה העיקרית 

כותב. מי שאומר 'שפת המדינה', לא מאוד מרחיק לכת 
עצות לשעבר משתמשות מהפסיקה, וכל מדינות ברית המו

במינוח הזה, סלובקיה משתמשת בו וצרפת משתמשת בו; 
לשונית אומרת -ספרד שהיא מדינה מאוד לא חד

שהקסטילית היא השפה הספרדית הרשמית של המדינה. 
הביטוי "שפת המדינה" הוא לא ביטוי חוקתי ]...[ אבל, 
כמובן, הוא משקף שזה מדינת לאום יהודי. נכון. מעמד 

הוא חלק בלתי נפרד מזה. לפי הפסיקה של בית  העברית
המשפט העליון, המשפט הזה המוכר לנו מדבר המלך 
במועצתו לא נשאר רק שם כחקיקה מנדטורית, אלא יש 
פסיקה של בית המשפט העליון שגם לערבית יש מעמד של 
שפה רשמית, והשופטת דורנר היא שאומרת 'שפה רשמית 

רשמית' בלי להגיד  שנייה'. גם כשברק אומר 'גם שפה
'שנייה', ברור שאם לעברית יש בכורה, אז הערבית היא 
שנייה. אפשר להגיד שעברית היא שפת המדינה וגם 
הערבית יש לה מעמד רשמי, ואפשר להגיד 'שפה רשמית 
שנייה'. זה אותו דבר. אפשר להתווכח על ניואנסים. 

" )שם, הערבית היא כן שפה רשמית לפי פסיקה הבמהות
 (.43 עמוד

 

נדון הסעיף העוסק  ,בפתח הדיון בוועדה המשותפת., התקיים הדיון השמיני 28.11.17ביום  .65

סעיף שעוסק בשימור הקדושים. חלקו השני של הדיון נסוב על הבשמירה על המקומות 

ישראל  )א( כל תושב 7נדון הסעיף בנוסח המוצע כדלהלן: " ,מורשת תרבותית. במסגרת זו

ללא הבדל דת או לאום רשאי לפעול לשימור תרבותו, מורשתו, שפתו וזהותו. )ב( המדינה 

רשאית לאפשר לקהילה לרבות בני דת אחת או בני לאום אחד לקיים התיישבות קהילתית 

 ". נפרדת

 

מהנוסח המוצע,  מסוימת הסתייגותהוצמדה כבר בדברי ההסבר להצעת החוק, יצוין, כי 

בסעיף קטן )ב( מוצע להסמיך : "ךמיתר סעיפי החוק, הובהר בדברי ההסבר כבשונה  ,שכן

את המדינה לאפשר לקהילה, לרבות לקהילה המבוססת על בני דת אחת או בני לאום אחד, 

לקיים התיישבות קהילתית נפרדת. הסמכה כזאת אינה מופיעה כיום בחקיקה. בעת הכנת 

תיבחן שנית הכללתה של הוראה זו בחוק  הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 ".היסוד
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אוחנה, פתח את הדיון בהצגת הנושא, תוך התייחסות אמיר  חבר הכנסתיו"ר הוועדה, 

 המוצע מעורר:בנוסחו לקשיים שהסעיף 

 

אי אפשר שלא לראות שמטרתו של הסעיף הזה לתת "
מענה לפסק דין קעדאן של בית המשפט העליון ואני מודה 

בו קשיים. אני רואה בנוסח הנוכחי את  שאני רואה
האפשרות הבאה, ואני אזמין, כמובן, את הדוברים לסתור 
את דברי, אם הם חושבים אחרת. אני מתייחס בפרט לסעיף 
קטן )ב(. יקומו מחר קהילה של יוצאי אשכנז והם רוצים 
להקים יישוב לאשכנזים בלבד. יש להם מאפיינים 

תפללים בנוסח האשכנזי, תרבותיים שלהם, בבית הכנסת מ
במסעדות מגישים קיגל. הם לא מוכנים לקבל ליישובם את 
אוחנה או את שטרית או את בקשי. זה האופי התרבותי 
שלהם, ואנחנו שואלים: האם לפי הסעיף זה מותר להם או 
אסור להם. אני קורא את הסעיף שוב: "המדינה רשאית 

לאום אחד, בני דת אחת או בני  –לאפשר לקהילה, לרבות 
לקיים התיישבות קהילתית נפרדת". אני קורא את הסעיף 
הזה ואומר: אז יישוב לאשכנזים בלבד. עכשיו, כמובן, 

לא להט"בים"  –מזרחיים" ב "להט"בים -תחליפו "אשכנזים
ובכל סוג של מיעוט, ואני חושב שהסעיף הוא בעייתי. אני 

" מבקש לשמוע תשובה לקושיות המתעוררות בהקשר לכך
לפרוטוקול הדיון בוועדה המשותפת, מיום  12)עמוד 

28.11.17   .) 
 

בליי, התייחס גם הוא לשני חלקי הסעיף. באשר לחלק  ד"ר היועץ המשפטי לוועדה, עו"ד

הראשון העוסק בשימור המורשת התרבותית, הובהר כי הדבר מעורר שאלות שונות 

 שמא או, בלבד"חירות"  מסוג בזכות מדובר האםהנוגעות לאופי הזכות לשימור תרבותי )

האם הזכות הזו מאפשרת לתרבויות  ;המדינה של עשה חובות גם בתוכה אתנוש היא

(. באשר לחלק ועוד ;הכללי השוויון לעיקרון בניגוד תמפלו בפרקטיקותמסוימות לנקוט 

היועץ המשפטי לוועדה הצביע על הקשיים השני, העוסק בעידוד התיישבות יהודית, 

 ותכליתו:המוצע ררים מנוסח הסעיף המתעו
 

אנחנו רואים בסעיף הזה קושי משמעותי מול עקרונות "
היסוד של המדינה, במיוחד עקרון השוויון. אנחנו חושבים 

הסעיף הזה מאפשר הקמה של יישובים ת משבסעיף הזה בא
ליהודים בלבד, יישובים שמדירים בצורה מוחלטת ערבים 

יכול להיות יישוב  –ראש אמר -או כפי שהיושב –
לאשכנזים בלבד, שמדיר מזרחים או יישובים לסטרייטים 
בלבד, שמדירים את אנשי קהילת הלהט"ב.  מבחינה זו 

סעיף הזה אנחנו חושבים שיש מתח מאוד גדול בין ה
בנוסחו הנוכחי ובין עקרונות היסוד של השיטה ובראשם 
עקרון השוויון. הנוסח הזה עומד בניגוד לפסיקה של בית 
המשפט העליון לאורך השנים וגם בניגוד לעקרונות שעמדו 
בבסיס חוק ועדות קבלה, שניסה ליצור איזון  בין הזכות 
של הקהילה לשימור תרבותי, להגנה על התרבות שלה 
במסגרת איזושהי התיישבות קהילתית, לבין נושא השוויון 
ונושאים אחרים שדיברתי עליהם. אני חושב שגם חוק 
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כמו פרופ' גביזון, כמו  –ועדות קבלה ברוח אותם כותבים 
פרופ' יפה זילברשץ, שדיברו על יישובים שיש בהם הגנה, 

חברתי אבל לא אפליה, לא הדרה –איזשהו מרקם תרבותי
בני לאום מסוים או ציבור מסוים. לכן, הסעיף  מוחלטת של

בחוק ועדות קבלה לצד זה שהוא מאפשר לא לקבל 
תרבותי של -מועמדים שלא מתאימים למרקם חברתי

היישוב, הוא דורש שקבלתם תפגע באותו מרקם ומעבר 
לזה יש סעיף מפורש בחוק ועדות קבלה שאוסר על אפליה 

טייה מינית וכן מטעמים חשובים של לאום, דת, מוצא, נ
הלאה. בית המשפט העליון שנדרש לחוק ועדות קבלה לא 
התערב בו ובין היתר ובמידה רבה על סמך אותו סעיף של 

 היעדר אפליה. 
 

לאורך הדיונים, תומכי ויוזמי הצעת החוק נהגו להזכיר 
חוקות של מדינות אחרות. גם בדגל, גם בסמל, גם בשפה. 

יש כך וכך מדינות שיש בהם דברים דומים, וזה  –הם אמרו 
הגיוני לעשות את זה כי בבנייה של חוקה מדינות נוטות 
ללמוד אחת מהשנייה. יש נורמות ויש כתיבה אקדמית על 

ש קשרים משפחתיים בין מדינות דמוקרטיות. כך שי
מדינות לאום לומדות אחת מהשנייה ולכן אם יש עיגון של 

זה קיים  –שפה או דגל גם אם הוא מזוהה עם קבוצת הרוב 
במדינות אחרות, אז גם אנחנו עושים את זה במדינת 

אנחנו לפחות לא נתקלנו  –ישראל. פה חשוב להגיד שאין 
יף שאומר שאפשר לעשות סע –באף חוקה בעולם 

התיישבות רק לבני לאום אחד. לא בחוקה הקרואטית, לא 
באף אחת מהחוקות האלה  –בחוקה הסרבית או הסלובנית 

אנחנו רוצים ליצור  –של מדינות לאום אף אחת לא אומרת 
התיישבות רק לקרואטים בלבד, שאפשר להדיר מהן 

גם לכך יהודים, למשל. לא נתקלנו בדבר כזה ואני חושב ש
יש השלכה משמעותית על האופן שבו אנחנו תופסים את 
הקושי עם האופן שבו הסעיף מנוסח. ההצעה שלנו שלא 
מגובשת עד הסוף היא שאם רוצים לעגן את הדבר הזה זה 
בנתיב של חוק ועדות קבלה. כלומר, לאפשר הקמה של 
יישובים על בסיס של איזה ייחוד תרבותי מסוים, לא על 

והדרה של לאומים אחרים, אלא על בסיס של בסיס לאום 
ייחוד תרבותי מסוים, או חברתי מסוים שמצדיק זאת. זה 
יכול להיות בסיטואציות מסוימות גם בני קבוצת הרוב, כמו 
שגם חוק ועדות קבלה מתיר כך, למרות שמקובל בדרך כלל 
לדבר שהייחוד התרבותי של קבוצות מיעוט שזקוקות 

בפסק דין אביטל, שהזכיר יו"ר להגנה על תרבותם כמו 
" ועדת החוקה, חבר הכנסת סלומינסקי או במקרים אחרים

 (.13שם, עמוד )
 

יתר הדוברים הצביעו אף הם על הקשיים והאתגרים המתעוררים כתוצאה מהניסיון  .66

זנדברג מתחה  תמר כך למשל, חברת הכנסתלחוקק את הסעיף האמור במתכונתו המוצעת. 

ת על נוסחו המוצע של הסעיף, בהצביעה על כך שקיימת הסכמה רחבה כי "נפרד הוא ביקור

לכך שההצעה לא נועדה לאפשר למיעוטים להתבדל לצורך לא שווה", וכי יש משמעות 

 שימור תרבותם ומורשתם, אלא לאפשר לרוב להדיר מיעוטים המופלים לרעה. 
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ור הערבי סובל מנחיתות, שאינה לדבריה, הדבר מקבל משנה תוקף לנוכח העובדה שהציב

(. 14אקונומית ועוד )שם, עמוד -רק מספרית, אלא מנחיתות במשאבים, נחיתות סוציו

של הסעיף המוצע, הביע חבר הכנסת דב העתידיות חששות דומים מהשלכותיו המעשיות 

 חנין:
 

רוצה להתחיל מהשאלות ראש. אני -אדוני היושב"
החשובות שלך בפתיחת הדיון הזה. אתה אמרת: מי יכול 
למנוע שהסעיף הזה בעצם ייצור מצב שבו התארגנות 

 –לנו לא מתאימים מזרחים, או  –קהילתית מסוימת תגיד 
לנו לא מתאימים אשכנזים, לנו לא מתאימים להט"בים או 

ת לנו לא מתאימים דתיים. השאלות האלה הן שאלו –
אמיתיות, ולדעתי, בניגוד למה שנאמר כאן הן בהחלט 
יכולות להיות תוצאה של הסעיף הזה, כי הסעיף הזה, כמו 

התארגנות קהילתית יכולה לכלול  –שהוא אומר היום 
בתוכה את מי שהיא רוצה, על בסיס כל הפרמטרים בעולם, 
פרמטרים שההתארגנות הקהילתית עצמה מחליטה 

אנחנו לא רוצים להט"ב, לא רוצים  –עליהם. היא מחליטה 
אשכנזים, לא רוצים מזרחים, לא רוצים יוצאי אתיופיה, לא 

 רוצים אותם פה. 
עכשיו אני רוצה להפנות את תשומת לבך לנקודה מאוד 

בצדק, אתה אומר לנו שלא ייתכן ולא  מאוד חשובה.
מתקבל על הדעת שיהיה יישוב בישראל או התארגנות 

נים מקום למזרחים, לאשכנזים או שתגיד: אנחנו לא נות
ללהט"ב. אני לגמרי מבין את העמדה הזו ומסכים אתה. 
בוא תנסה רגע לצאת מעורך כחבר כנסת עם זהויות 
מסוימות ולהיכנס לזהותו של מי שהוא ערבי. אותה בעיה 
שאתה נמצא בה ורואה בה בצדק דבר מקומם שלא יעלה 

ן. הוא יגיד: מה על הדעת, אותו הדבר אזרח ערבי יגיד גם כ
אני בסך הכל רוצה? אני רוצה להיות בשווין במדינה שלי, 
לגור בכל מקום, להיות בכל מקום שפתוח לאזרחים 
-במדינה. לכן, ברמת המהות ההערה שלך, אדוני היושב

ראש, על אותן קבוצות שאתה אולי יותר מכיר אותן 
רלבנטית במאה אחוז, ממש אחד לאחד, לאותם אלה 

רוב אליהם אבל הם גם שייכות לחברה שאתה לא ק
" )שם, הישראלית וזכאיות לשוויון כמו כל קבוצה אחרת

 (. 32עמוד 
 

 תפיסתו:פי -לומינסקי, הציג את חשיבות הסעיף עלמן העבר השני, חבר הכנסת ס

 

אם אתה מאפשר ועדת קבלה אז ועדת קבלה יכולה "
היו  היו קריטריונים. ]...[  –לעשות את המיפוי ונותנים 

השופטת מרים בן פורת. הח"מ(  כבודקריטריונים והיא )
אישרה את הקריטריונים. אני מרגיש שמצד אחד, אם נניח 

נניח חסידי  –קבוצה רוצה להקים לה יישוב עם האופי שלו 
גור, ויתנו את החינוך שלהם. יבוא מישהו שלא יהיה לו 

ת שום פתרון לא לחינוך ולא לכלום, אז הרי זה יצור בעיו
אדירות. איך יתנו לו פתרונות? יצטרכו להסיע אותו 
ולפעמים זה יכול להיות מרחקים גדולים. זה יכול ליצור 

שאם   –תסבוכות מאוד גדולות. אז מצד אחד אתה מרגיש 
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מדובר על קהילות שרוצות להתארגן על אופי מסוים, ושוב 
אני לא מדבר על אופי אשכנזי או ספרדי, זה לא אופי. זה  –

 ם דבר שלא יעלה על הדעת. ]...[סת
אני לא מדבר על החוק, אני מדבר על מה שאני מרגיש. אז 

שתמיד ידוע שהיה מהפכן, אבל  –נכון שהפסיקה של ברק 
מצד שני כשזה נוגע לבדואים הוא לא אפשר למשפחה 
יהודית להיכנס. הוא ניסה להסביר שהעם הבדואי הוא 

הרגישו שהוא סתם נודד, ורוצים להקים לו יישוב. כולם 
מסתבך. אבל אני חושב שאם כן הולכים להקים קהילות 

 צריך להגדיר ]...[ –לא על בסיס גזעני 
אז ניתן את ההגדרות.  –אם נגיע לפרטים, ואם זה יתקבל 

נמצא את ההגדרות. בסך הכל אני אומר שזו גם ברכה 
ליישוב, זה גם נותן לו את החוזק ואת היכולת, בפרט 

חשוב להקים יישובים ורוצים להקים  במקומות שזה
 ". יישובים. לא מדובר על תל אביב

 

 

להצעת  2-1התקיים הדיון התשיעי בוועדה המשותפת. הדיון עסק בסעיפים  11.12.17ביום  .67

במסגרת הדיון  החוק, אשר מעגנים את תכלית החוק ואת החזון העקרוני שניצב ביסודו.

התייחסו הדוברים, באופן מעמיק, למתח בין הגדרת המדינה כיהודית, אותה מבקשת 

סוגיית מימוש הזכות גם הצעת החוק לחזק; לבין הגדרתה כדמוקרטית. בין היתר, נבחנה 

כך להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל, והשפעת ההצעה על קבוצות המיעוט במדינה. 

בהגדרת המדינה כמדינת הלאום שפולקמן עמד על החשיבות י רוע בר הכנסתלמשל, ח

מבלי להעניק מעמד  כויות הקולקטיביות של העם היהודיהיהודי, תוך שמירה והגנה על הז

 של עליונות להגדרת המדינה היהודית על פני הגדרתה הדמוקרטית:
 

זה הוצע כאן בדיונים קודמים, זה קיים בהרבה חוקות "
שיש זכויות קולקטיביות ללאום  אחרות בעולם, שברור

מסוים, שזו מדינתו, ואין ויכוח על זה, ויש זכויות יתר, ואני 
לא חושב שלגיטימי לומר שיהיו זכויות שוות קולקטיביות 

לא למיעוט הערבי המוסלמי במדינת  –למיעוטים אחרים 
ישראל ולא לאחרים ]...[ ברור שברגע שאתה אומר שמדינת 

ום של העם היהודי, ואנחנו הלאום היא מדינת הלא
מציינים את זה בפירוש על נושא השבות, ועל היחס 
לתפוצות, ועוד, ועל כל סעיף שנרצה, נציין את זה, אבל 
המדינה היא מדינה יהודית ודמוקרטית, וכפי שהוגדר 

שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל  –במגילת העצמאות 
חברתי ומדיני גמור, שם עוד אמרו שוויון זכויות  –אזרחיה 

במגילת העצמאות. לא פחדו מאמירה שתהיה פה פסיקה 
של שוויון. אז אין לנו ויכוח על המהות. צריכה להיות פה 
מדינת לאום של העם היהודי עם זכויות יתר קולקטיביות 

אני לא מתווכח על זה בכלל, אבל או  –לעם היהודי 
ושוב,  –מבטלים את העליונות, שנכנסה לחוק הזה בגרסה 

לכולנו ברור מאיפה הגיע הנוסח הזה. הוא לא היה בחוקי 
הלאום בכנסות הקודמות, הוא לא היה בגרסאות 

מהבית היהודי ועד  –שהסתובבו פה בכנסת משום מפלגה 
 כל מפלגה אחרת שהיו בה. 
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בסך הכול החוק הזה הוא טוב וחשוב מאוד. בוא נמצא את 

אחד זה להעלות יחד את האיזון. דיברנו על כמה פתרונות. 
הסעיפים, שברור שהעליונות נכונה גם ליהודית וגם 

את זה ציין גור  –לדמוקרטית, או לבטל את העליונות 
מה  -בתחילת הדברים. אני תומך בשתי ההצעות האלה 

שהוועדה תחליט, אבל בואו לא נייצר פה בלבול, בגלל 
לו אשמח אם תשל –אווירת פאניקה, כאילו אין לה, ושוב 

אין לה על מה להסתמך. בית המשפט  –כאן, משפטנים 
בזכויות הקולקטיביות של עם ישראל, למיטב הכרתי, לא 
פסק כנגד תפישת הלאומיות שלה. הוא אמר: היהודית, 
והאפשרות לייצר זכויות יתר ליהודים בארץ ישראל. הוא 
פוסק שיש פה התנגשות עם זכויות אזרחיות, ואני חושב 

לפרוטוקול הוועדה  8)עמוד  "לא חולקים שעל זה אנחנו
 .(11.12.17המשותפת, מיום 

 

ג'בארין התייחס אף הוא לסעיף המוצע, ומתח ביקורת על השפעתו יוסף  בר הכנסתח

 האפשרית על מעמדם של בני קבוצת המיעוט:
 

אין ואקום בחקיקה שיש לה אופי חוקתי. ברגע שאתה "
ה לא מתייחס מייחד מעמד עילאי לקבוצה מסוימת, ואת

לקבוצה השנייה, אוטומטית אתה שם אותה במעמד נחות 
דווקא  –כאזרחים. לכן לטענתי קודם, ואני שוב מדגיש 

הסעיף הפותח הזה הוא הסעיף שכולל באופן מפורש סיווג 
אפשר אחרי סעיף כזה לטעון, -של האזרחות הישראלית. אי

שמדינת ישאל מקיימת אזרחות שווה. לכן אמרתי שהחוק 
הזה, ובאופן ספציפי הסעיף הזה, אומר דבר והיפוכו: מצד 
אחד, יש הפניה להכרזה על הקמת המדינה, שם יש פסקה 

 –מאוד מפורטת, שמדברת על אזרחות מלאה ושוויונית 
ממש. כתוב שם. אבל איך אזרחות מלאה ושוויונית 
מתיישבת עם מצב שאתה מעגן את כל הזכויות הללו רק 

זה לא רק הסעיף הפותח, כפי שאתם  לקבוצת הרוב? ואגב,
אומרים. זה הסעיף הפותח וזה ענייני הגירה וזה הסמלים 
והקמת ישובים וכו'. לכן הסיווג שאני מצביע עליו הוא לא 
רק סיווג ברמה ההצהרתית של עקרונות היסוד; זה סיווג 
שמחלחל כמעט לכל תחומי החיים. לכן אני אומר, שהסעיף 

ל כל החקיקה יוצרת את ההיררכיה הזה באופן ספציפי, אב
 (.18" )שם, עמוד הזו במעמדם של האזרחים

 

הוא  1דיכטר, יוזם הצעת החוק, הסביר כי לשיטתו סעיף  בר הכנסתמן העבר השני, ח

פותח את הצעת החוק במטרה לעגן את הזכויות הקולקטיביות של ה"הליבה של החוק", 

במגילת העצמאות, ומבלי לקבוע היררכיה  בני העם היהודי. וזאת, מבלי להתנתק מהאמור

, בו 2בין מעמד המדינה כיהודית למעמדה כדמוקרטית, כפי שאף נאמר מפורש בסעיף 

 (. 11-10המילים "יהודית ודמוקרטית" נכתבו יחדיו )שם, עמודים 
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יוער, כבר עתה, כי בסופו של הליך החקיקה ולנוכח מחלוקות שהתגלעו בנושא, הוסר סעיף 

יסוד זה או בכל דבר חקיקה אחר יפורש -האמור בחוקמהצעת חוק היסוד, שקבע כי ")ד( 1

להצעת החוק המקורית שהוגדר כסעיף  2"; וכך גם הוסר סעיף לאור הקבוע בסעיף זה

 המטרה.

 

, העוסק 13בפתח הדיון נדון סעיף  בוועדה המשותפת. הדיון העשיריהתקיים  3.1.18ביום  .68

, ד המשפט העברי, באתגרים שהוא מעורר וביחס בינו לבין חוק יסודות המשפטבעיגון מעמ

במעלה הליך החקיקה סעיף זה בהצעת החוק לא נכלל בנוסחו יצוין, כי . 1980-התש"ם

 היסוד. -הסופי של חוק

 

סעיף הנוקשות, הקובע כי אין לשנות את חוק היסוד  – 14לאחר מכן, דנה הוועדה בסעיף 

שהתקבל ברוב של חברי הכנסת. שאלה נוספת שנדונה הייתה האם יש אלא בחוק יסוד 

מקום להוסיף להצעת החוק גם פסקת "שמירת דינים" ופסקת הגבלה. היועץ המשפטי של 

אדם בהסבירו כי לאור העובדה שהחוק מעגן בפועל גם זכויות  עמד על כך הוועדה

מור המורשת, זכות הגישה קונקרטיות )למשל: הזכות לתרבות, הזכות לשבות, הזכות לשי

עוד צוין פסקת הגבלה. בו למקומות הקדושים(, יש מקום לבחון את האפשרות להוסיף 

בית המשפט נוהג לקרוא פסקת הגבלה שיפוטית, כאשר הוא ניצב בפני סעיפי בהקשר זה, כי 

 ידי פסקת הגבלה. -זכויות חוקתיים, אשר הפגיעה בהם אינה מוגנת על

 

התקיימה הישיבה האחרונה בוועדה המשותפת במסגרת הכנת ההצעה  13.1.18ם ביו .69

חברי כנסת, ברוב קולות, בעד קבלת  תשעהלקריאה ראשונה. במהלך הישיבה הצביעו 

הצעת החוק בנוסח שהובא בפני הוועדה והעלאתה להצבעה בקריאה ראשונה במליאת 

הכנסת. לבקשת יו"ר הוועדה, נקבעה רביזיה בוועדה לאותו יום. בישיבה שנערכה בהמשך 

 אוחנה הבהיר כי: בר הכנסתהיום, נדחתה הצעת הרביזיה ברוב קולות, תוך שח
 

עובדה שגם ליושב ראש הוועדה וגם לחברים לאור ה"
אחרים בוועדה יש עדיין הסתייגויות מהחוק, למרות 

)ב( עליו 7שאנחנו בקריאה ראשונה, למשל הסעיף המכונה 
דיברנו, אני גם הבעתי כאן בוועדה את ההסתייגות שלי 
ממנו, למשל הרצון שלי שכן תיכלל בו האמירה על מדינת 

וקרטית ברוח ההכרזה על ישראל כמדינה יהודית ודמ
הקמת המדינה, אנחנו הגשנו רביזיה. כרגע זה הנוסח 
שיעלה לקריאה ראשונה. אנחנו עדיין חושבים שיש מה 
לעשות לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אני מקווה 
שכל החברים שהשתתפו בדיונים בוועדה עד כה השתתפות 
פעילה מהאופוזיציה ומהקואליציה ימשיכו להגיע גם 

לפרוטוקול הוועדה המשותפת,  3" )עמוד לדיונים הבאים
 ((.2)מס'  13.1.18מיום 

 

הונחה על שולחן מליאת דיונים מקיפים בוועדה המשותפת,  11ולאחר , 13.3.18ביום  .70

 מדינת הלאום של העם היהודי. –יסוד: ישראל -, הצעת חוקלקריאה ראשונה הכנסת
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ראשונה, כפי שהונחה על שולחן מליאת הכנסת, מצורף  צילום הצעת החוק לקריאה 

 .5מש/לתגובה ומסומן 

 

דיון ממושך  חברי הכנסת קיימוהתקיים דיון במליאת הכנסת בהצעת החוק.  30.4.18ביום  .71

דיכטר, יוזם הצעת החוק, הציג את תכליתו  חבר הכנסת. בין יתר הדוברים, ונרחב בהצעה

 ומהותו של החוק, לתפיסתו: 
 

אני רוצה לעבור לשלושת עקרונות היסוד. העיקרון "
הראשון, ואני קורא את זה כפי שזה מופיע בהצעת החוק 
עצמה: ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם 

השני: מדינת היהודי, שבה קמה מדינת ישראל. העיקרון 
ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא 
מממש את זכותו הטבעית, התרבותית וההיסטורית 
להגדרה עצמית. העיקרון השלישי: מימוש הזכות להגדרה 
עצמית של ישראל, מדינת הלאום במדינת ישראל, היא 

 ייחודית לבני העם היהודי. 
טוח שאנחנו חוק הלאום הוא לצורך העניין תעודת הבי

משאירים אחרינו לדור העתיד. מדינת ישראל היא מדינת 
זאת עובדה ברורה, עובדה  –הלאום של העם היהודי 

שנה לצערנו היא לא  70יצוקה, אבל למרות הכול, אחרי 
ברורה לכולם. היא בוודאי לא מעוגנת בשום חוק במדינת 
ישראל. וכשאתה שואל: מי מפחד מחוק הלאום? מי מפחד 

מדינת הלאום של העם היהודי, יש,  –יסוד: ישראל -מחוק
כמובן, מעל כולם ]...[ מעל כולם הפלסטינים, אלה 
שסביבנו, שסבורים בטעות שדרך צעדות שיבה ואיומים 
בטרור הם יכולים לשנות את המציאות הזאת שישראל היא 

 מדינת הלאום של העם היהודי. 
אגע אולי  ואני –אגב, אם אתה לוקח את ההמנון, אפילו 

אפילו בהמנון של בילאדי בילאדי, מה  –בהמשך בהמנון 
שנקרא, ההמנון הפלסטיני, אתה יכול לשמוע שם: פלסטין 
היא ביתי, אדמת ניצחוני, הכול, היא נקמתי, ואני רוצה 
לחסוך מכם את שאר התיאורים שמופיעים בהמנון 
הפלסטיני. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם 

כל יחיד יש זכויות, כפרטים. היא לא עוסקת היהודי. ל
בזכויות האלה של פרטים, של אוכלוסייה או תושב כפרט, 

 אלא עוסקת באופייה הלאומי של מדינת ישראל. 
מי שאינו לאום יהודי לא  –הווה אומר שמי שאינו שייך 

יכול להגדיר את ישראל כמדינת הלאום שלו. זאת אומרת, 
כולים ולא יכלו להגדיר את הפלסטינים לא יוכלו, לא י

 138-135כב  דברי הכנסת" )ישראל כמדינת הלאום שלהם
(2018)). 
 

העדר עיגון טענות בנוגע ל , ביניהןחברי כנסת אחרים העלו טענות שונות כנגד הצעת החוק

פגיעה שעלולה להיגרם למיעוטים שונים, וכן להזכות לשוויון בנוסח המוצע, טענות בנוגע 

 ם סעיפים שונים בהצעה. חששות שמעוררי

 

 לבני טענה כנגד העדרה של הזכות לשוויון מנוסח ההצעה: חברת הכנסת ציפיכך למשל, 

 



34 
 

 
מגיע חוק הלאום, ואני מה זה בעד שמדינת ישראל תהיה "

מדינת הלאום של העם היהודי, הרי זאת תמצית הציונות 
העצמאות, אבל היא כוללת גם את  בעיניי. זאת מגילת

גם יהודית וגם דמוקרטית, מדינת העם  –הזכות לשוויון 
היהודי עם שוויון לכולם. וממשלה שלא מסוגלת לומר 

 –היסוד האחרים -היסוד את מה שיש בכל חוקי-בפתח חוק
יסוד זה בא לעגן את ערכיה של מדינת ישראל -שחוק

נות שבהכרזה על כמדינה יהודית ודמוקרטית על פי העקרו
הקמתה, במגילת העצמאות ]...[ לא מסוגלת לדאוג למדינת 

 (.148" )שם, עמוד ישראל גם ביטחונית
 

חברי  64בקריאה ראשונה ברוב של  עברה ההצעהעם תום הדיון במליאה, הצביעה הכנסת ו .72

ק תועבר לוועדה הוחלט כי הצעת החועקב כך, חברי כנסת שהתנגדו להצעה.  51כנסת, כנגד 

 המשותפת לדיון בהכנה לקריאה שניה ושלישית. 

 

התקיימה הישיבה הראשונה בוועדה המשותפת להכנת הצעת החוק לקראת  16.5.18ביום  .73

"סעיף  –להצעת החוק המתוקנת  4בפתח הדיון נדון סעיף . הקריאה השנייה והשלישית

 הציג את הסוגיה בקצרה: ,בלייעו"ד היועץ המשפטי של הוועדה, השפה". 

 

כפי שכתבנו במסמך ההכנה, אני חושב שהוועדה, גם "
בהכנה לקריאה הראשונה, היה קונצנזוס די רחב בוועדה, 
שיש מקום במסגרת חוק היסוד, לעגן את מעמד השפה 
העברית כשפה העיקרית של המדינה, שפת המדינה. 

ל הניסוחים יכולים להשתנות, אבל כשפה העיקרית ש
לתת ביטוי בחוק היסוד למעמד המרכזי של  -המדינה 

השפה העברית במדינת ישראל, שהוא נוהג דה פקטו, 
ושהוא גם חלק מהיסודות הלאומיים של המדינה כמדינת 

ואני  –הלאום של העם היהודי. בעצם עיקר הדיון היה 
חושב שיימשך גם עכשיו, זה לגבי מעמד השפה הערבית 

יש פה בסעיף, כפי שאני  –ן היה בהקשר הזה. חלק מהדיו
מקריא, גם אמירה על זה שבנוסח שאושר, לשפה הערבית 
מעמד מיוחד במדינה, ואין באמור בסעיף זה כדי לפגוע 
במעמד השפה הערבית בפועל ערב תחילתו של חוק יסוד 
זה, כך שההבנה שלנו, היא שבמידה רבה מבחינה מעשית, 

פה הערבית, אם האופן שבו מגדירים בהקשר הזה את הש
 –זה מעמד מיוחד או שפה רשמית או שפה רשמית שנייה 

לא יהיה הבדל מעשי משמעותי, אבל השאלה היא, 
בהתחשב בכך שממילא השפה העברית משודרגת, האם יש 
מקום גם לשנמך את המעמד של השפה הערבית. אני חושב 

כמעט ברמה הגרפית.  –שדיברנו על זה בישיבה הקודמת 
 82היום פורמלית השפות הן רשמיות, בסימן  –חוק היסוד 

לפרוטוקול הדיון בוועדה  4"  )עמוד לדבר המלך במועצה
 (.16.5.18המשותפת, מיום 
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 :דלקמןעו"ד בליי הוסיף והבהיר כ

 

]...[ אני חושב שהמשמעות תהיה בעיקר סמלית. ההצעה "
שעברה בקריאה הראשונה אומרת: א. העברית היא שפת 

לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה, לדובריה המדינה; ב. 
פרטים לעניין זה  –זכות לנגישות לשונית לשירותי המדינה 

ייקבעו בחוק; ג. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד 
אני השפה הערבית בפועל ערב תחילתו של חוק יסוד זה. 

חושב שהשינוי הזה בערבית, ספק אם הוא ייצור שינוי 
" )שם, עמוד העיקרי הוא מבחינה סמליתבמציאות. השינוי 

 . ההדגשות נוספו בידי הח"מ(.5
 

בעקבותיו, סיף והרחיב על סעיפי שפה דומים בחוקות מדינות אחרות. ד"ר ויניצקי הו

אביעד בקשי ד"ר עמיר פוקס, ד"ר הצביעו אף דוברים נוספים, ביניהם פרופ' יעקבסון, 

  הכרוכים בחקיקת סעיף השפה. תגרים,ואחרים, על היתרונות, כמו גם על הא

 

פרופ' יעקובסון עמד על כך שהפסיקה הכירה במעמד של השפה הערבית כשפה רשמית, 

ובניגוד לחששות אלו ואחרים, אין לכך משמעות מחייבת מהותית בחיי המעשה 

ובפרקטיקה היומיומית. לעומת זאת, קבלת החוק בנוסחו המוצע תוך הגדרת מעמד 

  ית, תוביל באופן בלתי נמנע לפגיעה סמלית ורגשית משמעותית.רשמ-הערבית כשפה לא

 

מלא מאפיין מדינה -לשונית מלא-הרעיון של מדינה דו" :אביעד בקשי חלק על עמדה זוד"ר 

שפה זה הדבר  –לאומית; לא מדינת לאום. הדבר הכי בסיסי במדינת לאום זה שיש לה -דו

לת התיישבות, אפילו לא כמו של הגירה. הכי פחות פוגעני. לא מדובר על סעיפים כמו שא

דברים שמצד אחד, הם בסיסיים, ומצד שני, לא פוגעניים  –מדובר על הדברים הכי בסיסיים 

יורה ולאורך השנים, השפה הערבית לא זכתה למעמד -". לדבריו, גם דההם תרבותיים –

 (.10לדבר המלך )שם, עמוד  82של שפה רשמית, על אף האמור בסימן 

 

עמיר פוקס האיר זווית אחרת של הדיון, בהצביעו על כך שאין בחוקי היסוד אזכור ד"ר 

לקיומו של מיעוט והנקודה שבה נזכרת קבוצת המיעוט, היא רק כאשר "משנמכים" את 

 מעמד שפתה. 
 

 פי גישתו:-דיכטר עמד על ההיגיון מאחורי נוסחו של הסעיף המוצע, על חבר הכנסתמנגד, 

 

שמית, חיפשנו, כיצד למסמר את זה כשירדנו מהשפה הר"
כך שלא תהיה טעות. נדמה לי שאם יש סעיף שבו אפשר 

אגב, המעמד המיוחד הוא  –היה לוותר על ניסוח מסוים 
הניסוח הכי מוצלח שיכולתי לחשוב עליו, מתחת לשפה 
הרשמית, כי גם את העברית הוצאנו מהמונח שפה רשמית, 

האינטואיציה נכונה והלכנו עם האינטואיציה. אני חושב ש
גם לגבי העברית, גם לגבי הערבית. לכן הייתי  –מאוד 

כמובן, העברית היא שפת המדינה, בלי להתחיל  –משאיר 
העיקרית. היא שפת המדינה. כמו שבלוח העברי הלכנו 

הלוח העברי הוא לוח  –באותה מתכונת. אני זוכר שהיה 
עד שהבנו רשמי. על ה"א הידיעה היו דיונים ארוכים מאוד, 



36 
 

שהמציאות היא שונה, ורובנו משתמשים בלוח 
הגיאורגיאני, אז לא יכולנו להתעלם מזה, ולכן שמנו: הלוח 

לא הלוח הרשמי. אותו דבר כאן.  –העברי הוא לוח רשמי 
אני חושב שכשאנחנו מדברים, עברית היא שפת המדינה, 
המעמד המיוחד הוא הניסוח הכי מוצלח שמצאנו כשירדנו 

של שפות רשמית. סעיף ג, ההבטחה או העיגון, מהנושא 
שהשפה הערבית לא תיפגע, נדמה לי, נותן את הנעילה הכי 

גם למי שדובר ערבית וגם למי שלא  –נכונה, הכי רלוונטית 
 (.12" )שם, עמוד דובר ערבית, או בעתיד ילמד ערבית

 

בהכנה לקראת הקריאה  תבוועדה המשותפ הישיבה השנייההתקיימה  10.7.18ביום  .74

: )ב( להצעה אשר קבע בנוסחו דאז כי7דיון זה התמקד בהוראת סעיף  השנייה והשלישית.

המדינה רשאית לאפשר לקהילה, לרבות בני דת אחת או בני לאום אחד, לקיים התיישבות "

 ". קהילתית נפרדת

 

, אשר מצא לנכון באופן חריג 9.7.18מיום  בפני חברי הוועדה הובא מכתבו של נשיא המדינה 

במכתבו, הזכיר הנשיא את התיקון לפקודת )ב( והשלכותיו. 7לפנות לוועדה בנוגע לסעיף 

 2011-(, התשע"א8חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות )מס' )ההאגודות השיתופיות 

, , האוסר על הפליית מועמדים מטעמי גזע, דת, מין, לאום()להלן: "חוק ועדות קבלה"(

מוגבלות, מעמד אישי, גיל, הורות, נטייה מינית, ארץ מוצא, השקפה או השתייכות 

חוק זה, עם כל המורכבות שבו, ביקש לשקף את האיזון העדין פוליטית. לדבריו, "-מפלגתית

אחר איזון זה, הודית ודמוקרטית. החיפוש המתמיד שבמרכיביה של מדינת ישראל כמדינה י

הנשיא,  כתב". בניגוד לכך, ותה העליונה של כנסת ישראלוהשמירה עליו, הוא מחויב

הסעיף בנוסח העומד בפניכם היום קובע כי ניתן לסרב לקבל מועמד לקהילה, למעשה, "

 ". מכל טעם שהוא, לרבות מטעמי דת ולאום

 

חששו כי הניסוח הרחב של הסעיף, והיותו נעדר איזונים, עלול להביא עוד את הנשיא הביע 

אני מבקש היהודי ולשמש כנשק ביד אויבי המדינה. עוד הוסיף הנשיא כי: "לפגיעה בעם 

גם להפנות את מבטינו פנימה, לתוככי החברה הישראלית: האם בשם החזון הציוני אנו 

ם? הנוסח המוצע של סעיף אמוכנים לתת יד להפליה והדרה של איש או אישה על רקע מוצ

ל קהילה, בצורה הרחבה ביותר וללא שום )ב( העומד בפניכם לדיון, מאפשר למעשה לכ7

הגבלה או איזון, להקים יישוב ללא מזרחיים, ללא חרדים, יישוב ללא דרוזים, ללא להט"ב. 

האם זו משמעותו של החזון הציוני? בטוחני כי לא זאת הייתה כוונת מציעי החוק, וכי אין 

 ".  זו כוונתכם, חברי הוועדה, חברי הכנסת

 

 .7/מש, מצורף לתגובה ומסומן 9.7.18מכתב נשיא המדינה, מיום צילום  

 

הוא סקר את מטרת הסעיף ואת הקשיים ש ,ינוןאיל עו"ד היועץ המשפטי של הכנסת,  .75

 :מעורר
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סעיף זה נועד לפרוס הגנה חוקתית על האפשרות להקים "
יישובים על בסיס דת, לאום, או מאפיין קהילתי אחר, 
ולהדיר מיישובים אלה אנשים בשל עצם השתייכותם לדת 
או ללאום אחר, או קיומו של מאפיין אחר בהם, שאינו נתון 
לבחירתם לשליטתם. וזאת, באופן גורף, ובלי קשר לשאלה 

-צטרפותם ליישוב כדי לפגוע במרקם החברתיהאם יש בה
תרבותי שלו או באופיו הייחודי. כפי שאפרט להלן, זהו 
שינוי משמעותי מהמצב המשפטי הקיים המעוגן כיום 

לפקודת האגודות השיתופיות, הידוע בכינויו  8בתיקון מס' 
 "חוק ועדות קבלה".

היסוד נובע -]...[ הקושי המתעורר עם הסעיף המוצע בחוק
כך שבניגוד לאיזונים העדינים שנכללו בחוק ועדות קבלה, מ

כמפורט לעיל, הסעיף המוצע מתיר הדרה גורפת של 
ציבורים שלמים במדינת ישראל רק בשל מאפיינים בזהותם 
שאינם ניתנים לשינוי, דוגמת דתם, לאומיותם, נטייתם 
המינית או ארץ מוצאם. הדרה זו יכולה להיעשות בלא קשר 

-ש בקבלתם כדי לפגוע במרקם החברתילשאלה אם י
 תרבותי הייחודי של היישוב.

היסוד, -יתר על כן, הסעיף המוצע נבדל מיתר סעיפי חוק
משום שהוא משליך באופן ישיר על מעמדו האישי של 
האזרח במדינה הנמנה על קבוצות מיעוט בחברה, ועל 
הזכויות המוקנות לו כפרט במדינה. זאת, בשונה מיתר 

הצעה, שמעניקים עדיפות ברמה הלאומית הסעיפים ב
 –למאפיינים השונים המייחדים את הלאום היהודי 

סמלים, ימי מנוחה, שפה וכיוצא באלה, אך אינם גורעים 
מזכותו של הפרט. עוד יש לציין, כי בניגוד להסדרים אחרים 
שנכללים בהצעת החוק ושנדונו בישיבות הוועדה 

המוצע, כגון סעיף הקודמות, לא מצאנו מקבילה לסעיף 
לפרוטקול הדיון  25-24" )עמודים )ב(, באף חוקה בעולם7

 . (10.7.18בוועדה המשותפת, מיום 

 
"ד ינון הוסיף ועמד על החשש מפני ביטולו של החוק והתערבות בחקיקת יסוד של העו

 הכנסת כתוצאה מכך: 

 

אף כי דוקטרינה זו, דוקטרינת התיקון החוקתי הלא "
ידי בית המשפט, איני יכול להוציא -ה עלחוקתי טרם אומצ

מכלל אפשרות כי סעיף מסוג זה, המעורר קשיים 
משמעותיים ביחס לעקרונות היסוד של השיטה, יוביל 
לאימוץ הדוקטרינה ולהתערבות שיפוטית בסעיף. סיכומם 
של דברים, אכן, הערך של התיישבות יהודית בארץ ישראל 

והיה לחלק מן  ליווה את התנועה הציונית מראשיתה,
האתוס המכונן של הקמתה ופיתוחה של מדינת ישראל. 
ואולם, ברור כי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 
מחויבת לאזן בין ערך חשוב זה ובין ערכים של שוויון, 
ושמירה על זכויותיהם של בני קבוצות מיעוט שונות 

 בחברה הישראלית. 
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)ב( להצעת החוק חורג 7אני סבור כי הנוסח המוצע בסעיף 
בצורה משמעותית מן האיזונים העדינים הנדרשים בהקשר 

היסוד החשוב, המבקש -זה. הסעיף עלול להכתים את חוק
לעגן ברמה החוקתית לראשונה בצורה מפורטת את זהותה 
ואופיה של המדינה כמדינת לאום של העם היהודי, ואף 

יסוד  תקדימית בחקיקת עלול להביא להתערבות שיפוטית
 . (27" )שם, עמוד של הכנסת

 
לאור האמור, המלצת הייעוץ המשפטי של הכנסת לחברי הוועדה הייתה שלא לאשר את 

הסעיף בנוסחו המוצע, אלא לשקול נוסחים חלופיים המאפשרים הקמת התיישבות 

תרבותי, אך ללא הדרה גורפת של אזרחים על בסיס -קהילתית נפרדת בעלת ייחוד חברתי

 אחרים. לאומיותם, דתם, נטייתם המינית או מאפיינים 

 

 , עו"ד רז נזריחוקתי(-ציבורימשפט ) לאחר מכן, הציג המשנה ליועץ המשפטי לממשלה .76

, את עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביחס (המשנה ליועץ המשפטי לממשלה)להלן: 

 להצעת החוק:

 

"בשלבים קודמים של הדיונים בוועדה הזאת הבאנו, גם 
התנגדות שלנו בשם היועץ המשפטי לממשלה, את ה

לניסיון שהיה בגרסאות קודמות לשינוי האיזון שקיים בין 
הערכים היהודים והערכים הדמוקרטיים של המדינה, 
ולצורך החיוני בעינינו לשמור על מדינת ישראל כמדינה 
 יהודית ודמוקרטית. לשמחתי... שונה הניסיון ליצור מדרג. 

מר ודווקא במקום הזה אני רוצה להתחיל ולבוא ולו
שהצורך לשמור על מדינה יהודית ודמוקרטית. אני מאמין 
בזה בכל ליבי כאדם, כאזרח, וכמשפטן. ואני חושב דווקא 
גם על רקע הדיון שהיה פה עד עכשיו, שלפחות על דבר 
אחד כן אני חושב שאפשר לשמור, וכן לשמר ברמה של 
קונצנזוס כמה שאפשר בכנסת ובכלל. לא צריכים שרק 

במדינה דמוקרטית, ולא צריך שרק הימין השמאל יתמוך 
יתמוך במדינה יהודית. מדינה יהודית דמוקרטית זה ערך 
בסיסי.... ואני חושב שמדינה יהודית, ערכים יהודיים לא 
צריכים לפגוע בגלל זה בזכויות מיעוטים. אתה יכול להיות 

בבד לשמור על זכויות מיעוטים, -בעד מדינה יהודית ובד
 שלטון חוק.  בבד לשמור על-בד
ארץ ישראל היא לחוק,  1כשאני קורא את סעיף  ]...[

מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שמדינת לישראל היא 
מדינת לאום שבה הוא מממש את זכותו הטבעית להגדרה 

לאומית במדינת עצמית, שמימוש הזכות להגדרה עצמית 
הזה מבחינתנו הוא  1ישראל ייחודי לעם היהודי. סעיף 

 סעיף שבהחלט יכול וראוי להיות במדינה יהודית. 
 

בבד עם זה, יש בכל מקרה כדי לא לפגוע בערכים של -בד
מדינה יהודית, בלי הקשר לדמוקרטית, צריך לשמור גם על 

ק החלק השני של הערכים הדמוקרטיים. וטוב היה אם בחו
הזה גם היו אמירות על שוויון, טוב היה אם בחוק הזה 
ההתייחסות לשפה הערבית לא הייתה משתנה כפי שרוצים 
כעת לשנות. אבל אלה דברים שהם בשיח, חלקם בשיח 

 הפוליטי.
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]...[ אבל אני כן רוצה להתמקד בדברים שלי בעיקר בסעיף 
שיש לו בעיה משפטית משמעותית ביותר, שאנחנו רואים 

)ב(. אני רוצה לומר דווקא לחברים 7תה בסעיף או
מהקואליציה, לחברים שתומכים בחוק הזה. ]...[ אנחנו 
רואים בעיה משפטית משמעותית ביותר, וקשיים 

)ב( כפי שהוא נמצא, 7משפטיים חוקתיים יסודיים בסעיף 
 כפי שהוא מנוסח היום. אני אסביר את הדברים.

 
ים על סעיפים בשונה מכל הסעיפים הקודמים שמדבר

הצהרתיים; שמדברים על האופי של מדינת ישראל במישור 
הקבוצתי הלאומי ההצהרתי; שמדברים על מדינת העם 
היהודי, שמדברים על הקבוצה הלאומית; שמדברים על 
מימוש הזכות להגדרה עצמית, כל הסעיפים הללו; 

וגם אחרי זה, הם סעיפים  1שנמצאים בעיקר בסעיף 
הפרהסיה הציבורית; שעוסקים בקשרי שעוסקים בעיצוב 

המדינה כלפי חוץ עם יהדות התפוצות וכו', הדברים האלה 
הם בסדר גמור. זה שהם מופיעים, הם לא מפלים בין 
האזרחים היהודים לאזרחים הערבים, אפילו שמדובר פה 
על זכויות לאומיות. אנחנו לא רואים את זה כאפליה של 

שי, במישור הפנים אזרחי ישראל הערבים במישור האי
 מדינתי, כי יש פה מדינת לאום יהודית. 

 
]...[ כל הסעיפים שעוסקים בהגדרה עצמית, בזכות של 
העם היהודי, עוסקים בהיבט הלאומי, אותם אנחנו לא 
רואים כמפלים, כי זה עוסק בהקשר של הפרהסיה של 
המדינה, בקשר של המדינה כלפי חוץ. ולכן זה לא מפלה 

א יהודים שהם אזרחי המדינה. לעומת זאת, אזרחים שהם ל
)ב( מתיר 7)ב( בולט בחריגותו בהקשר הזה. סעיף 7סעיף 

למעשה אפליה אישית של אזרח רק בשל שיוכו הלאומי, 
 (.41-37" )שם, עמודים בשונה מהסעיפים האחרים

 

בהמשך לדברים, נשאלו שאלות רבות על ידי חברי הכנסת והנוכחים בוועדה, אשר הופנו 

חברת על ידי  טיים. בין היתר, נשאל המשנה ליועץ המשפטי לממשלהיועצים המשפל

חברת הכנסת  .לבני, מה המשמעות המשפטית של העדר הזכות לשוויון מחוק היסוד הכנסת

 חבר הכנסת  את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; )ב( סותר7האם סעיף סויד שאלה  רויטל

בר ואילו ח ועל יצירת שכונות "ליהודים בלבד";בפ)ב( יאפשר 7ג'בארין שאל האם סעיף 

סמוטריץ' שאל האם הכנסת מוסמכת לשנות את פסיקת בית המשפט  הכנסת בצלאל

העליון שקבע כי השוויון הוא אכן זכות יסוד על אף היעדרה מחוק יסוד: כבוד האדם 

אלת וחירותו. במסגרת דבריו, התייחס המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, בין היתר, לש

 היחס בין הצעת החוק לבין חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו: 

 

)ב( סותר את חוק 7חברת הכנסת סויד שאלה האם סעיף "
יסוד כבוד האדם וחירותו. הוא לא סותר אותו חזיתית 
מפורשות, הוא סותר אותו לפי הפרשנות במובן שבית 

לאורך השנים פירש אותו, כי בית המשפט המשפט העליון 
העליון, למרות שעיקרון השוויון לא נזכר בחוק יסוד כבוד 
האדם וחירותו כן גזר מעיקרון כבוד האדם את עיקרון 



40 
 

השוויון ולכן הוא סותר כתוצאה מכך את חוק יסוד כבוד 
האדם כפי שפורש, אבל בחוקי היסוד, להבדיל מחוקים 

ומאוחר בתורה, אין לנו מצב של רגילים, אין לנו מוקדם 
היררכיה בין חוקי יסוד ולכן תיווצר פה, אם הסעיף הזה 
יתקבל, התנגשות בין איך שבית המשפט העליון פירש את 
חוק יסוד כבוד האדם לבין הסעיף הזה. כיצד בית המשפט 
יתייחס להתנגשות הזאת? אני לא יודע להגיד, אבל זה לא 

לחוק יסוד כבוד האדם,  שבגלל שחוק היסוד הזה מאוחר
לחלק  48" )עמוד הוא גובר כמו שיש לנו בחקיקה רגילה

 (.10.7.18השני של פרוטוקול הוועדה מיום 
 

 נציגי הייעוץ המשפטימשפטיות שונות לשאלות פנו חברי הכנסת ב ,בחלקו השני של הדיון

 לכנסת ולנציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

והצביעו על הנפקויות השונות של החוק ועל השלכותיו  לאחר שאלו השיבו לשאלות השונות

להגיש את הסתייגויותיהם יוכלו חברי הוועדה התקבלה החלטה בוועדה לפיה , האפשריות

 עד לדיון הבא.  על הנוסח שהובא בפני הוועדה

 

בהכנה לקראת קריאה שנייה  בוועדה המשותפת הדיון השלישיהתקיים  12.7.18ביום  .77

. הדיון עסק בהסתייגויות חברי הכנסת מנוסח הצעת החוק כפי שהובא בפני ושלישית

, כי נוסף על ההסתייגויות אשר עסקו בסעיפים שהבעייתיות שבהם הוצגה יצויןהוועדה. 

)א( שעוסק בשימור 7לך דיוני הוועדה, עלו הסתייגויות משמעותיות גם בנוגע לסעיף במה

-תמנו וחברת הכנסת פנינהמיכאלי מירב  חברת הכנסתמורשת תרבותית. כך למשל, הביעו 

שטה את חששותיהן כי הסעיף עלול להוביל לפגיעה בזכויות אדם משמעותיות, למען קידום 

 62-60-, ו16-14)ראו למשל: עמודים  ל קבוצות שונותושמירה על המורשת התרבותית ש

לקראת סיומו של הדיון בהסתייגויות, נציג . (12.7.18לפרוטוקול הוועדה המשותפת מיום 

 בהסכמת נציגי הקואליציה והאופוזיציה, על אף שהוסכםנשא דבריו, הסוכנות היהודית 

 כי לא יישמעו יותר נאומים בוועדה. קודם לכן

 

בהכנה לקראת קריאה שנייה  בוועדה המשותפת הדיון הרביעיהתקיים  15.7.18ביום  .78

, בהשתתפות חברי הוועדה, חברי כנסת, נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד ושלישית

המשפטים, נציג שרת המשפטים, נציג אגף התקציבים במשרד האוצר ונציגי ארגונים 

תקיימו הצבעות בלבד. במהלך הישיבה ם, אלא הבדיון לא נשמעו דובריאזרחיים שונים. 

, תוך שהם דוחים את 7-ו 6, 5הסעיפים הצביעו חברי הוועדה על סעיפי החוק, מלבד 

 ההסתייגויות שהועלו ומאשרים את הנוסח המוצע.

 

, בהכנה לקראת קריאה שנייה בוועדה המשותפת הדיון החמישיהתקיים  16.7.18ביום  .79

-)ציבורי , המשנה ליועץ המשפטי לממשלההשתתפות חברי הוועדה, חברי כנסת, בושלישית

 ונציגי ארגונים אזרחיים שונים.  ,חוקתי(
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: כך, . בפני הוועדה עמדו נוסחים חלופיים שונים7נוסחו המתוקן של סעיף ב עסקהדיון 

מדינת ישראל ידי ד"ר ויניצקי ועו"ד רוטמן, אשר בו נאמר כי: "-למשל, הניסוח שהוצע על

רואה עצמה מחויבת להקמה וביסוסה של התיישבות יהודית צפופה בשטחי ארץ ישראל 

תשקוד ידי ח"כ עודד פורר, לפיו מדינת ישראל "-או הנוסח שהוצע על ;"הנתונים לשליטתה

ידי -נבחרה החלופה שהוצגה על ,בסוף. ל"על פיתוח התיישבות יהודית בארץ ישראל

המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, כי: " 7עיף נכתב בסהקואליציה ובה 

 ". ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה

 

חברי הכנסת השונים התייחסו לנוסח המתוקן של הסעיף ולשינוי שהתיקון חולל. כך 

חנין, הסביר מדוע לשיטתו הסעיף בנוסחו המתוקן אף גרוע יותר דב לדוגמה, חבר הכנסת 

סחו המקורי. זאת מכיוון שלדבריו, בעוד שהסעיף המקורי קידם אג'נדה של "נפרד אך מנו

שני שווה", הסעיף הנוכחי מעניק עליונות מוחלטת להתיישבות יהודית ויוצר למעשה 

לפרוטוקול הדיון בוועדה המשותפת, מיום  10-9)עמודים  מעמדות נפרדים לאזרחי המדינה

יאלי הצטרף אף הוא לביקורת על תיקון הסעיף וקרא (. חבר הכנסת מיכאל מלכ16.7.18

 להותיר על כנו את הנוסח הקודם, משום שלדבריו:

 

כל מי שחי במדינה שלנו יודע שהשילוב של חרדים "
ושאינם חרדים בבניינים משותפים, הוא יכול להיות טוב 
והוא גם יכול להיות לא טוב. יש מקומות שזה לא הוכיח 

למנוע פרובוקציות מיותרות, אז יש  את עצמו. ומשכך, וכדי
בציבור החרדי מי שחושב שראוי שהם יקימו שכונות 

יחיו כמו שהם רוצים  –לעצמם. אני לא אומר גטאות 
לחיות. אם חרדי לא רוצה לראות אוטו שנוסע בשבת או 
מוזיקה בקול, ואדם אחר כן רוצה, יערב לו אבל בשכונה 

וסח המקורי היה ואני חושב שהסעיף כמו שהיה בנ משלו.
יכול כן לאפשר בוודאי לציבור דתי להקים קהילה משלו. 
דבר ראשון, אני הבנתי את הסערה שהייתה סביב זה, רק 

ראש, שכן כדאי להביא לביטוי את -אני חושב, אדוני היושב
האפשרות לאנשים להקים קהילה לעצמם. ואני שמעתי את 

ת איך לעגן הביקורת, שאחרי זה תהיה גזענות, רק צריך לדע
את זה. אבל בשביל למנוע אחר כך סתם שיח של שנאה 

)שם, עמוד  "מיותר, כן היה ראוי להשאיר את הנוסח הקודם
27). 
 

תומא סלימאן מתחה ביקורת על הסעיף מזווית אחרת, תוך עאידה  ברת הכנסתח

, שכן התייחסות לפערים הקיימים בין קידום התיישבות יהודית לקידום התיישבות ערבית

אם עד עכשיו התיישבות יהודית לא הייתה ערך לאומי, אוי ואבוי מה יכול "]...[ לדבריה: 

להיות מעכשיו והלאה. לאן נגיע? יכול להיות שיוציאו גם אותנו מהבתים שלנו, כי זה ערך 

 (.36)שם, עמוד  "עליון וערך לאומי. מה היה עד עכשיו?

 

לסעיף המוצע, התייחס לכך המשנה ליועץ המשפטי  סתהכנלאחר התייחסות חברי  .80

 "ד נזרי:הלממשלה, עו
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חברת הכנסת לביא שאלה לגבי האיזון, אז אני עונה לך, "
)ב(, שאמרתי בשבוע 7שבשונה מהסעיפים הקודמים, גם 

שעבר שהוא אכן מפר את האיזון, הוא פוגע מאוד בערך 
על  בנוסחיו הקודמים, שדיבר 1הדמוקרטי. וגם סעיף 

משטר דמוקרטי במדינה יהודית וכו', שמפר את האיזון הזה 
אלה סעיפים שיכולתי לומר בצורה ברורה שזה  –שקיים 

מפר את האיזון. הנוסח הנוכחי שמדבר על התיישבות 
יהודית, כמו שאנחנו רואים אותו, הוא נוסח שמדבר על 

 (.60עמוד שם, " )ערכים של התיישבות
 

חברי כנסת לחדד את המשמעות , ביקשו יועץ המשפטי לממשלהבמהלך דבריו של המשנה ל

ביקש להבין מה מאפשר סמוטריץ' בצלאל  בר הכנסתהאופרטיבית של הסעיף. כך למשל, ח

הבהירה כי גם מימין וגם משמאל  רוזיןמיכל ברת הכנסת ח. תהסעיף מבחינה מעשי

ועץ המשפטי ליהמשנה בתשובה, עמד  .מבקשים לדעת מה הנפקות המעשית של הסעיף

, באשר להבחנה בין זכויות קולקטיביות לבין על עמדת היועץ המשפטי לממשלהלממשלה 

  :זכויות הפרט

 

 לבין, לאומיות זכויות, קולקטיב של זכויות בין הבחנה יש"
 במדינה, קולקטיב זכויות, לאומיות זכויות. פרט זכויות
. הזה בהקשר היהודית המדינה זאת, נכון. ליהודים יש הזאת
, שוויון של בפן, פרט זכויות של בפן, זאת לעומת]...[ 

 כמו, ולכן. ]...[ הבדל שיהיה ואסור אין הזה בהקשר
 לאומיות מזכויות, קולקטיב מזכויות בשונה, שאמרתי
 בשונה - - - היהודי לעם ורק היהודי לעם שקיימות
, אזרח זכויות, פרט זכויות על כשמדובר, הללו מהזכויות

 מדינה רק לא אנחנו כי, שוויון להיות חייב ההז בהקשר
 מחפשים ואנחנו, דמוקרטית יהודית מדינה אנחנו, יהודית

 ". הללו הדברים שני בין סתירה תהיה שלא
 

ביקשו חברי הכנסת להבין באופן מדויק את עמדת היועץ המשפטי לממשלה הדיון  בהמשך 

המשנה הבהיר  ,לשאלות . בתגובה7 סעיףההצהרתית והמעשית של  ומשמעותבאשר ל

 את קו הגבול באופן הבא:, ליועץ המשפטי לממשלה

 

קודם כול יש פה הצהרה שמדינת  –]...[ התיישבות יהודית "
ישראל רואה בהתיישבות היהודית ערך לאומי. זה הצהרה 
שאתם כמחוקקים מצהירים אותה. ]...[ יחד עם זאת, זה 

שיעבור לצפון לא מאפשר, לצורך העניין, להגיד שיהודי 
יקבל תמריץ, ערבי שיעבור לצפון לא יקבל תמריץ. ]...[ זה 
לא מאפשר שרק יהודי יוכל לגור באותה התיישבות יהודית 
וערבי לא יכול לגור. זה כן מאפשר, זה כן נותן אמירה של 
חוק יסוד, אמירה שיש בה משמעות, שלהתיישבות יהודית 

 (.62-61 " )שם, עמודיםיש ערך, כמו שכתוב בסעיף
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הלאום.  יסוד:-היעדרה של הזכות לשוויון מנוסחו של חוקבהמשך, אף נדונה שאלת 

ואולי אפילו  –המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי בהחלט אפשר היה הבהיר בהקשר זה 

לעגן את הזכות לשוויון לצד היות מדינת ישראל מדינתו של העם היהודי; אולם  –נכון היה 

ה האמורה מסורה לחברי הכנסת ולזירה הפוליטית. באשר לסתירה בסופו של דבר ההכרע

מדת היועץ לזכות שוויון, הובהרה ע 7האפשרית שהעלו חברי הכנסת בין נוסח סעיף 

 :המשפטי לממשלה, כהאי לישנא

  

, אז הח"מ[ –]הזכות לשוויון  גם כשהיא לא קיימת פה ]...["
שכן  אני אומר לכם, שאנחנו מחויבים לפרש את הדברים

קיימים לאור הזכות לשוויון, כי הזכות לשוויון לפי פסיקת 
בית המשפט העליון נמצאת, היא חלק מהזכות לכבוד שכן 
נמצא בחוק יסוד: כבוד האדם, ולכן מטבע הדברים נפרש 
את הדברים האלה לפי הזכות לשוויון. אנחנו לא אומרים 

" שהסעיף הזה הוא כלום, אגב. לסעיף הזה יש משמעות
 (.69ם, עמוד )ש
 

, תוך מתן המשנה ליועץ המשפטי הוסיף וחידד את משמעותו האופרטיבית של הסעיף

 :לבין הזכות לשוויון 7דוגמאות היכולות להמחיש את מהות היחס בין סעיף 

 

התשובה היא שהסעיף הזה כן יאפשר, כי הוא חוק יסוד, "
בחוק, בהקמה, פיתוח פרשנות שתבוא ותסייע, כמו שכתוב 

של התיישבות יהודית באשר היא התיישבות יהודית במובן 
הזה. יחד עם זאת, כמו שאני אומר, התיישבות יהודית, 
כשרמ"י מקימה איזושהי עיר היא לא כותבת עכשיו: יהודי, 
ערבי. איך זה כן בא לידי ביטוי? אם עושים מבני ציבור נגיד 

 20כננים עיר עם שהם בתי כנסת ולא מסגדים; אם מת
 קומות, המשמעות היא שבגדול זה מיועד לציבור היהודי.

בהקשר הזה ודאי שיש משמעות להתיישבות יהודית, 
שירצו להקים יותר בנגב, בגליל, באזורים אחרים שירצו. 
עדיין זה לא אומר, ופה ההבחנה, זה לא אומר שלאותה עיר 

נס אזרח שמיועדת בגדול לציבור היהודי, יהיה אסור להיכ
ערבי לקנות דירה במודיעין או לקנות דירה במגדל העמק 

שתהיה בעיר  - - -או לקנות דירה בעיר החדשה שיקימו 
יהודית ]...[ כשאת שואלת אותי שאלה כזאת, מיכל: האם 
יהיה אפשר לפנות יישוב ערבי כדי להקים יישוב יהודי? 
התשובה היא ודאי לחלוטין לא, אין בכלל צל של ספק. 

שאתה שואל: האם יהיה אסור לערבי לגור בעיר יהודית? כ
)ב(: לא, הסעיף הזה 7-אז אמרנו, כמו שאמרנו בהזדמנות ב

לא אומר את זה. יחד עם זאת, זה כן נותן משקל או נותן 
אפשרות במובן הזה של עידוד התיישבות יהודית במובן של 
ערים שמיועדות בגדול, שמאוכלסות, שוב, לא רק ליהודים, 

לא להתיישבות יהודית, כמו שמופיע בסעיף, אם זה מה א
 שהכנסת תחוקק.

]...[ עקרון השוויון, שמונע בעינינו את ההבחנה בין הפרט 
של בן הלאום הערבי לבין הפרט של בן הלאום היהודי 

 –יישמר, ואנחנו נשמור עליו. יחד עם זאת, כן יש משקל 
טיביות של כן נותן משקל לזכויות הקולק]...[ והחוק הזה 

 (.74-72" )שם, עמודים הלאום היהודי
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בליי, הוסיף על דבריו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  ד"רהיועץ המשפטי לוועדה, 

 ציין כך:ו

כאשר מדובר בחוקי יסוד שכולם ברמה נורמטיבית שווה "
שבא לפרש ואין עדיפות ביניהם, אז ברור שבית משפט 

ולברר מהי החוקה הישראלית, הוא עושה את זה בצורה 
שיוצרת את ההרמוניה המקסימלית בין חוקי היסוד 

מכיוון שבית המשפט גזר מהזכות לכבוד האדם  השונים.
את הזכות לשוויון, אז בכל מקרה ומקרה הוא יצטרך 
באיזשהו מקום לעשות איזון בין הזכות לשוויון שמעוגנת 

וחירותו לבין הערך של התיישבות יהודית בכבוד האדם 
שמעוגן בחוק היסוד הזה. וכמו שאמר 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, 

יסיון לאזן בין הדברים תצטרך כל הזמן להיעשות מתוך נ
 (.79" )שם, עמוד האלה. אין פה תשובות פשוטות

 
בחלקה השני של הישיבה, נשמעו דברים מפי נציגי ארגונים אזרחיים שונים, והתקיימו 

ההסתייגויות נדחו ברוב קולות ונקבע כי הצבעות על ההסתייגויות הנוגעות להצעת החוק. 

לחברי הוועדה מועד להגשת הסתייגויות מחודשות  הן תועלנה בפני המליאה. כמו כן, נקצב

 . 7על נוסחו המתוקן של סעיף 

 

התקיים הדיון השישי בוועדה המשותפת, בהכנה לקראת קריאה שנייה  17.7.18ביום  .81

בנוסחו  7. הישיבה עסקה בהסתייגויות שהוגשו לוועדה, בפרט בנוגע לסעיף ושלישית

דקות לכל סיעה להביע עשר במהלך הדיון ניתנו  גויות הללו.המתוקן, ובהנמקות להסתיי

לאחר המתוקן בפרט.  7את הסתייגויותיה והנמקותיה בנוגע להצעת החוק בכללה ולסעיף 

על נציגי הייעוץ המשפטי לוועדה הציגו תוספת לחוק שהוסיפה את המילים "בחוק או מכן, 

להצעת החוק, תוך שהובהר שהשפעת התוספת לחוק נוגעת רק  10-)ב( ו4" בסעיפים פיו

לשאלה האם את הפירוט בנוגע לאמור בחוק יש לפרט בחקיקה ראשית בלבד, או שניתן 

לאחר מכן הצביעו חברי הוועדה על ההסתייגויות לעשות זאת אף באמצעות חקיקת משנה. 

ם שחברי הוועדה יוכלו להעביר הסתייגויות סוכהשונות ועל הרביזיות להסתייגויות. 

 נוספות הנוגעות לתיקון של הצעת החוק הכולל את המילים "על פיו". 

 

, במסגרת ההכנה לקראת הקריאה בוועדה המשותפת השביעי דיוןההתקיים  18.7.18ביום  .82

שו, הוחלט בדיון הודיע יו"ר הוועדה שבעקבות ההסתייגויות שהוג. השנייה והשלישית

בתום הישיבה אושרה הצעת החוק על ידי . 10-ו 4להוריד את המילים "על פיו" מהסעיפים 

בנוסח שנדון בוועדה והוספת סעיף  7, תוך שהיא כוללת את אימוץ סעיף הוועדה המשותפת

 )א(.6
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-, הונחה על שולחן מליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק18.7.18באותו יום,  .83

עם תום שמיעת הנאומים והנמקת מדינת הלאום של העם היהודי.  –יסוד: ישראל 

והצעת  ועל נוסח סעיפי חוק היסוד, על ההסתייגויותו הצבעות התקיימההסתייגויות, 

אחת מההסתייגויות שהועלו. לאחר מכן,  ללא קבלת אף החוק אושרה בקריאה שניה

חברי כנסת, כנגד  62שלישית ברוב של בקריאה  הוהצעת החוק אושרנערכה הצבעה נוספת 

 מתנגדים ושני נמנעים. 55

 

כפי שפורט  ,נפרש חוק יסוד: הלאום. הליך חקיקה זה בכך בא אל סיומו הליך חקיקתו של .84

 18-לל שבעה דיונים בהכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית ועל פני למעלה משנה, וכ ,לעיל

דיונים בסך הכל בוועדה המשותפת. במהלך דיונים אלו נשמעו דעות שונות באשר 

להוראותיו של חוק היסוד, מטרותיו והשלכותיו. חלק מהוראות הצעת החוק המקורית 

 הושמטו, אחרות שונו במעלה הליך החקיקה. 

 

הלאום. נשים פעמינו  :יסוד-העתירה הראשונה לביטולו של חוק הסמוך לאחר מכן, הוגש 

 לתיאור העתירות.

 

  –שני פרק 

 במשעולי העתירות מפת התמצאות 

 

הוגשה העתירה , רשומותיסוד: הלאום ב-ארבעה ימים לפני פרסומו של חוק, 22.7.18ביום  .85

פני למעלה משנה, -לולהסרתו מספר החוקים. בהמשך, ועהראשונה לביטולו של חוק היסוד 

-, במטרה לקבוע כי ההסדר החוקתי שנקבע במסגרת חוקאחרותעתירות  14הוגשו עוד 

 תיקון. דינו יסוד: הלאום אינו חוקתי וכי דינו בטלות, ולמצער 

 

ה בני העדאת ניתן למנות מבין העותרים  .ידי עותרים שונים-עתירות אלו הוגשו על .86

; עמותות וארגוני זכויות אדם; מפלגות והבדואי עותרים בני המיעוט הערביהדרוזית; 

פוליטיות; ראשי ערים בישראל; עורכי דין ופעילים חברתיים אחרים. בעתירותיהם, 

מבקשים העותרים לתת ביטוי לתחושותיהם הקשות ולסיכונים שהם מוצאים לגישתם 

כלולות בו ושהיה ראוי לשיטתם  גם בהוראות שאינן-יסוד: הלאום; כמו-הוראות חוקב

, במטרה ללמד על קיומה של הצדקה לכאורה לקבלת סעד עושים העותרים . כל זאתבון לעג

 יסוד: הלאום. -שיפוטי חריג שיורה על בטלות חוק

 

בתגובה מקדמית זו, היא כי דין כלל הטענות  המשיבים, כפי שתובהר בפירוטעמדת  .87

להידחות. בתגובה זו אין המשיבים מבקשים לחלוק על תחושותיהם של  –האמורות 

הן חלק לגיטימי מן השיח הציבורי הער שהתקיים במהלך  העותרים. תחושות וחששות אלו

-ריהיסוד, ושעודנו מתקיים גם בימים אלה. מטבע הדברים, השיח הציבו-חקיקת חוק

פוליטי כולל עמדות רבות ומגוונות, מכל קצוות החברה בישראל, באשר לנחיצותו -חברתי

 יסוד: הלאום. -ותבונתו של חוק

 



46 
 

היטב , ומשכך יש להקפיד הקיים ברם, בירורן של עתירות אלו תחום הוא לגבולות המשפט

 שמקומה באשר לתבונתו או נחיצותו של חוק היסוד, או טענהעמדה הצגת על ההבחנה בין 

המלמד על עילת  סדורועובדתי משפטי  פוליטי; לבין טיעון-חברתי-בשיח הציבורי

 . לביטולו של חוק היסוד התערבות

 

 ניחות תשתית משפטיתנאמנים להבחנה זו, המשיבים יטענו כי העתירות שבכותרת אינן מ

 ריג שלח סעד שיפוטיהצדקה למתן לבסס  ואף לא תשתית עובדתית, שיהא בכוחןעיונית, 

מפרקי החוקה המתהווה  , כולו או חלקו,זההסרתו של פרק ליסוד: הלאום ו-חוק יטולב

 של מדינת ישראל.   

 

טענות נבקש לסקור את ההעתירות אוחד,  15-ובשים לב לכך שהדיון בלמען הסדר הטוב,  .88

הטענות הגם ש - להןעל רקע המכנה המשותף  עתירותהמרכזיות שעולות בכל אחת מן ה

 יהםטענותאת הצגת כלול תחילה תהעותרים טענות בנוסחים מעט שונים. הצגת הוצגו 

 . כלליות יותר יוצגו טענות נוספות ,לאחר מכן .היסוד-לסעיפים קונקרטיים בחוקביחס 

 

 

 יסוד: הלאום -לחוק 1נגד סעיף העותרים טענות 

 

הלאום,  :יסוד-לחוק 1ת הראשונה שעולה בעתירות מופנית נגד הוראת סעיף קבוצת הטענו .89

מוביל לפגיעה  1)ג( לחוק היסוד. לפי טענות אלו, סעיף 1ובאופן ממוקד יותר ביחס לסעיף 

, לאומית יהודים בישראל לממש את זכותם להגדרה עצמית-באפשרות של אזרחים לא

 ון השוויון. ובהתאם לכך נפגע עקר

 

פוגע בזכות הטבעית )ג( לחוק היסוד כי הוא "1נטען ביחס לסעיף  5624/18כך למשל, בבג"ץ  .90

של המיעוט הלא יהודי להגדרה עצמית, לרבות שימור המורשת התרבותית והזיקה 

 5866/18העותרים בבג"ץ לעתירה(.  8" )ס' בדיוק לפי אמות מידה זהות ההיסטורית והדתית

)ג( 1שולל את עקרון השוויון, ואף מוסיפים כי משמעות הקביעה בסעיף  1טוענים כי סעיף 

שלאוכלוסייה היהודית הזכות הקולקטיבית למשול ולשלוט בטריטוריה ובתושביה; היא "

-רק היא מחזיקה בזכות להחליט בעניין הקצאת וחלוקת הזכויות לכל התושבים הלא

לעתירה(.  24" )ס' רק לה ההכרעה בדבר אופן תחולת החוקה בחלקי 'ארץ ישראל'יהודים; 

מקיים את עריצות הרוב  1סעיף , אשר בו נטען כי "6066/18טענות דומות עולות גם בבג"ץ 

)ג( לחוק הלאום 1סעיף בו נטען כי " 6939/18לעתירה(; ובבג"ץ  20" )ס' ומקפח את המיעוט

ת בקבוצות המיעוטים הלא יהודים בישראל, הופך את מדינתי-שולל את ההכרה התוך

לעתירה(. טיעונים נוספים כנגד סעיף  21" )ס' ...מעמדם לכל היותר למעמד מהגרים חדשים

לעתירה(; ובבג"ץ  68)ראו ס'  5555/18לחוק היסוד מפנים, בין היתר, העותרים בבג"ץ  1

 לעתירה(. 10)ראו ס'  6622/18
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על הפלייתו לכאורה של  תירות אינן מצביעותכפי שניתן להיווכח מן המובאות דלעיל, הע .91

המוענקות לכל אדם, אלא האינדיבידואליות יסוד: הלאום ביחס למי מזכויות הפרט -חוק

פוליטית. עוד עולה כי -במישור זהותם הלאומית של מיעוטים לאומיים להפלייתם נטען

-)ג( לחוק1ר תמונת מצב ביחס לעתיד לבוא, ולפיה חקיקת סעיף העתירות מבקשות לציי

 של חדש מעמד לבעליהלכה למעשה  ולהפיכתם מיעוטים של לקיפוח ובילת יסוד הלאום

והן ביחס  המשפטיים למרכיביו ביחס הןדוחים קו טיעון זה,  המשיבים"מהגרים". 

 . ועל כך יורחב בהמשך הדברים – למרכיביו ה"עובדתיים"

 

 

 יסוד: הלאום-לחוק 4טענות כנגד סעיף 

 

 4קבוצת טענות נוספת, שחוזרת על עצמה במספר עתירות, מבקשת להביא לביטול סעיף  .92

יסוד: הלאום, אשר עוסק במעמד השפה העברית ובמעמד השפה הערבית. נטען, בין -לחוק

פוגעת במעמדה ההיסטורי של השפה הערבית, וכי הוראת הסעיף  היתר, כי חקיקת הסעיף

 מהווה אפליה כנגד הציבור דובר הערבית בישראל. נעמוד על מקצת מן הטיעונים אמורים. 

 

גם כאן יסוד: הלאום הוא ביטוי לכך ש"-לחוק 4טוענים כי סעיף  6622/18העותרים בבג"ץ  .93

לקלק של הדרת זכויות, שכן לאחר הדרת השפה הערבית מן המרחב נמשך המדרון הח

" הציבורי, יודרו עוד שפות, ועוד תרבויות, עד אשר ניוותר עם 'תרבות נבחרת אחת' בלבד

מלינים על הפגיעה  4/19והעותרים בבג"ץ  6939/18לעתירה(. העותרים בבג"ץ  62)ס' 

מציב רף  4סעיף ף מוסיפים כי "יסוד, והאחרונים אהבמעמדה של השפה הערבית בחוק 

כל חוק עתידי שיחוקק להסדרת מקסימום מוגבל מלכתחילה למימוש זכויות לשוניות ו

 8" )ס' )ג( לחוק דינו להיות נחות למול השפה העברית4מעמד הערבית, על פי סעיף 

לחוק היסוד, ובין היתר,  4העלו העותרים טענות כנגד סעיף  6066/18לעתירה(. גם בבג"ץ 

ממחיש גם הוא את העליונות שניתנה על בסיס אתני לטובת היהודים  4סעיף טענו כי "

 31" )ס' דוברי השפה העברית, והנחיתות שניתנה למיעוטים בישראל דוברי השפה הערבית

 לעתירה(.

 

קביעתה מגלם פגיעה בעיקרון השוויון, וזאת "בשל  4, כי סעיף 5741/18עוד נטען, בבג"ץ  .94

העתירה(. העותרים  א" )ריששל השפה הערבית כבעלת מעמד נחות ביחס לשפה העברית

ת דווקא בחקיקה יש בה גם היא כדי פגיעה רהעדפת שפה אחטוענים כי " 7256/18בבג"ץ 

ממשיך במגמה של " 4סעיף  כי טוענת העותרת 9027/18בבג"ץ לעתירה(.  63" )ס' בשוויון

מסבירה  9257/18לעתירה(; ובבג"ץ  3" )ס' ...נישול הזכויות של האזרחים הערבים בישראל

חוק הלאום פוגע במעמד של קבוצת אזרחי ישראל הערבים בכך שמשנה הוא העותרת כי "

 .ירה(לעת 108" )ס' את ההסדר שנוגע למעמדה של השפה הערבית
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 יסוד: הלאום -לחוק 7טענות כנגד סעיף 

 

הלאום.  :לחוק יסוד 7קבוצת הטענות הבאה שמובאת בעתירות מופנית כנגד הוראת סעיף  .95

נטען, בין היתר, כי הוראת הסעיף מפלה לרעה את זכות הקניין של אזרחי ישראל שאינם 

 יהודים, וכי כתוצאה מכך נפגע עקרון השוויון בהקצאת משאבי מדינה. 

 

ד הסעיף הנ"ל הופך את ההפרדה הגזעית לחוקתית, דבר המנוגכי " 7256/18כך, נטען בבג"ץ  .96

טוענת העותרת  9257/18לעתירה(. בבג"ץ  65" )ס' ...לעקרונות היסוד של השיטה בישראל

מעיד כאלף עדים על כך שכוונת המחוקק הייתה לבטל את עיקרון לחוק היסוד " 7כי סעיף 

 7סעיף , בו נטען כי "4/19לעתירה(. טענות דומות עולות גם בבג"ץ  111" )ס' השוויון

כולו פוגע פגיעה אנושה בעקרון השוויון המהווה חלק בלתי נפרד ובעקבותיו חוק היסוד 

מהזכויות האזרחיות של כלל אזרחי המדינה לתנאי מחיה נאותים, לקורת גג נאותה לפיתוח 

 לעתירה(.    136" )ס' ולתכנון

 

שלטענתה הוא , עורכת העותרת סקירה על אודות מה 9027/18במסגרת העתירה בבג"ץ  .97

האפליה ההיסטורית של האוכלוסייה הערבית בתחום הקרקע והתכנון, כמו גם מצוקת "

 לעתירה(.  104" )ס' הדיור

בית המשפט הנכבד לאמץ את ממבקש   9027/18הלכה למעשה, טיעונה של העותרת בבג"ץ 

לשכנע את בית  העותרת היסטורי שמוצג בעתירה, ועל בסיסו מבקשת-הנרטיב המשפטי

פותח פתח רחב להרחבת ההקצאה המפלה של מקרקעי המדינה " 7המשפט הנכבד כי סעיף 

לעתירה(.  74" )ס' לציבור היהודי ולמדיניות של הפרדה כפויה במגורים על בסיס לאום ודת

הותרת סעיף , ומפרטים כי "7מוסיפים אף הם לטענות נגד סעיף  6622/18העותרים בבג"ץ 

..." פוגעת בצורה מהותית, בזכות ההתיישבות של המיעוט הערבי במדינת ישראל ,על כנו 7

 לעתירה(.  43)ס' 

 

, בה טוענים 5851/18לחוק היסוד מועלות בעתירה בבג"ץ  7טענות דומות נגד סעיף 

 14-10העותרים כי הסעיף פוגע בזכות הקניין של אזרחי ישראל שאינם יהודים )ראו ס' 

, שם נטען, בין היתר, כי הסעיף יוצר הפליה על רקע דתי )ראו 5624/18לעתירה(; ובבג"ץ  

משריין אפליה לטובת מגזר אחד אף נטען כי הסעיף " 5741/18לעתירה(. בבג"ץ  15-11ס' 

 לעתירה(.  46" )ס' מגזר הרוב היהודי, על פני כל שאר המגזרים –בלבד 

 

כדי לרוקן מתוכן את פסק הדין הסעיף נועד במוצהר , נטען כי "6939/18כן, בבג"ץ -כמו

 29" )ס' (8.3.2000)פורסם בנבו  קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95בתיק בג"צ 

עומדת בסתירה " 7טוענים העותרים כי הקביעה שבסעיף  6066/18גם בבג"ץ  לעתירה(.

-41", זאת לצד טענות נוספות נגד הסעיף )סעיף לקביעת בית המשפט העליון בבג"ץ קעדאן

 לעתירה(. 33
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 יסוד: הלאום-נוספות כנגד חוקכלליות טענות 

 

יוצגו להלן טענות , לצד הטענות שפורטו לעיל כנגד סעיפים ספציפיים בחוק יסוד הלאום .98

יעילות הדיון, נקבץ טענות לכדי  עןלממשותפות לחלק מן העתירות. שנמצא כי הן נוספות 

 פי המכנה המשותף להן.-מספר קטגוריות, וזאת על

 

 המעשיות של חוק היסוד  ההשלכות

 

לפי הנטען בחלק יסוד: הלאום. -גע להשלכות המעשיות של חוקסוג אחד של טענות נו .99

השפעה נרחבת על אופן הפעולה של עלולה להיות היסוד -של חוקמהעתירות, לחקיקתו 

 המשטר בישראל וכן על המשפט הישראלי.

 

הנ"ל יפעל בעיקר  1המשטר היהודי שמתבסס על סעיף כי " 5866/18כך, למשל, נטען בבג"ץ  .100

" לטובת האוכלוסייה היהודית בכל מקום מאחר והמשטר שייך לה ומיועד לשרת רק אותה

לעתירה(. טיעון נוסף בעניין השלכותיו המעשיות של חוק היסוד עולה בבג"ץ  44)ס' 

הפרקטיקה הפסולה הקיימת בארצנו המבחינה בין , בו טוענים העותרים כי "6066/18

דבר אשר ישפיע ביתר שאת ]...[ מקבלת בחסות חוק הלאום מעמד על,  ,יהודים ללא יהודים

לעתירה(. בבג"ץ  11" )ס' יס אתני פסולעל הפרקטיקה הפסולה הקיימת והכל על בס

כאשר זכות של אזרח יהודי תתנגש עם זכות של אזרח בן דת אחרת, ...ונטען כי " 5851/18

 5866/18לעתירה(, ואילו בבג"ץ  14" )ס' הבכורה תינתן לבן הדת היהודית מכוח החוק

והעמקת  יכול לשמש את רשויות המדינה להצדקת הרחבת 7סעיף טוענים העותרים כי "

 לעתירה(. 91" )ס' 1967 פרויקט ההתנחלויות הבלתי חוקיות בשטחים הכבושים משנת

 

למקרא העתירות, ניכר כי הן אינן תומכות את טענותיהן ביחס להשלכות חוק היסוד על  .101

היסוד אירועים קונקרטיים שהתממשו, אלא על השערות והערכות באשר למה שעלול חוק 

אמנם מדובר בפגיעה להוביל; כפי שאף הבהירו חלק מן העותרים עצמם בציינם כי "

" סימבולית נכון עכשיו, אך גם יש חשש לפגיעה עתידית שעדיין לא יודעים את ממדיה

 (. 7256/18לעתירה בבג"ץ  63)סעיף 

 

פסיקתו של עוסק ב –שגם הוא אינו בבחינת ראיה או תימוכין עובדתיים  –חריג בודד לכך 

משיח דוד נ' הרשות הפלשתינאית, המועצה  9135-07ם( -בית המשפט המחוזי בתא )י

מביאה את הכרעתו  9257/18(. העותרת בבג"ץ 17.9.18)פורסם בנבו, הפלשתינאית 

האמורה של בית המשפט המחוזי בירושלים, לפיה הסכום שנפסק כפיצוי בתביעה 

שנפסקו מכוח סעיף ₪ שיים חריגים בסך מיליון כלל פיצויים עונהאזרחית מושא ההליך "

כבר הספיק חוק הלאום להשפיע על המצב המשפטי ", כדוגמה לכך ש")א( לחוק הלאום6

עושה שימוש  9027/18לעתירה(. גם העותרת בבג"ץ  26-25" )ס' הנוהג במשפט הישראלי

השפעות ניתן לראות את הסנונית המבשרת את בפסיקה הנ"ל, וטוענת כי בפסיקה זו "

העומק והרוחב של חוק הלאום על המשפט החוקתי בישראל ועל עקרונות שיטת המשפט 

 לעתירה(.  14)ס'  7256/18לעתירה(. טענה דומה מעלים העותרים בבג"ץ  24" )ס' בכללותה
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 לביטול חוק היסוד בשל פגמים בהליך חקיקתו  טענות

 

במספר עתירות מעלים העותרים טענות לפיהן בהליך חקיקת חוק היסוד נפלו פגמים  .102

מסוימים, אשר יש בהן כדי להשליך על הבחינה השיפוטית שלו. סוג אחד של טענות נוגע 

לפגמים שנפלו בהליך החקיקה עצמו, ואילו סוג שני של טענות נוגע למספר חברי הכנסת 

 ליאה. שהצביעו בעד העברת חוק היסוד במ

 

, בו טוענים העותרים כי 5866/18טענות מן הסוג הראשון ניתן למצוא, בין היתר, בבג"ץ  .103

בהליך חקיקת החוק נפלו פגמים שנלמדים גם מההצהרות שניתנו על ידי חברי הקואליציה "

והפוליטית על לאחר חקיקתו לפיהם הדבר נעשה בחיפזון וללא שקילת השפעתו החברתית 

דברים אלה מלמדים על החיפזון באופן שבו "; וכי "מעמדן של קבוצות שונות במדינה

היסוד והיעדר קיומו של דיון רציני ביחס להשפעות הרוחב הפוטנציאליות שלו  וקנתקבל ח

 לעתירה(.  210-209" )ס' חוקתי במדינה רעל הסד

 

השני, הנוגעות לרוב שבו אושר חוק היסוד במליאת הכנסת, עולות בעתירות טענות מהסוג  .104

אין מחלוקת כי " 7256/18. בעניין זה מציינים העותרים בבג"ץ 9027/18-ו 7256/18בבג"ץ 

כי חוק הלאום, אינו מייצג את כלל הבוחרים או את הרוב המוחלט של העם שהרי הוא 

 9027/18לעתירה(. בבג"ץ  12" )ס' מכלל הנציגים 0.516חברי כנסת המהווים  62אושר על ידי 

חוק, שמתקבל על ידי רוב קואליציוני )תוך הפעלת משמעת העותרת טוענת כי "

קואליציונית( בניגוד לדעתן של כל סיעות האופוזיציה על גווניה השונים, איננו יכול להיות 

 לעתירה(.  200" )ס' חוק יסוד ואין סמכות לשריינו

 

פוליטית בעניינו -יוער כבר עתה, כי טענות אלו ממחישות אמנם את המחלוקת הציבורית .105

בעת בולט לעיל כי לא הונח כל יסוד משפטי לטיעון כי -יסוד: הלאום, אולם בה-של חוק

קשים, אשר רק הם נמנים על פגמים שורשיים ויסוד: הלאום -חוק ו שלנפלו בהליך חקיקת

הקיצוניים והחריגים שיצדיקו את ביטולו של חוק "רגיל" בשל פגם בהליך  המקרים

יסוד: הלאום, דין טענות אלו -חקיקתו. כפי שעולה מסקירת הליך חקיקתו של חוק

להידחות, הואיל ולא נפגע אף לא אחד מעקרונות היסוד של הליך החקיקה אותם מנתה 

 קיקתו.הפסיקה כעילה לביטולו של חוק בשל פגמים בהליך ח

 

 היסוד חוק תוכן על שיפוטית ביקורת לערוך האפשרותהעותרים בדבר  טענות

  

לצד הטענות נגד הליך חקיקת חוק היסוד, מבקשים העותרים בחלק מהעתירות לבסס את  .106

תיקון החוקתי "האפשרות לערוך ביקורת שיפוטית על חקיקת יסוד באמצעות דוקטרינת ה

פנייה למגילת ; וכן באמצעות "מכוננתשימוש לרעה בסמכות "; דוקטרינת ה"ינו חוקתישא

עוד טוענים חלק מן העותרים כי בחינת שימוש במשפט משווה ומשפט בינ"ל. העצמאות ו

הגם שהעותרים בכל אחת חוק יסוד: הלאום במשקפי פסקת ההגבלה מצדיק את ביטולו. 

באופן מעט שונה, ניכר כי הם חולקים את אותן מן העתירות נדרשים לדוקטרינות אלו 

 עמדות מוצא משפטיות. נעמוד, אם כן, על מספר דוגמאות לכך.
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יסוד: הלאום הוא בעל מעמד נורמטיבי -עומדים על כך שחוק 6939/18העותרים בבג"ץ  .107

לעתירה(; ואף  74)ס' " אינו כפוף לתנאיה של פסקת ההגבלהחוקי ולפיכך "-חוקתי על

יש בעייתיות לא מבוטלת באימוץ דוקטרינה מקיפה הנוגעת לתיקון ממשיכים וטוענים כי "

לעתירה(. ברם, בהמשך עתירתם מוסיפים העותרים בבג"ץ  75" )ס' חוקתי שאינו חוקתי

על כמשמעות -הוראות חוק הלאום נשואות העתירה מהוות שלילת עקרונותכי " 6939/18

טרינה הנוגעת לתיקון חוקתי שאינו חוקתי, כאשר הן פוגעות בליבת היותה של הדבר בדוק

 לעתירה(.  79" )ס' , ולכן יש לבטלןדמוקרטיתישראל מדינה 

 

חוק יסוד או תיקון לחוק יסוד מציגה את השאלה האם " 9027/18לעומתם, העותרת בבג"ץ 

התשובה על כך אינה " ?", ומשיבה על כך כישפוגע בזכות חוקתית כפוף לפסקת ההגבלה

 לעתירה(. 178" )ס' חד משמעית אך לעמדת העותרת ראוי שכך יהיה

 

אין לשלול את תחולת , במסגרתה נטען כי "6552/19דוגמה נוספת מצויה בעתירה בבג"ץ  .108

הדוקטרינה של תיקון חוקתי שאינו חוקתי במשפט הישראלי, למרות שיש להגביל את 

 44" )ס' אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראלגרעין היקפה לתחומי השמירה על 

מבקשים להחיל את דוקטרינת  6066/18לעתירה, ההדגשה במקור(. גם העותרים בבג"ץ 

 42" )ס' ובאמצעותה להכריז על בטלות חוק הלאוםהתיקון החוקתי שאינו חוקתי "

 לעתירה(. 

 

לומר את עמדתו 'בריש גלי', מבקשים מבית המשפט הנכבד "... 7256/18העותרים בבג"ץ 

כי כאשר חוק יסוד פוגע בזכויות יסוד בסיסיות ובגרעין אופייה היהודי דמוקרטי של 

לעתירה(. טענות דומות מעלים  32" )ס' המדינה, אין הוא חסין מפני ביקורת שיפוטית

ר חוק יסוד הלאום בעקרונות הפגיעה שמייצ, אשר טוענים כי "5866/18העותרים בבג"ץ 

איסור ההפליה והכבוד על רקע שיוך קיבוצי, כשפגיעות אלה נופלות בהגדרת הפליה גזענית, 

"; ואף מצדיקות את התערבותו של בית המשפט הנכבד בהיותן הבסיס והגרעין של השיטה

ות החלופה של אי התערבות היא איון עצם הקיום של עקרוננוקטים עמדה דוגמטית לפיה "

 לעתירה(.   158" )ס' היסוד
 

טוענים כי  6552/19אשר לדוקטרינת השימוש לרעה בסמכות המכוננת, העותרים בבג"ץ  .109

התערבות שיפוטית בחוק הלאום היא מוצדקת, שכן נעשה שימוש שאינו ראוי בסמכות "

טיה ובמבנה הבסיסי של שיטת הכנסת בכובעה כרשות מכוננת באופן הפוגע בליבת הדמוקר

 לעתירה(.  47" )ס' המשטר בישראל
 

טוענים כי על בית המשפט הנכבד להפעיל ביקורת שיפוטית  4/19גם העותרים בבג"ץ 

שימוש לרעה בסמכות חוקתית על חוק היסוד, וזאת, בין היתר, בהיותו מהווה לטענתם "

תרבותית, גזענית, -כזהות חדהמכוננת של הכנסת לעיגון הזהות הקולקטיבית היהודית 

-פלסטיני וזכויות רב-מדירה ואנטי ערבית תוך פגיעה בזכויות המיעוט הלאומי הערבי

 לעתירה(.  5" )עמ' אתניות לזהות ולתרבות של יוצאי ארצות ערב והאסלאם
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כינון החוקה  יש להביא בחשבון את העובדה שסמכות 9027/18לשיטת העותרת בבג"ץ  .110

אופן מוחלט בסמכותה של הממשלה השולטת בכנסת, והיא יכולה ברוב בנתונה "

קואליציוני רגיל להעביר כמעט כל תיקון חוקתי או חוק יסוד העולה בדעתה, ללא מעורבות 

כל גורם נוסף, ולנצל כוח זה לטובתה, הרי שאין מקום לייחס להכתרת החוק כחוק יסוד 

ת, המצמצמת את הביקורת השיפוטית רק למצבים קיצוניים מרחיקת לככה משמעות 

 לעתירה(. 167" )ס' ויוצאי דופן...
 

לבסוף, ולעניין האפשרות לפסול תיקונים חוקתיים, מתבססות חלק מהעתירות גם על  .111

המשפט  , כי בטורקיה קבע בית9257/18מציינת העותרת בבג"ץ לדוגמה, פסיקה זרה. כך, 

לעתירה(; וכי גם בהודו ביטל בית  67החוקתי כי תיקון מסוים בחוקה אינו חוקתי )ס' 

לעתירה(. כמו כן, מזכירים  70המשפט העליון תיקון לחוקה שהתקבל בפרלמנט ההודי )ס' 

דוקטרינות המאפשרות לבית המשפט העליון לערוך ביקורת  5866/18העותרים בבג"ץ 

לעתירה(; וכן פסיקה של בית המשפט  181-176מקולומביה )ס'  שיפוטית על תיקוני חוקה

וקבע כי יש להעבירו במשאל עם )ס'  2001העליון באוסטריה, שהתערב בתיקון חוקה בשנת 

 לעתירה(. 185-183

 

יסוד: הלאום, אשר מתבססים על -במסגרת חלק מהעתירות, אף עולים טיעונים כנגד חוק .112

שוואה בינו לבין חוקות ושיטות משפט במדינות אחרות, לצד טענות המבקשות להיבנות ה

עיון במשפט ההשוואתי נטען כי " 5741/18מהדין הבינלאומי הנוהג. כך, למשל, בבג"ץ 

מעלה כי התעלמותו של חוק הלאום מזכויות המיעוטים ומעקרון השוויון הנה חסרת 

 2חוק הלאום עומד בסתירה לסעיף נטען כי " 6066/18לעתירה(; בבג"ץ  55" )ס' תקדים

טוענים  5866/18לעתירה(; ובבג"ץ  52" )ס' לאמנה הבינלאומית בדבר איסור הפליה

לאמנה  27-ו 26שולל את עקרון השוויון לפי הסעיפים  1סעיף העותרים, בין היתר, כי "

איסור ההפליה והן את הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות המבטיחים הן את עקרון 

 לעתירה(.  26" )ס' הזכויות הקיבוציות של המיעוטים

 

גם בהליכי חקיקתו של חוק היסוד, -מצוידים בעיקרי הטענות העולות מן העתירות, כמו .113

 נפנה עתה להצגת עמדת היועץ המשפטי לממשלה.

 

 

 -פרק שלישי 

 עמדת היועץ המשפטי לממשלה

 

דין אין כל מקום להתערבות שיפוטית כמבוקש ו היא כי לממשלה המשפטיהיועץ  עמדת  .114

להניח תשתית עובדתית  ותריםהעמי מבין משום שלא עלה בידי  ,העתירות להידחותכלל 

שהתבקש וחסר התקדים לבסס עילה למתן הסעד מרחיק הלכת בכוחה  יהאש ,או משפטית

 יסוד: הלאום.-ביטולו של חוק –בעתירות 
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 עיכרה לא בית המשפט הנכבד עוד יודגש, כי בניגוד לרושם העולה מחלק מן העתירות, 

, חוקתי-דוקטרינת התיקון החוקתי הלא משפטנו בשיטת חלהאם בשאלה כבדת המשקל ה

עשה לא . בית המשפט הנכבד החריגות שבהעל ו ,על הקשיים הלא מבוטלים הטמונים בה

יסוד קיימים, וכך אף ראוי לעשות בעניין חקיקתו של -יביחס לתיקונים הנוגעים לחוקכן 

פי צורתו, תוכנו, מהותו והליך חקיקתו -יסוד: הלאום, אשר מהווה לכל הדעות על-חוק

  פרק נוסף במפעל החוקתי לגיבוש חוקתה המתהווה של מדינת ישראל. 

 

ריגה ח הכרעה דיקותאינן מצ דנן היועץ המשפטי לממשלה יוסיף ויטען, כי העתירות 

טעם . היסוד-חוקי על חוקתית שיפוטית ביקורת שלורגישה  מורכבתכה  בסוגיה תקדימיתו

אינם מתקרבים לאותם כלל : הלאום יסוד-קשעוגנו בחוההסדרים הדבר נעוץ בכך ש

 ככאלה בהם ניתן יהיה לבחון את ,בפסיקהשהוזכרו  הדופן ויוצאי ביותר חריגים מקרים

. קרי, היסוד-שיפוטית על תוכנם של חוקי המאפשרת ביקורת דוקטרינה של ההיתכנות

מזעזעים את אמות "שניתן לומר עליהם כי הם ו הדמוקרטיה ליבתב הסדרים שפוגעים

 כולו.  "הסיפים של המבנה החוקתי

 

זה של התגובה, נבקש להניח תשתית משפטית עיונית, כמצע להמשך הטיעון  במסגרת שער .115

, תחילה :ופן הבאבאבדבר דחיית כל אחת מן העתירות. לצורך כך, מהלך הטיעון יעשה 

הביקורת השיפוטית החוקתית ועל המדרג עמוד על מושכלות היסוד בעניין בקש לנ

ההיררכי של הנורמות המשפטיות )"פירמידת הנורמות של קלזן"(. לאחר מכן, נעמוד על 

המורכבות והקשיים האימננטיים להפעלת ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, כפי שבית 

 המשפט הנכבד עמד עליה בפסיקתו עד כה. 

 

החל ברגיל בהליכי  ,עיקרון הריסון השיפוטי עלד על יסוד שני נדבכים אלו, נבקש לעמו 

עניינן של עתירות אלו. טיבה ועל הצורך בהתאמתו ל ,ביקורת חוקתית בעניינם של חוקים

ב"רגיל" הנכבד של ההתאמה מצוי בתרגום עקרון הריסון השיפוטי שנוהג בו בית המשפט 

ון הריסון נדרש אף או אז עקר ,למקרים שבהם מתבקש בפניו סעד של ביטול חוקי יסוד

. בתוך כך, נעמוד על התאמתם של מספר מושגי יסוד משפטיים, ובהם: )א( מקל וחומר

יסוד מקיים -קרי החזקה כי כל חוק –חוקתיות" -התאמת חזקת החוקתיות ל"חזקת על

ק כמקיים את חוקי היסוד; )ב( עיקרון זאת ערכי היסוד של השיטה, כפי שכל חוק רגיל מוח

ת והחלתו בעניינה של הרשות המכוננת באופן שמטיל נטל כבד ביותר על הפרדת הרשויו

עקרונות מפאת סתירתו את חוק יסוד  לבטל ,נדרש כביכולואף  ,בכלל ניתן כתפי הטוען כי

של השיטה; )ג( החובה ליתן פרשנות מקיימת והרמונית של חוקי היסוד המופשטים יסוד ה

על פרשני, לפני בחינת האפשרות למתן סעדים בדבר ביטולו של חוק יסוד; )ד( -עיקרוןכ

למקרים חריגים ביותר, אשר נמצא  –אם בכלל  –חוקתי והיותו שמור -שיוריות הסעד העל

כי בעניינם אין כל סעד אפקטיבי אחר ביחס לנורמות נמוכות יותר ב"פירמידת הנורמות 

ת הבשלות וגילוי זהירות יתר ביחס לטענות ספקולטיביות של קלזן". )ה( החלת דוקטרינ

ד: הלאום, ויס-הנסמכות על קרות אירועים עתידיים משוערים ביחס להשלכותיו של חוק

 לביסוסם.  תללא תשתית עובדתית מספק

 



54 
 

השימוש לרעה בסמכות "ו "חוקתי-התיקון החוקתי שאינו"לבסוף, נעמוד על דוקטרינות   

ונראה ל דוקטרינות נוספות שהציעו העותרים לביטולו של חוק היסוד, גם ע-כמו, "המכוננת

מדוע אין כל הכרח להכריע בשאלת מעמדן והחלתן של דוקטרינות אלו על עניינו של חוק 

 יסוד: הלאום. 

 

 למלאכה. –ומן ההקדמה  
 

 

 רקע כללי –ביקורת חוקתית 
 

 

יקיים כי בית המשפט הנכבד רצון העותרים נקודת המוצא המשותפת לכלל העתירות היא  .116

ביקורת שיפוטית חוקתית ביחס לחוק יסוד: הלאום, בהתבסס על נורמות בלתי כתובות 

שאינן מעוגנות בחוקי היסוד. למקרא העתירות, אף ניכר כי הן מגלות שונות באשר לשאלה 

 מהן אותן נורמות עליונות. 

 

כידוע, דרגתה של נורמה משפטית נקבעת לפי דרגתה של הרשות שיצרה אותה, בהתאם  .117 

לסמכות שהיתה נתונה לאותה רשות במסגרת שיטתנו המשפטית. נורמה המצויה במדרג 

הצידוקים נורמטיבי נמוך אינה יכולה לסתור נורמה שנקבעה במדרג נורמטיבי גבוה יותר. 

יפוטית חוקתית נשענים על הצורך בקיומו של גוף הבסיסיים ביותר לקיומה של ביקורת ש

אובייקטיבי שיכריע במצב דברים בו קיימת סתירה, או פוטנציאל סתירה כאמור, בין 

נורמה נמוכה יותר לזו שמעליה, ואגב כך יינתן התוקף לעליונותה של הנורמה הנפגעת. אף 

בבחינת הצופן הגנטי שאין באמור כל חדש, שומה עלינו לזכור מושכלות יסוד אלו, שהן 

 לכל הליך ביקורת חוקתית. 

 

בית המשפט הנכבד, מפי כבוד השופט מזוז, היטיב לתאר עיקרים אלו במשפטנו החוקתי  

 באופן הבא: 

 

כידוע, ביקורת שיפוטית חוקתית מבוססת על דוקטרינת המדרג הנורמטיבי .  8"
חקיקתית אינה  של נורמות )"פירמידת הנורמות" של הנס קלזן(, לפיה נורמה

יכולה לסתור נורמה גבוהה ממנה במדרג. בהתאם לכך, תקנה לא תסתור 
חוק, וחוק לא יסתור הוראה בחוקה, אלא ככל שהחוקה עצמה מתירה זאת 
ובמגבלות שהיא קובעת. לפיכך, חוק או הוראה שבו הסותרים הוראה 
בחוקה, דינם להתבטל, אלא אם כן הם עומדים בדרישות שהחוקה עצמה 

תנאי פסקת  -מציבה לענין אפשרות פגיעה בנורמה חוקתית )אצלנו 
ההגבלה, או פסקת התגברות המעניקה תוקף לחוק חורג(, ובכפוף לדיני 
הסעד החוקתי. הרשות המופקדת על בחינת ההתאמה של נורמה אל מול 
נורמה עליונה ממנה היא הרשות השופטת. יש שסמכות זו לביקורת חוקתית 

בחוקה ויש שהיא אינה מעוגנת במפורש בחוקה אך  מעוגנת במפורש
 .משתמעת ממנה

 
דוקטרינה זו חלה ככלל על כל מצב בו חוק מפר הוראה בחוקה, בין שמדובר 
בהוראות בחוקה הקובעות זכויות אדם ובין שמדובר בהוראות חוקתיות 

דיונית(. כאשר מדובר בחוק -מוסדיות או דיוניות )להלן: הוראה מוסדית
 הפוגע בזכות אדם המעוגנת בחוקה, אין די בקביעה שהחוק אכן פוגע בזכות

האדם בה מדובר כדי להביא לבטלותו, אלא נדרשת בחינה של השאלה האם 
מדובר בפגיעה מוצדקת )חוקתית(, בהתאם לאמות המידה הקבועות בחוקה 
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בפסקת ההגבלה(; זאת, למעט מקום בו מדובר בפגיעה  -)אצלנו, כאמור 
בזכות המוגדרת בחוקה כזכות מוחלטת, שלא ניתן לפגוע בה בשום תנאי 

( לחוק היסוד 3)79 -( ו1)1ערך החוקתי של כבוד האדם לפי סעיפים )כגון ה
 ]...[". הגרמני(

 
, פסקה (6.8.17 נבו,ב)פורסם  קוונטינסקי נ' כנסת ישראל 10042/16)בג"ץ 

בקשה לקיום דיון נוסף בפסק הדין, דנג"ץ  לפסק דינו של השופט מזוז(. 8
 , תלויה ועומדת.6571/17

 
על יסוד ההמשגה והמתודולוגיה החוקתית שהובאה מעלה, יש להבין את טענת העותרים   .118

את עקרונות  –מעל לחוקי היסוד  –ככזאת המבקשת להציב בראש פירמידת הנורמות 

-לקיים הליך של ביקורת שיפוטית עלהיסוד של השיטה כאותם "עקרונות על" לאורם ניתן 

ת העותרים, קיימת סתירה בין חוק יסוד: הלאום, חוקתית ביחס לחוק יסוד: הלאום. לטענ

ומכאן שיש להורות על ביטולו של  ,כנורמה נמוכה יותר, לבין עקרונות היסוד של השיטה

 . חוק היסוד באמצעות הפעלת דוקטרינת "התיקון החוקתי שאינו חוקתי"

 

מן  ברור גבול קו ויחצהלמעשה, העותרים מבקשים כי בית המשפט הנכבד יצעד  הלכה .119

 להכריז ניתן, במסגרתו ואינו מוכר לעברו של עולם חוקתי חדש הדין החוקתי הפוזיטיבי

 של היסוד"עקרונות  את סותרת זו כי טענה רקע על יסוד חקיקת של בטלותה על

 ."השיטה

  

 והחידושים הגלומים בו, , החריגות, על התקדימיותהבנה מדויקת זו של מהלך הטיעון 

מן העתירות  ושנפקדהמשפטיים והצעדים מכלול הסוגיות ה ומיפוי של חשובה לצורך חשיפ

 יםשמבקשכמי  ן, כחלק מן הנטל המוטל על כתפי העותריםעיוני שלה-במישור המשפטי

  ביטולו של חוק יסוד: הלאום.התערבותו של בית המשפט הנכבד לצורך את 

 

ום אינן יסוד: הלא-י הוראותיו של חוקכהיא ויודגש, עמדת היועץ המשפטי לממשלה  

שהוזכרו בפסיקה כמצדיקים להידרש  ,לאותם מקרים חריגים ונדיריםכלל וכלל מתקרבות 

בו קיימת , ששל עולם חוקתי חדש יצירתו יש מאיןבדבר  ,לשאלה הנכבדה והרגישה

לא שאלה זו  של עקרונות יסוד בלתי כתובים. םביטול חקיקת יסוד לאור סתירתלאפשרות 

ו בפסיקה נדונלא שאלות שרב של הוכרעה בפסיקה, והדרך אליה רצופה במספר 

 ושהעותרים לא נדרשו אליהן כלל ועיקר. 

 

נעמוד על שאלות אלו בתמצית, שכן עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שהעתירות  

 שלפנינו אינן מצריכות הכרעות כאמור.

  

המבקש להכיר בקיומם של "עקרונות יסוד של השיטה", נדרש להתמודד עם  ראשית, .120

שאלת הזיהוי וההכרה בהם. הווה אומר, מהו תהליך החילוץ או ההכרה באותם עקרונות 

יסוד של השיטה? או במושגיו של פילוסוף המשפט ה'.ל'.א'. הארט, מהו כלל ההכרה 

בנק עניין  )ראו:ת יסוד של השיטה? באמצעותו ניתן לאתר ולהעניק תוקף לאותם עקרונו

 H.L.A. Hart, THE CONCEPT OF LAW ;לפסק דינו של הנשיא ברק 7, פסקה המזרחי

(2nd. Ed., Oxford, 1994)). 
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, ובהמשך לנקודה הקודמת, האם תהליך זיהוי עקרונות היסוד של השיטה צריך שנית 

נקודת מבט חיצונית לו? להיעשות מתוך נקודת מבט פנימית למשפט, או דווקא מתוך 

שאלה זו הופכת רלוונטית במיוחד כאשר עסקינן בנסיבותיה של מדינת ישראל שטרם 

 – השלימה את בניין המפעל החוקתי שלה ושאין בחוקתה "פסקאות נצחיות" המשקפות

 ערכים חוקתיים שלא ניתן לשנותם. –מתוכן פנימה 
 

שיטה ההאם עקרונות היסוד של  –, שאלת אפיונם של עקרונות היסוד של השיטה שלישית 

הם אוניברסליים לכל סוג משטר דמוקרטי או שמא הם מקומיים? האם עקרונות היסוד 

של השיטה בישראל הם אוניברסליים? האם עקרונות היסוד של השיטה הם בהכרח נצחיים 

קים? ומה דינה של שאלה זו במקרה הייחודי ולו בשוליהם הרחו –או שבכוחם גם להשתנות 

האם ניתן כלל להידרש הווה אומר,  של מדינת ישראל שמפעל קביעת חוקתה טרם הושלם?

בדבר "עקרונות יסוד של השיטה", כאשר אותה "שיטה" טרם הושלמה  למושג מופשט

 ונקבעה במסגרת חוקה שלמה ומוסכמת?
 

האם עקרונות היסוד של השיטה  –, שאלת "מוחלטות" עקרונות היסוד של השיטה רביעית 

בישראל הם בהכרח מוחלטים, במובן זה שכל פגיעה בהם מחייבת את ביטול הנורמה 

חוקתי" אנכי בין עקרונות היסוד לבין חוקי -הפוגעת? או שמא ניתן לקיים איזון "על

" לבין "שינוי" רלוונטית לשאלת יחסו של היסוד? האם מתודולוגיית ההבחנה בין "פגיעה

 חוק יסוד אל מול עקרונות היסוד של השיטה? 
 

ככל שהתשובות לשאלות אלה הן בחיוב, או לפחות התשובות אינן שליליות באופן קטגורי,   

מהי אותה נוסחת איזון והאם כל פגיעה בעקרונות יסוד  –אזי מתחייבת שאלה נוספת 

תצדיק את ביטול חוק היסוד או רק פגיעה שורשית ועמוקה בעקרונות היסוד? על דרך 

הדוגמה, וכדי להמחיש את מורכבות הנושא, ראו למשל את הדברים הבאים שנכתבו בפסק 

, ע"מ נ' כנסת ישראלמיטראל ב 4676/94בג"ץ דינו של כבוד השופט )כתוארו אז( ברק ב

, ביחס לשאלת יחסם הנורמטיבי של חוקים רגילים אל מול אפשרות (1996) 28, 15( 5פ"ד נ)

כי קיימים עקרונות יסוד  -בלא להכריע בדבר  -אכן, גם אם נניח פגיעתם בעקרונות יסוד: "

רות ומטרות אשר חוק חורג אינו יכול לפגוע בהם, הרי אלה הם בוודאי עקרונות יסוד ומט

ואשר הפגיעה אשר כל המבנה החוקתי שלנו, לרבות חוקי היסוד עצמם, מושתתים עליהם, 

ללמדנו, כי גם מקום בו הועלתה  .הח"מ( –ההדגשה הוספה )" בהם היא מהותית וקשה

האפשרות התיאורטית לביטולו של חוק רגיל בשל פגיעתו בעקרונות יסוד של השיטה, הרי 

שנדרש היה לפי אותה גישה, כי הפגיעה תהא מהותית וקשה בעוצמתה )ולא כל פגיעה 

 אחרת פחותה מכך(.

 

נות היסוד של השיטה מתקבלת טענת העותרים לפיה עקרו אפילו אםבהקשר זה, יוער כי   

ביחס לתורת פרשנותם והיקף חדשה וקשה הם מוחלטים, אזי מתעוררת שאלה 

. על דרך ההיקש, ידוע כי בשיטות משפט אחרות, בהן הוכרו של עקרונות היסוד התפרשותם

זכויות חוקתיות כזכויות מוחלטות, נקבע בד בבד כי יש לנקוט בפרשנות מצמצמת יותר 

מתן הגנה מוחלטת לזכות הוביל לפירוש מצמצם של היקפה(. עומד  של היקף הזכות )קרי,

התכונות : "(2014) הזכות החוקתית ובנותיה –כבוד האדם על כך פרופ' אהרן ברק בספרו 
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המאפיינות את כבוד האדם מעניקות לו מעמד מיוחד במשפט החוקתי הגרמני. אך טבעי 

ת בראש סולם הערכים יביא לתוצאות הוא כי הפירוש הניתן לזכות מוחלטת, נצחית, העומד

המצמצמות את התחום המכוסה על ידי זכות זו. אם כל הגבלה היא לא חוקתית, אך מובן 

-הוא כי מקרי ההגבלה אינם יכולים להיות מקיפים, שכן הדבר ימנע כל פעילות חברתית

ף חוקתית. צמצום זה במקרי ההגבלה מתיישב יפה עם הגזרה הצרה שממילא נתונה להיק

   .(258" )עמוד של כבוד האדם במסגרת מגילת הזכויות הגרמנית
 

, האם עקרונות היסוד של השיטה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית הם ברי חמישית  

איזון אופקי בינם לבין עצמם? ככל שהתשובה לכך היא בחיוב, עולה השאלה מה דינו של 

חוק יסוד המבקש לבטא איזון זה שערכה הרשות המכוננת בין מופעים שונים של עקרונות 

לא הוכרעו בפסיקה כל  –ופשוטות מכך  –ת לאלו יסוד לבין עצמם? יוער, כי שאלות דומו

 צורכן ביחס לאיזון אופקי בין זכויות חוקתיות שוות מעמד. 

 

לדוגמה, נשווה לנגד עינינו מצב דברים שבו חוק רגיל )לדוגמה, חוק איסור לשון הרע( עורך   

לחופש איזון אופקי בין שתי זכויות חוקתיות שוות מעמד, כגון הזכות לשם טוב והזכות 

ביטוי, ששתיהן הוכרו כ"בנותיה" של הזכות החוקתית לכבוד. כיצד יש לאזן בין זכויות 

 חוקתיות אלו?

   

יכולת ההבחנה בין עקרונות היסוד של השיטה במובנם הגרעיני, לבין , שאלת שישית  

המשפטי הלכה למעשה בתוך השיטה המשפטית במסגרת נורמות חקוקות. מדוע תרגומם 

ובה? משום שאימוץ דוקטרינה כה מורכבת ורגישה בדבר ביטול חוקי יסוד שאלה זו חש

כדי להימנע מזיהוי שגוי של מה  ,לאור עקרונות בלתי כתובים מחייבת זהירות בזיהוי

אולם הוא רק בגדר תרגום אפשרי שלהם  ,שעלול להידמות לעקרונות יסוד של השיטה

 ונות נורמטיבית ביחס לחוקי היסוד.בעולם המעשה, שאינו הכרחי ולכן אינו זוכה לעלי

 

גם את חריגותו -שאלות אלו ממחישות היטב את מורכבות הסעד שהתבקש בעתירות, כמו  .121

הידרשות  מחייבת, ומבהירות עד כמה התשתית המשפטית לסעד זה רעועה והרבה במאוד

אפילו היה בידי העתירות להניח טיעון . בהקשר זה יוער, כי לשאלות רבות וכבדות משקל

כל אחת ואחת לא כל שכן ביחס ל –ביחס לחלק מן השאלות שפורטו מעלה חוקתי סדור 

ת נוספת והיא האם נקודת ואזי עולה מורכב – (לא כך נעשה)וכאמור, מן הסוגיות האמורות 

הזמן הנוכחית, שבה המפעל החוקתי טרם הושלם, מתאימה לעיגונה והפעלתה של 

דבריו של בשינויים המחויבים, דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי. הולמים לעניין זה, 

לב אחד ורוח חדשה נ'  –תנועת לאו"ר  142/89בג"ץ השופט )כתוארו אז( ברק, בכבוד 

 :(1990) 554, 529( 3, פ"ד מד)יו"ר הכנסת

 

משפטיות הנהוגות -התפיסות החברתיות לאור"]...[ 
משפט זה -בישראל, ולאור הפסיקה העקבית של בית

במשך השנים, אין זה ראוי, כי נסטה מגישתנו 
פוליטית -המקובלת והמשקפת את המסורת המשפטית

שלנו, ואין זה ראוי, כי נאמץ גישה חדשה, המכירה 
 –בכוחו של בית המשפט להצהיר על בטלותו של חוק 
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והנוגד  -יסוד -סותר הוראה משוריינת בחוקשאינו 
עקרונות יסוד של השיטה. אם  נעשה כן, ניראה בעיני 
הציבור כמי שחורג מהקונצנזוס החברתי באשר 
לתפקידו ולכוחו של  שופט בחברה הישראלית. תפיסת 
החברה הישראלית את התפקיד השיפוטי אינה עולה 

י, כי בקנה אחד  עם פסיקה מרחיקת לכת זו. נראה ל
תפיסת הציבור היא, כי הכרעה כה חשובה ועמוקה 

 –בשלב זה של חיינו הלאומיים  –צריכה להיעשות 
  ".על ידי העם ונציגיו הנבחרים

 

, אל מול עקרונות היסוד של השיטה שאלת פסילת חוק רגיליחס לנאמרו בש ,דברים אלו  

 מתבקשת פסילת חוק יסוד. עת בענייננו, קל וחומרבבחינת כוחם יפה 

 

כאמור לעיל, עמדנו על מקצת מן הסוגיות העיוניות שניצבות בדרכם של העותרים לביטולו   .122

של חוק יסוד בשל פגיעתו הנטענת בעקרונות יסוד של השיטה, וזאת כדי להצביע על היות 

משפטנו. חרף בשקיימות הסוגיה דנן אחת מן הסוגיות החוקתית הקשות והמורכבות 

אינן מניחות בפני בית המשפט הנכבד מסד  העתירות מורכבות הנושאים שעל הפרק,

סדור ומפורט, שיהא בכוחו לשאת את הסעד  מסדמשפטי תיאורטי כלשהו, לא כל שכן 

ביטול חוק יסוד המעגן את אופייה של מדינת ישראל  – ןהחריג עד מאוד שהתבקש בה

 עקרונות יסוד בלתי כתובים. שחוק היסוד סותרכמדינת הלאום של העם היהודי בשל טענה 

 

כאשר עניינה של עתירה , לפיהן: "נקבעו בפסיקהנזכיר מושכלות יסוד שבהקשר זה,   

ביטול חקיקת יסוד, יש בביטול חקיקה ראשית של הכנסת, ובמיוחד כאשר מדובר בבקשה ל

צורך שהעותרים לא יסתפקו בטענות כלליות בדבר אי צדק, ובהשערות שאינן נתמכות 

בעובדות. אלא עליהם לפרוס יריעה רחבה, ברמה העובדתית והמשפטית כאחת, כדי שבית 

 4857/14בג"ץ ) "והמשפט יוכל להידרש לסוגיות המועלות בעתירה ולתת עליהן את דעת

 .(, פסקה ח'(19.10.14, אר"ש)פורסם במשולמי נ' הכנסת 

 

 נטל – החוקתית האדם בזכות הפגיעה ביסוס – הראשון בשלב כי חולק אין"כי  ,ועוד נקבע 

 אינו חוקתית בזכות לפגיעה הטוען]...[  חוקתית בזכות לפגיעה הטוען על מוטל השכנוע

 החסר את וישלים מלאכתו את יעשה המשפט שבית ולצפות כלליות טענות להעלות יכול

פורסם באר"ש, ) 28 פסקה, האוצר שר' נ לקסר עקיבא ד"עו 6972/07בג"ץ ) "עתירהב

מקום שנטען לקיומה של פגיעה  מדרך של קל וחומר הוא הדין בענייננו,((. 22.3.09

 יסוד: הלאום.-בעקרונות יסוד של השיטה על מנת להצדיק את אפשרות ביטולו של חוק

 

החוקתיות כבדות המשקל מטרתו של תת פרק זה היתה לעמוד על סבך השאלות   .123

בדרכן להצדיק את עצם  –או לפחות להתמודד עמן  –להתיר  ותריתשהיה על הע

כזאת, לא עלה בידי העתירות הפעלת דוקטרינת ה"תיקון החוקתי שאינו חוקתי". 

 לעשות.
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נוספים שיש למצותם לפני בחינת היתכנות כעת, נבקש לעמוד על מספר שלבים   

)או דוקטרינות אחרות( ביחס  הפעלת דוקטרינת התיקון החוקתי שאינו חוקתי

 יסוד: הלאום. לחוק

 

  חוקתית"-הביקורת ה"על

 רמידת הנורמות של קלזן ימעלה פועיקרון הריסון השיפוטי ב

 

המעיין בפסיקתו של בית המשפט הנכבד ימצא כי לאורך השנים הושרשה ההלכה   .124

סון שיפוטי ואיפוק מוסדי, עת מתבקשת התערבותה של הרשות  יש לנהוג ברי לפיה

 השופטת במלאכתה של הרשות המחוקקת. 

 

ריסון שיפוטי זה לבש לאורך השנים צורות, מופעים ודוקטרינות שונות במהלך שנות   

פרק זה היא לפנות לאותן -פסיקתו החוקתית של בית המשפט הנכבד. מטרתו של תת

שעוצבו אגב עתירות שהוגשו לביטולו של חוק "רגיל" אל  –דוקטרינות ורעיונות משפטיים 

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד: חופש מול פגיעה נטענת בזכויות המנויות ב

ולהתאימן לשדה המשפטי החדש שבפנינו. הדוקטרינות והעקרונות שיוצגו מטה  –העיסוק 

כן, התמונה המצרפית -פי-על-אינם מתיימרים להיות רשימה ממצה כלל ועיקר, ואף

בחינה של אף חוק יסוד: הלאום אינו המקרה שמצדיק  –המצטיירת הימנה היא ברורה 

התיקון "של דוקטרינת  בשיטת המשפט הישראלית הלכה בדבר קיומהאפשרות קביעת 

נעמוד על  , וממילא לא את ביטולו של חוק היסוד באמצעותה."החוקתי שאינו חוקתי

 .הדברים ביתר פירוט

 

": כלל יסוד במשפטנו החוקתי הוא כי כל חוק נהנה מחזקת חזקת על חוקתיות" .125

חוקתיות. משמעות הדבר, כי חקיקתה הראשית של הכנסת מוחזקת, עד שלא יוכח 

אחרת, כי הוראותיה עולות בקנה אחד עם הוראות חוקי היסוד; ובלשונו של בית 

 המשפט הנכבד:
 

כלל ידוע בשיטתנו המשפטית הוא כי כל חוק  .11"
יררכיה ינהנה מחזקת חוקיות. הנחה היא בה

קה שמעמדו נמוך החקיקתית כי כל דבר חקי
ממעמדו של חוק אחר עולה בקנה אחד עמו ואינו 
עומד בסתירה לו. הוראת חוק שנחקקה לאחר חוק 
היסוד נהנית מחזקת חוקתיות. בחזקת החוקתיות 

לפיה יש לייחס למחוקק, מחבר שמובנית ההנחה 
הטקסט המשפטי, מודעות לתוכנם ולהשלכותיהם 

יהם. של חוקי היסוד על כל חוק הנחקק לאחר
חזקת החוקתיות משמיעה כי את בחינת 
חוקתיותן של הוראות חוק שנחקקו לאחר חוק 

ע"פ " )היסוד יש לבצע, בראש ובראשונה, מתוכן
, 529( 5, פ"ד נו)סילגדו נ' מדינת ישראל 4424/98

558 (2002)). 
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, והיא מבטאת מעקרון הפרדת הרשויותהנורמטיבית חזקת החוקתיות יונקת את חיותה   

)ראו למשל:  האחת כלפי פועלה של רעותה –שות רשויות השלטון הכבוד ההדדי שרוח את

לפסק דינה של הנשיאה  29, פסקה (2008) 329( 4, סב)פלוני נ' מדינת ישראל 6659/06ע"פ 

 . ביניש(

 

דרך של קל מפי הגיונה הפנימי של חזקת החוקתיות, ניתן וצריך להתאימה -לפיכך, על 

אז, יש לומר -. או, על דרך הגבהת קומתה של החזקה הרגילהלחוקי היסוד גם ביחסוחומר 

כי הכנסת המכוננת מוחזקת כמי שפועלת במסגרת עקרונות היסוד של השיטה וכי חוקי 

 ,היסוד עולים בקנה אחד עם עקרונות היסוד של השיטה. אף שאין מדובר בחזקה מוחלטת

כי על הטוען לסתירתה חוקתיות" -חזקת ה"עלמשמיעה אלא בחזקה שניתנת לסתירה, 

החובות שבהן -מאוד. נטל זה צריך להיות מתורגם בדקדקנות לתתיעד כבד  –נטל כבד מוטל 

יחויבו עותרים הבאים בשערי בית המשפט ובפיהם טענה לביטולו של חוק יסוד על רקע 

נות כך, למשל, נטל זה משמיע שאין לקבל טע פגיעה נטענת בעקרונות היסוד של השיטה.

ספקולטיביות לגבי השלכותיו של חוק יסוד, אלא יש להניח תשתית עובדתית איתנה 

ומוצקה להוכחת הפגיעה. נטל זה משמיע, בשלב הבחינה הראשון, כי על העותרים להעמיד 

תזה משפטית משכנעת בדבר זהות העקרונות שמכוחם מתבקש בית המשפט הנכבד להורות 

פגיעתו של חוק היסוד בעקרונות אלו. כך נדרש  אודותגם -יסוד, כמו-על ביטולו של חוק

עותר לעשות כשהוא בא בשערי בית המשפט הנכבד בעתירה לביטולו של חוק בשל טענת 

כך נדרש הוא לעשות בבואו לבקש סעד שמהותו ביטול וקל וחומר שפגיעה בזכות חוקתית; 

 חוק יסוד. 
 

עקרון : לפועלה של הכנסת בכובעה המכונן עקרון הפרדת הרשויות ויישומו ביחס .126

 על "רוח החוקים" הפרדת הרשויות עבר תמורות רבות מאז הגה אותו מונטסקייה בספרו

מקובל לראותו כביטוי לגישה של "איזונים ובלמים" בין כוחות  ,היוםשנה.  280-לפני כ

אחת מרשויות השלטון. בפשטות, עקרון הפרדת הרשויות מגלם את הרעיון הבסיסי כי לכל 

מסורות פונקציות ממלכתיות שונות. כך, למשל,  –מחוקקת, מבצעת ושופטת  –השלטון 

בעוד הכנסת היא הרשות המחוקקת את חוקי המדינה, הרשות השופטת היא שנדרשת 

לפירושם, ובעשותה כן מפרשת היא האם הרשויות האחרות חרגו מתחום סמכותן. על יסוד 

הליך הביקורת השיפוטית החוקתית כמתן פרשנות לחוקי המשגה זו, מקובל לראות את 

היסוד ולחוקים רגילים, במטרה לזהות האם החקיקה הראשית חרגה מן המגבלות שנקבעו 

בית המשפט ממלא את בחוקי היסוד. פרופ' ברק היטיב לתאר מלאכה זו באופן הבא: "

היסוד, הוא  את חוקי –תפקידו הקלאסי. הוא מפרש את הנורמה העליונה של הכנסת 

ע אם יש סתירה ביניהם. כאשר הוא מכיר בסתירה זו, הוא בוא קומפרש את החוק הרגיל וה

היסוד. ]...[ אכן, יש להבחין בין כנסת -לחוק –נותן תוקף לנורמה העליונה של הכנסת 

יסוד לבין כנסת המחוקקת חוקים רגילים. כאשר בית משפט בוחן את -המכוננת חוקי

'רגיל' הוא אינו מבקר את מעשיה המכוננים של הכנסת. הוא מבקר את חוקתיותו של חוק 

מעשי המחוקקים. ]...[ הנה כי כן, בראש הפירמידה הנורמטיבית ניצבת הכנסת כרשות 

מכוננת. היא פועלת מעל הכנסת כרשות מחוקקת. תפקידו של השופט הינו לפרש הוראות 

מבחר " )אהרן ברק ישבות זו עם זוהכנסת כרשות מכוננת ומחוקקת, ולקבוע האם הן מתי

תיאור זה של על בסיס  ((.2017) 72-71, עמודים על בית המשפט ושופטיו –כתבים ד' 



61 
 

חוקתיותם של חוקי יסוד אל מול "עקרונות יסוד של בחינת כי ברי המלאכה השיפוטית, 

 שכן, עקרון הפרדת הרשויותמעורר מתח מול ש השיטה" מהווה תהליך חריג ביותר

אל מול נורמות נורמות בלתי כתובות במסגרתו נדרש בית המשפט לאיתורן ופרשנותן של 

בית המשפט,  ידי-עלנורמה  ביצירתלמעשה המדובר כאן המתהווה.  בחוקהשכתובות 

ובלשון  – לנהוג בנושאמקובל הריסון והאיפוק הרב ש , אףמכאן .הנורמה מפרשנותבשונה 

ובהינתן השלב שבו מצוי מפעל החוקה הישראלי לעת הזו, "בית המשפט הנכבד: 

כמשימה שטרם הושלמה, ובפרט משלא נקבעו עד כה ההליכים לכינון ולתיקון של 

ינה של תיקון חוקתי שאינו רטש בעייתיות לא מבוטלת באימוץ דוקיסוד, י-חוקי

( 27.5.18)פורסם בנבו,  עו"ד שחר בן מאיר נ' הכנסת 5744/16" )בג"ץ חוקתי

 . (הנשיאה חיות ודשל כב לפסק דינה 25(, פסקה פרשת חוק ההדחה)להלן: 
 

ומוכרת היא פסוקה הלכה  :פרשנית-פרשנות מקיימת והרמונית של חוקי היסוד כתמה .127

כי שומה על בית המשפט הנכבד לנסות ולפרש חוק "רגיל" שמובא לפניו לביקורת שיפוטית 

פני הכרזת בטלותו על רקע סתירה -היסוד, וזאת על-באופן שיקיים את הוראות חוקי

ביניהם. פרשנות "מקיימת" כאמור מבטאת את שיוריות הסעד החוקתי בדבר ביטולו של 

 ודקולעים לעניין זה דבריו של כבים חריגים שאין מנוס מהם. חוק והיותו שמור למקר

 (: 15.4.15"ש, ארפורסם ב) תאבנרי נ' הכנס 5239/11ג"ץ השופט דנציגר בפסק הדין בב
 

"ואכן, בשורה של פסקי דין קבע בית משפט זה כי פרשנות היא 
הפתרון המועדף ליישוב קשיים חוקתיים. בדרך זו תיושב הסתירה 

בין החוק הנבחן לבין הנורמה החוקתית, מבלי שיופעל הלכאורית 
ביסוד  [.... ]"נשק יום הדין" של הכרזת הבטלות, מלאה או חלקית

מלבד  –גישה זו עומדת התפיסה כי כל דבר חקיקה נועד לקדם 
גם את ערכי  –המטרות הקונקרטיות אותן ביקש המחוקק להשיג 

עקרונות היסוד של משטרנו. ערכי יסוד אלה כוללים את 
הדמוקרטיה ואת ההגנה על זכויות האדם וקידומן. פועלה המעשי 
של גישה זו מתבטא בחזקה שלפיה "תכליתו של דבר חקיקה היא 
להגשים את עקרונותיה של השיטה ולקדם זכויות אדם בה" 

נ' הממונה  ד"ר אפרת 693/91])השופט )כתארו אז( א' ברק בבג"ץ 
([, 1993) 763, 749( 1הפנים, פ"ד מז)על מרשם האוכלוסין במשרד 

וכן בחזקה "לפיה יש לייחס למחוקק מודעות לתוכנם 
ולהשלכותיהם של חוקי היסוד על כל חוק הנחקק לאחריהם" 

( 4פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד סב) 6659/06]הנשיאה ד' ביניש בע"פ 
 [".(ני( )להלן: עניין פלו2008) 351, 329

 

)פורסם באר"ש,  האגודה לזכויות האזרח נ' משטרת ישראל 3809/08: בג"ץ בנוסף ראו

(; 2004) 268-267, 241( 4, פ"ד נט)גניס נ' משרד הבינוי והשיכון 9098/01בג"ץ  ;(28.5.12

  (.1996) 808, 793( 2, פ"ד נ)ח"כ זנדברג נ' רשות השידור 4562/92בג"ץ 
 

-בית המשפט הנכבד מצא לאמץ פרשנות מקיימת לחוקים, גם מקום שבו זו סטתה במידת

מה מכוונתם הסובייקטיבית של חברי הכנסת בעת מעשה החקיקה. כך, למשל, אירע עת 

התעוררה סתירה בין חוק מבקר המדינה לבין חוק יסוד: מבקר המדינה, בעניין משך 

 החודשיםח שהכין במהלך שלושת "על דו כהונתו של המבקר ויכולתו להמשיך ולחתום

המדינה אשר  פרשנות את הנכבדשלאחר תום כהונתו. באותה פרשה אימץ בית המשפט 

בבג"ץ  ארבל השופטת כבודידי -על נקבע וכך. מבקר המדינה ביקשה לקיים את חוק

 (:7.8.12"ש, באר)פורסם  ישראל כנסת' נ פרידמן 5113/12
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נת חוקתיות החוק היא חזקת החוקיות, . ]...[ נקודת המוצא לבחי5"
במיוחד כאשר מדובר במעשה חקיקה. בית המשפט ינהג ריסון 
ואיפוק בהתערבות במעשה חקיקה, במיוחד מעשה חקיקה 

 ]...[. ראשית:
 

חוק מכאן, שיש להעדיף פרשנות לתיקון שעולה בקנה אחד עם 
, על פני פרשנות לפיה קימת סתירה בין מבקר המדינהיסוד: 

 .התיקון לבין חוק היסוד
 

סבירה,  ]...[ כפי שהציעו המשיבים, ניתן להעניק לחוק פרשנות
המתיישבת עם לשונו ותכליתו, באופן שהתיקון לא יעמוד בסתירה 
חזיתית לחוק היסוד, ושלא יתפרש כהארכת תקופת כהונתו של 

 הנו שני מבקרים בו זמנית".המבקר היוצא כך שיכ
 

עקרונות פרשניים כלליים אלו נכונים הם, בשינויים המחויבים, גם למלאכת פרשנותם  .128

היסוד. מבלי להידרש כעת לשאלת אופן זיהויים ואימוצם של עקרונות  המקיימת של חוקי

לפיה אין סתירה היסוד של השיטה, ברי כי פרשנות המובילה למסקנה חוקתית הרמונית, 

היא פרשנות עדיפה.  ,בין חוקי היסוד לבין עצמם, או בינם לבין עקרונות היסוד של השיטה

עדיפותה של פרשנות כאמור נובעת מן הזהירות שמתחייבת מעקרון הפרדת הרשויות ביחס 

-לפועלה של הכנסת כרשות מכוננת; עדיפותה של הפרשנות משקפת את חזקת ה"על

דנו לעיל; ועדיפותה של הפרשנות משמיעה את היותה ראשונה בסל חוקתיות" עליה עמ

הכלים להתמודדות עם קשיים חוקתיים, בבחינת יהיה זה שלב ראשון בלעדיו אין אנו 

סעד שטרם הוכר בדמות  –אולי  –באים בשערי הכניסה להיכלי המשפט שבקרבם מצוי 

 428/86בג"ץ השופט )כתארו אז( ברק ב ודיפים לעניין זה דבריו של כב של חוק יסוד. וביטול

 :(1986) 505( 3, מ)ברזילי נ' ממשלת ישראל

 

"אם אמרנו על חוק רגיל, כי אין הוא מבצר הנכבש בעזרת 
, 881, 787/79מילון אלא עטיפה לרעיון חקיקתי חי )ע"פ 

(, הרי על אחת כמה וכמה שגישה זו צריכה 427בעמ' 
בעלות אופי חוקתי.  להדריכנו לעניין פירושן של הוראות

אכן, חקיקה קונסטיטוציונית חייבת להתפרש על רקע 
חוק הוא 'יצור החי בסביבתו' )השופט . מבנה השיטה כולה

(, ו"סביבתו" של חוק 513[, בעמ' 22] 58/68זוסמן בבג"צ 
קונסטיטוציוני היא, בין השאר, החוקים הקונסטיטוציונים 

ק האחרים, הקובעים את מהות המשטר. כל חו
קונסטיטוציוני אינו אלא לבנה אחת ממבנה כולל, המוקם 

כן, תפקידו של -על על יסודות נתונים של משטר ומשפט.
הפרשן, שעה שהוא מפרש חוק קונסטיטוציוני, -השופט

הוא להביאו "לידי הרמוניה עם יסודות המשטר החוקתי 
הקיים במדינה" )מ' לנדוי, "הלכה ושקול דעת בעשיית   

(. זאת היא 306, 292כ"ט( -ם א )תשכ"חמשפט" משפטי
עליה עמד השופט  -המשמעות האמיתית של התפיסה 

 כי חוק קנסטיטוציוני יש לפרש מתוך "'מבט רחב". -אגרנט 
 

 

http://www.nevo.co.il/law/72284
http://www.nevo.co.il/law/72284
http://www.nevo.co.il/law/72284
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יסוד הלאום הוא ברובו -: חוקיסוד הלאום-חוקתיות חוקבשלות טענות העותרים בעניין  .129

של ישראל את מרכיבי זהותה המתהווה הכתובה יסוד הצהרתי, המעגן בחוקתה -חוק

הלאומיים כמדינת הלאום של העם היהודי. חלק מטענות העותרים מופנות כלפי הוראות 

חוק היסוד גופן כדי ללמוד מהן פגמים ובעיות. טענות אלו אינן נדרשות להיצרף בכור 

 ההיתוך של המציאות.

 

היסוד פגיעות עתידיות -לייחס לחוקברם, בצד טענות אלו, חלק מן העותרים גם מבקש  

קשות בעקרון השוויון ובזכות לכבוד, בעיקר ביחס לקבוצות מיעוט. דוגמאות לטיעונים 

אלו הובאו בחלקה הראשון של התגובה, במסגרת מפת ההתמצאות ששורטטה במשעולי 

ות נעדרו הן ספקולטיביות לפגיעה עתידיתאלו העתירות, ואין צורך לשוב ולהביאן. טענות 

 הן מתייחסות לתרחישים שהעותרים משערים שיתרחשו. באשר  ,תשתית עובדתית

פוליטי, ואולם בשדות -חברתי-מהלך טיעון שכזה אפשרי הוא במישור הדיון הציבורי 

אם עתירה כלשהי בית המשפט הנכבד שנה וחזר על עמדתו, כי "דינו דחייה.  –המשפט 

לא יתרחשו על פי המצופה, או לא יתרחשו  שאולי –מתבססת על קרות אירועים עתידיים 

סבח נ' הכנסת  2311/11)בג"ץ  "היא, ככלל, ובכפוף לחריגים, אינה מתאימה לדיון –כלל 

 לפסק דינו של הנשיא גרוניס(. 12(, פסקה 17.9.14)פורסם בנבו, 

 

עיקרים בצופן הגנטי של הן " –הבהיר בית המשפט הנכבד  –הספציפיות והקונקרטיות  

 184-183, 167( 5, פ"ד נב)עדאלה נ' השר לענייני דתות 240/98י" )בג"ץ ההליך השיפוט

לבסס . על כן, הבא בשערי בית המשפט נדרש "((עניין השר לענייני דתות)להלן:  (1998)

בנימין נ' השופטת הנשיאה עדנה  1404/07" )בג"ץ עתירתו על נתונים עובדתיים מוצקים

 ((.10.4.07)פורסם באר"ש,  בקשטיין
 

ביתר שאת נכונות לביקורת שיפוטית ביחס לחוקתיות חוקים, בנוגע הלכות אלו שנקבעו  .130

יסוד על רקע היותו בלתי -כאשר נדרש בית המשפט הנכבד לבחון טענות לביטולו של חוק

 בעניין השר לענייני דתות, שהוזכרנפנה לקביעות בית המשפט הנכבד כך, למשל, שוויוני. 

 :לעיל
 

המניין, -"די במעט שהבאנו ונדע כי אין ענייננו בעתירה מן
אלא במניפסט כללי הטוען להפלייתן לרעה של העדות 
הערביות בישראל לעת הקצאתם של כספים בחוק 

זה אינו עשוי לשמש תשתית -התקציב. מניפסט מעין
 (.187שם, עמ' המשפט הגבוה לצדק" )-לעתירה לבית

 

המשפט הנכבד את שמוטל על עותרים להוכיח בבואם לטעון לקיומה ובהמשך, מסכם בית 

 של הפליה:
 

"כללם של דברים: העותרים לא עלה בידם להניח תשתית 
משפטית איתנה, ספציפית וקונקרטית העשויה לזכות 

משפט -אותם במבוקשם. העתירה היא כללית מכדי שבית
יוכל להידרש לה ולצוות על המשיבים כי יעשו ויחדלו 

בקשת העותרים. העותרים חייבים למצוא פתרון לבעיה כ
במקום  –ובדרך שבה העלו אותה  –שאותה העלו לפנינו 

 (.190)עמ' המשפט" -אחר: בכנסת ובממשלה, ולא בבית



64 
 

 

אגודה לאומנות המחול בתל  עמותת "בת דור 3916/05וראו, מבין רבים אחרים: בג"ץ 

(, פסקה 14.6.06)פורסם באר"ש,  ר ליבנתלימו-שרת החינוך התרבות והספורט' נ "אביב

המועצה נ'  הקרן החדשה לקידום ולעידוד יוצרי קולנוע וטלוויזיה 9547/06ץ "בג; 16

 .8( פסקה 14.4.08)פורסם באר"ש,  הישראלית לקולנוע
 

(. (ex facto jus oriturכלל ידוע הוא כי "הדין נגזר מן העובדות" נסכם נקודה זו ונאמר כך:  .131

כלל זה ראוי לו שיחול גם בענייננו, על דרך קל וחומר, בבחינת "פיתוח הדין חייב שייגזר מן 

משפטית שיש הכרח בהכרעתה. כך על השאלה את השמציפות הן  שכן העובדות ,העובדות"

בעניין זה נפנה  בוודאי בנושאים מורכבים שרגישותם המוסדית מופלגת.וכך , דרך הכלל

 לובל נ' ממשלת ישראל 7190/05 השופטת )כתוארה אז( נאור בבג"ץ כבודקביעותיה של ל

כרעה שיפוטית בסוגיה חוקתית תעשה מקום בו הונחה , שם נקבע כי ה(18.1.06)מיום 

 :"תשתית עובדתית "קונקרטית, ברורה ושלמה
 

 

לדעתי קיים טעם נוסף לדחיית העתירה על הסף, . ]...[ 3"
אף אינה בשלה להכרעה בבית משפט  והוא כי העתירה

זה, עקב היעדרה של מערכת עובדות קונקרטית, ברורה 
ושלמה, החיונית לצורך מתן הכרעה שיפוטית עקרונית. 
מקובלת עלי עמדת המדינה, לפיה אין מקום בשלב זה 
לעריכת בירור עקרוני במסגרת תקיפה חוקתית ישירה 

 ]...[בבית המשפט הגבוה לצדק. 
פט זה פיתח, במסגרת שיקול הדעת בהפעלת בית מש .4

סמכותו, כלים לוויסות זרם הפניות והעניינים 
המוגשים לפניו. כלים אלה הם יצירה שיפוטית ומקורם 

  [...] אינו סטטוטורי
כן, בין כלים מווסתים אלה ניתן למנות גם את א . 5

דוקטרינת הבעיה הבלתי בשלה )להלן: דוקטרינת 
  ]...[ הבשלות(.

כאמור, על הכרעה שיפוטית מושכלת להיות קשורה    .6
בטבורה לעובדות קונקרטיות העולות מהמקרה, וזאת 
אף אם המקרה מעורר שאלה חוקתית. בהתאם, 
דוקטרינת הבשלות נועדה לאפשר לבית המשפט 

. הרי, אירוע להימנע מלהכריע במחלוקות מופשטות
יתר מאוחר עשוי לחדד את המחלוקת בין הצדדים או לי

את הצורך בהכרעה בהיבטים מסויימים של המחלוקת, 
אף אם היא מעוררת שאלה חוקתית. לפיכך, גם בהקשר 
החוקתי, דוקטרינת הבשלות מאפשרת לבית המשפט 
להחליט שההכרעה בשאלה החוקתית המונחת לפניו 

 ."תתקבל בשלב מאוחר יותר, אם בכלל
 

: על יסוד למקרים חריגים ביותר –אם בכלל  –שמור  חוקתי והיותו-יוריות הסעד העלש .132

 לסעד עדיפות ליתן ישפנות להלכה הידועה לפיה ההטעמים שפורטו מעלה, נבקש גם ל

 והותרת הרשויות הפרדת עקרון מיישום כחלק וזאת, חוקתי סעד הושטת בטרם מינהלי

 הפנים שר' נ פלונים 813/14: בג"ץ , למשלראו) המינהלי לסעד שיורי החוקתי הסעד

בעניין חוקתיות  נאור הנשיאה ודכב של דינה לפסק 24 פסקה(, 18.10.17"ש, באר)פורסם 

  (.2003-חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג
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שפירותיו  "קלקול חוקתי"יסוד: הלאום כ-חוקאת כפי שהוצג מעלה, העותרים רואים 

משיבים לגופה, ועל העתידיים יטמנו פגיעות חוקתיות שונות. טענה זו אינה מקובלת על ה

ברם, ניכר כי טענה זו, המתאפיינת בספקולטיביות רבה, מבליטה כי אפילו כך עוד בהמשך. 

ובעתיד תתקבלנה ההחלטות המינהליות או שיחוקקו  –אם נבואות העותרים תתגשמנה 

אזי עדיפה ביקורתו השיפוטית של בית המשפט  –חוששים מפניהם  החוקים שהעותרים

פני הפעלת ביקורת שיפוטית מופשטת -הנכבד ביחס לנורמות אלו, אם יתקבלו בעתיד; על

 יסוד: הלאום.-על חוקתיות חוק

 

 דחיית טענותיהם הכלליות של העותרים לביטול חוק היסוד

 

משהגענו עד הלום, נבקש לקרב מבטנו אל הכלים המשפטיים שהעותרים מבקשים לאחוז  .133

המסקנה יסוד: הלאום. -כדי ללמד על קיומן, לכאורה, של עילות לביטולו של חוקבהם 

היא העולה מן הדברים שיוצגו בסמוך היא כי דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי 

 כל בסיס להפעלתהכל מקום אין רעה בפסיקה; ומ; היא טרם הוכחריגה ובעייתית עד מאוד

כי דוקטרינת השימוש לרעה בסמכות המכוננת יסוד הלאום. עוד ניווכח -בעניינו של חוק

 יסוד: הלאום. -אינה רלוונטית לעניינו של חוקכלל 

 

בתום הדיון בשתי דוקטרינות אלו, נעמוד על דחיית טענות נוספות שהועלו בעתירות לפיהן 

הלאום נדרש לעמוד בהוראות פסקת ההגבלה; כי יש לקרוא לתוכו תכנים יסוד -חוק

; כי ניתן להורות על ביטולו לנוכח סתירתו את מגילת Reading Inחוקתיים באמצעות 

 העצמאות; וכי גם בראי המשפט המשווה דינו בטלות. 

 

 ונעשה כן דבר דבור על אופניו. –נעמוד להלן על טעמי דחיית הטענות  

 

 כללי – חוקתי לא חוקתי תיקון

 

כאמור, שאלת ההכרה בדוקטרינת ה"תיקון החוקתי הלא חוקתי" לא הוכרעה בפסיקתו  .134

של בית המשפט הנכבד. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, כך עולה מן הפסיקה עד כה, וכך 

ה הפסיקה: "אכן, הדוקטרינגם ראוי שיהיה לאחר דחיית העתירות שבכותרת, ובלשון 

שאותה יש ליישם בהקשר זה במשפט הישראלי מן הראוי כי תקבע עם השלמת מפעל חוקי 

 .(להלן 135ראו סעיף )היסוד לכלל חוקה מלאה" 

 

היסוד, -שאלת הביקורת השיפוטית על חוקי בית המשפט הנכבד הדגיש בפסיקתו בנושא כי .135

 :(; להלן7.4.11)און נ' כנסת ישראל -בר 4908/10בג"ץ ראו ) היא שאלה סבוכה ומורכבת

להערות אגב ולהתייחסויות שונות הגם שסוגיה זו זכתה לפיכך, ניכר כי (. און-ן ברעניי

היא בפסיקותיו השונות של בית המשפט הנכבד לאורך השנים, לרבות בהרכבים מורחבים, 

 .טרם נידונה באופן מלא וממצה, וטרם נקבעה לגביה הלכה כלשהי
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" בעייתיות לא מבוטלתמכך, נאמר בפסיקה כי באימוץ דוקטרינה מעין זו קיימת "יתרה 

טרם נדונה באופן מלא כי הסוגיה "ונוכח המבנה החוקתי בשיטת המשפט הישראלית; 

  ."וממצה וטרם נקבעה לגביה הלכה, וטוב שכך נוכח השלב בו מצוי המהלך החוקתי בישראל

 

יקבע עם השלמת המפעל החוקתי. עמדה זו הודגשה בפרשת יהדבר כי מן הראוי ש עוד נפסק

עסק בתיקונים שכבוד הנשיאה חיות, בהרכב מורחב של תשעה שופטים, , מפי מאיר בן

שהסמיכו את  (חוק הכנסת :)להלן 1994-יסוד: הכנסת ובחוק הכנסת, התשנ"ד-בחוק

שנקבעו. וכך ובעילות הכנסת להחליט על הפסקת חברותו של חבר כנסת מכהן בתנאים 

  נקבע שם:

 
עניין לנו, אפוא, בתיקון חוקתי שהעותרים טוענים לביטולו בשל פגיעתו  .22"

 'התיקון החוקתי שאינו חוקתי'בעקרונות יסוד. כפי שכבר נפסק, סוגיית 
נוגעת לביקורת שיפוטית על תיקון חוקתי היוצא תחת ידי הרשות המכוננת 

יטימיות של הרשות המכוננת לקבל שאלה סבוכה היורדת לשורש הלג'והיא 
הסדרים חוקתיים המשנים את אופיים של חוקי היסוד, ולשורש הסמכות 
של בית המשפט לערוך ביקורת שיפוטית על תוצרי פעולתה של הכנסת 

; עיינו גם: אהרן 310שנתי א, בעמוד -)עניין התקציב הדו 'כרשות מכוננת
יסודה של סוגיה זו מונחת ((. ב2004) 99-98ברק שופט בחברה דמוקרטית 

התפישה כי הסמכות לתיקון החוקה אינה בלתי מוגבלת וכי הרשות 
 יכולה. -המכוננת איננה כל

 
23.  ]...[ 
 
בשיטתנו המשפטית, לא עוגנו בחוקי היסוד פסקאות נצחיות מפורשות. עם  .24

על בסיסיים, שניתן לכנותם נצחיים, הוזכרו לא אחת, וזאת -זאת, עקרונות
יסוד -מבלי שהוכרעה השאלה האם ניתן לפסול מכוחם חקיקה או חקיקת

; בג"ץ 554; עניין לאו"ר, בעמוד 390-389)ראו, למשל: עניין ירדור, בעמודים 
 802, 758( 1ראש מפלגת העבודה הישראלית, פ"ד מט)-ולנר נ' יושב 5364/94

ת ישראל, פ"ד מיטראל בע"מ נ' כנס 4676/94( )להלן: עניין ולנר(; בג"ץ 1995)
התנועה למען איכות  6427/02( )להלן: עניין מיטראל(; בג"ץ 1996) 28, 15( 5נ)

(; עניין הפרטת בתי 2006) 715, 619( 1השלטון בישראל נ' הכנסת, פ"ד סא)
; עניין 312-308שנתי א, בעמודים -; עניין התקציב הדו680הסוהר, בעמוד 

של המשנה לנשיאה )בדימ'( א' שנתי ב, בפסקה כח לפסק דינו -התקציב הדו
 רובינשטיין(.

 

נראה כי לעת הזו, ובהינתן השלב שבו מצוי מפעל החוקה הישראלי   .25
כמשימה שטרם הושלמה, ובפרט משלא נקבעו עד כה ההליכים לכינון 

יסוד, יש בעייתיות לא מבוטלת באימוץ דוקטרינה מקיפה -ולתיקון של חוקי
קתי דוגמת הדוקטרינות הנוהגות במשפט הנוגעת לתיקון חוקתי שאינו חו

; ברק כבוד האדם, 379-380המשווה )ראו: ברק "תיקון של חוקה", בעמודים 
(. אכן, הדוקטרינה שאותה יש ליישם בהקשר זה במשפט 372-374בעמודים 

הישראלי מן הראוי כי תקבע עם השלמת מפעל חוקי היסוד לכלל חוקה 
 :מלאה

 

ואשרורו על ידי העם ועם כינונה של "עם סיום מפעל חוקי היסוד 
חוקה שלמה חדשה, יהא מקום לקבל החלטה באשר לתיקון בה שאינו 
חוקתי. ייתכן שהחוקה עצמה תפתור שאלה זו במפורש; ייתכן 
שייקבעו בחוקה פסקאות נצחיות שיהא בהן כדי לסייע לפתרון 
השאלה; ייתכן והטקסט ישתוק בסוגיה זו ויהא על בית המשפט 

ן לקבל החלטה האם לאמץ את תורת המבנה הבסיסי של העליו
החוקה או תורה דומה לה או לדחותן; ייתכן ותיקון החוקה יהא כה 
קשה וסבוך עד כי השאלה לא תעלה לדיון כלל" )ברק "תיקון של 

)בנוגע לשאלה מתי יגיע  381; ראו גם: שם, בעמוד 379חוקה", בעמוד 
 מפעל חוקי היסוד לסיומו((.
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קום, ההליך שלפנינו אינו מצריך הכרעה בסוגיה סבוכה זו, משום מכל מ 
שאפילו היינו בוחנים את חוק ההדחה על פי איזו מן הדוקטרינות הנוהגות 
בעולם לעניין תיקון חוקתי שאינו חוקתי, נראה כי הוא צולח את המבחן. 

מצוא את השאלה המורכבת הנוגעת לתחולתה -ניתן, אפוא, להשאיר לעת
 " )ההדגשות לא במקור(..טרינה בדין הישראלישל הדוק

 
 , כדלקמן:בן מאירפרשת השופט מזוז ב ודבעניין זה, ראו גם דבריו של כב

 
אין בדעתי לעסוק כאן בהרחבה בסוגיה סבוכה ורגישה זו. סוגיה זו של . ... 8"

תיקון חוקה לא חוקתי זכתה להערות אגב לא מעטות בפסיקתו של בית 
נדונה באופן מלא וממצה וטרם נקבעה לגביה הלכה, משפט זה, אך טרם 

 . וטוב שכך נוכח השלב בו מצוי המהלך החוקתי בישראל
 
תיקון של חוק יסוד אינו כפוף כמובן לפסקת ההגבלה שבו אלא אך  .9

פורת נ'  1368/ 94ל"הוראות נוקשּות", ככל שהן כלולות בחוק היסוד )בג"ץ  
((. אכן, יש שחוקה כוללת "הוראות 1994) 914, 913(5ממשלת ישראל, פ"ד נז)

נוקשּות", היינו הוראות המטילות הגבלות על תיקון החוקה. יש שההגבלות 
מתייחסות לתנאים דיוניים )כגון רוב נדרש ומספר קריאות(, ויש שההגבלות 
מתבטאות גם ב"הוראות נצחיּות", היינו הוראות לפיהן הוראות מסוימות 

שויות השלטון או לזכויות אדם מסוימות, אינן בחוקה, הנוגעות למבנה ר
 Yaniv Roznai, Unconstitutionalניתנות לתיקון )לסקירה מפורטת ראו 

Constitutional Amendments - The Limits of Amendment Powers, 
(Oxford University Press, 2017).)להלן: רוזנאי , 

 
10 .[...] 

  
וקתי נזכרה למעשה כבר בענין בנק המזרחי הסוגיה של תיקון חוקה לא ח .11

 142/89(, ואף קודם לכן בענין תנועת לאו"ר )בג"ץ 394, 327-326)שם, בעמ' 
(( והושארה בצריך 1990) 554, 529( 3תנועת לאו"ר נ' יו"ר הכנסת, פ"ד מד)

עיון. בפסיקה מאוחרת יותר קיימת התייחסות לא מעטה, בהערות אגב, 
לה מההערות השונות בפסיקה, כמו גם בספרות, המגמה העולסוגיה זו. 

בסוגיה זו הינה כי המהלך החוקתי הישראלי מצוי בשלב בו טרם ניתן וראוי 
לגבי תחולתה של  -לפחות לא עמדה מקיפה וסופית  -לגבש עמדה 

הדוקטרינה במשפט הישראלי, וכי יש להמתין לענין זה עד להשלמת מפעל 
כתובה על תיקון -שקיימת מגבלה בלתיהחוקה בישראל; ומכל מקום, ככל 

חוקה, הרי שזו מוגבלת למצבים חריגים ביותר ויוצאי דופן של שינוי חוקתי 
ה"פוגע בליבת הדמוקרטיה ושולל את תכונות המינימום הדרושות למשטר 

; א' ברק שופט בחברה 717" )ענין התנועה לאיכות השלטון, בעמ' דמוקרטי
וח אחר: מקרים של פגיעה ב"עקרונות יסוד או בניס((, 2004) 99דמוקרטית 

און נ' -ח"כ בר 4908/10)בג"ץ  העומדים בבסיס קיומנו כחברה וכמדינה"
או: "פגיעה בעקרונות יסוד אשר (; 2011) 311, 275( 3כנסת ישראל, פ"ד סד)

 כל המבנה החוקתי שלנו, לרבות חוקי היסוד, עצמם מושתתים עליהם"
(. וראו 1996) 28, 15( 5מיטראל בע"מ נ' כנסת ישראל, פ"ד נ) 4676/94)בג"ץ 

(; 1995) 804, 758( 1ולנר נ' יו"ר מפלגת העבודה, פ"ד מט) 5364/94גם: בג"ץ 
התנועה  5160/99(; בג"ץ 9.12.1998רובינשטיין נ' שר הביטחון ) 3267/97בג"ץ 

(; ענין המרכז האקדמי 1999) 92( 4לאיכות השלטון נ' ועדת החוקה, פ"ד נג)
 -תיקון של חוקה שאינו חוקתי; א' ברק פרשנות במשפט  -; ברק 655בעמ' 

 ((.1994) 566פרשנות חוקתית חלק שלישי 
 
נוכח האמור, בצדק רב קבעה אפוא חברתי הנשיאה, ואני מצרף את דעתי  .12

 "נראה כי לעת הזאת, ובהינתן השלב בו מצוי מפעל החוקה -לדעתה, כי 
הישראלי כמשימה שטרם הושלמה, ובפרט משלא נקבעו עד כה ההליכים 
לכינון ולתיקון של חוקי היסוד, יש בעייתיות לא מבוטלת באימוץ דוקטרינה 

 לא)ההדגשות  "(25מקיפה הנוגעת לתיקון חוקתי שאינו חוקתי..." )פסקה 
 (.במקור
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דעתה של כבוד הנשיאה ביניש;  לחוות 35-31, בפיסקאות און-ברוראו גם, בין היתר, עניין 

עניין )להלן " (6.9.17) המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' כנסת ישראל 8260/16בג"ץ 

כח לחוות דעתו של כבוד המשנה -בפיסקאות כו ",המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 לנשיאה רובינשטיין(. 

 
נדחתה העתירה פה אחד, תוך שנקבע כי אין מדובר  בן מאיר פרשתיצוין כי בפסק הדין ב .136

במקרה בו נדרש לדון ולהכריע בסוגיית החלתה של הדוקטרינה בדבר "תיקון חוקתי שאינו 

חוקתי". זאת, משנקבע כי גם אם תאומץ דוקטרינה מסוג זה, חוק ההדחה אינו בא בגדרי 

וטית בגדריה של אותם מקרים חריגים ביותר ויוצאי דופן המצדיקים התערבות שיפ

 דוקטרינה זו. בעניין זה ראו דבריה של כבוד הנשיאה חיות, כדלקמן: 

 

מן הטעמים המפורטים לעיל הגעתי לכלל מסקנה כי  –סיכומם של דברים  .36"
אף שחוק ההדחה פוגע פגיעה ממשית בזכויות יסוד שהן מהחשובות 

 .של השיטה רב המרחק בין פגיעה זו ובין שלילת עקרונות העלבשיטתנו, 
על כן, המקרה שלפנינו אינו נופל למסגרת הצרה של תיקון חוקתי שאינו 
חוקתי אפילו היינו בוחרים לאמץ דוקטרינה זו, וכפי שכבר צוין המקרה דנן 
אינו מחייב לטעת מסמרות בכך. כמו כן, ובהינתן תכליתו של חוק ההדחה 

ליבת ומערכת האיזונים והבלמים הקבועה בו, אין לומר כי הוא שולל את 
הזהות הדמוקרטית של המדינה ומזעזע "את אמות הסיפים של המבנה 

 (.680)עניין הפרטת בתי הסוהר, בעמוד  החוקתי"
 

 "אשר על כן, אם תשמע דעתי, נדחה את העתירות בלא צו להוצאות. 
 (.במקור לא)ההדגשה 

 
צמת אף ; ולגישה מצמבן מאירבעניין זה, ראו גם: עמדותיהם של יתר השופטים בעניין 

 .בן מאיריותר, ראו חוות דעתו של כבוד השופט סולברג בעניין 

 

בנוסף, אך לאחרונה הורה בית המשפט הנכבד על דחייתה על הסף של עתירה בעניין תיקון  .137

יסוד: הכנסת, שמאפשר לשרים שהתפטרו מן הכנסת לחזור ולכהן כחברי כנסת עם -לחוק

; (22.7.20) שפירא נ' הכנסת 4076/20בג"ץ הנורבגי"( ]תום כהונתם בממשלה )"החוק 

עמד בית המשפט הנכבד, בין היתר, על  שפירא[. בפסק דינו בעניין "עניין שפירא"להלן: 

יסוד מכוח "דוקטרינת -כך שסוגיית סמכותו של בית המשפט הנכבד לפסול הוראת חוק

להיות  עליה ,מכים בהחלתההתיקון החוקתי שאינו חוקתי" לא הוכרעה, וכי גם לגישת התו

למצבים חריגים ביותר ויוצאי דופן, והעותר שם לא הניח כל תשתית משפטית  מוגבלת

 מספקת מדוע החוק הנורבגי עולה כדי מקרים נדירים אלה, כדלקמן:

 

. העותר מבקש כי בית משפט זה יתערב בהוראות שנקבעו בתיקון שחוקקה 8"
תו על הכנסת הנוכחית פוגעת, הכנסת בהוראת חוק היסוד, משום שהחל

הגם שאין העותר מציין לשיטתו, בעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית. 
זאת בעתירתו, קבלת העתירה מחייבת החלה של דוקטרינת "התיקון 

 The Unconstitutional Constitutionalחוקתי")-החוקתי הלא
Amendment הכרה ( במשפט הישראלי, שכן ביסוד הסעד המתבקש עומדת

בסמכותו של בית משפט זה להגביל את כוחה של הכנסת כרשות המכוננת 
חוקתיים, ולו על דרך של השהיית כניסת התיקון -מכוח עקרונות יסוד על

 .לתוקף
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שאלת סמכותו של בית משפט זה לפסול הוראת חוק יסוד מכוח דוקטרינת  .9
ן כמותה, "התיקון החוקתי הלא חוקתי" היא סוגיה חוקתית חשובה מאי

אשר הגם שנזכרה בפסיקתו של בית משפט זה, לא אחת בהרכבים מורחבים, 
בנק המזרחי  6821/93)ראו, למשל: ע"א  טרם נקבעה לגביה הלכה מחייבת

 6427/02(; בג"ץ 1995) 394, 221( 4מאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט)
( )להלן: 2006) 619( 1התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת, פ"ד סא)

און נ' כנסת -ח"כ רוני בר 4908/10"עניין התנועה לאיכות השלטון"(;  בג"ץ 
המרכז  8260/16און"(; בג"ץ -( )להלן: "עניין בר2011) 275( 3ישראל, פ"ד סד)

בן   5744/16; בג"ץ (6.9.2017האקדמי למשפט ולעסקים נ' כנסת ישראל )
עניין בן מאיר"(; עוד ראו: אהרן ברק ( )להלן: "27.5.2018מאיר נ' הכנסת )

לקח -)דוד האן, דנה כהן 361"תיקון של חוקה שאינו חוקתי" ספר גבריאל בך 
העותר לא השכיל להניח בעתירתו תשתית (. (2011ומיכאל בך עורכים, 

לא  –משפטית מינימאלית הדרושה לדיון בשאלה חוקתית נכבדה זו 
בסיס תאורטי משכנע לאימוץ  עיוני, דהיינו הנחת-מההיבט העקרוני

-הדוקטרינה כחלק מהמשפט החוקתי הישראלי, ולא מההיבט הענייני
יישומי, דהיינו הבהרת מסגרת השיקולים המנחים להפעלתה של הדוקטרינה 
במקרה נתון. בהעדר תשתית שכזו, אין העתירה שלפנינו יכולה להוות 

בקש להניח מסגרת ראויה להכרעה בשאלה החוקתית הנכבדה שהעותר מ
 .לפתחנו

 
זאת ועוד, אף התומכים בהחלתה של דוקטרינת "התיקון החוקתי הלא  .10

חוקתי" מסכימים כי החלה זו צריכה להיות מצומצמת למצבים חריגים 
ביותר ויוצאי דופן של שינוי חוקתי ה"פוגע בליבת הדמוקרטיה ושולל את 

ועה לאיכות תכונות המינימום הדרושות למשטר דמוקרטי" )עניין התנ
(, ובמקרים של פגיעה ב"עקרונות יסוד העומדים בבסיס 717השלטון, בעמ' 

(. העתירה שלפנינו לא רק 311און, בעמ' -קיומנו כחברה וכמדינה" )עניין בר
שאינה מניחה בסיס עקרוני ויישומי לדיון בתחולתה של הדוקטרינה במשפט 

בו עסקינן, הסדר הישראלי, אלא שהיא אינה מבהירה כלל מדוע התיקון 
קבע להחלת "החוק הנורווגי", בא בגדר אותם מקרים חריגים ויוצאי דופן 

. וזאת יש לזכור, הסדר זמני בהם יש הסוברים כי ראוי לשקול את החלתה
באופן אקטיבי, ולא נטען  20-להפעלת "החוק הנורווגי" כבר נחקק בכנסת ה

כן, התיקון בו עסקינן כנגדו כי הדבר סותר עקרונות יסוד על חוקתיים. א
ואולם לא ראינו בעתירה כל הסבר הוא תיקון של קבע, והיקפו רחב יותר, 

מדוע יש בהיבטים אלה כדי להפוך אותו לכזה ה"מזעזע את אמות הסיפים 
)כלשון השופטת  של המבנה החוקתי והדמוקרטי כולו ומאיים למוטט אותו"

אקדמי למשפט ולעסקים, המרכז ה 2605/05)כתוארה אז( אסתר חיות בבג"ץ 
( בבואה לתאר 2009) 656, 545( 2חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר, פ"ד סג)

יסוד, מכוח עקרונות -את הדרישות לביטול של הסדר חוק, לאו דווקא חוק
יסוד של השיטה שאינם מעוגנים בחוקי היסוד(. ולראיה, הפוך והפוך 

משפטי המבקר את בעתירה ולא תמצא בה ולו התייחסות אחת למקור 
הפעלת "החוק הנורווגי" בשיטתנו, והמצביע על כך שאין זה רצוי לאמצו 
בשיטתנו )ההפניה היחידה המתקרבת לכך היא לדבריה של הנשיאה אסתר 

התנועה למען איכות השלטון  2592/20חיות בפסק הדין החלקי בבג"ץ 
הדברים (. אלא ש6.5.2020) 27בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסקה 

שם התייחסו ל"חוק הנורווגי המדלג", שלא אומץ בתיקון, וממילא אינם 
 רלוונטיים לעניין ההסדר בו עסקינן(.

 
הלכה למעשה, המסמך היחידי עליו מתבסס העותר בעתירתו הוא מסמך  .11

ההכנה לדיון, והאמירה היחידה עליה הוא מתבסס הוא הציטוט המובא ממנו 
שיטא כי במובאה האמורה, המתייחסת לראוי ולא לעיל. ואולם, פ 4בפסקה 

למתחייב, אין כדי להוות בסיס להתערבות בית משפט זה בעבודתה של 
הכנסת, לא במקרה של חקיקה רגילה, ומקל וחומר לא במקרה של חקיקת 

 חוקי יסוד.
 
סוף דבר: העותר כשל מלהניח תשתית משפטית מינימאלית לעתירתו והיא  .12

)ההדגשות  ". לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.הסף נדחית איפוא, על
 (.במקור לא
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גם במקרה דנן לא נדרשת הכרעה יטען כי  היועץ המשפטי לממשלהמצויד בנייר לקמוס זה,   .138

של ביקורת  מעוררת קשיים לא מבוטליםשלפנינו, אשר  תקדימית בסוגיה המורכבת

  .היסוד-שיפוטית חוקתית על חוקי

  

היא הגבלת יסוד: הלאום -של הפעלת הדוקטרינה וביטולו של חוקמשמעותה הדרמטית  

לעצב ולעגן את מרכיבי זהותה של מדינת ישראל כמדינת כוחה של הכנסת כרשות מכוננת 

 הלאום של העם היהודי. 

 

 מקריםלאותם כלל  מתקרב ואיניסוד: הלאום -חוקלעמדת היועץ המשפטי לממשלה,  

 של הסיפים אמות את"מזעזעים אשר ו הדמוקרטיה בליבת וגעיםחריגים הפבני  חריגים

החלתה של  אפשרות וכזכור זהו הרף שהוצב כתנאי לעצם בחינת – "החוקתי המבנה

 דוקטרינת התיקון החוקתי שאינו חוקתי.

 

נכונה ביחס לחוק  בוודאי היסוד, והיא-עמדה זו נכונה היא ביחס לכל אחת מהוראות חוק 

היסוד כמכלול. עניין לנו בחוק יסוד המבקש להוסיף על החוקה המתהווה של מדינת 

נדבך המוסב על אופייה, סמליה וזהותה הלאומית של  –במפעל החוקתי  שלםישראל נדבך 

, "של אמות הסיפיםהזדעזעותן "מדינת ישראל. בלי להידרש למבחן אובייקטיבי לבחינת 

קיף מבעד לחלון ביתו אל רחובה של עיר וכפר בישראל, לפני חקיקתו של דומה כי כל המש

יסוד: הלאום ולאחריו, לא ימצא כי השתנו פני הדמוקרטיה בישראל. לא בחלוף יממה -חוק

 מעת חקיקת חוק היסוד, ואף לא בחלוף כשנתיים ומחצה. 

  

הפוזיטיביים של שיטת המשפט ישראל, עת חשוב לתת את הדעת לנתונים החוקתיים עוד   .139

חדדים תבהיעדרן של פסקאות נצחיות מ .פסקאות נצחיות בחוקתה המתהווה לא נקבעו

שנמנו לעיל ביחס להתכנות קליטתה ועיגונה המשמעותיים עד מאוד כל הקשיים עוד יותר 

  של דוקטרינת התיקון החוקתי שאינו חוקתי בישראל.

 

יסוד: הלאום אינו כולל נורמה משפטית המגבילה או פוגעת -חוקלהוסיף, כי כך יש על  .140

. , אף לא בזכות לשוויון לה ייחדו העותרים רבות מן הטענותהפרט שלבזכויות היסוד 

בחלקה האחרון של התגובה, נפרוט עמדה זו ביתר הרחבה ביחס לכל אחד מן הסעיפים 

 (.7-ו 4, 1הנתקפים בעתירות )סעיפים 

 

מאותם עד מאוד כי גם בכך יש כדי לחזק את המסקנה כי רחוקים אנו מרחק רב  ,ריב

מקרים נדירים ביותר שהוזכרו בפסיקה ביחס לאפשרות יישומה של ביקורת שיפוטית על 

היסוד. בהקשר זה, נשוב ונציין, כאמור לעיל, כי גם ביחס לתיקון חוקתי שלגביו נקבע -חוקי

מרחק ות יסוד )"חוק ההדחה"(, נקבע כאמור כי הוא רחוק כי הוא פוגע פגיעה ממשית בזכוי

מאותם מקרים חריגים ביותר של פגיעה בעקרונות העל של השיטה, תוך שנדחתה  רב

 העתירה בעניינו.   
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יסוד -שנקבעו בחוקלעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ההסדרים  –לעיל נוכח כל האמור  .141

קרים חריגים ביותר אותם ממרחוקים עד מאוד בהמשך,  ברחים עוד ננותששעל פרהלאום, 

תחולתה עצם ש ,נכללים בגדרי דוקטרינת "התיקון החוקתי הלא חוקתי"ויוצאי הדופן ש

 טרם הוכרעה. בשיטת משפטנו 

 

 שימוש לרעה בסמכות המכוננת

 

 שימוש לרעה עולה כדייסוד: הלאום -טוענים כי מעשה חקיקתו של חוק עותריםחלק מן ה .142

בשל היותו  ;היסוד שמיוחסות לחוקבשל התכליות הפסולות בסמכות המכוננת של הכנסת, 

ובשל אי שקילת השלכותיו  ;שנוצרה בלי לחתור לקונצנזוס רחב נורמה חוקתיתלפי הנטען 

כן, חלק מן העותרים, -כמו .(5866/18" )ראו למשל: בג"ץ אוכלוסיות הפלסטיניות"על ה

יסוד: -על עניינו של חוק און-ברבעניין , טוענים לתחולת פסק הדין 5741/18למשל בבג"ץ 

  הלאום, על מנת להצדיק לכאורה את התערבותו של בית המשפט הנכבד.

 

חוק יסוד הלאום הינו תוצר של טוענים כי " 5866/18, העותרים בבג"ץ באופן מפורט יותר 

נחקק על מנת היתר, היות והוא "" וזאת, בין שימוש לרעה בסמכות המכוננת של הכנסת

ממניעים העובדה כי נחקק " " נוכחנעדר לגיטימציה" וכן בשל היותו "לקדם תכליות פסולות

לאומים, -ססים על כפייה, ומבלי לחתור לקונצנזוס רחב, חוצהובפרטיזניים/לעומתיים שמ

 טוענים 9027/18לעתירה(. גם בבג"ץ  186" )ס' שמשקף את הרכב החברה בכללותה

יסוד: הלאום עולה כדי שימוש לרעה בסמכות מכוננת וטוענים -העותרים כי חקיקת חוק

 198" )ס' לת הסמכות המכוננתעמימוש צורך פוליטי צר או פרסונאלי אינו הולם הפכי "

יש לקבוע פרמטרים נוספים המעידים על לעתירה(. העותרים ממשיכים וטוענים כי "

תיקון חוקתי שמטרתו יאים כמה דוגמאות, ביניהן "" ומבבסמכות המכוננת ההשימוש לרע

תיקון שמטרתו לשריין נושא השנוי במחלוקת " ו"לבצר את כוחו של צד פוליטי מסוים

המחוקק , טוענים העותרים כי "4/19לעתירה(. כמו כן, בבג"ץ  203" )ס' ציבורית עמוקה

ו של החוק, בשבתו כאסיפה מכוננת עשה שימוש לרעה בסמכות הכנסת ומכאן פסלות

 לעתירה(.   191" )ס' שפגע במרקם הדמוקרטי של המדינה

 

 דין כלל טענות אלו להידחות. דוקטרינת השימוש לרעה בסמכות המכוננת, כפי שהוכרה .143

עמדת יסוד: הלאום. -בפסיקת בית המשפט הנכבד, אינה רלוונטית כלל ועיקר לכינון חוק

נעמוד  שנתי, עליהם-ין בעניין התקציב הדובפסקי הדהיועץ המשפטי לממשלה היא כי 

הוכרה ויושמה במקרים מוגדרים שימוש לרעה" בסמכות המכוננת דוקטרינה "הלהלן, 

באותן עמד הנכבד בית המשפט ביותר, בהם כונן הסדר חוקתי זמני מטבעו כהוראת שעה. 

, אש בזמןהקושי המושגי שבקביעת חוק יסוד שתקופת תחולתו תחומה מרעל פרשות 

יסוד: הלאום עוסק -ברור למדי כי חוק ה להשמיע ההיפך מכך.כאשר חוקתיותו אמור

במאטריה חוקתית מובהקת, שנוגעת לעיגון דמותה וזהותה הלאומית של מדינת ישראל 

 ., ולכן אין כל תחולה לדוקטרינה זו בעניין שלפנינו. נרחיב קמעאבחוקת המדינה
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וחריגים י במקרים מסוימים כאון, -ברבית המשפט הנכבד קבע בפסק הדין בעניין  .144

יסוד כהוראת שעה עלולה לעלות כדי "שימוש לרעה" בכותרת -, חקיקת חוקבמהותם

, אשר נקבע כי תיעשה בכל מקרה לגופויסוד". לשם התוויית דרך בחינה לטענה זו, -"חוק

היסוד -מבחני עזר אשר יסייעו בבחינת חוק מנתה כבוד הנשיאה ביניש רשימה פתוחה של

הרלוונטי: קיומן של נסיבות חריגות המצדיקות עריכת הסדר זמני על פני הסדר קבוע; 

המאטריה אותה מסדיר החוק; מידת הפגיעה בעקרונות משטריים ובזכויות יסוד אחרות 

 און-ברניין עפסק הדין בבונזכיר, כי לחוות דעתה של כבוד הנשיאה ביניש(.  24)בפסקה 

 2012-2011יסוד שקבעה כי תקציב המדינה לשנים -נדחתה העתירה בנוגע להוראת חוק

יסוד: -שנתי, ושינתה בהוראת שעה את ההוראות הקבועות בעניין זה בחוק-יהיה תקציב דו

 משק המדינה, לפיהן תקציב המדינה ייקבע לשנה אחת. 

 

המרכז האקדמי בפסק הדין בעניין בדוקטרינה זו  שב בית המשפט הנכבד ועסקבהמשך, 

בהוראת  קבער שא, : משק המדינהיסוד-חוקל נוסף תיקוןשבו נדון , למשפט ולעסקים

על הוחלט  שנתי. באותה פרשה-יהיה תקציב דו 2018-2017ים שעה כי תקציב המדינה לשנ

תבקש לתקן פעם נוספת את בכובעה המכונן ככל שהכנסת  ,ל "התראת בטלות"מתן סעד ש

הוראת שעה שמשמעותה חריגה ממתכונת של חקיקת יסוד: משק המדינה על דרך של -חוק

, ובפרט און-ברזאת, בשים לב להערותיו של בית המשפט הנכבד בעניין כל שנתי. -תקציב חד

 בפעםיסוד: משק המדינה על דרך של הוראת שעה -בהינתן שמדובר היה בתיקון חוק

 תוך שחיקה במעמדו החוקתי., החמישית

 

לענייננו, תוך הרחבה משמעותית של  אלהדין  יבניגוד לניסיון העותרים להקיש מפסק .145

המרכז האקדמי למשפט ובעניין  און-ברפסיקותיו של בית המשפט הנכבד בעניין 

 ברור כי מדובר בקו טיעון מלאכותי. , ולעסקים

 

אינו מעורר  הוא כללו יסוד-המבחן הצורני הנוהג לזיהוי חוקיעונה על יסוד: הלאום -חוק

-תוכני לחוק-ואף שמבחן מהותי. בנוסף, שנתי-את הקשיים שעוררו פרשות התקציב הדו

טרם אומץ בפסיקתו של בית המשפט הנכבד והחלתו מעוררת שאלות מורכבות יסוד 

ולמים מבחינת תוכנם, יסוד: הלאום מתאימים וה-כי הסדריו של חוקברור הוא  ,וסבוכות

מהותם ותוקפם לעיגון כנורמה חוקתית, ובוודאי שאין לראות בכינונם משום שימוש לרעה 

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ועדת  5160/99ראו: בג"ץ ) בסמכות המכוננת

חוות דעתה של כבוד ל 15, בפסקה און-בר(; עניין 1999) 92( 4, פ"ד נג)חוקה, חוק ומשפט

בעניין זה, ראו גם דחיית טענה דומה במסגרת חוות דעתה של כבוד  .אה ביניש(הנשי

אשר ניתן כאמור בהרכב מורחב של  – בן מאירהנשיאה חיות בפסק הדין שניתן בעניין 

 , כדלקמן:המרכז האקדמי למשפט ולעסקיםתשעה שופטים ולאחר פסק הדין בעניין 

 

, לפיה אין לראות את  5744/16הטענה שהעלה בהקשר זה העותר בבג"ץ  .21"
יסוד: -חוקי, אין בה ממש. חוק-יסוד: הכנסת כבעל מעמד חוקתי על-חוק

פי חוק ההדחה, עונה על המבחן הצורני -הכנסת, והתיקון שנעשה בו על
(. אותה 403יסוד )ראו: עניין בנק המזרחי, בעמוד -הנוהג עמנו לזיהוי חוקי

פי המבחן המשולב, הבוחן בנוסף לצורה גם את -סקנה מתבקשת גם עלמ
תוכנו של חוק היסוד ואת המטאריה שבה הוא עוסק )למבחן זה, אשר טרם 
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, 275( 3און נ' כנסת ישראל, פ"ד סד)-בר 4908/10אומץ בפסיקתנו, ראו: בג"ץ 
 משכך הטענה שהעלושנתי א(. -( )להלן: עניין התקציב הדו2011) 293-295

יסוד", דינה -העותרים כאילו נעשה במקרה דנן שימוש לרעה בכותרת "חוק
שנתי א, -; עניין התקציב הדו406)ראו: עניין בנק המזרחי, בעמוד  להידחות
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' כנסת  8260/16; בג"ץ 297, 295בעמודים 

שטיין ישראל, פסקה כט לפסק דינו של המשנה לנשיאה )בדימ'( א' רובינ
  (.במקור לא)ההדגשה  "שנתי ב((.-( )להלן: עניין התקציב הדו6.9.2017)

 

, כדי םיסוד, כשלעצמ-מעבר לכל האמור, נוסיף ונציין כי ממילא אין במניעים לחקיקת חוק .146

זה את  המהווה עילה לביקורת שיפוטית על חקיקת יסוד. וראו בענייןלהוות פגם משפטי 

 , כדלקמן:און-ברפסק דינה של כבוד הנשיאה ביניש בעניין 

 

אף אם  –ייאמר תחילה כי ככלל, "ספק רב אם מניעים לחקיקת חוק יסוד  .17"
עשויים כשלעצמם להוות פגם משפטי המהווה  –ניתן לטעון שאינם ראויים 

התנועה למען איכות השלטון  5160/99עילה לביקורת שיפוטית" )בג"ץ 
(, להלן: פרשת 1999) 96, 92( 4ועדת החוקה, חוק ומשפט, פ"ד נג) בישראל נ'

התנועה למען איכות השלטון בישראל(. גם אם מוכנה הייתי להניח כי המניע 
לחקיקת החוק היה, כטענת העותרים, רצון של הקואליציה להימנע מהצורך 

אין בנימוק זה כשלעצמו כדי להצדיק לאשר את חוק התקציב אחת לשנה, 
ורת שיפוטית; בפרט מקום בו הסעד המבוקש הוא להורות על בטלות ביק

  " )ההדגשה לא במקור(.)...(. של חוק יסוד
 

 , כדלקמן:המרכז האקדמי למשפט ולעסקיםוכן דבריו של כבוד השופט פוגלמן בעניין 

 

. )...( בהקשר זה יוער, כי בחוות דעתו ציין חברי כי בבסיס התיקון המוצע 5"
דים, בפועל, טעמים של נוחות פוליטית )פסקאות ו, כ"ה ול"ב שלפנינו עומ

רצונה  –לחוות דעתו(. להשקפתי, גם אם אכן שיקולים פוליטיים, ובפרט 
של הממשלה להקל על המורכבות הכרוכה באישור שנתי של תקציב 

היבט זה כשלעצמו לא מצדיק המדינה, הם אלה שהובילו לתיקון שלפנינו, 
" )ההדגשה )...( לדעתי התערבות שיפוטית מן הסוג המבוקש במקרה דנא. 

  לא במקור(.
 

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ועדת החוקה, חוק  5160/99בג"ץ  וראו גם:

 (.5.8.99) ליברמן נ' ראש הממשלה 5163/99בג"ץ (; 1999) 96, 92( 4פ"ד נג)ומשפט, 

 

-לפיהן חקיקת חוקהעותרים  יהם האחרות שלטענותדחיית דברים אלה יפים גם ביחס ל .147

יסוד: הלאום שלא על יסוד קונצנזוס רחב מצדיקה את ביטולו; וכיוצא באלה טענות 

  הנוגעות להיעדר רגישותו או תבונתו של חוק היסוד בעיני העותרים.

 

 יסוד -דחיית טענות העותרים ביחס לאפשרות לערוך ביקורת שיפוטית על חוק

 תוך הסתמכות על מגילת העצמאות

 

מן העתירות, מבקשים העותרים להצדיק את סמכותו של בית המשפט הנכבד  בחלק .148

העקרונות יסוד: הלאום באמצעות בחינת הוראותיו אל מול -להורות על בטלות חוק

 המעוגנים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל. 
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במגילת העצמאות נקבעו הערכים טוענים העותרים כי " 6710/18, בבג"ץ לדוגמאכך 

הנורמטיביים הבסיסיים המהווים ומשמשים אבני היסוד שעליהם נבנתה מדינת ישראל 

'המפץ  ושעליהם מושתתת החברה הישראלית מעל לשבעה עשורים. המגילה מהווה את

של מדינת ישראל והחברה  DNA-ה באייר תש"ח. מדובר ב-הגדול' אשר התחולל ב

הישראלית. כל חוק, לרבות חוק יסוד, לא יכול לסטות מאותם ערכים ואם הדבר נעשה על 

בית המשפט להכריז על בטלותו של אותו מעשה. חוק, לרבות חוק יסוד, אשר עומד בסתירה 

נה יהודית ודמוקרטית לא ראוי ולא יכול שיתקיים בספר לערכיה של מדינת ישראל כמדי

  .לעתירה( 16" )עמוד החוקים של מדינת ישראל

 

'גבולות הגזרה' של הכנסת, בכובעה כרשות "טענה העותרת כי:  9257/18בדומה, בבג"ץ  .149

שהסמיכה לפעול במסגרת עקרונות היסוד של  –מכוננת, נתחמים על ידי הריבון העם 

המשטר כפי שאלה באו לידי ביטוי בהכרזת העצמאות. קרי, לכנסת לא ניתנה סמכות לשלול 

 לעתירה(. 18" )עמוד את אופייה היהודי או הדמוקרטי של מדינת ישראל

 

, שכן פסיקת בית המשפט הנכבד להידחותות אלו דין טענלעמדת היועץ המשפטי לממשלה,  .150

מגילת העצמאות אינה מהווה מקור נורמטיבי עצמאי לזכויות יסוד, ואין בסיס  הבהירה כי

בפסיקה לטענה לפיה בכוחם של העקרונות המעוגנים במגילת העצמאות לשמש כאמצעי 

 חוקי היסוד. זאת ועוד, אף אילו היינו מקבליםעל  חוקתית"-על"לעריכת ביקורת שיפוטית 

כי במקרי קיצון חריגים ניתן להסתמך על עקרונות  את הגישות הסבורות לצרכי הדיון בלבד

היסוד המעוגנים במגילת העצמאות לשם עריכת ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד, הרי 

)וזאת מבלי להידרש לכך שחוק היסוד עצמו כלל אינו מקים  שלא כזה הוא המקרה שלפנינו

 . סתירה לערכיה(

 

 .יקת בית המשפט הנכבד לאורך השניםלת העצמאות בפסעמוד בקצרה על מעמדה של מגינ .151

מבטאת את חזון העם ואת כי  מגילת העצמאות "ימי המדינה ראשית בית המשפט פסק ב

, פ"ד א אביב-זיו נ' הממונה בפועל על האזור העירוני תל 10/48" )בג"ץ ה"אני מאמין" שלו

הכרזת כי: "הנכבד (. יחד עם זאת, באותה פרשה הבהיר בית המשפט 1948) 89, 85

העצמאות אין בה משום חוק קונסטיטוציוני הפוסק הלכה למעשה בדבר קיום פקודות 

כי המגילה נעדרת כל ". עם זאת, אין משמעות הדבר בהכרח וחוקים שונים, או ביטולם

החלק הקובע כי מוקמת  –חלקה השני של מגילת העצמאות כך, למשל, מעמד נורמטיבי. 

מדינה ושמה ישראל, כי יתקיימו בחירות לאסיפה מכוננת שתכונן את חוקת המדינה, וכי 

משמעות משפטית טומן בחובו  –מוקמת מועצת המדינה הזמנית והממשלה הזמנית 

 ((. 1949) 13, 5, פ"ד ב כרבוטלי נ' שר הביטחון-אל 7/48בג"ץ ) אופרטיבית

 

 -נוגעת למעמד חלקיה האחרים של מגילת העצמאות שהעותרים מבקשים לעורר השאלה  .152

החלק הראשון והשלישי, העוסקים בהיסטוריה של העם היהודי ובחזון שביסוד הקמת 

חלקים אלו של ההכרזה נהנים ממעמד גם על כך שעמדה הפסיקה  המדינה. לאורך השנים

ר כי יש לתת משקל לאמור בהכרזה בעת הובה קול העםנורמטיבי מסוים. כך למשל, בעניין 

 884, 871, פ"ד ז חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים 73/53פרשנות חוקי המדינה )בג"ץ 

(1953.)) 
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בדומה, הובהר כי יש להיעזר בעקרונות היסוד שבמגילת העצמאות בעת הפעלת שיקול 

 2116, 2101פ"ד טז , שמריהו-פרץ נ' המועצה המקומית כפר 262/62הדעת המינהלי )בג"ץ 

(. 1964) 612, 598( 1, פ"ד יח)שטרייט נ' הרב הראשי לישראל 301/63ראו גם: בג"ץ  ;(1962)

כי אם חקיקה הייתה מובילה להפליה של אזרחים הנכבד באותה פרשה ציין בית המשפט 

היה בכך משום הפליה פסולה, העומדת בניגוד גמור להכרזת העצמאות שאינם יהודים "

ראו  ;"ת ישראל ולהצהרה האוניברסלית של האומות המאוחדות על זכויות האדםשל מדינ

 ((. 1988) 330, 309( 2, פ"ד מב)יפו-פורז נ' ראש עירית תל אביב 953/87גם: בג"ץ 

 

מעמדם הנורמטיבי של עקרונות היסוד המעוגנים במגילת העצמאות אינו מסתכם בהשפעה  .153

ה"רגילים" ושיקול הדעת המינהלי. לעקרונות אלו נודעת השפעה על פרשנות דברי החקיקה 

זכויות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי " 1אף בעת פרשנות חוקי היסוד. סעיף 

היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן 

". כך נפתח גם חוק ינת ישראלחורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מד

עמד, לא אחת, על כך שמגילת העצמאות משמשת הנכבד יסוד: חופש העיסוק. בית המשפט 

התנועה למען איכות השלטון  6427/02כבסיס פרשני לחוקי היסוד )ראו למשל: בג"ץ 

((. עמדה זו לא נשמעה אך ורק ביחס 2006) 688, 619( 1, פ"ד סא)בישראל נ' הכנסת

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר כאמור מפנה במפורש להכרזת העצמאות.  לפרשנות

נשמעה העמדה לפיה העקרונות הקבועים בהכרזת העצמאות  טיביכך למשל, בעניין 

ועדת הבחירות  11280/02א"ב א לחוק יסוד: הכנסת )7משפיעים אף על פרשנות סעיף 

 כבוד לפסק דינה של 2-1, פס' 1( 4נז)פ"ד , עשרה נ' אחמד טיבי-המרכזית לכנסת השש

 (.(2003) השופטת דורנר

 

מגילת העצמאות משמשת, לכל היותר, כבסיס פרשני לחוקי היסוד מן המקובץ עולה, כי  .154

במגילת העצמאות כבסיס  ההמכיר קביעהולהוראות החקוקות בהם. אין בפסיקה 

למתן הסעדים  –לעריכת ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד, וכל שכן  נורמטיבי עצמאי

 . בדבר ביטולה של חקיקת יסוד ידי העותרים-מרחיקי הלכת שהתבקשו על

 

יסוד: כבוד האדם וחירותו -לפיה חקיקת חוק ,גישהבספרות המשפטית קיימת יצוין כי  .155

, שינתה גם את מעמדה הנורמטיבי של מגילת העצמאות: 1992-יסוד חופש העיסוק ב-וחוק

כיבודן של זכויות היסוד של האדם ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל "

משפטי,  הפכה לצו חוקתי. נמצא, כי לא רק שיש לעקרונותיה של הכרזת העצמאות תוקף

אלא שהחובה לכבד את זכויות היסוד ברוח עקרונותיה של הכרזת העצמאות הפכה לחובה 

לפנינו אפוא שינוי מהותי במעמדה חוקתית, ש'חוק רגיל' אינו יכול לעמוד לעומתה. 

 305פרשנות חוקתית  -כרך ג'  פרשנות במשפט" )אהרן ברק המשפטי של הכרזת העצמאות

 ספה ע"י הח"מ((.)ההדגשה נו )נבו, תשנ"ד(
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גישה זו, לפיה בכוחה של מגילת העצמאות והעקרונות המעוגנים בה להוביל פי -לעברם, גם 

ן כדי להוביל להכפפתה של חקיקת יסוד תחת מגילת לביטול דבר חקיקה של הכנסת, אי

העלות את מגילת העצמאות למעמד גבוה היא לטענת העותרים משמעות קבלת  העצמאות.

, ומאפשר להעמידם עצמם מעמד עליון נורמטיבית שחולש אף על חוקי היסוד –עוד יותר 

קרונות בשבט ביקורתו של בית המשפט הנכבד באמצעות בחינת הוראותיהם אל מול הע

, בפסיקת בית המשפט הנכבדנעדרת כל אחיזה טענה זו המעוגנים במגילת העצמאות. 

 .כי היא לא התיימרה להיות כזאתה של מגילת העצמאות תמתכונמנוסחה וניכר מולמעשה 

 

שנים האחרונות נשמעות קריאות המבקשות להכיר במגילת להשלמת התמונה, יצוין כי ב .156

העצמאות כמקור לעקרונות וערכי היסוד של מדינת ישראל, אשר בכוחם, במקרים 

כך למשל, קיצוניים המצדיקים זאת, לאפשר אף עריכת ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד. 

ולקבוע כי נוסף , לצעוד צעד פרשני 2018שנת , במאמר שפורסם במציע ברקפרופ' אהרן 

 –חלקה הראשון והשלישי של הכרזת העצמאות, משמשים גם כמקור פרשני לחלקה השני 

האופרטיבי. קרי, היקף סמכותה של האסיפה המכוננת מושפע אף הוא מפרשנות חלקה 

אהרן ברק, "מגילת העצמאות והכנסת כרשות מכוננת" הראשון והשלישי של ההכרזה )

זה פרשני מהלך . המשמעות של ((מגילת העצמאותברק, ( )להלן: (2018) 29, 9יא  חוקים

כפופה לאמור במגילת העצמאות. עולה ממנה כי הכנסת כרשות מכוננת היא דרמטית ו

א ראות כיצד היבית המשפט הנכבד וקשה ל שנים שלהה ארוכת עמדה זו לא אומצה בפסיק

הזכויות שבין  ועם העובדה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מתיישבת עם הליך חקיקתו

המובאות במגילת  הזכות לשוויון, לחופש דת ולחופש ביטוי ,, בין היתרלא נכללושנמנו בו 

  .העצמאות גופה

 

ואחר כל האמור, לא ניתן להימנע מהצבעה על כך שגם גישתו החדשנית של פרופ' ברק,  .157

אינה מבקשת להפוך את מגילת העצמאות למקור שגרתי שכאמור אין לה עיגונים בפסיקה, 

ברק עצמו מציג מספר דוגמאות  פרופ' ויומיומי לעריכת ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד.

על כן אני סבור כי האספה לות על הסמכות המכוננת: "למצבי קיצון בהם קיימות מגב

. לכך לא הוסמכו מועצת המדינה הזמנית הכרזת העצמאותהמכוננת אינה יכולה לבטל את 

והאסיפה המכוננת. כן אין האסיפה המכוננת יכולה לפגוע פגיעה בדרישות המינימום באשר 

אין האספה המכוננת יכולה לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. על כן 

לבטל את זכות השיבה של יהודים למדינת ישראל או לקבוע כי הזכות לבחור ולהיבחר 

 ". תינתן רק לאזרחים היהודים בישראל

 

יסוד: -, מבהיר הבהר היטב כי חוקיסוד: הלאום-בעניינו של חוק יישום אמות מידה אלו 

אף , והוא ליהם מפנה פרופ' ברקים אותם מקרים חריגים וקיצוניהלאום אינו נמנה עם א

. מסקנה זו נכונה היא הן ביחס לשימוש במגילת העצמאות כמקור מתקרב אליהם אל

חוקתית, ודומה שהיא נכונה בבחינת קל וחומר גם ביחס לשימוש בדוקטרינת -לביקורת על

 התיקון החוקתי שאינו חוקתי.
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של מגילת העצמאות, המשפטי מעמדה  שלה כייועץ המשפטי לממלאור האמור, עמדת ה .158

, אינו יכול לשאת את הסעד שבו חפצים העותרים לביטולו של חוק כפי שעולה מהפסיקה

  יסוד: הלאום.

 

 

 דחיית טענות העותרים 

 פסקת ההגבלהיסוד: הלאום למבחני -ביחס להכפפת חוק

 

בכמה מן העתירות, מבקשים העותרים להצדיק את סמכותו של בית המשפט הנכבד  .159

יסוד: הלאום באמצעות בחינת הוראותיו אל מול פסקת ההגבלה -להורות על בטלות חוק

פי מתודות שלקוחות מדרך הניתוח -לעאשר בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; ולחלופין 

טענות שונות, שהמכנה המשותף להן הוא  של פסקת ההגבלה. בהקשר זה מעלים העותרים

שחוק היסוד אינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה, חלקם או כולם, ולפיכך על בית המשפט 

 להעניק סעד חריג, בדמות ביטולו של חוק היסוד, או חלק מסעיפיו. 
 

אינו מקיים את תנאי פסקת  החוקכי טוענים " 5555/18כך, לדוגמה, העותרים בבג"ץ 

לעתירה, ההדגשה אינה במקור(;  74" )ס' וק יסוד: כבוד האדם וחירותוההגבלה שבח

" אינו עומד במבחן המידתיותאינו נועד לתכלית ראויה ו" ףוממשיכים וטוענים כי הוא א

הלאום אינו עומד  חוקטוענים כי " 5741/18בג"ץ בלעתירה(. גם העותרים  74-89)ס' 

הלאום  בחוקעיון שכן "; "ם וחירותובהוראות פסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האד

וכי את תכליתו " מוליך למסקנה חד משמעית על פיה הוא לא נועד לתכלית ראויה כלשהי...

" )ס' באופן שפגיעתו בעקרונות השוויון והדמוקרטיה הנה פחותה יותרניתן היה לקדם "

מעלים  טענות דומות, על בסיס פרדיגמת הניתוח של פסקה ההגבלה,  לעתירה(. 68-61

החוק לא נועד לתכלית ראויה והוא אינו "שטוענים כאשר הם  5851/18העותרים בבג"ץ 

בעניינו המידתיות בה נקט המחוקק היא מעבר " וכי "הולם את ערכיה של מדינת ישראל

חוק עורכים אף הם ניתוח של תכלית  6710/18לעתירה(. העותרים בבג"ץ  8" )ס' לנדרש...

הפגיעה במעמדם של האזרחים הלא יהודים לא טוענים כי "...לה והיסוד למול פסקת ההגב

לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שתהא פגיעה '...במידה  8עונה על הדרישה הקבועה בסע' 

מבקשת העותרת להיבנות  9027/18לעתירה(.  גם בבג"ץ  16" )ס' שאינה עולה על הנדרש'

אחת הדרכים בהם על בית תה "מניתוח חוק היסוד למול פסקת ההגבלה, כאשר לטענ

המשפט הנכבד לצעוד הינה הכפפתו של חוק יסוד או תיקון חוקתי הפוגע בזכויות חוקתיות 

 לעתירה(. 177" )ס' לפיסקת ההגבלה

 

"אין יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי -לחוק 8דין טיעון זה להידחות. כידוע, סעיף  .160

ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד  אלא בחוקיסוד זה -יות שלפי חוקפוגעים בזכו

מכוח הסמכה מפורשת  או לפי חוק כאמורלתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, 

יסוד: כבוד האדם וחירותו מבהיר מפורשות כי פסקת ההגבלה  -". הווה אומר, חוקבו

חוק "רגיל" אשר הסדריו מבקשים לפגוע מהווה נוסחת איזון לבחינת חוקתיותו של 

. מושכלות יסוד אלו שבו יסוד-והיא אינה חלה ביחס לחוקי בזכויות המנויות בחוק היסוד

תפנה המדינה לפסק דינו ואושררו לאורך השנים בפסיקת בית המשפט הנכבד. בהקשר זה, 
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(, 30.5.94ו, )פורסם בנב שי פורת נ' ממשלת ישראל 1368/94של בית המשפט הנכבד בבג"ץ 

 אשר קבע כי חקיקת יסוד של הכנסת אינה כפופה למבחני פסקת ההגבלה:
 

"עתירה זו מעוררת שלל בעיות בדבר מעמדם של חוקי היסוד והפיקוח 
השיפוטי עליהם. אין לנו צורך לדון בהן, שכן דינה של העתירה להידחות 

שינויו,  לרבות –יסוד: חופש העיסוק )המקורי( -מהטעם הזה: שינוי חוק
יסוד: חופש עיסוק -כפי שהיה בענייננו על דרך ביטולו והחלפתו בחוק

יסוד: חופש העיסוק )המקורי( -לחוק 5פי הוראת סעיף -נעשה על –חדש 
פי הוראה זו, שינוי חוק היסוד דורש שני -)"פיסקת נוקשות החוק"(. על

הכנסת. כאשר תנאים אלה -טברים: חוק יסוד ורוב של חבריתנאים מצ
מתקיימים חל שינוי בחוק היסוד בלי ששינוי זה כפוף לדרישותיה של 

אכן, עיקר מטרתה של פיסקת ההגבלה היא להגביל את פיסקת ההגבלה. 
המחוקק "הרגיל" )יהא הרוב שהוא פועל בו אשר יהא( בכוחו להגביל את 

בו. פיסקת ההגבלה אינה מכוונת כלפי הכנסת חופש העיסוק או לפגוע 

. אכן, יש המשנה חוקי יסוד בהליך החוקתי שנועד במיוחד לעניין זה
להבחין הבחן היטב בין פגיעה בזכות יסוד או הגבלה של זכות יסוד שאינן 
נגזרות משינוי חוק היסוד לבין פגיעה בזכות יסוד או הגבלה של זכות 

 ינוי חוק היסוד עצמו. יסוד או שינויה בגדריו של ש
 

תנאיה של פיסקת ההגבלה.  פי-חוקתיותו של העניין הראשון נקבעת על
חוקתיותו של העניין השני מותנית בקיום התנאים שנקבעו בפיסקת 

 (.הוספו)ההדגשות  וק"נוקשות הח
 

על הלכה  חזר , בובן מאירעניין בית המשפט הנכבד בדינו של -קכן, ראו גם את פס-כמו

 :מפי כבוד הנשיאה חיות זו יסודית

ואולם בהינתן העובדה כי המעמד הנורמטיבי של חוק ההדחה כתיקון "

חוקי, עניין לנו בשינוי חוקתי. לפיכך, -יסוד הוא מעמד חוקתי על-לחוק
המסלול לבחינת הקשיים שחוק ההדחה מעורר איננו המסלול ה"רגיל" 

של חוק, וכפועל והמוכר לפיו מופעלת ביקורת שיפוטית על חוקתיותו 
)ראו:  היוצא מכך חוק ההדחה אינו כפוף לתנאיה של פסקת ההגבלה

. "((1994) 914, 913( 5פורת נ' ממשלת ישראל, פ"ד נז) 1368/94בג"ץ 
 הנשיאה חיות(. )ההדגשות הוספו(. כבודלפסק דינה של  20)פסקה 

 

 השופט סולברג באותה פרשה: כבודוראו גם דבריו של 

 
תיקון של חוק יסוד אינו כפוף כמובן לפסקת ההגבלה שבו אלא אך  .9"

 1368/ 94ל"הוראות נוקשּות", ככל שהן כלולות בחוק היסוד )בג"ץ  
((. אכן, יש שחוקה 1994) 914, 913(5פורת נ' ממשלת ישראל, פ"ד נז)

כוללת "הוראות נוקשּות", היינו הוראות המטילות הגבלות על תיקון 
גבלות מתייחסות לתנאים דיוניים )כגון רוב נדרש החוקה. יש שהה

ומספר קריאות(, ויש שההגבלות מתבטאות גם ב"הוראות נצחיּות", 
היינו הוראות לפיהן הוראות מסוימות בחוקה, הנוגעות למבנה 
רשויות השלטון או לזכויות אדם מסוימות, אינן ניתנות לתיקון 

 Yaniv Roznai, Unconstitutional)לסקירה מפורטת ראו 
Constitutional Amendments - The Limits of Amendment 

Powers, (Oxford University Press, 2017 .")להלן: רוזנאי ,) 

http://www.nevo.co.il/law/136043/5
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 השופט מזוז: כבודאחריו גם  הוסיףהחרה 
 

כפי שהעיר בצדק חברי השופט סולברג, בבחינה של תיקון של  .14"
בזכות חוקתית, או בהוראה חוקה אין ענייננו, מתודולוגית, בפגיעה 

מוסדית חוקתית, אלא בשינוי )תיקון( של תחום פריסתן. שינוי 
כזה אינו נבחן אל מול ההגדרה המקורית בחוקה של הזכות או 
ההוראה החוקתית בהתאם להוראות פסקת ההגבלה, אלא אל מול 

 -הוראות הנוקשּות שבחוקה, ובנסיבות חריגות וקיצוניות כאמור 
א לחוק 42נות העל של החוקה. אמנם הוראת סעיף אל מול עקרו

יסוד: הכנסת יוצרת הגבלה על כהונת חבר כנסת, אך אין ענייננו 
כאמור בפגיעה חוקתית במובן של חוק הפוגע או סותר הוראה 
בחוק יסוד, אלא בתיקון )שינוי( גבולות הזכות במסגרת החוקה 

קורת עצמה, אשר כפוף לכללים שונים לחלוטין מאלה של בי

 . "חוקתית
 

כי יש לדחות את טענות העותרים, ככל שאלו מבקשות להראות וגלוי לאור האמור, ברור  .161

יסוד: כבוד -הקבועה בחוק נדרש לעמוד במבחני פסקת ההגבלה יסוד: הלאום-כי חוק

ולפיכך המסלול  חוקי,-מעמדו של חוק היסוד הוא מעמד חוקתי על. האדם וחירותו

. מטעמים אינו רלוונטי אליו כלל "הרגיל" והמוכר לביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת

של העותרים לפיה חוק היסוד אינו צולח אלה, למותר לציין כי יש לדחות אף את מסקנתם 

 . יסוד: כבוד האדם וחירותו-שבחוק את מבחני פסקת ההגבלה

 

לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו  11לפיה סעיף  9257/18הוא הדין ביחס לטענה בבג"ץ 

 127-122 פיםלחוק היסוד )ראו סעי 8מכפיף את הרשות המכוננת לפסקת ההגבלה שבסעיף 

, הרי שהיא גם אינה עולה בפסיקה . מעבר לעובדה כי הטענה כאמור לא התקבלה(תירהלע

סעיף זה עוסק במפורש בפגיעתו ק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שכן לחו 8מהוראות סעיף 

ותוצריה של הרשות המכוננת כידוע הם "חוק  –בזכויות המנויות בחוק היסוד  חוקשל 

 יסוד" ולא חוק רגיל.

 

 יסוד: הלאום-חוק לתיקונו של סעדיםדחיית טענות העותרים בעניין מתן 

 

כפי שתואר מעלה, חלק מן העותרים מבקשים מבית המשפט הנכבד סעדים חוקתיים  .162

ידי שינוי או הוספה של סעיפים לחוק היסוד; או -על –בדמות תיקונו של חוק היסוד 

כך, למשל,  .(Reading-in) לחלופין באמצעות פעולה פרשנית של "קריאה לתוך החוק"

ט הנכבד להורות על תיקונו של חוק היסוד מבקשים מבית המשפ 6710/18העותרים בבג"ץ 

על דרך תוספת קביעה של עקרון שוויון בין כל אזרחי המדינה ללא הבדל דת, לאום, גזע "

 " )רישא העתירה(. ומין
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...יש מקום במקרה דנן לקבל את הטענה שבמקרים לעניין זה מוסיפים העותרים כי "

ו חוקתי' יש לבית המשפט את הסמכות מיוחדים שבהם נעשה סוג של 'תיקון חוקתי שאינ

לעתירה(. סעד של תיקון  30" )ס' והחובה להורות על שינוי ותיקון גם כשמדובר בחוק יסוד

, בו מבקשים העותרים, בין 7256/18חוק היסוד באמצעות הוספת סעיף מבוקש גם בבג"ץ 

בהוראות החוק על ידי הוספת סעיף הקובע כי אין יסייג את החוק " בית המשפטהיתר, כי 

" )רישא כדי לפגוע בשוויון בין כלל אזרחי המדינה ללא הבדל, דת, מין, גזע או לאום

 העתירה(.   

 

יתוקן החוק מבקשים מבית המשפט הנכבד, כסעד חלופי, ש" 5851/18העותרים בבג"ץ 

" )רישא העתירה(. גם באופן שוויוני ויחולו על כל אזרחי מדינת ישראל, ללא הבדלי דת

באופן שכל " נו,, סעד של תיקוהיסוד מבוקש, לצד סעד של ביטול חוק 6066/18"ץ בבג

יחולו על כלל אזרחי המדינה ללא הבדל ליהודים או לעם היהודי,  היתרונות אשר העניק

ידי העותרים -" )רישא העתירה, ההדגשה במקור(. סעד דומה מבוקש גם עלדת, גזע ומין

, 6552/19לו של חוק היסוד )רישא העתירה(. בבג"ץ , כסעד חלופי לביטו5624/18בבג"ץ 

תתוקן לקותו מבקשים העותרים מבית המשפט הנכבד כי חוק היסוד יבוטל אם לא "

באופן שחוק הלאום יכלול בתוכו ]...[ גם את ציון העובדה הקונסטיטוציונית  –המשפטית 

" החיים בה בדבר היות מדינת הלאום של העם היהודי גם מדינתם של כלל המיעוטים

 )רישא העתירה(. 

 

מבקשת אף היא, כסעד חלופי, לכלול סעיף בחוק יסוד הלאום  9257/18העותרת בבג"ץ 

" )רישא העתירה(. בנוסף שיקבע כי כל אזרחי המדינה הינם שווים ובעלי זכויות שוות"

על בית המשפט לצוות על המכונן לקיים את לכך, בהמשך העתירה, טוענת העותרת כי "

תו, ובמקרה דנן, לפעול למתן סעד של כינון עקרון השוויון בחוק הלאום, בדרך של חוב

עומדת בפני בית לעתירה(. כמו כן נטען בעתירה כי " 145" )ס' 'השלמת החסר' בחוק היסוד

המחייבת זהירות רבה, בל ייטשטש  –המשפט הנכבד הברירה של 'קריאה לתוך החוק' 

 לעתירה(.  146" )ס' הגבול בין השופט למחוקק

 

תנאי אשר הובאו לעיל, ניתן ללמוד כי חלק ניכר מעתירות -על-אם כן, מניסוחם של הצווים .163

, תוך שחלק "חוקתי-על"חוק היסוד מבקשות לנטוע שורשיהן, בין היתר, בשדה המשפט ה

לתקן  ,צו שיפוטיאמצעות ב ,מהסעדים המבוקשים בהן מוסבים על חיוב הרשות המכוננת

 ריאת הוראות נוספות לתוכו פנימה.או באמצעות קיסוד: הלאום; -את חוק

 

דין סעדים אלו להידחות על הסף. עסקינן בסעדים חוקתיים הנעדרים כל עיגון במשפט  .164

 החוקתי הפוזיטיבי הנוהג בישראל, ואשר אינם נותנים משקל כלשהו לעקרון הפרדת

הרשויות. לא בכדי, בית המשפט הנכבד חזר ושנה בפסיקתו כי לא ייתן סעד שעניינו ייזום 

תיקון חקיקה, שכן עניין זה מסור לכנסת. הגיונה של הלכה זו מובן הוא מאליו, וחיותו 

, הנורמטיבית מצויה לנו בעקרון הפרדת הרשויות. ואם כך ביחס לחוק "רגיל", כך כמובן

 יסוד. -ביחס לחוק מדרך של קל וחומר,
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המשנה לנשיא לשעבר חשין בבג"ץ  כבודלעניין זה תפנה המדינה לאמור בפסק דינו של 

 (, כדלקמן:16.3.05)פורסם באר"ש עמותת "אלערפן" נ' שר האוצר  5677/04

 
כן: העתירה הנוכחית מבקשת אותנו כי נורה את שר האוצר -יתר על"

יסודות -א לחוק3ואת שרת החינוך כי יעשו לתיקון הוראת סעיף 
התקציב, ואנו לא ידענו מניין היא סמכותנו כך להורות את הממשלה 

אכן, היוזמה לתיקון חוק מצויה בסמכותן של הרשות ושרים בה. 
תורת הפרדת הרשויות וביזור המבצעת והרשות המחוקקת וזו 

הסמכויות. אם מבקשת היא העותרת כי ייעשה לתיקון חוק יסודות 
לתיקון ההפלייה, חייבת היא למצוא סעד  -או כל חוק אחר  -התקציב 

 ."ומזור ברשות המחוקקת או ברשות המבצעת. לא בבית משפט
 .)ההדגשות הוספו(

 

)פורסם באר"ש אקסלרוד נ' ממשלת ישראל  129/13וראו גם את פסק הדין בבג"ץ 

(, שם נדחתה עתירה אשר ביקשה להורות לחוקק הסדר שיתיר נישואין אזרחיים 26.1.14

 בישראל: 
 

]...[ ברי, כי הפתרון לבעיה הקשה צריך לבוא על דרך חקיקה של  . 2"
ברם, אין בידי בית המשפט להורות למחוקק לחוקק חוק. קיים הכנסת. 

בין ביטולו של חוק בשל פגם חוקתי לבין ציווי על המחוקק  הבדל תהומי
 2)סעיף  הח"מ( –)ההדגשות הוספו " להסדיר נושא כלשהו בחקיקה

לפסק דינם של הנשיא )בדימ'( גרוניס והמשנה לנשיא )כתוארה אז( 
 ."נאור(

 

כן, מן המקובץ עד כה, מתבהרת תמונת המצב הקונסטיטוציונית ולפיה הסעדים -כי-הנה .165

 –יסוד: הלאום -את חוק לתקןהחוקתיים שהתבקשו בעתירות לחיוב הכנסת המכוננת 

חיוב -איביחס ל הנקבעאת ההלכה ש –נעדרי כל אחיזה במשפטנו החוקתי. נשוב ונדגיש 

-בנו של קל וחומר"( על אי-מר )שלא לומר "בןיש להחיל בבחינת קל וחו, נסת לחוקקכה

 יסוד: הלאום.-חיוב הרשות המכוננת לתקן את חוק

  

 Reading-דוקטרינת הוהוא הדין לעניין דחיית טענות העותרים ביחס להיתכנות השימוש ב .166

In יסוד: הלאום וקריאת טקסט חוקתי נוסף לתוכו באמצעות -לצורך הרחבת תוכנו של חוק

  שיפוטי.-צו
 

, יובהר כי השימוש בדוקטרינה חריגה זו הוכר אך ורק ביחס לחקיקה רגילה, ראשית 

והעותרים לא הניחו כל תשתית משפטית המלמדת כיצד ניתן להעתיקו ולהפעילו ביחס 

 לחקיקת יסוד.
 

עסקינן בדוקטרינה חריגה ביותר שכלל אינה מתאימה לענייננו. בית המשפט הנכבד , שנית 

נאסר נ' ממשלת  8300/02מסגרת בג"ץ ב Reading Inשל סעד מסוג הרבה על חריגותו עמד 

. אגב חלוקת משאבים(, בהקשרים של פגיעה בזכות לשוויון 22.5.12)פורסם בנבו,  ישראל

ד מסוג זה, הבהיר בית המשפט הנכבד את הסייגים באותה פרשה חריגה, בה הופעל סע

 שהתפתחו בפסיקה המשווה להפעלתו, בציינו כך:
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לציין כי בצד נכונות בתי המשפט בקנדה ובארצות  חשוב. 59"
הברית לעשות שימוש בדוקטרינת ההרחבה, הוצבו 

כי  קבענ, למשל, כך. להפעלתה סייגים מספר בצידה
בטרם יבחר בית המשפט בתרופה זו, עליו לתת דעתו 
לשאלות הבאות: מה מידת ההרחבה הנדרשת; האם 

' עמ, Schachterהרחבת ההסדר פשוטה לביצוע )פרשת 
(; והאם ההרחבה 21, עמ' שם) עלותה תהא מה(; 19-20

מגשימה את כוונת המחוקק מבלי שתהא בה התערבות 
(. בית המשפט העליון 20-21, שם)יתירה במרקם החקיקה 

כי אין לעשות  Schachterבקנדה אף הבהיר בפרשת 
, אם משמעות הדבר reading-inשימוש בדוקטרינה של 

הינה הענקת הטבות הניתנות מלכתחילה לקבוצה שולית 
 Davis v. Dep't ofלטובת קבוצה רחבה וגדולה )ראו גם 

Treasury, 179 Mich. App. 683, 689, 446 N.W.2d  531, 
533 (Mich. Ct. App. 1989)) עם זאת, הודגש בפרשת  יחד

Schachter  כי העלות התקציבית אינה שיקול המכריע את
 the question is not“הכף, ובלשונו של בית המשפט: 

whether courts can make decision impact on 
budgetary policy, it is to what degree they can 

appropriately do so” (ההדגשות הוספו 21 עמוד, שם[ ")
 הח"מ[. –

 
ובפרט הסייג העוסק  חלים בענייננו, נאסרלל הסייגים שנמנו לעיל בפרשת כן, כ-כי-הנה .167

בהתערבות במרקם החקיקה, שכן הלכה למעשה מבקשים העותרים כי בית המשפט הנכבד 

  בוע בתוך חוקי היסוד.  ייקח חלק אקטיבי בכתיבת הטקסט החוקתי הק

 

 יסוד: הלאום על רקע המשפט ההשוואתי-דחיית טענות העותרים ביחס לביטול חוק

 

לבסס את טענותיהם כנגד חוק היסוד מבקשים העותרים  חלק מןכפי שפורט לעיל,  .168

חלק מהעתירות בינ"ל. כך לדוגמא, מתבססות המשפט בבאמצעות שימוש במשפט משווה ו

בדבר האפשרות לפסול תיקונים חוקתיים )ראו  פסיקה זרה, בכדי לתמוך בטיעוניהן על

יסוד: -טיעונים כנגד חוק מעלות(. עתירות אחרות לתגובה 112סעיף הדוגמאות שפורטו ב

וכן על השוואה בינו לבין חוקות ושיטות משפט במדינות אחרות,  מתבססותהלאום, אשר 

לעיל ביחס )ראו הדוגמאות שפורטו  להיבנות מהדין הבינלאומי הנוהג טיעונים המבקשים

 .(5866/18בג"ץ ; ול6066/18בג"ץ ל ;5741/18בג"ץ ל

 

העותרים לא הניחו בעתירותיהם את לעמדת המשיבים, יש לדחות מהלך טיעון זה, הואיל ו .169

משפט אשר יצדיק את עצם הפנייה אל  ,המסד המשפטי והמשטרי ההשוואתי הנדרש

יסוד בכלל, לא כל שכן חוק יסוד המבקש לעגן את רכיבי -חוקכאבן בוחן לבחינת משווה 

, על מלוא ייחודיות זהותה כמדינה יהודית זהותה הלאומיים של מדינת ישראל

 ודמוקרטית. 
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הרבה שיש הספרות האקדמית ופסיקתו של בית המשפט הנכבד עמדו לא אחת על הזהירות 

לנקוט בעת עריכת דיון השוואתי בין שיטות משפט שונות, לא כל שכן באשר למקומו 

ומעמדו של המשפט המשווה בתהליך הביקורת השיפוטית החוקתית. להלן מספר דוגמאות 

 ל"תמרורי אזהרה" אלו.

 

הפגיעה בזכות החוקתית  –מידתיות במשפט "פרופ' ברק תחילה, נפנה לספרו של 

, אשר עוסק, בין היתר, (מידתיות במשפט –ברק ( )להלן: 2010-)תש"ע "והגבלותיה

סתייעות במשפט השוואתי בעת בחינת חוקתיותה של חקיקה ראשית בסוגיית הה

 "רגילה":

 

"למדינות דמוקרטיות ערכי יסוד משותפים. ניתן ללמוד מהאחת לשנייה. 
ודאי באמצעות המשפט המשווה ניתן להרחיב את האופקים החוקתיים. 

כך כשהטקסט החוקתי של מדינה אחת הושפע מהטקסט החוקתי של 
מדינה אחרת או מאמנה בינלאומית. אך גן בהיעדר השפעה )ישירה או 
עקיפה( יש מקום להשראה ולו פחותה ודאי כך כשהחוקה מפנה לערכים 
דמוקרטיים או לחברות דמוקרטיות. אך גם בהיעדר הפניה כזו השפעה 

ווה היא ראויה. נזכיר כי השוואה כזו אפשרית פרשנית מהמשפט המש
רק כשיש לשתי שיוטת משפט בסיס אידיאולוגי משותף ונאמנות 

זאת ועוד: יש לבחון אם אין דבר בהיסטוריה משותפת לערכי היסוד. 
ובנסיבות החברתיות המבחין בין השיטות ומקשה על ההשראה 

 ."הפרשנית
 

 :פרופ' ברקובהמשך מוסיף 
 

כי הפסיקה ההשוואתית אינה מחייבת. המשפט המשווה  למותר לציין"

גם אינו מקור משפטי 'משכנע'. דינו אינו כדין פסק דין של בית המשפט 
העליון אשר בית המשפט העליון אינו מחוייב בו. אכן מעמדו של המשפט 
המשווה אינו שונה מספר טוב או מאמר טוב. משקלו נקבע על פי טיב 

 , ההדגשות הוספו(.91-93ות במשפט, עמ' מידתי –)ברק . "שיקוליו
 

קיבלה ביטוי ועיגון בפסק דינו של בית בספרו "מידתיות במשפט" עמדה זו של פרופ' ברק 

(, מפי 12.10.10)פורסם באר"ש  פלד נ' שרות בתי הסוהר 5493/06המשפט הנכבד ברע"ב 

 השופט )כתוארו אז( מלצר: כבוד

 
הפגיעה בזכות  –פרופ' אהרון ברק בספרו החדש: מידתיות במשפט  .3"

מידתיות במשפט(  –( )להלן: ברק 2010-החוקתית והגבלותיה )תש"ע

מסביר את ההבחנה בין "מיתחם המידתיות" לבין "מיתחם 
ההתחשבות" כך: "הדוקטרינה של מתחם המידתיות משקיפה על 

. היא קובעת את חוקתיות הגבלתה של זכות מנקודת מבט לאומית
מערכת הנתונים העובדתיים והנורמטיביים שקיומם מתיר פגיעה 
בזכות חוקתית. לעומתה, הדוקטרינה של מתחם ההתחשבות 
משקיפה על חוקתיות הגבלתה של זכות מנקודת המבט של השופט 
הבינלאומי. היא קובעת את מערכת הנתונים העובדתיים 
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לאומי לתת משקל נכבד והנורמטיביים שקיומם מתיר לשופט הבינ

להכרעה העובדתית והנורמטיבית של האורגנים הלאומיים" )שם, 
על רקע הדמיון והשוני בין שתי הדוקטרינות, בוחן פרופ'  (.511בעמ' 

א' ברק את מקומו של "מיתחם ההתחשבות" במשפט הלאומי 
)המקומי( וקובע כי עיון בדוקטרינה זו חשוב באשר הוא מסביר 

ולמשפט  –את הפסיקה הבינלאומית )והזרה( לשופט המקומי 
השוואתי יש, כידוע, מקום בפרשנות חוקתית )עיינו: ברק, מידתיות 

 Margin of–(. מסקנתו היא כי דוקטרינת ה 94-91במשפט, עמ' 
Appreciation:  מאפשרת לשופט הלאומי, המודע למתחם"

ם ההתחשבות, להבין באופן עמוק יותר את תפקידו שלו בגדרי מתח
המידתיות. בכך מסתיימת חשיבותה של הדוקטרינה... עבור השופט 

 Rivers “Proportionality and Variable Intensity ofהלאומי )ראו: 
Review” 65 CAMBRIDGE L.J 174-175 (2006 במסגרת המשפט .))

הלאומי תחול אך הדוקטרינה של מתחם המידתיות. ביסוד פסיקתו 

יזון בין טובת הכלל לבין זכויות הפרט של השופט הלאומי מונח הא
בשיטתו שלו. אמת, הוא יעשה ככל שביכולתו שלא להכיר באיזון 
הנופל מזה המוכר על פי המשפט הבינלאומי. עם זאת, הוא ישאף 
לאיזון אופטימלי המשקף את ערכיה וצרכיה של החברה שבה הוא 

 (.512חי" )שם, בעמ' 
 
האיסור שהוטל פה על ידי המשיב נופל העולה מן המקובץ מלמד כי  .4

בגדר "מיתחם המידתיות" הישראלי. יתר על כן, על פי "מיתחם 
אין מקום לקלוט במכלול שלפנינו פתרונות "זרים"  –ההתחשבות" 

שננקטו רק בחלק מהמדינות אליהן הופנינו במחקר המשווה שהוצג 
 ו(.)ההדגשות הוספ. "כוחו המלומדים של המבקש-לנו על ידי באי

 

גם בפסיקה מוקדמת יותר של בית המשפט הנכבד, הובהר כי יש לעשות שימוש זהיר  .170

במשפט השוואתי, לאור מאפייניה הייחודיים של כל מדינה, אשר מבוססים על ההסדר 

הנורמטיבי שאומץ בחוקה, בחוק הנוהג, בעקרונות יסוד ובמציאות החיים. לעניין זה ראו 

( 2, פ"ד סא)עדאלה נ' שר הפנים 7052/03בבג"ץ  ,המשנה לנשיא חשין כבודאת דבריו של 

202 (2006): 

 
הסדרי חוקה וחוק הנוהגים בתחומה של מדינה נגזרים, אמנם,  [.]..  .71"

במידה נבנים -יסוד שמבקשת מדינה לקיים בתחומיה, אך בה-מערכי
הם גם על צרכיה של המדינה ועל מציאות החיים שהיא נדרשת 
-להתמודד עימה. אין פלא בדבר, אפוא, כי פסיקותיו של בית

קשר הן בהסדר ה-המשפט בכל מדינה ומדינה, פסיקות תלויות
הנורמטיבי הפוזיטיווי שאומץ בחוקת המדינה, בחוק הנוהג, 

יסוד ובמציאות החיים. עובדתית. השימוש במשפט -בעקרונות
יש לעשותו ברגישות ובזהירות,  -כבכל עניין  -המשווה בענייננו 

תוך בירור מעמיק אם הסדרי משפט הנוהגים במדינה זו או אחרת 
למציאות החיים שאנו מתמודדים תואמים הם לחוק בישראל ו

עמד על כך חברי הנשיא ברק בהקשר להסדרים חוקיים עימה. 
וחוקתיים שעניינם איכות הסביבה, ואביא מיקצת מדבריו היפים 

 ]...[ אף לענייננו
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 -בין במישור הבינלאומי ובין במישור המדינתי  -משפט השוואתי זה 
בעיותיה שלה. גם אם הוא בעל חשיבות רבה ...עם זאת, לכל מדינה 

השיקולים העקרוניים הם דומים, האיזון ביניהם משקף את ייחודה 
של כל חברה ואת המאפיין את הסדריה המשפטיים. ... אכן, זה כוחו 
ואלה גבולותיו של המשפט ההשוואתי. כוחו בהרחבת האופק ושדה 
הראיה הפרשני. כוחו בהדרכתו של הפרשן באשר לפוטנציאל 

מון בשיטת המשפט ... מגבלותיו הן בייחוד של כל הנורמטיבי הט
שיטת משפט, מוסדותיה, האידיאולוגיה המאפיינת אותה והאופן 
שבו היא מטפלת בפרט ובחברה. אכן, המשפט ההשוואתי הוא כחבר 
בעל ניסיון. רצוי לשמוע בעצתו הטובה, אך זו אינה צריכה להחליף 

 ]...[הכרעה עצמית. 
 
פטי ישראל אנו, שופטים אנו בישראל ובתוך עמנו נזכור ונשמור: שו .72

אנו יושבים. ואף שעל דרך הכלל ראוי כי נסב עינינו לשיטות משפט 
זרות, ללמוד ולקבל השראה, נזכור תמיד כי הסדרים נורמטיוויים 
שנוצרו ומתקיימים במקומות אחרים, נוצרו ומתקיימים הם על רקע 

יטות משפט הנותנות מציאות השוררת באותן מדינות ובתוככי ש
על דרך של  -ביטוי לאותה מציאות, וממילא אל לנו ללכת שבי 

אחרי הסדרים נורמטיוויים הנוהגים באותם  -התבוללות והתבטלות 
. כך בחוק וכך בחוקה. וכהדרכתו של הנשיא שמגר בפרשת מקומות

אך מובן שההתייחסות לחוקות אחרות  (:329בנק המזרחי )שם, 
וואתית בלבד. כל חוקה מבטאת בהגנות על זכויות וליישומן היא הש

הנפרסות מכוחה את סולם הערכים החברתי הייחודי שלה ואת 
התפיסות שהתגבשו בחברתה. למותר להוסיף כי יש גם מכלול של 
שיקולי מדיניות המתלווה לגיבושה של חוקה. כך החליטו, למשל, 

 זכויות.בקנדה להימנע מהכללת איסור הפגיעה בקניין במגילת ה
 

ככל שהסדר נורמטיווי פלוני מושפע מן המציאות ומצרכיה 
הספציפיים של המדינה בה הוא שורר, כן נתקשה ללמוד ממנו 
ולהקיש ממנו למדינת ישראל בה אנו חיים. כך על דרך הכלל וכך 

 )ההדגשות הוספו(.. "שלנו-בענייננו
 

עמית  השופט כבודאת פסק דינו של גם , מבלי למצות את רוחב היריעה והדוגמאות, ראוו .171

 (:15.4.15)פורסם בנבו,  אבנרי נ' כנסת ישראל 5239/11בבג"ץ 

 
.  בטרם אבחן את פגיעת החוק בזכות החוקתית לחופש הביטוי, אומר 4"

מילים מספר על השימוש במשפט המשווה בפרשנות חוקתית. הדיון 
בעמודים אלו על אודות חופש הביטוי והפגיעה בו, מלא המתנהל 

דין זרים, ובעיקר למשפט -כרימון קליפורני בהפניות לחוקים ופסקי
האמריקאי. אכן, אין חולק כי הלמידה וההפריה משיטות משפט 
אחרות טובה ורצויה היא, "ראוי לו, לפרשן, לפתוח את לבו לתפיסות 

ות את דמות העולם התרבותי יסוד של שיטות משפט נאורות 'המעצב
( 1994) 236פרשנות חוקתית  –כולו'" )אהרן ברק פרשנות במשפט 

)להלן: ברק, פרשנות חוקתית((. אולם, "השימוש במשפט המשווה 
יש לעשותו ברגישות ובזהירות, תוך בירור  -כבכל עניין  -בענייננו 
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מעמיק אם הסדרי משפט הנוהגים במדינה זו או אחרת תואמים הם 

לחוק בישראל ולמציאות החיים שאנו מתמודדים עימה" )דברי 
עדאלה המרכז המשפטי  7052/03המשנה לנשיא מ' חשין בבג"ץ 

 419, 202( 2לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים, פ"ד סא)
((. כפי שציין חברי השופט דנציגר, ההגנה המוקנית בארצות 2006)

הביטוי הפוליטי בפרט, רחבה  הברית לחופש הביטוי בכלל, ולחופש
יותר מההגנה המוקנית לחופש הביטוי בישראל. לשוני זה סיבות 
רבות, ואעמוד על סיבה מרכזית אחת והיא מקור הזכות, הטקסט 

 החוקתי עצמו".
 

ה במתודולוגיית הניתוח החוקתית ווכל שנאמר ביחס למקומו ומעמדו של המשפט המשו .172

כאשר עוסקים פרט יסוד, וב-ביחס לחקיקה "רגילה" נכון הוא ביתר שאת ביחס לחקיקת

רשות המכוננת לעגן את ביקשה הכנסת בכובעה כ אמצעותויסוד: הלאום ב-אנו בחוק

 מתהווה. ה הבחוקתשל מדינת ישראל רכיבי דמותה וזהותה הלאומית מ

 

אכן, הפנייה למשפט המשווה צריכה להיעשות בזהירות, תוך רגישות ושימת לב להבדלים  .173

בחוקה, בחוק הנוהג, בעקרונות יסוד ובמציאות  שאומצו יםהנורמטיבי יםההסדרבין 

מכל מקום, אין במדינות השונות, כמו גם במאפייניה הייחודיים של כל מדינה.  החיים

סותר את המשפט הבינ"ל, ואולם אפילו היו שטוענים  המדינה סבורה כי חוק יסוד: הלאום

" במקרה של התנגשות חזיתית, גוברת ידו של המשפט הפנימי" ההלכה לפיהאחרת, ידועה 

ארז -לפסק דינה של השופטת ברק 16, פסקה אבו ערפה נ' שר הפנים 7803/06בג"ץ )

 יסוד.    -עסקינן בחוקעל אחת כמה וכמה עת והדברים נכונים . (13.09.2017)פורסם באר"ש, 

   
אחר הדברים האמורים, נבקש כעת למקד את מבטנו בטענות הפרטניות שהועלו ביחס לכל  .174

של בחינה זו, נראה מדוע דין כלל הטענות  האחד מסעיפי חוק יסוד: הלאום. בסופ

 הפרטניות להידחות גם כן.

 
 המבט מיקוד –חוק יסוד: הלאום אינו פוגע בעקרונות היסוד של השיטה 

  
 לחוק היסוד: הלאום 1סעיף 

 

חלק ניכר מטענות העותרים לפסילתו ולנפסדותו של חוק יסוד: הלאום מופנה כלפי סעיף  .175

הראשון לחוק היסוד, הלוא הוא סעיף העקרונות. לעמדת העותרים, כפי שהוצגה בחלק  1

של התגובה, סעיף זה פסול הוא בשל פגיעתו בעיקרון השוויון ובשל כך שהוא מעניק זכויות 

לאומיות לאזרחים היהודיים בלבד, תוך הדרתם של אזרחים לא יהודים במישור הזהות 

הקולקטיבית של המדינה. טיעון זה מבקשים העותרים לבסס על יסוד המסר שעולה 

 י המשנה של סעיף העקרונות, שזו לשונם:לשיטתם מקריאת שלושת סעיפ
 

)א( ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבו . 1"
)ב( מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם  ;קמה מדינת ישראל

היהודי, שבה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית 
מית )ג( מימוש הזכות להגדרה עצ ;וההיסטורית להגדרה עצמית

 ". לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי
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 עמדת המדינה היא כי דין כלל הטענות האמורות להידחות, וזאת על יסוד מספר טעמים.  .176

 

, סעיף העקרונות משקף עקרונות קונסטיטוציוניים מבוססים היטב באשר ראשית

למרכיבי זהותה של מדינת ישראל כמדינה "יהודית". בהיבט הזה, חוק יסוד: הלאום לא 

שינה את מרכיבי זהותה של מדינת ישראל כמדינה "יהודית", וממילא הוא לא עשה כן תוך 

ל דרך הכלל, וכך גם ביחס למחויבותה של הסגת מי ממרכיבי זהותה ה"דמוקרטית". כך ע

המדינה לנהוג בשוויון זכויות מלא ביחס לזכויות האינדיבידואליות של אזרחיה כפרטים. 

תרומתו של חוק יסוד: הלאום היא בעיגון מרכיבי זהותה היהודית של המדינה, אשר 

מדינה אומצו זה מכבר בשורה ארוכה של פסקי דין, העברתם בכור ההיתוך של חוקת ה

 יסוד. -המתהווה והעלאתם עלי כתב חוקהכתובה 

 

זכות  –יסוד: הלאום לא שינה את שכבר נקבע במגילת העצמאות -לחוק 1, סעיף שנית

להגדרה עצמית לאומית בישראל לאזרחי המדינה היהודים, לצד שוויון זכויות אזרחי 

ית הלאומית סימטריה זו בדבר ייחוד ההגדרה העצמ-וחברתי מלא לכלל האזרחים. א

עמדה בבסיס החלטת העצרת הכללית של  והקמתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

היא שעומדת ביסוד מגילת העצמאות והיא שגוזרת ; 29.11.47האומות המאוחדות מיום 

על שיטת המשפט הישראלית את ההתמודדות המורכבת עם תרגום זהותה כ"מדינה 

 ום ביומו.יהודית ודמוקרטית" בחיי המעשה, מדי י

 

יסוד: הלאום, על כלל הוראותיו לרבות סעיף העקרונות, לא יצר מורכבות זו. הוא רק -חוק

ביטא אותה במסגרת חוקתה המתהווה של מדינת ישראל כ"מדינה יהודית ודמוקרטית", 

 יסוד: חופש העיסוק. -יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-בהצטרפו לצד חוק

  

תרים להעניק לבוש קונקרטי לפגיעת סעיף העקרונות בזכותם , ובאשר לניסיון העושלישית

יסוד: הלאום אינו פוגע במי מזכויות היסוד -לחוק 1לשוויון, המדינה תטען כי סעיף 

של אזרחי המדינה, שכן הוא עוסק כולו בעיגון מרכיבי זהותה הלאומית של  האישיות

של הלאום היהודי להגדרה  זכותו הקולקטיבית ההמדינה כמדינה יהודית ובהקשר זה עוגנ

עצמית לאומית במדינה. ואולם אין בעיגון זכותו של הלאום היהודי להגדרה עצמית 

במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כדי ללמד על פגיעה כלשהי בזכויות האישיות  

והדברים  ;של אזרחי המדינה שאינם בני הלאום היהודי, לרבות זכותם לשוויון אזרחי מלא

  .ף הובהרו והודגשו בדברי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה במהלך הדיונים בכנסתא

 

מהו מעמדו של עקרון השוויון בשמו טוענים בהערת אגב, יוער, כי העותרים אינם מבהירים 

האם עסקינן בשוויון החוקתי כחלק מן הזכות לכבוד המנויה  –ם לביטולו של חוק היסוד ה

במעמד  לשיטת העותרים יסוד: כבוד האדם וחירותו, או בעקרון יסוד המצוי-בחוק

 חוקתי מעל חוקי היסוד כולם. -נורמטיבי על
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בהקשר זה, ובבחינת הערה טרמינולוגית מקדימה, יושם אל לב כי רבות מהעתירות עושות 

"עקרון השוויון", לעתים במקום ה"זכות לשוויון" ולעתים במשולב. דומה  שימוש במושג

ניסיון לקרב את טיעוני העותרים בכי בחירה רטורית זו של העותרים אינה מקרית ופניה 

לשימוש ב"עקרונות היסוד של השיטה" כנורמה עליונה מעל חוקי היסוד, שסתירתה 

, בחירה יועץ המשפטי לממשלהלעמדת היסוד: הלאום. -תצדיק, לשיטתם, את ביטול חוק

רטורית זו אינה יכולה להוות תחליף לניתוח מדויק של מהות הטיעון במישור החוקתי. 

הזכות לשוויון היתה משחר ימי המדינה זכות יסוד  –בתמצית, יובהר את שברור מאליו 

טר מוכרת במשפט הישראלי, וכתרים רבים נקשרו לראשה, בהיותה נשמת אפו של כל המש

הדמוקרטי כולו. ברם, ומבלי לגרוע מכך, במישור המשפט החוקתי הוכרה הזכות לשוויון 

יסוד: כבוד האדם וחירותו, רק ככל -כנגזרת של הזכות לכבוד )"זכות בת"( המנויה בחוק

( מודל הבינייםשהפגיעה בזכות לשוויון קשורה בקשר ענייני והדוק לזכות לכבוד )להלן: 

לפסק דינו של הנשיא ברק(. הווה  35-33, פסקה למען איכות השלטוןהתנועה )ראו: עניין 

אומר, הזכות לשוויון כזכות חוקתית עצמאית לא הוכרה במלוא היקפה, על שום שלא 

העותרים  יסוד: כבוד האדם וחירותו.-מצאה דרכה לתוך הוראותיו המפורשות של חוק

מודל "ד בבואו לאמץ את אינם מתמודדים עם המשמעויות של הכרעת בית המשפט הנכב

במישור החוקתי על יכולתם לטעון לקיומו של עקרון יסוד רחב יותר של השיטה  "הביניים

במלוא היקפו לפי  –שבכוחו אף להביא לביטול חוק יסוד. שהרי אם אין בכוחו של השוויון 

(, ןאיכות השלטומען התנועה ללהביא לביטולו של חוק רגיל )כאמור בעניין  – המודל הרחב

 כיצד הדבר מתיישב עם יכולתו של אותו עקרון להביא לביטולה של חקיקת יסוד.  

 

, המדינה תטען כי רבות מטענות העותרים משקפות את השערותיהם לגבי רביעית

, על חוקים 7-ו 4גם השפעותיהם של סעיפים -לחוק יסוד: הלאום, כמו 1השפעותיו של סעיף 

או על החלטות מינהליות עתידיות, שיובילו לעמדתם להדרת מיעוטים ולפגיעה בזכויות 

ורת רוחם האותנטית של העותרים הפרט שלהם. טענות אלו משקפות כמובן את מ

גם את ניסיונם לקשור את סעיף העקרונות העוסק -מהוראות חוק יסוד: הלאום, כמו

במרכיבי זהותה הקולקטיביים של מדינת ישראל לפגיעה בזכויות הפרט של מי שאינם חלק 

תי לא כל שכן טיעון חוק –מן הקולקטיבי היהודי. ברם, אין בטענות אלו כדי להוות נימוק 

 -יסוד: הלאום. יתרה מזאת -המלמד על עילה להתערבות שיפוטית בחוק –סדור ומבוסס 

 זכויותבאין בטענות אלו כדי להעמיד בפני בית המשפט הנכבד פגיעה קונקרטית ומבוססת 

יהודיים של המדינה, אשר על בסיסה ניתן בכלל להתחיל לבחון -של אזרחיה הלא הפרט

ם עילה להתערבות שיפוטית בחוק יסוד, על כל המורכבות האם פגיעה כאמור יכולה להקי

 והחריגות הנלווית למהלך שכזה. 

 

 נימוקים אלו ביתר הרחבה.ארבעת על  , אפוא,נעמוד
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 שינויו-במישור החוקתי ואיעיגון הקיים  –מרכיבי זהותה היהודית של המדינה 

 

בהחלטת העצרת הכללית מקור ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה "יהודית" נעוץ כבר  .177

 shall come into existence … states JewishIndependent Arab and, הקובעת כי: 29.11.47מיום 

in Palestine ." 

 

ה ולרוחבה של בהמשך ישיר לכך, מרכיבי זהותה היהודית של המדינה עוגנו ונשזרו לאורכ .178

מגילת העצמאות בצורה מפורשת וברורה, באותו רגע היסטורי ומכונן בתולדותיה של 

 רגע הקמתה. וכך עוצבו פני המדינה בעת הכרזת העצמאות כמדינה יהודית:  –המדינה 

  

לקול קריאתו של  הקונגרס הציוני ( נתכנס1897נת תרנ"ז )בש"]...[ 

והכריז על זכות העם  תיאודור הרצל הוגה חזון המדינה היהודית

זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום  .היהודי לתקומה לאומית בארצו
ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן  1917ב' בנובמבר 

-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-במיוחד תוקף בין

 ]...[ .ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי
 
קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה  1947בנובמבר  29-ב

ה מאת ישראל; העצרת תבע-המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ
ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם -תושבי ארץ

לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי 

 .להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה

 
זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות 

 .עצמו במדינתו הריבונית

 
נו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה לפיכך נתכנסנו, א

ישראל, ובתוקף זכותנו -הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ
הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו 
מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת 

 .ישראל"
 

לחוק  1כונן של מגילת העצמאות, כמובא מעלה, אל מול הוראות סעיף קריאת הטקסט המ .179

יסוד: הלאום מגלה כי בפנינו זהות כמעט מוחלטת בין שני המסמכים, ולא בכדי. במסגרת 

חוקה, חוק ומשפט, ניכר כי חברי הכנסת נדרשו למורכבותה ורגישותה ההדיונים בוועדת 

הסעיפים מן -: הלאום. בתוך כך, שונו תתייסוד-של מלאכת ניסוח סעיף העקרונות של חוק

)ד( להצעת החוק 1ההצעה המקורית שהובאה בפני הוועדה, הן במסגרת השמטת סעיף 

בנוסחה המקורי, שביקש ליצור היררכיה ועדיפות למרכיבי זהותה "היהודית" של המדינה, 

)ג( לחוק 1-)א(1פני מרכיבי זהותה ה"דמוקרטית"; הן ביחס לשינוי נוסחם של סעיפים -על

-היסוד. בהמשך לכך, שבה והתחדדה סוגיית היעדרה של הזכות לשוויון מהוראות חוק

ועלתה לדיון השאלה האם זאת שעת הכושר המתאימה  ,יסוד: כבוד האדם וחירותו

 יסוד: הלאום. -לשילובה במסגרת חקיקת חוק

 

https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/congres.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/congres.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/hertzel.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/hertzel.aspx
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פטי של הכנסת, ידי הייעוץ המש-עוד ניכר, והדברים עלו היטב ממסמכי ההכנה שהוכנו על

 לאומיתכי נערך דיון מעמיק ביותר בהבדל בין זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית 

במדינת ישראל בשל היותה מדינה יהודית, לבין זכותם העצמית של אזרחי המדינה  בלעדית

שאינם יהודים להגדרה עצמית במרחבים אחרים, קהילתיים ותרבותיים, שאינם לאומיים. 

בסופו של יום, ולאחר דיון מעמיק, מצאה הכנסת המכוננת להיצמד ככל שניתן למרכיבים 

מדינת ישראל כמדינה יהודית, של באשר לזהותה הלאומיים ששורטטו במגילת העצמאות 

 המשמשת לעם היהודי כבית לאומי.

 

מאז קום המדינה ועד היום, נדרשה הפסיקה פעמים רבות ובהקשרים שונים לשאלת  .180  

זהותה הלאומית של מדינת ישראל כמדינה יהודית, לצד היותה מדינה דמוקרטית 

ת אדם. סקירת הפסיקה שנדרשה למורכבות זהותה של המחויבת למשטר מהותי של זכויו

מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית, לצד היותה מדינה דמוקרטית, מלמדת על התגבשותו 

של קונצנזוס פסיקתי סביב הרכיבים הבסיסיים ביותר המגבשים את זהותה של המדינה 

ת המשפט הנכבד לצד היותה מדינה דמוקרטית. הווה אומר, פסיקת בי –כמדינה יהודית 

עמדה על המאפיינים הבאים כגרעין הווייתה היהודית של המדינה, לצד היותה מדינת 

דמוקרטית. ובתוך כך: זכותו של כל יהודי לעלות למדינת ישראל; קיום רוב יהודי במדינה; 

עברית היא שפתה הרשמית המרכזית של המדינה; עיקריה, חגיה וסמליה משקפים את 

ל העם היהודי ומורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשתה הדתית תקומתו הלאומית ש

והתרבותית. נעמוד אפוא על מספר דוגמאות מייצגות מפסיקת בית המשפט הנכבד, הן 

באשר לשאלות הנוגעות להכרה בלאום ישראלי לצד הלאום היהודי, והן באשר לפסילת 

 א לחוק יסוד: הכנסת.7רשימות על יסוד הוראת סעיף 

 

הדוגמה הראשונה עליה נעמוד עוסקת בשאלה האם ניתן להכיר בקיומו של לאום  .181

"ישראלי" לצורך רישומו במרשם האוכלוסין. שאלת זו התעוררה באופן חזיתי לראשונה, 

( 1972) 197( 1, פ"ד כו)טמרין נ' מדינת ישראל 630/70, במסגרת ע"א 1970כבר בשנת 

המשפט הנכבד ניתח את מורכבות ורגישות הסוגיות שלפניו  (. ביתטמרין)להלן: פרשת 

ומצא שיש להשיב על שאלה זו בשלילה, לרבות בשים לב לאופייה של מדינת ישראל כמדינת 

 כדלקמן: –מפי הנשיא אגרנט  –הלאום של העם היהודי. ובתוך כך קבע בית המשפט הנכבד 

 

כ"מדינה  -כך הוצהר במגילת העצמאות  -מדינת ישראל הוקמה "
יהודית בארץ ישראל", בתוקף "זכותו הטבעית של העם היהודי לחיות 
ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית" "ולשם השגת 
שאיפות הדורות לגאולת ישראל"; היא הוקמה בארץ ישראל, הואיל 
ובה "קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית 

שם כי השואה "הוכיחה מחדש בעליל את והמדינית....." עוד הוצהר 
ידי -היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על עםההכרח בפתרון בעיית ה

שערי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אשר תפתח לרווחה את 
זכויות -היהודי מעמד של אומה שוות םהמולדת לכל יהודי ותעניק לע

בתוך משפחת העמים". בחלק האופרטיבי של מסמך היסטורי זה חוזרת 
ההכרזה כי "מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלית יהודים ולקיבוץ 
גלויות", דבר הטומן בחובו, שעה שהוא מתקשר למטרות האמורות 

, כי לעיל, את המשימה של מיזוג הגלויות ל"עם אחד". יש להוסיף
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השימוש שם בשם "עם ישראל" כשם נרדף ל"העם היהודי", אין לראות 
בו תופעה סמנטית מקרית; שמות אלה קשורים קשר בל יינתק 

 .(221)שם, עמוד " להיסטוריה היהודית ולמורשת אבות
 

, שב הנושא לפתחו של בית המשפט טמריןשלושה עשורים ומחצה לאחר פסק הדין בפרשת  .182

בית המשפט הנכבד (. 2013) 44( 3, פ"ד סו)נ' משרד הפנים אורנן עוזי 8573/08בד בע"א הנכ

נדרש בהרחבה לטענות המערער בדבר התגבשותו של לאום "ישראלי" המובחן מהלאום 

על הכתיבה  בית המשפט , ובעשותו כן עמדטמריןהיהודי בחלוף הזמן מאז הלכת 

לאום". ואולם, בסופו של יום, בית המשפט האקדמית והדעות השונות הנוגעות למושג "

, תוך שנקבע כי גם היום לא נס ליחה. מבלי טמריןהנכבד דחה את הערעור על יסוד הלכת 

השופטים פוגלמן ומלצר  כבוד למצות את ההבדלים שנתגלעו בחלקים מסוימים של הנמקת

 )כתוארו אז( ביחס לאפשרות התגבשותו של לאום "ישראלי", נבקש להפנות לפסק דינו של

שעומד באופן ממצה על מאפייני זהותה הלאומית של )כתוארו אז( השופט מלצר  כבוד

מדינת ישראל כמדינת לאום של העם היהודי, לצד היותה באותה עת ממש מדינה 

ינו עומד השופט )כתוארו אז( מלצר על המצב המשפטי הנוהג כיום, דמוקרטית. בפסק ד

 ", ומבהיר כך: אזרחות לחוד ולאום לחודלפיו "
 

 "12]...[ . 
)ג( מדינת ישראל הוקמה וקיימת כמדינה יהודית ודמוקרטית כפתרון 
עבור העם היהודי, שסבל רדיפות קשות במרוצת הדורות והוכה 

מבחינה חוקתית  –טעמים להגדרתה אנושות בשואה, וזהו גם אחד ה
ככזו. אין איפוא עיגון משפטי לרצונם של המערערים לבטל את  –

"יהדותה" של המדינה ולהפוך את כל אזרחיה לבעלי "לאום ישראלי". 
איננה גורעת, כמובן, מחובתה של המדינה, הנגזרת  –הקביעה האמורה 

ולהעניק  להגן –אף היא מיהדותה של המדינה ומהיותה דמוקרטית 
שוויון מלא לכל אזרחיה, תושביה והנתונים לשליטתה, והכל ללא 

 .(90שם, בעמוד " )הבדל לאום, גזע, דת, עדה ומין
  

 השופט מלצר להדגיש כי:כבוד ועוד מוצא  

 

שוללת את  –יהדותה הקונסטיטוציונית" של המדינה . ]...[ 5"
כביכול,  האפשרות המשפטית להכיר ב"לאום ישראלי", שהוא נבדל,

מ"הלאום היהודי", כפי שהובהרו הדברים בצורה מאלפת ע"י הנשיא 
אגרנט בפסק דינו בפרשת טמרין עוד קודם לחוקי היסוד הנ"ל )ולא כל 

שלילת הלאומים  –שמסקנה זו מתחייבת לאחריהם(. זאת ועוד  –שכן 
נוגדת את  –האחרים בישראל והכללת כולם ב"לאום ישראלי" אחד 

 .(85)שם, בעמוד " רטי של המדינהיה הדמוקיאופ
 

תחום נוסף בו נדרש בית המשפט הנכבד לזיהוי מאפייניה ה"גרעיניים" של היות מדינת  .183

נגד החלטותיה של ועדת הבחירות  שהוגשוישראל "מדינה יהודית" הוא במסגרת עתירות 

המרכזית לפסול מועמדים או רשימות לכנסת על רקע טענות לשלילת אופיה של המדינה 

 כ"מדינה יהודית". 
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א"ב -בהרכב מורחב בידי כבוד הנשיא ברק -עלכך, למשל, נבקש להפנות לפסק הדין שניתן 

 (2003) 1( 4, נז)ביעשרה נ' אחמד טי-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש 11280/02

 (, במסגרתו נקבעה ההלכה המנחה, כדלקמן:טיבי)להלן: עניין 

 

מה הם אפוא המאפיינים ה"גרעיניים" המעצבים את הגדרת המינימום "
של היות מדינת ישראל מדינה יהודית? מאפיינים אלה הם בעלי היבט 

קעדאן נ' מינהל מקרקעי  6698/95ציוני ומורשתי גם יחד )ראו בג"ץ 
במרכזם עומדת זכותו (. 281[(, בעמ' 10פרשת קעדאן ] –ישראל )להלן 

לות למדינת ישראל, שהיהודים יהוו בה רוב; עברית של כל יהודי לע
היא שפתה הרשמית המרכזית של המדינה, ועיקר חגיה וסמליה 
משקפים את תקומתו הלאומית של העם היהודי; מורשת ישראל היא 

 . ]...[מרכיב מרכזי במורשתה הדתית והתרבותית
האם רשימת מועמדים או מועמד אשר בין מטרותיהם הדומיננטיות 
מצויה זו הרואה במדינת ישראל את "מדינת כל אזרחיה", שוללת את 

כן מנועה מלהשתתף -קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ועל
בבחירות? אין להשיב על שאלה זו בלא להבין את הדיבור "מדינת כל 

פי מטרה זו הוא שוויון בין אזרחי -אזרחיה". אם כל מה שנדרש על
זו כל פגיעה במדינת ישראל כמדינה יהודית.  ישראל, כי אז אין במטרה

]...[ לעומת זאת אם המטרה של היות ישראל "מדינת כל אזרחיה" 
מכוונת ליותר מכך, והיא מבקשת לפגוע ברציונל המונח ביסוד הקמת 
המדינה ובכך לשלול את אופייה של מדינת ישראל כמדינתו של העם 

הגרעיניים והמינימליים  היהודי, כי אז יש בכך כדי לפגוע במאפיינים
לפסק דינו  13-12)פס' " המאפיינים את מדינת ישראל כמדינה יהודית

 של הנשיא ברק(.
 

בחירות לכנסות השונות, לרבות במסגרת מערכת השאלות אלו שבו ועלו בפסיקה תדיר לצד  .184

 'נ 21-ה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 1806/19א"ב , במסגרת 21-הבחירות לכנסת ה

הנשיאה חיות אשר כתבה את פסק  כבוד .(18.07.2019)פורסם באר"ש,  ד"ר עופר כסיף

 , והבהירה כך:טיביהדין העיקרי, שבה על הלכת 

 
לחוק יסוד: הכנסת ( 1א)א()7לה הראשונה הקבועה בסעיף העי. 14"

עניינה מניעת השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים או מועמד אם 
יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של המועמד לרבות 
בהתבטאויותיו משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית 

המינימליים" -ודמוקרטית. בעניין טיבי נקבעו המאפיינים "הגרעיניים
-מדינת ישראל כמדינה יהודית וכן נקבעו המאפיינים ה"גרעיניים של

המינימליים" שלה כמדינה דמוקרטית, ונקבע שפגיעה במאפיינים אלה 
)לחוק  1א)א()7היא זו העשויה להקים עילת פסילה מתוקף סעיף 

לעניין המאפיינים ה"גרעיניים" המעצבים את הגדרת מדינת היסוד. 
ע כי אלה כוללים את זכותו של כל יהודי ישראל כמדינה יהודית נקב

לעלות למדינת ישראל שבה יהיה רוב יהודי; כי עברית היא שפתה 
הרשמית המרכזית של המדינה; כי סמליה וחגיה של המדינה משקפים 
בעיקרם את המסורת היהודית, וכי מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי 

לפסק דינה  14פס' שם, ) .]...[" במורשת הדתית והתרבותית של המדינה
 הנשיאה חיות(כבוד של 

 
 בחלקו היישומי של פסק הדין, נקבע לענייננו כדלקמן:
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נקודת המוצא לבחינת התשתית הראייתית שהניחו המבקשים . 52"
בל"ד בעילה של שלילת קיומה של מדינת -בעניין פסילתה של רע"ם

 ישראל כמדינה יהודית מעוגנת באמות המידה שנקבעו לעניין זה
בפסיקה ואותן סקרנו בהרחבה לעיל. אמות מידה אלה נדונו ואף יושמו 
בעבר בכל הנוגע למפלגת בל"ד ולמצעה )ראו עניין טיבי ועניין בל"ד( 

האם מפלגה הקוראת  –ובאותם ההליכים נדונה, בין היתר, השאלה 
להגשמת העקרון של "מדינת כל אזרחיה" פסולה מלהתמודד בבחירות 

יבי השיב על כך בית המשפט בשלילה וקבע כי לכנסת? בעניין ט
הקריאה להגשמת עקרון זה אין משמעותה, מניה וביה, שלילת קיומה 
של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בית המשפט פסק כי כל עוד קריאה 
זו מכוונת להבטחת שוויון בין האזרחים, אין לפרשה כקריאה השוללת 

ת. לעומת זאת "אם המטרה את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודי
של היות ישראל 'מדינת כל אזרחיה' מכוונת ליותר מכך, והיא מבקשת 
לפגוע ברציונל המונח ביסוד הקמת המדינה ובכך לשלול את אופייה 
של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, כי אז יש בכך כדי לפגוע 

שראל במאפיינים הגרעיניים והמינימליים המאפיינים את מדינת י
 .(23-22ובעמ'  41כמדינה יהודית" )עניין טיבי, בעמ' 

 
]...[ 

 
. הראיה המרכזית העדכנית שהוצגה בפנינו בהליך דנן לעניין עילת 58

יסוד: מדינת -לחוק היסוד היא הצעת חוק (1()א)א7 שבסעיףהפסילה 
להניח על  20-כל אזרחיה שביקשו חברי הכנסת מטעם בל"ד בכנסת ה

שולחן הכנסת. בסופו של יום לא הונחה הצעה זו על שולחנה של 
שלא  4.6.2018הכנסת וזאת בעקבות החלטת נשיאות הכנסת מיום 

 לכנסת. לאשר את הנחתה, הנסמכת על חוות דעתו של היועץ המשפטי
. בסעיף המטרה של הצעת החוק נקבע כי היא נועדה לעגן בחוק ]...[

יסוד את "עקרון האזרחות השווה לכל אזרח, תוך הכרה בקיומם 
ובזכויותיהם של שתי קבוצות הלאום, היהודית והערבית, החיות 
בגבולות המדינה, המוכרים על פי הדין הבינלאומי". עוד נוסחו מחדש 

ים לרכישת אזרחות ישראלית ומהם עולה כי בהצעת החוק התנא
. כמו כן יש לקבוע ]...[רכישת אזרחות מכוח עקרון השבות תתבטל 

מחדש את סמלי המדינה וההמנון על פי העקרונות שפורטו בהצעת 
  .החוק

 
]...[ 

 
דומה שאין מי שיחלוק על כך שהצעת החוק הנ"ל על מכלול הסעיפים 

הגרעיניים ולו המינימאליים של  שבה, מבטאת שלילה של המאפיינים
מדינת ישראל כמדינה יהודית שעליהם עמד בית משפט זה בעניין טיבי. 
העובדה כי המהלך שננקט על ידי חברי בל"ד בהקשר זה היה מהלך 

אין בה כדי להוליך למסקנה שונה.  –הגשת הצעת חוק  –דמוקרטי 
ד בכנסת אכן, מדובר בפעולה משמעותית מצד חברי הכנסת מטעם בל"

 –בדרך של הצעת חוק  –בניסיון להוציא מן הכוח אל הפועל  20-ה
פרוגרמה פוליטית ותפיסת עולם אשר שוללת את קיומה של מדינת 

 ישראל כמדינה יהודית".
 
 

 

http://www.nevo.co.il/law/72242/7a.a.1
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לבסוף, ומבלי למצות כמובן את סקירת עשרות פסקי הדין שנדרשו להוראות חוק העוסקות  .185

הלאומית של המדינה כמדינה "יהודית", לרבות בתיקי שבות, נפנה לפסק במרכיבי זהותה 

התנועה לאיכות השלטון בישראל נ'  6427/02המשנה לנשיא חשין בבג"ץ  כבוד דינו של

. באותה פרשה עסק בית המשפט הנכבד בשאלת חוקתיות הפטור 619( 1, סא)הכנסת

שנה לנשיא חשין נותר בדעת המ כבודמחובת שירות צבאי שהוענק לבני הישיבות. אף ש

מיעוט אל מול יתר חבריו להרכב המורחב, הולמות לענייננו קביעותיו באשר למהות היות 

 מדינת ישראל "מדינה יהודית":

 

שאלה ראשונה היא, מה משמיעה אותנו האמירה כי מדינת  . ]...[16"
ישראל היא "מדינה יהודית"? ראשית דבר נאמר, כי "דבר היותה של 

מדינה יהודית, מצוי ביסוד קיומנו כאן ... העם היהודי הקים  ישראל
 2316/96את המדינה היהודית. זו הראשית וממנה נמשיך בדרך" )רע"א 

(. ופירוש המושג 548, 547, 529( 2איזקסון נ' רשם המפלגות, פ"ד נ' )
מדינה יהודית הוא, בראש ובראשונה, מימושו של חלום דורות, הקמתו 

סבל הוא. -לאומי לעם היהודי. העם היהודי עם למוד וקיומו של בית
כך  -עם הוא שנרדף בארצות מושבו, בגולה, מאות   ואלפים בשנים 

והמדינה ה"יהודית", המדינה היהודית האחת  -שלנו -גם בימינו
פני הגלובוס, נועדה לקבץ אותו מכל גלויותיו, -והיחידה הקיימת על

ן מנוח לראשו ולגופו העייף. לקיים בידו זכות להגדרה עצמית ולית
"מדינה יהודית" נועדה, אפוא, למימוש זכותו הטבעית וההיסטורית של 
העם היהודי לכונן מדינה משלו, מדינה שתהא לו מיקלט ותהווה בית 
ומגן לכל אותם יהודים הפזורים ברחבי העולם. זו תמצית הווייתה של 

ית הווייה זו של לקיומה. ותמצ rasion d’être -מדינת ישראל. זה ה
המדינה מחייבת, כמו מעצמה, כי יהודיות המדינה תתבטא ברוב יהודי 
מסיבי, שכן רק רוב יהודי מסיבי יהיה בכוחו להמשיך ולקיים את 
המדינה כגוף יהודי חי ונושם. לא נתכחש, כמובן, לערכים נוספים 

ואולם אנו ביקשנו  -כך, למשל, השפה העברית  -שביהודיות המדינה 
שבתמצית, במידת הטוהר הנעלה ביותר של ההוויה -בר בתמציתלד

זיל גמור. ראו, למשל: ההכרזה על  -בישראל. ואידך, פירושה הוא 
ועדת הבחירות המרכזית נ' טיבי, פ"ד  11280/02הקמת המדינה; ע"ב 

, 529( 2איזקסון נ' רשם המפלגות, פ"ד נ) 2316/96; רע"א 66, 22, 1( 4נ"ז)
, 258( 1קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נד) 6698/95; בג"ץ 547
; מנחם ֵאלון, רב שיח ציבורי: מדינת ישראל כמדינה יהודית 281

דלוקס רהיטים  - 22דיזיין  5026/04; בג"ץ 19(, 1997-ודמוקרטית )תשנ"ז
בע"מ נ' שר התעשייה, המסחר והתעסוקה )טרם פורסם(; רובינשטיין 

א' ברק, פרשנות תכליתית במשפט  ואילך; 318,  6ומדינה, פרק 
 ."452-453(, 2003-)תשס"ג

 
"אני מאמין" יסוד: הלאום מעגן את ה-חוקב 1סעיף עולה בבירור כי ,מכלל האמור עד כה  .186

מדינה בה מממש  –הבסיסי ביותר בדבר זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. קרי 

העם היהודי את זכותו הטבעית וההיסטורית להקים מסגרת מדינית שתהא לו לבית 

המשנה לנשיא חשין, הם כבוד לאומי. מרכיבי זהות לאומיים אלו, כפי שהיטיב לתאר זאת 

תמצית הווייתה המדינית של מדינת ישראל כמדינה יהודית. משכך, הקורא את מקורות 

יסוד: הלאום ולאחריו, לא ימצא פער במישור זה של -כינון חוקהמשפט הישראלי לפני 

 מתאם מלא.אלא ימצא הדברים, 

  



95 
 

בכך הועלו על הכתב סוגיות יסוד אלו שהיו מקובלות ומוכרות, הן בפסיקתו של בית 

יסוד -המשפט הנכבד והן בכתיבה האקדמית שנדרשה לאפיון הפסיקה האמור, עלי חוק

 ובלשונו של פרופ' אהרן ברק: כפרק נוסף בחוקתנו המתווה.

 

״מדינה יהודית״ היא ]...[ מדינתו של העם היהודי ]...[ מדינה שלכל 
יהודי הזכות לעלות אליה ושקיבוץ גלויות הוא מערכיה הבסיסיים. 
"מדינה יהודית" היא מדינה שההיסטוריה שלה שלובה ושזורה 

שקפים בהיסטוריה של העם היהודי, ששפתה עברית, ושעיקרי חגיה מ
את תקומתה הלאומית. "מדינה יהודית" היא מדינה שהתיישבות 
היהודים בשדותיה, בעריה, ובמושבותיה היא בראש דאגותיה. "מדינה 
יהודית" היא מדינה המנציחה את זכרם של היהודים שנטבחו בשואה, 
ואשר נועדה להוות "פתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת 

מדינה היהודית בארץ ישראל". "מדינה והעצמאות על ידי חידוש ה
יהודית" היא מדינה המטפחת תרבות יהודית, חינוך יהודי ואהבת העם 
היהודי. "מדינה יהודית" היא "הגשמת שאיפת הדורות לגאולת 
ישראל". "מדינה יהודית" היא מדינה שערכי החירות, הצדק, היושר 

יא מדינה והשלום של מורשת ישראל הם ערכיה. "מדינה יהודית" ה
שערכיה שאובים ממסורתה הדתית, שהתנ"ך הוא הבסיסי שבספריה 
ונביאי ישראל הם יסוד מוסריותה. "מדינה יהודית" היא מדינה 
שהמשפט העברי ממלא בה תפקיד חשוב, ושענייני נישואין וגירושין 
של יהודים מוכרעים על־פי דין תורה. "מדינה יהודית" היא מדינה שבה 

ישראל, ערכיה של מורשת היהדות וערכיה של ההלכה ערכיה של תורת 
אהרן ברק, פרשנות במשפט )כרך ג " )היהודית הם מערכיה הבסיסיים

 (.332פרשנות חוקתית(, עמ'  –
 

יסוד: הלאום לא שינה -לחוק 1מצטיירת כעת ביתר בהירות התמונה לפיה סעיף כן, -כי-הנה .187

זכות  –פסיקת בית המשפט הנכבד שבאה בעקבותיה את שכבר נקבע במגילת העצמאות וב

להגדרה עצמית לאומית בישראל לאזרחי המדינה היהודים, לצד שוויון זכויות אזרחי 

סימטריה זו בדבר ייחוד ההגדרה -וחברתי מלא לכלל האזרחים. כאן חשוב להדגיש, כי א

החלטת יסוד העצמית הלאומית והקמתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית היא שעומדת ב

מגילת העצמאות והיא שגוזרת על שיטת המשפט , וביסוד 29.11.47העצרת הכללית מיום 

הישראלית את ההתמודדות המורכבת עם תרגום זהותה כ"מדינה יהודית ודמוקרטית" 

יסוד: הלאום, על כלל הוראותיו, לרבות סעיף -בחיי המעשה, מדי יום ביומו. חוק

הכתובה . הוא רק ביטא אותה במסגרת חוקתה המתהווה העקרונות, לא יצר מורכבות זו

יסוד: כבוד האדם -של מדינת ישראל כ"מדינה יהודית ודמוקרטית", בהצטרפו לצד חוק

 יסוד: חופש העיסוק. -וחירותו וחוק

 

יסוד: הלאום, -כפי שהשתקף היטב מדיוני הוועדה המשותפת ומהליך חקיקתו של חוק

 בכל מלא זכויות שוויון הבטחת בין להבחין שיש היא לממשלה המשפטי היועץ עמדת

 של הייחודיות הלאומיות זכויותיו לבין, הפרט של האינדיבידואליות לזכויותיו הקשור

 שמדינת ישראל מהווה לו כבית לאומי. ,היהודי הקולקטיב
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, בה קיימות זכויות לאומיות רק לעם זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית – בהרויו

מלא לאזרחיה, אישיות אינה גורעת כמלוא הנימה מחובתה לקיים שוויון זכויות  היהודי,

. ציווי יסודי זה, שבו נצטוו הדורות במגילת העצמאות, ללא כל הבדל של דת, גזע או לאום

יסוד: חופש העיסוק והוא משמיע את הברור מאליו -עוגן גם בחוק יסוד: כבוד האדם וחוק

הן בחיי הפרט בדלת אמות ביתם, הן בחייהם  –האזרחים שווים בפני המדינה  כל היות –

פוליטיים. ציווי זה לא השתנה עם חקיקת חוק יסוד: הלאום. לפיכך, אין -הציבוריים

יסוד: הלאום ככולל קריאה או היתר להדרת -לקרוא את סעיף העקרונות הפותח את חוק

בלת ההחלטות במישור הציבורי המיעוטים החיים בקרבה של המדינה מתהליך ק

לחוק יסוד: הלאום אף אינו גורע מזכויותיהם של מיעוטים שאינם  1והפוליטי. סעיף 

 –שאף הוכר בדברי חקיקה שונים  –הקהילתי, הדתי או התרבותי ם החיי יהודים במישור

 )ג( ל"מימוש הזכות1שכן ייחוד זכות ההגדרה העצמית לעם היהודי נתחמה והוגדרה בסעיף 

 " )ההדגשה אינה במקור(. לאומיתלהגדרה עצמית 

 

כי  5866/18שאין כל עיגון לסברת העותרים בבג"ץ יועץ המשפטי לממשלה יטען לפיכך, ה

", מבקש לשייך את המדינה ואת חוקיה לקבוצת הרוב היהודית ]...["]...[ סעיף העקרונות 

שאת היום, מעליונות הקבוצה הנמנית על קבוצת הרוב תיהנה כבעבר, וביתר "או כי 

לעתירה  210" )סעיף חוקתית ומשליטה מלאה במרחב, בשפה, בתרבות ובמשאבי המדינה

 יסוד: הלאום אינו כולל קביעות אלו ואף לא קרוב לכך. -לחוק 1(. סעיף 5866/18בבג"ץ 

 

לחוק היסוד  1, לפיה משמעות סעיף 5866/18הוא הדין ביחס לדחיית עמדת העותרת בבג"ץ 

לאוכלוסייה היהודית הזכות הקולקטיבית למשול ולשלוט בטריטוריה ובתושביה; שהיא "

רק היא מחזיקה בזכות להחליט בעניין הקצאת וחלוקת זכויות לכל התושבים הלא יהודיים; 

הנ"ל יפעל בעיקר  1המשטר היהודי שמתבסס על סעיף לעתירה(; הואיל ו" 24" )סעיף ]...[

". קום מאחר והמשטר שייך לה ומיועד לשרת רק אותהלטובת אוכלוסייה היהודית בכל מ

לחוק היסוד, ודי בכך כדי להצדיק את  1בהוראות סעיף  אין אחיזה טענות אלו כאמורל

 דחייתן.

 

יסוד: הלאום -לחוק 1את טענות העותרים כי סעיף אחר הדברים האמורים, נבקש לבחון  .188

מושגית. בהקשר זה, טענות העותרים -רינריתפוגע בזכות לשוויון מבעד לפריזמה דוקט

 . נחלקות לשני סוגים עיקריים

 

טענה כי שוויון בזכות למבקש לבסס את הפגיעה ב , כפי שנדון לעיל,סוג אחד של טיעונים

-לאהאזרחים הלרעה את  , ובכלל זה סעיף העקרונות, מפלותהוראותיו של חוק היסוד

החוק ביטל "יש מהם שאף טוענים כי  עקרון השוויון.יהודים בישראל, וכתוצאה מכך נפגע 

(; או כי 5555/18בבג"ץ  לעתירה 34" )ס' את הזכות לשוויון במדינת ישראל בשם החוק

  .(5866/18בבג"ץ  לעתירה 126" )ס' םסעיף זה פוגע בזכות לשוויון על ידי הדרת הערבי"
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ו שוויוני, מן הטעם שהוא אינו אינלהצביע על כך שחוק היסוד  סוג שני של טיעונים מבקש

בחוק שורשי מדובר בפגם  ולכןהתייחסות מפורשת לעקרון השוויון,  כולל בהוראותיו

 6710/18לבג"ץ  11המשפט הנכבד )ראו סעיף  היסוד, אשר מצדיק את התערבותו של בית

 (.7256/18בבג"ץ  24וכן סעיף 

 

ולא בכדי היא  –וויון היא מזכויות היסוד בשיטתנו נקודת המוצא לדיוננו היא כי הזכות לש .189

ברגמן נ' שר  69/98" )בג"ץ נשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו כולוהוכתרה בתור "

מעמודי התווך של המשטר (; ואחרים אף ראו בה "1969) 698, 693( 1פ"ד כג)´האוצר

( 2002) 415, 393( 5, פ"ד נו)יפו-אביב-עדאלה נ' עירית תל 4112/199" )בג"ץ הדמוקרטי

 מצא החולק.יעל כך הכול יסכימו, ולא י. (פרשת השילוט)להלן: 

 

לחוק יסוד:  1עם זאת, עמדת המדינה היא כי דין טענות העותרים ביחס לפגיעת סעיף  .190

 להידחות. -הלאום בזכות לשוויון זכויות אזרחי וחברתי 

  

של  הלאומייםיסוד: הלאום עוסק במרכיבי זהותה -לחוק 1, מן הטעם שסעיף ראשית

מתפשרת של -המדינה כמדינה יהודית, ובעשותו כן הוא אינו גורע במאומה מחובתה הבלתי

-המדינה לנהוג בשוויון אזרחי מלא כלפי כלל אזרחיה. זאת אפוא פרשנותו הנכונה של חוק

וחירותו; וזאת היא גם יסוד: כבוד האדם -יסוד: הלאום; זאת פרשנותו ההרמונית עם חוק

 פרשנותו המקיימת. 

 

יסוד: הלאום אינו במישור זכויות הפרט, אלא בהגדרת אופייה -עוד יודגש, כי עניינו של חוק

יסוד: הלאום משקף מרכיבי יסוד -יהודית. חוקשל המדינה וזהותה הלאומית כמדינה 

ה הכרח לעגן בין זאת היא הצהרתו וזאת היא תכליתו. מכאן, שאף לא היזהותיים אלו; 

הוראותיו את הזכות לשוויון, כאשר עיגון זכויות הפרט נעשה באמצעות חוקי יסוד אחרים 

 שזאת היא תכליתם ומטרתם. 

 

יסוד: הלאום מהווה פגם -, באשר לטענה כי היעדרה של הזכות לשוויון מהוראות חוקשנית

חוקתי עצמאי המצדיק את ביטולו, המדינה תטען כי דין הטענה להידחות. הטעם הראשון 

לכך הוא דוקטרינרי במהותו, במובן זה שהעותרים טוענים למעשה למחדל חוקתי המגבש 

של חוק היסוד. בכל הכבוד, העותרים לא תמכו את פגיעה עצמאית המצדיקה את ביטולו 

לא ביחס לביטול חקיקה  –טענתם להכרה בקיומו של "מחדל חוקתי" באסמכתא כלשהי 

יסוד בשל טענה למחדל כאמור. -"רגילה" בשל מחדל חוקתי, לא כל שכן ביחס לביטול חוקי

חוק יסוד: כבוד הטעם השני הוא היסטורי במהותו ועניינו בעובדה החוקתית הידועה כי 

גם זכויות -אינו מונה מבין זכויותיו המוגנות את הזכות לשוויון )כמו ,האדם וחירותו

חשובות אחרות כגון הזכות לחופש ביטוי והזכות לחופש דת ומצפון(. לפיכך, כשם שלא 

על רקע העובדה שהוא  ,יעלה על הדעת לטעון לביטולו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

אינו כולל את הזכות לשוויון, כך לא יעלה על הדעת לטעון לביטולו של חוק יסוד: הלאום 

 על רקע טענת מחדל זה.

 



98 
 

חוקתי של -העל ו, דומה שהעותרים לא עמדו בנטל הרובץ לפתחם לבסס את מעמדשלישית

ול חקיקת יסוד של להורות על ביט ושניתן לאורעקרון השוויון כעקרון יסוד של השיטה 

הזכות לשוויון כזכות חוקתית עצמאית לא הוכרה בפסיקה  -. ונבהיר והכנסת הפוגעת ב

במלוא היקפה )קרי, "המודל הרחב"(, על שום שזכות זו לא מצאה דרכה לתוך הוראותיו 

נקבע בפסיקה כי הזכות לכבוד יסוד: כבוד האדם וחירותו. חלף זאת, -המפורשות של חוק

רק ככל יסוד: כבוד האדם וחירותו, כוללת בתוכה גם את הזכות לשוויון, -וקהמעוגנת בח

 (.התנועה למען איכות השלטון בישראל)עניין  קשורה לכבוד האדם בקשר ענייני והדוקשזו 

בית המשפט הנכבד קבע כי פרשנותו התכליתית של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 

 :וכך הוטעמו הדבריםבלבד,  "מודל הביניים"מצדיקה את אימוץ 

 

. האם השוויון אשר חוק דחיית השירות פוגע בו מהווה 30"
חלק מכבוד האדם של כל המחוייב בשירות צבאי, המעוגן 

 ?  ]...[יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקוהמוגן ב
ל"כבוד"  . מהו, איפוא, המסר הנורמטיבי היוצא מהזכות33
? בעניין זה הועלו בספרות יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקב

המשפטית שלושה מודלים אפשריים )ראו פרשנות חוקתית 
; סומר, שם(. מודל אחד הוא 136(; קרפ, שם, עמ' 1994) 413

 פיו, כבוד האדם משתרע רק על-המודל המצומצם. על
הפגיעות המובהקות בכבוד הקשורים לאנושיותו של 
האדם. זהו, בלשונה של י' קרפ, "הגרעין" של כבוד האדם 

(. אלה הן פגיעות גופניות ונפשיות, השפלה, 137)שם, עמ' 
השמצה וכיוצא בהם פגיעות המצויות בגרעין ההגנה על 
כבוד האדם. המודל השני והנוגד הוא המודל הרחב. על פיו 

דם הוא הבסיס לכל זכויות האדם, וכולן כלולות כבוד הא
בו. מודל שלישי הוא מודל ביניים. על פיו כבוד האדם אינו 
מוגבל אך לפגיעות בגרעין כבוד האדם. הוא גם אינו 
משתרע על כל זכויות האדם שניתן לגזור ממנו. כבוד האדם 
כולל, על פי מודל זה, רק אותן זכויות אשר קשורות לכבוד 

 ם בגרעינו ואם בשוליו( בקשר ענייני הדוק. האדם )א
. בית המשפט העליון דחה את המודל המצומצם והרחב. 34

 הוא אימץ את מודל הביניים.
]...[ 
. מודל הביניים אינו מצמצם את כבוד האדם אך 38

להשפלה וביזוי, אך הוא גם אינו מרחיבו לכלל זכויות 
היבטים של האדם. על פיו, נכללים בגדר כבוד האדם אותם 

כבוד האדם אשר מוצאים בחוקות שונות ביטוי בזכויות 
אדם מיוחדות, אך המתאפיינים בכך שהם קשורים, על פי 
תפיסתנו, בקשר ענייני הדוק לכבוד האדם )אם בגרעינו 
ואם בשוליו(. על פי גישה זו, ניתן לכלול בגדרי כבוד האדם 

ה גם הפליה שאין עימה השפלה, ובלבד שהיא תהא קשור
בקשר הדוק לכבוד האדם כמבטא אוטונומיה של הרצון 
הפרטי, חופש בחירה וחופש פעולה וכיוצא בהם היבטים 

 . של כבוד האדם כזכות חוקתית
 ]...[ 

. אני סבור כי המודל הראוי, להבניית היחס בין כבוד 40
 .האדם כזכות חוקתית לבין השוויון, הוא מודל הביניים

המצומצם. הטעמים לכך הם  לדעתי, אין לאמץ את המודל

http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
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שלושה: ראשית, עמדת הביניים התקבלה לעניין קביעת 
. נקבע יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקתחום התפרסותו של 

פיה, בין השאר, כי את מידותיה החוקתיות של כבוד -על
רשת אדם טבע האדם אין לצמצם אך לעינויים ולהשפלה )פ

(. איני רואה טעם לצמצם את היבט השוויון 518ודין, עמ' 
שבחוק היסוד להשפלה בלבד; שנית, ההכרזה על הקמת 
מדינת ישראל קובעת כי מדינת ישראל "תקיים שוויון 
זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע 

ות גם אם אין בהם מקור ישיר לזכ –ומין". דברים אלה 
החוקתית לשוויון )שאלה שכשלעצמה שנויה היא 
במחלוקת ואשאירה בצריך עיון )ראו פרשנות חוקתית, עמ' 

; פרשת מועצה איזורית חוף עזה, 465; פרשת כלל, עמ' 301
בוודאי יש בהם כדי  –לפסק דינו של השופט לוי(  769עמ' 

להשפיע על פירושה של הזכות לכבוד האדם ככוללת 
יסוד: -חוקיון שמעבר להשפלה וביזוי. אכן, היבטים של שוו

קובע במפורש כי זכויות היסוד של  כבוד האדם וחירותו
האדם בישראל "יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על 

(; שלישית, התפיסה הראויה 1סעיף הקמת מדינת ישראל" )
המעמידה במרכזו את האוטונומיה של  –לכבוד האדם 

הרצון הפרטי, חופש הבחירה, השלמות הפיזית והרוחנית 
מצדיקה לכלול בגדרו של  –של האדם ומכלול אנושיותו 

כבוד האדם אותם היבטים של השוויון אשר מבטיחים את 
 התפיסה הראויה הזו של כבוד האדם.

]...[  
כפי שמציין חברי השופט לוי בחוות דעתו "אדם, המגלה ו

כי לבחירותיו לא ניתן משקל שווה לאלו של רעיו, הנוכח 
כי אין יסוד רציונלי לעובדה כי האחר, בניגוד אליו, זוכה 
לממש את העדפותיו, המרגיש כי אינו זוכה להכרה, ובפרט 
שעה שבחירותיו משרתות גם את עניינם של אחרים זולתו, 

החש עצמו נפגע בגין בחירות שעשה בלא טעם ממשי ו
לפסק  4לדבר, הוא ללא ספק אדם שכבודו נפגע" )פסקה 

דינו(. גישה זו מובילה גם לדחייתו של המודל הרחב. כבוד 
האדם אינו "בולע" את כל היבטיו של השוויון כזכות 
עצמאית העומדת על רגליה היא. בצדק ציין השופט י' זמיר 

ורס כי הזכות לשוויון היא חלק מן הזכות כי "גם מי שג
לכבוד, אינו גורס בהכרח שכל פגיעה בשוויון היא גם פגיעה 

יסוד: -חוק(. אין זה מקרי ש204בכבוד" )פרשת ד.ש.א., עמ' 
אינו כולל הוראה מיוחדת בעניין  כבוד האדם וחירותו

 –  יסוד: כבוד האדם וחירותו -קרפ, "חוקהשוויון )ראו 
 345, 323ביוגרפיה של מאבקי כוח", משפט וממשל א 

; א' רובינשטיין וב' מדינה, המשפט 137)תשנ"ג(; קרפ, עמ' 
)מהדורה חמישית,  955הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל 

פרשנות חוקתית ראויה אינה מאפשרת  (.1996כרך ב', 
 הנשיא ברק(.  כבוד)פסק הדין של  ."אימוץ מודל זה

 

-ההלכה הפסוקה ביחס להיקף התפרשותה של הזכות לשוויון בגדרי חוק , אם כן,זאת

יסוד: כבוד האדם וחירותו, מקום בו נדרש בית המשפט הנכבד לברר טענה כי חוק "רגיל" 

)פורסם באר"ש  נסר נ' ממשלת ישראל 8300/02בג"ץ  פוגע בזכות לשוויון )ראו גם:

הבית הפתוח  343/09עע"ם יניש; לפסק הדין של הנשיאה ב 46-43(, סעיפים 22.5.12

http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320/1
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/safrut/book/4235
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לפסק  40, סעיף (2010) 46, 1( 2, פ"ד סד)בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים

  דינו של השופט עמית(.

 

את הלכה פסוקה זו מציבה אתגר של ממש בפני העותרים, שכן לא ניתן לקיים במקביל  

לפיה פגיעה בזכות לשוויון, החורגת מגדרי מודל הביניים לכדי המודל הפסוקה הלכה ה

בעת לומר כי השוויון -את ביטולה של חקיקה "רגילה"; ובהיכולה להצדיק הרחב, אינה 

   להצדיק ביטולה של חקיקת יסוד.  ובמובנו הרחב הוא עקרון יסוד של השיטה שבכוח

 

לחוק יסוד:  1לבסוף, המדינה תטען כי רבות מטענות העותרים ביחס להשלכותיו של סעיף  .191

הלאום מוסבות על התרחשויות עתידיות, שהעותרים סבורים שיקרו. כפי שעמדנו לעיל, 

בית המשפט הנכבד עמד על כך שטענות ספקולטיביות והשערות אינן יכולות להוות תשתית 

ת חוקתית ביחס לשאלת חוקתיות פגיעתו הנטענת של עובדתית מספקת להפעלת ביקור

 יסוד: כבוד האדם וחירותו. -חוק "רגיל" במי מן הזכויות המנויות בחוק

 

הלכות מושרשות אלו נכונות הן ביתר שאת ביחס לזהירות שיש לנקוט בבוא בית המשפט  

הבשלות  הנכבד לבחון את שאלת חוקתיותו של חוק יסוד. כאן המקום לחדד כי טענת חוסר

לכל אותן טענות רק והיעדרן של ראיות אינה מכוונת לעבר כלל טענות העותרים, אלא 

המתיימרות לנבא את שחוק היסוד יוביל. כך, למשל, אין לקבל את טענת העותרת בבג"ץ 

ההיסטורית נגד המיעוט הערבי  היההפלחקיקת חוק יסוד הלאום "בעקבות לפיה  9027/18

רקע ותכנון, כפי שפורטה באריכות לעיל, תלך ותחמיר, ותהפוך בדיור ובחלוקת משאבי ק

 –לערך מערכי השיטה המשפטית בישראל; ההשקעה בהקמה ובשימור יישובים יהודים 

" ישובים ליהודים בלבד, תלך ותגדל על חשבון פיתוח והרחבה של היישובים הרבים ]...[

יותן כוללניות מאוד, משקפות (. טענות אלו, מעבר לה9027/18לעתירה בבג"ץ  210)סעיף 

את חששה הסובייקטיבי של העותרת. חשש זה אינו בגדר תשתית עובדתית המאפשרת 

-לקיים בחינה חוקתית ואין בה כדי להעניק לבוש קונקרטי לפגיעה אקטואלית של חוק

 יסוד: הלאום. 

 

מלמדת כי מאז הוגשו  מאז נחקק חוק יסוד: הלאוםאת ועוד; המציאות בשנתיים ומחצה ז .192

יסוד: הלאום ועד כה, לא עלה בידי העותרים להביא -העתירות בסמוך לאחר חקיקת חוק

תימוכין עובדתיים, חקיקה ראשית או החלטות מינהליות, אשר מבססות את טענת 

העותרים כי חוק יסוד הלאום יוביל להדרה ולפגיעה במיעוטים, לרבות המיעוט הערבי )על 

יסוד: הלאום ועל תוצאות הפוכות מן המשוער -חיזוי השפעותיו של חוק מורכבות מלאכת

קורן, יובל פלדמן ונועם -ידי חלק מן העותרים, ראו את מחקרם האמפירי של נטע ברק-על

" המכון על חוק יסוד הלאום ועל היחס למיעוטים –כאשר חוק מעורר תגובה נגדית גדרון "

 למחקר:   (; להלן קישור2020הישראלי לדמוקרטיה )

-and-nationalism-majority-law-of-effect-provocative-https://www.idi.org.il/media/14609/the

)n.pdfdiscriminatio-minority 

 

https://www.idi.org.il/media/14609/the-provocative-effect-of-law-majority-nationalism-and-minority-discrimination.pdf
https://www.idi.org.il/media/14609/the-provocative-effect-of-law-majority-nationalism-and-minority-discrimination.pdf
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יסוד: -חוק הספקולטיביות של העותרים ביחס להשפעותיו של ן, טענותיהכךיתרה מ .193

ת משאבים, מעמד השפה הערבית בפועל, זכותם של מיעוטים הלאום בכל הקשור לחלוק

 נוסף בהצגת תרחישים עובדתיים ומשפטיים יחושפות פן בעיית –לתרבות בקהילתם ועוד 

. בדברים אלו הכוונה היא לכך שאפילו אם יסוד הלאום-לביטול חוקכעילה  משוערים

תרחישי העותרים יתממשו, אזי החלטות עתידיות אלו יהיו חשופות לביקורת שיפוטית 

בתורן: בין אם עסקינן בהחלטות מינהליות, בין אם עסקינן בחקיקה ראשית ובין אם 

 לערעור.  עסקינן בפסיקה עתידית של ערכאות דיוניות שתהא נתונה

 

ביקורת שיפוטית זו תוכל אף להבהיר ולחשוף האם תרגום חוק יסוד: הלאום לכדי מופעים 

את פרשנותו התכליתית של חוק היסוד, אם לאו.  נכונה שיקף ממנונורמטיביים נמוכים 

מבחינת עקרון הפרדת הרשויות, ניכר כי עדיפה התערבות עתידית בנורמה חוקית שמעמדה 

 על יסוד תרחישים משוערים –כאן ועכשיו  –פני ביטולו של חוק יסוד -, עלנמוך מחוק יסוד

 באשר לעתיד לקרות. וספקולטיביים

 

אשר על כל האמור לעיל, המדינה תטען כי יש לדחות את טענות העותרים לפגיעתו של סעיף  .194

נינו פגיעה יסוד: הלאום בזכות לשוויון, וממילא אף אין לקבל כי נמצאה בפ-לחוק 1

לחוק היסוד אינו בא בקהלם של אותם  1בעקרונות היסוד של השיטה. משכך, ברור שסעיף 

מקרים חריגים ויוצאי דופן החוצים את הרף הגבוה ביותר שהוצב לעצם בחינת אפשרות 

 ."תיקון החוקתי שאינו חוקתי"החלתה של דוקטרינת ה

 

 יסוד: הלאום-לחוק 4סעיף 

 

לחוק יסוד: הלאום, שכותרתו  4העתירות שבכותרת תוקפות גם את הוראות סעיף חלק מן  .195

לחוק יסוד: הלאום מוביל לפיחות במעמדה של השפה  4"שפה". לדידם של העותרים, סעיף 

הערבית, באופן העולה כדי פגיעה בזכות החוקתית לשוויון ולכבוד. כך, למשל, נטען כי 

פלסטיני לכבוד ולשוויון )סעיף -עה בזכות של המיעוט הערביהנמכת השפה הערבית היא פגי

( ולזהות 146גם פגיעה בזכות לחופש ביטוי )שם, סעיף -(, כמו4/19לעתירה בבג"ץ  144

כי יוכרו ויוגנו לטעון  4/19(. עוד מבקשים העותרים בבג"ץ 149-150תרבותית )שם, סעיפים 

ניות, תוך הדגשת ערך השפה הערבית את-זכויותיהם הקיבוציות מן הסוג של זכויות רב

 9257/18בבג"ץ  בהקשר התרבותי הרחב של יוצאי ארצות ערב והאסלם. גם העותרים

לחוק יסוד: הלאום פוגע באופן לא שוויוני בשפה  4סבורים כי סעיף  9027/18ובבג"ץ 

 109 ףהערבית ובכך מוביל לפגיעה בזכויותיהם הקיבוציות של האזרחים הערבים )ראו סעי

(. כל אלו מצדיקים לשיטת 9027/18לעתירה בבג"ץ  46-48וסעיפים  9257/18לעתירה בבג"ץ 

-לחוק 4ביטולה של הוראת סעיף את העותרים את התערבותו של בית המשפט הנכבד ו

 יסוד: הלאום.

  

יסוד: הלאום להידחות. -לחוק 4עמדת המדינה כי דין טענות העותרים ביחס לסעיף  .196

את פסיקתו העקבית  , הוא משקףסמלי-ית, נטען כי עסקינן בסעיף שעיקרו הצהרתיבתמצ

ולכן אין הוא מגלם פגיעה כלשהי בזכות נוגע למעמדה של השפה העברית, של בית המשפט ב
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. באופן אישי לשוויון או בזכות לכבוד העומדות לכל אחד מאזרחי ומתושבי המדינה

 תרות את עקרונות היסוד של השיטה. ממילא, אין לומר כי הוראות הסעיף סו

 

 ונרחיב.

 

ליצור זהות וחפיפה בין זכותם לכבוד ולשוויון למקרא טענות העותרים, ניכר הם מבקשים  .197

שיש לנהוג בו בשוויון ובכבוד.  ,לבין מעמדה של השפה הערבית כמוסד עצמאי כפרטים

ם חלק מן העותרים ברגשותיהם, ברם, הגם שאין לחלוק על הפגיעה האותנטית שמשקפי

לחוק יסוד: הלאום נטוע ברובד  4כמי שקשורים בנימי נפשם לשפה הערבית, הרי שסעיף 

מאזרחי המדינה ומתושביה ביחס  לבד. אין הוא תובע התנהגות כלשהיסמלי ב-הצהרתיה

לשפתם הערבית, הוא אינו מגביל אותה או אוסר אותה, אינו מדיר אותה מן המרחב 

משכך, סעיף פני השפה הערבית. -הציבורי ואינו מחייב שימוש בשפה העברית )או אחרת( על

 משפיע על אופן מימוש חופש הביטוי של כל פרט ופרט. יעידו על כך הוראותיואף לא  4

 , שמפאת החשיבות נשוב ונביאן:4המפורשות של סעיף 

 

 עברית היא שפת המדינה.  )א(    .4"     

לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה; הסדרת השימוש בשפה הערבית   )ב(
 במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק.

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית    )ג(
 ."יסוד זה-תחילתו של חוק לפני

 

, )ב(4ובהמשך להוראת סעיף  )ג( לחוק היסוד4כפי שניתן להיווכח, בהתאם להוראת סעיף  .198

בהן מתנהלת שפות  ה העברית והשפה הערביתהיות השפ עלאין בחוק היסוד כדי להשפיע 

כדי לפגוע בזכויותיהם האינדיבידואליות של כל אחד  4. לפיכך, אין בסעיף פעילות השלטון

משמיעה קביעה  4מהפרטים הנמנים עם המיעוטים במדינת ישראל. הוראת סעיף 

אופרטיבית ברורה לפיה לא יפגע המעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו של חוק 

 היסוד. 

 

היום  –רבית בחיי המעשה הווה אומר, כל טיעוני העותרים ביחס לפגיעה במעמד השפה הע

זוכות למענה חוקתי מפורש בהוראות חוק היסוד עצמו. ללמדנו, כי המישור  –או בעתיד 

הצהרתי, כחלק מרצון -המדויק להבנת טענות העותרים מצוי בעיקרו במישור הסמלי

העותרים לקדם את ההכרה בזכויותיהם הקיבוציות במישור מעמדה הסמלי של השפה 

זאת, שומה עלינו לפנות לתיאור קצר של מעמד השפות העברית והערבית,  הערבית. בהביננו

עובר לחקיקת חוק היסוד. כפי שעולה מדיוני הכנסת וממסמכי ההכנה של הייעוץ המשפטי 

לכנסת, חברי הכנסת היו מודעים לרגישות ולמורכבות הזו, ובהבינם זאת עיצבו וניסחו את 

על ששיקף לדעתם את המציאות הנוהגת כהווייתה.  )ב( לחוק היסוד באופן4-)א( ו4סעיפים 

)ג( אשר מהווה רשת הגנה ברורה המפרידה בין 4את סעיף  כך הוסיפה הכנסת המכוננת

לבין ביצור  ,טענות שיכול שישמעו ביחס לשינוי מעמדה הסימבולי של השפה הערבית

  פיה.-מעמדה בפועל בפי הדוברים אותה והמתנהלים מכוחה ועל
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דבר המלך במועצה מעמדן של השפות העברית והערבית הוסדר, עוד לפני קום המדינה, ב .199

 "(. דבר חקיקה מנדטורי זהבמועצתו המלך דבר)להלן: " 1947עד  1922על ארץ ישראל, 

קבע שלוש שפות רשמיות שוות מעמד לעניין פרסומים של המדינה, ושימוש בשפות 

 בית ועברית, כדלקמן:בממשלה ובבית המשפט: אנגלית, ער

 שפות רשמיות . 82״

כל הפקודות, המודעות הרשמיות והטפסים הרשמיים של הממשלה וכל 
המודעות הרשמיות של רשויות מקומיות ועיריות בתחומים שייקבעו 
עפ״י צו מאת הנציב העליון יפורסמו באנגלית ובערבית ובעברית. 

להשתמש בשלש בהתחשב עם כל תקנות שיתקין הנציב העליון אפשר 
 .השפות במשרדי הממשלה ובבתי המשפט..."

 

לפקודת סדרי השלטון והמשפט,  11בתוקף מכוח סעיף  הנותר וז תמנדטוריחקיקה 

משום סתירה לחקיקה של  האת החקיקה המנדטורית, ככל שאין בשהחיל  ,1948-התש״ח

)ב( לפקודת 15מדינת ישראל, ובכפוף לשינויים הנובעים מהקמת המדינה. עם זאת, סעיף 

 השלטון והמשפט ביטל את המעמד של השפה האנגלית כשפה רשמית. יסדר

 

ממעמד  לאורך השנים העברית נהנתההשפה לדבר המלך במועצתו,  82בצד האמור בסעיף  .200

בין הלאום של העם היהודי,  תל כמדינישראלאומי ייחודי כחלק מרכיבי זהותה של מדינת 

 תחיית הלשון העברית במפעל הציוני מתחילתוהחשיבות הרבה שיוחסה להיתר, על רקע 

עברית היא ", נקבע כי טיביכך, למשל, בפסק דין כביטוי לתחיית העם היהודי במולדתו. 

, וכי עובדה זו נמנית על הח"מ[ –]ההדגשה הוספה " של המדינה המרכזיתשפתה הרשמית 

ההמנון מושר בעברית וזו אף מרכיביה הגרעיניים של היות המדינה "מדינה יהודית". 

 השפה העברית, אם כן, היא חלק מסמלי המדינה. שפתה של הכנסת.

 

בעניין פסילת הליכים נוספים קביעה זו שבה ואומצה בפסיקתו של בית המשפט הנכבד ב

גם בהקשרים אחרים. כך, למשל, נקבע בפסק הדין בבג"ץ -רשימות ומועמדים, כמו

 (, כי:2000) 258( 1, נד)קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95

 

שיבתו של העם היהודי למולדתו נגזרת מערכיה של מדינת ישראל "
ישראל  מערכיה אלה של מדינת]...[ כמדינה יהודית ודמוקרטית גם יחד 

מתבקשות  –מכל אחד מהם בנפרד ומהשתלבותם זה בגדר זה  –
: כך, למשל, מתבקש כי עברית תהא שפה עיקרית מסקנות מספר

; במדינה ועיקרי חגיה ישקפו את תקומתו הלאומית של העם היהודי
מתבקש מכך גם כי מורשת ישראל תהווה מרכיב מרכזי במורשתה 

נוספות שאין לנו צורך לעמוד  הדתית והתרבותית, ומתבקשות מסקנות
עליהן. אך מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אין 

יהודים -מתבקש כלל כי המדינה תנהג בהפליה בין אזרחיה. יהודים ולא
מדינת  –הם אזרחים שווי זכויות וחובות במדינת ישראל. "המדינה 

י נאור, הוא משטר דמוקרט –היהודים היא; המשטר המתקיים בה 
המעניק זכויות לכלל האזרחים, יהודים כלא יהודים" )השופט ד' לוין 

  הח"מ[. –" ]ההדגשה הוספה (231[, בעמ' 8הנ"ל ] 2/88בע"ב 
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ית המשפט הנכבד ועמד על הבכורה הניתנת לשפה העברית שב ב שנתיים בלבד לאחר מכן

ולשאלת חובתן של  לשאלת מעמדה של השפה הערביתהוא נדרש  עתכשפה רשמית עיקרית 

עדאלה נ'  4112/99בג"ץ רשויות מקומיות להוסיף כיתוב בשפה הערבית על שלטיהן )

וכך נקבע בפרשה זו ביחס  .(עדאלה( )להלן: עניין 2002) 393( 5, פ"ד נו)אביב יפו-עיריית תל

 למעמדה של השפה העברית:

 
התכלית הכללית השלישית הבאה בחשבון היא מעמדה של השפה   .20"

 א1סעיף העברית. מדינת ישראל היא מדינה "יהודית ודמוקרטית" )ראו 
ה יהחשובים של אופי אחד הביטויים (.חירותוויסוד: כבוד האדם -חוקל

בג"ץ )ראו  זה של מדינת ישראל הוא בהיות שפתה העיקרית עברית
 ראו גם [.17] קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95

D. Kretzmer The Legal Status of The Arabs in Israel 

at p. 165], 66[ .) קיומה של הלשון העברית, פיתוחה, מכאן כי"
 105/92ע"א שגשוגה והגברתה הינם ערך מרכזי של מדינת ישראל" )

(. כל פעולה של השלטון )העירוני( שיש בה כדי 208[, בעמ' 8הנ"ל ]
אל לפגוע בשפה העברית פוגעת באחד מערכי היסוד של מדינת ישר

ונוגדת את תכליתו )הכללית( של החוק המעניק לשלטון )המקומי( את 
 הח"מ[ –]ההדגשות הוספו  ."הסמכות לבצע אותה פעולה

 

 בכתביו המאוחרים יותר: על עמדה זו שב פרופ' ברק גםיוער, כי 

 

מדינה יהודית היא מדינה המבטאת את החזון הציוני. זהו עולמה של "
הציונות; זהו החזון של שיבת הבנים לגבולם; זהו החזון של ישראל 
כבית הלאומי של כל יהודי ויהודי; מכאן זכותו של כל יהודי לעלות 

מדינה יהודית . 1950-זכות המובטחת בחוק השבות תש״י -לישראל 
, שתרבותה דינה ששפתה העיקרית היא עבריתבהיבט הציוני היא מ

היא יהודית ושעיקרי חגיה משקפים את תקומתו הלאומית של העם 
מדינה יהודית מההיבט הציוני היא מדינה הגואלת את אדמות  היהודי;

המדינה להתיישבות יהודית; מדינה יהודית בהיבט הציוני היא מדינה 
אהרון " )לבן הוא דגלהש״התקווה" הוא המנונה הלאומי והדגל הכחול 

 ((.2017) 121, עמ' כרך ג –מבחר כתבים ברק 
 

 , שבהםשוניםמים בתחובשורה של חוקים  מעמד הבכורה של השפה העברית משתקף גם .201

עדיפות ברורה לשפה העברית. בכלל זה ההליכים בבתי המשפט מתנהלים בעברית ניתנה 

-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ״ב 140)ביטוי לכך ניתן לראות למשל בסעיף 

הוברר לבית המשפט שהנאשם אינו יודע עברית, ימנה לו מתרגם או הקובע כי " ,1982

קובע כתנאי לרישום מתמחה  1961-.״(; חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״איתרגם לו בעצמו

-( ו2)26)סעיף  ״שהוכיח ידיעה מספיקה בשפה העבריתשלא למד במוסד אקדמי ישראלי ״

-יודע ידיעתקובע כתנאי להתאזרחות של בגיר כי הוא " 1952-חוק האזרחות, התשי״ב((; 3)

הנוסח המחייב של כל דין הוא בנוסח בו ניתן )סעיף  ;((5)א()5" )סעיף מה את השפה העברית

החקיקה הישראלית היא בעברית )בין אם וכידוע  (1981 –לחוק הפרשנות, תשמ"א  24

בעברית ובין אם יש לה נוסח חדש עברי, הרי שלרוב הנוסח העברי של החקיקה נחקקה 

 .(; ועודהוא הגובר

http://www.nevo.co.il/law/70320/1a
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/case/5823397
http://www.nevo.co.il/case/5823397
http://www.nevo.co.il/case/5823397
http://www.nevo.co.il/case/17910439
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פסק הדין המרכזי אשר נדרש למעמדה של השפה נפנה לשפה הערבית.  –ומן השפה העברית  .202

 פרשת בהערבית בפועל, תוך שהוא עומד על הזיקה בין שפה לבין זכויות קיבוציות, ניתן 

לשוני בערים -שילוט דוקיומו של ב . באותו עניין, אשר עסקלעיל השהוזכר אלהעד

על ההבחנה בין זכויות אינדיבידואליות  חשין ארו אז(ו)כת השופט כבוד עמד מעורבות,

 :כי וקבעלזכויות קבוצתיות, 

 

הזכות לטיפוח זהות לאומית  –טוענות לה  ]העותרות[ הזכות שהן"
. אף אין זו זכות המוענקת ליחיד כחי לעצמו אין היא זכות –ותרבותית 

זכות המשותפת לכלל אזרחי המדינה באשר אזרחי המדינה הם. 
שהעותרות טוענות לה זכות היא הנגזרת מהשתייכותו של אדם לקבוצת 
אוכלוסיה מסוימת: היותו של אדם חבר בקבוצת מיעוט לאומית 

מיעוט לשמר . תכליתה של הזכות היא לסייע לבני קבוצת הותרבותית
את זהותם כקבוצה עצמאית ולפתחה. זכות היא המבקשת לחזק את 

המיתאר הייחודיים של קבוצת המיעוט; להבדילה מן הקבוצות -קווי
שבסביבתה ולהגן על בני הקבוצה מפני הידמות לקבוצות אחרות או 
מטמיעה בהן. היא מבקשת לאפשר לקבוצת המיעוט לַשֵמר את מאפייניה 

חייה ולטפח את תרבותה ואת -ת לכידותה ואת אורחותהייחודיים, א
 ."מורשתה

 

 השופט חשין כי: כבודלעניין היקף ההגנה המוקנה לכל אחת מהזכויות הללו, גרס 
 

, ועוד עוד, ושוב שוב העליון המשפט-בית הכיר הענפה בפסיקתו"
 משפט-בית, היחיד של כזכותו שלא ואולם, היחיד הוא שנושאן בזכויות

 קבוצות של מׁשֹונּוָתן הנגזרות קיבוציות זכויות בהלכה כונן לא זה
 הכרנו לא מעולם. ׁשֹונּות אותה לשמר היא שתכליתן זכויות, אוכלוסיה

 של ולקידומן לטיפוחן אוכלוסיה קבוצת של קיבוצית משפטית בזכות
 .לדבר לסייע המדינה בחובת הכרנו שלא שכן-כל-לא, ולשונה תרבותה

 הוראת את מקרוב ובחנו הוספנו הלשון של ולעניינה, הכלל דרך על כך
 בזכות הכרה זו חוק-בהוראת לראות שניתן ככל. המלך לדבר 82 סימן

 לי נמצא ולא, זכות אותה של היקפה בבירור קבע המלך דבר, קיבוצית
. פרישתה תחום את ולהרחיב המחוקק שקבע גבול לעבור אנו רשאים כי

 לטיפוח קולקטיבית בזכות הכרה, להלן עוד שנפרט כפי, כן-על-יתר
 העותרות כבקשת – הערבי המיעוט בני של והתרבותית הלאומית זהותם

 מעשה של לעשייתו והסמכות, פוליטי מעשה ולמעשה הלכה מהווה –
 ". המשפט-לבית ולא, להן – ניתנה הפוליטיות לרשויות זה
 
 

חשין סבר כי יש לדחות את העתירה. זאת, נגד )כתוארו אז( השופט כבוד לאור מסקנות אלו,  .203

השופטת דורנר אשר גרסו כי יש לחייב את כבוד הנשיא ברק ו ודדעתם החולקת של כב

המשיבות בהוספת כיתוב בערבית לשלטי רחוב. הגם שהתוצאה אליה הגיעו שופטי הרוב 

אינה הרוב שופטי ידי -שונה מהתוצאה אליה הגיעה דעת המיעוט, ההנמקה שניתנה על

השופטת דורנר, כבוד הנשיא ברק והן כבוד השופט חשין. הן כבוד סותרת את עמדתו של 

הבהירו בפסק דינם כי השפה הערבית אינה שוות מעמד לשפה העברית, וכי מאופייה היהודי 

להחלטת  5)וראו גם סעיף  של מדינת ישראל מתבקש כי השפה העברית תהיה השפה העיקרית

)פורסם בנבו, עיריית רמלה נ' עדאלה  7260/02החלטתו בדנג"ץ כבוד השופט א' מצא ב

 (, הדוחה את הבקשה לקיום דיון נוסף(.14.8.03
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לדבר המלך במועצתו וקבעה כי הינו  82השופטת דורנר ביססה את פסק דינה על סימן  כבוד

מקור נורמטיבי מספק המחייב את קבלת העתירה, בשים לב למעמדה הרשמי של השפה 

השופטת דורנר עמדה בפסק דינה על ההבדל במעמד  כבודהערבית. בצד זאת, יודגש כי גם 

ומעמד הערבית כלשון  בכורת העבריתת אלה של עקרונוהשפות הרשמיות, ובמילותיה: "

לפסק הדין(;  5" )סעיף רשמית מומשו הלכה למעשה בשורה ארוכה ועקבית של דברי חקיקה

ככלל, עקרון השוויון בין יהודים לערבים חל על זכויות אישיות. לכלל זה יוצאים ובהמשך "

לצד השפה העברית ]...[ מן הכלל אחדים, ובהם ההכרה בשפה הערבית כלשון רשמית שנייה 

, המעניק לערבית מעמד של שפה רשמית, יש לפרש בראש ובראשונה על רקע 82את סימן 

של השפה העברית  ולמעמדה הבכיר, שפת הרוב, עדיפות לשפה העבריתהתחיקה המעניקה 

" )סעיף במדינה היהודית והדמוקרטית, שפה שהיא "...אחד מהכוחות המאחדים אותנו כעם

   .ין(לפסק הד 6

 

כבוד הנשיא ברק, ביסס את החובה להוסיף שילוט בערבית בעיקר על פרשנותה התכליתית 

של הסמכות המינהלית להציב שילוט. בתוך כך עמד על מספר תכליות אשר הרשות 

המינהלית מחויבת בהגשמתן, ביניהן: זכות הפרט הערבי לחופש שפה ולזכות לשוויון, מזה; 

דא את נגישותם של כל אחד ואחד מהתושבים למידע שהן וחובת הרשות המקומית לוו

התושב היהודי יכול להתמצא בכל חלקי העיר . כך, הבהיר בפסק דינו כי ", מזהמפרסמות

ידי -ידי השימוש בשפתו העברית. התושב הערבי אינו יכול להתמצא בכל חלקי העיר על-על

וויוני משירותי העירייה, השימוש בשפתו הערבית. נמנעת ממנו היכולת ליהנות באופן ש

בייחוד אם ערבית היא שפתו היחידה; נפגעת יכולתו לעשות שימוש בשפתו כדי להביע את 

 ". עצמו

 

ובחובות שהן מקרינות על  הפרט בזכויותהווה אומר, פסק הדין של שופטי הרוב מתמקד 

פעילותה של הרשות המינהלית כלפיו, ובענייננו הנגשה שוויונית של שילוט עירוני. הנמקה זו 

לחוק היסוד, ולמעשה סעיף קטן )ג( אף מעניק  4אינה עומדת בסתירה כלשהי להוראות סעיף 

ערבית בפועל פוגעים במעמד שניתן לשפה הכי לפסיקה זו מעמד ייחודי, שכן הוא קובע אין 

 לפני חקיקת חוק היסוד. 

 

)ג( משמיע סטגנציה בדבר מעמדה של 4בהערת אגב, יובהר כי טענת העותרים כאילו סעיף  .204

השפה הערבית בפועל אינה ברורה, שכן הסעיף משמיענו כי אין באמור בחוק היסוד כדי 

של עה כי מעמדה בפועל בפועל לשפה הערבית, כך שאין כל מני קיים שהיהבמעמד  לפגוע

 היסוד.-)ב( לחוק4סעיף לפי חקיקה עתידית , מכוח אף ישופר בהמשךהשפה הערבית 

 

, שבה ועלתה סוגיית השלכותיה המעשיות של עדאלהלמעלה מעשור לאחר פסק הדין בעניין  .205

טענת  נדונה, במסגרתו נאשףהגדרת השפה הערבית כשפה רשמית. עסקינן בפסק הדין בעניין 

המערערים כי זכות הטיעון שלהם נפגעה, שכן ההזמנה להשמיע את טענותיהם ביחס לקביעת 

גובהו של היטל מים פורסמה בעיתונות העברית בלבד, ולא במקבילתה הערבית. כבוד השופט 

, וציין עדאלהחשין בעניין  )כתוארו אז( השופטכבוד  ג'ובראן נדרש בפסק דינו לעמדתו של

 כך:
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 כלליתהלכה הקובעת חובה  עדאלהנדמה כי נתקשה לגזור מעניין "
לשימוש בשפה הערבית לצד השפה העברית. פסק הדין בעניין 

אינו חורג מגבולות הסוגיה שנדונה בו ושעניינה חובת  עדאלה
הוספת הכיתוב בשפה הערבית לשילוט העירוני בערים המעורבות 

המרכז משפטי לזכויות  –לה עיריית רמלה נ' עדא 7260/02)ראו: דנג"ץ 
((. מכאן שהשאלה 14.8.2003)לא פורסם,  המיעוט הערבי בישראל

בדבר נפקות מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית נותרה 
פתוחה ובמקרה שלפנינו היא דורשת את התייחסותנו. נזכיר כי 
השאלה העומדת על הפרק היא האם כוללת חובת היידוע המוטלת 

גם את החובה ליידע בשפה הערבית. כפי  על שכמה של המשיבה
אומנם אין השלכה ישירה על המקרה  עדאלהשנכתב לעיל, לעניין 

שלפנינו, ואולם לגישתי, יש לבחון את הסוגיה המונחת על 
שולחננו בהתאם לאחד ממתווי הפיתרון, כפי שיפורט להלן, 

בהקשר אציין כי איני . עדאלהשהועלו לשם פיתרון הסוגיה בעניין 
כפי  מ' חשיןבור, כעמדתו של כבוד השופט )כתוארו אז( ס

, שסוגיית מעמדה של השפה הערבית עדאלהשהשמיעּה בעניין 
ונפקויותיו היא עניין שיש להותיר למערכת הפוליטית. בתי 
המשפט הם הפרשנים המוסמכים של החוק, והמקרה שלפנינו 

דובר מעלה שאלה ביחס לפרשנות של דברי חקיקה, ועל כן אין המ
על כן,  בעניין פוליטי שעל בית המשפט להימנע מלעסוק בו.

א' ברק נשאלת השאלה האם יש לבכר את גישתו של הנשיא 
ולהכריע בשאלה במקרה דנן בדרך של עריכת פרשנות תכליתית 

ד' דורנר , או שמא ראוי לפסוע בדרך שסללה השופטת 116לסעיף 
נן? אפשרות על הסוגיה ד 82ולנתח את השלכותיו של סימן 

ולבחון האם  82שלישית במקרה שלפנינו היא להיצמד ללשון סימן 
הפרסום של ההזמנה להשמעת טענות נופלת בגדרות אחת 
החלופות שבו, קרי "הפקודות, המודעות הרשמיות והטופסים 

 .)ההדגשה נוספה על ידי הח"מ( הרשמיים"
 

להתמקד במשמעויות הפרקטיות ארו אז( רובינשטיין הוסיף וחידד כי יש והשופט )כת

המצע קצר מהשתרע, הנייר יכלה והדברים לא יכלו. הנובעות ממעמד השפה, והדגיש כי, "

אם כן לכאורה, ככל שהמדובר במישור המעשי, להבדיל מחידוד המחלוקות המשפטיות וגם 

לפיה: ", ועוד הבהיר כי בעניין רגיש זה עדיפה הגישה הפוליטיות, הפער אינו גדול כל עיקר

אמור מעט ועשה הרבה, הן בלימוד הלשון הערבית והן בשימוש בה, מתוך כבוד למיעוטים "

שבתוכנו; ואין בכך כדי לפגוע בלשון העברית ובהיותה של ישראל מדינה יהודית 

 ".ודמוקרטית, ואדרבה, בכבודם של המיעוטים תתכבד גם חברת הרוב
 

לחוק היסוד. כך,  4פסקי דין אלו עמדו בפני חברי הכנסת בבואם לנסח את הוראות סעיף  .206

בנוסח שאושר בקריאה הראשונה הוצע לקבוע כי השפה הערבית נהנית מ"מעמד למשל, 

מיוחד במדינה". במהלך דיוני הוועדה לשם הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה, חלק מן 

את ההצעה כי השפה היו שהעלו  מנגד; ויף בנוסח זההדוברים הביעו תמיכה בהותרת הסע

העברית תוגדר כ"שפת המדינה העיקרית" וכי השפה הערבית תוגדר כ״שפה רשמית שנייה" 

הצעה זו קיבלה את תמיכתם של כמה מחברי  .מר כי היא "גם שפה רשמית במדינה"או שיא

במסגרת פרויקט ון הישראלי לדמוקרטיה ידי המכ-הוועדה. הצעה נוספת שהועלתה על

לקבוע כי עברית היא "שפת המדינה" וכי ערבית היא "שפה  ביקשה"חוקה בהסכמה" 

בסופו של יום, מצאה הכנסת לקבוע כי העברית היא שפת המדינה, כמשתקף  רשמית".

 הלכה למעשה, לצד עיגון מעמדה המיוחד של השפה הערבית ושימור מעמדה בפועל. 
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)ב( יוצרים פער במעמדן של השפות 4-)א( ו4לי, סעיפים אין לכחד, כי במישור הסימבו 

העברית והערבית. ואולם, בניגוד לטענות העותרים פער זה לא היה רק עניין של פרקטיקה 

 כולל בהרכב מורחב, בפסיקתו של בית המשפט הנכבד,בחקיקה והשתקף גם נוהגת, אלא 

וכי שפת המדינה העיקרית  ,לפיה השפה העברית נהנית מבכורה ביחס לרעותה הערבית

לחוק היסוד: הלאום לא שינתה מן האופן  4היא השפה העברית. ללמדנו, כי הוראת סעיף 

 של שתי השפות. היחסי שבו פירש בית המשפט הנכבד את מעמדן

 

לפיה מתחייבת  ,היועץ המשפטי לממשלה אינו מקבל את טענת העותרים –יתרה מכך  

לדבר המלך במועצתו,  82לפי סעיף  שפות רשמיותבית כמהגדרתן של השפות העברית והער

כך כאמור עולה, . פי אותו משטר משפטי-על זהההיה כי מעמדן המשפטית המסקנה 

למעשה, אף מפסיקתו של בית המשפט הנכבד עוד קודם לחקיקת חוק יסוד: הלאום. 

פשרות אך אין זו הא ,אמנם, יכול המחוקק לקבוע כי מעמדן של השפות הרשמיות שווה

היחידה. ממש כפי שהשלטון רשאי ליצור אבחנה בין שפות רשמיות לבין שפות שאינן 

כך הוא רשאי לקבוע מדרג בין השפות הרשמיות וכן לקבוע כי היקף התפרסותה  ,רשמיות

ביחס לחקיקה ראשית של  ואם כך הדבר של "רשמיות" זו תהיה שונה בין שפה לשפה.

יסוד: -בחוקן כל פגם בבחירתו של המחוקק המכונן לקבוע ברי כי אי כמודגם לעיל, ,הכנסת

שפה בעלת ניצבת השפה הערבית בתור כי השפה העברית היא שפה המדינה, ולצדה הלאום 

 מעמד מיוחד.

 

אחר הדברים האמורים, יושם אל לב כי חלק לא מבוטל מטענות העותרים ביחס לפגיעות  .207

לכותיו העתידיות של הסעיף ולא על פגיעותיו מוסבות על חששות לגבי הש 4סעיף 

החוק ידאג להכשיל כל תביעה להרחיב את הקונקרטיות בזמן הווה. כך, למשל, נטען כי "

(; 9257/18בבג"ץ  110)סעיף  "מעבר לקיים היום יהשימוש בשפה הערבית במרחב הציבור

שירות ציבורי המשמעות היא שחוק חדש יכול למשל לקבוע כי " ובמקום אחר נטען כי

מסוים לא יינתן בשפה הערבית ובכך לפגוע בתקדימים קודמים של בית המשפט העליון. 

כל זאת משום שחוק יסוד הלאום לא העניק לשפה הערבית מעמד רשמי. אמנם מדובר 

בפגיעה סימבולית נכון לעכשיו, אך גם יש חשש לפגיעה עתידית שעדיין לא יודעים את על 

. טענות אלו ספקולטיביות הן, וכפי שעמדנו (7256/18תירה בבג"ץ לע 63)סעיף  "ממדיה

)ג( לחוק היסוד, ואין בכוחן כטענות 4לעיל, ספק אם הן עולות בקנה אחד עם הוראת סעיף 

 ידי העותרים.-הצופות פני עתיד להצדיק את מתן הסעדים המבוקשים על משוערות

 

 5866/18ובבג"ץ  4/19טענות העותרים בבג"ץ לבסוף, יש ליתן את הדעת לכך שרבות מ .208

לקיומה של פגיעה במעמד השפה הערבית מוסבות על טענה לפגיעה בזכות לכבוד. מעבר 

לטשטוש הגבול בין טענה לפגיעה בזכותו של הפרט לכבוד, לבין טענה לפגיעה בזכויות 

יעה ברגשות הקולקטיביות של המיעוט הערבי לכבוד )הקרוב יותר למונח הפסיקתי של "פג

לביטולו של חוק בעניין הזכות לכבוד מבקשות להביא הציבור"(, הרי שטענות העותרים 

יסוד: הלאום על רקע פגיעה בזכות חוקתית המנויה בנורמה שוות מעמד. כפי שהובהר 

 תמעלה, הלכה פסוקה היא כי חוקי יסוד אינה כפופים לביקורת שיפוטית מכוח פסק

: כבוד האדם וחירותו. טעם הדבר נעוץ בעובדה כי עסקינן ההגבלה המנויה בחוק יסוד
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בנורמות חוקתיות שוות מעמד. לפיכך, גם מטעם זה לבדו יש לדחות את טענות העותרים 

יסוד: הלאום על רקע פגיעתו בזכות לכבוד -לחוק 4לפיה קמה עילה לביטולו של סעיף 

 )מעבר לטיעונים בדבר דחיית טענה הפגיעה לגופה(.

 

 

 יסוד: הלאום-לחוק 7סעיף 

 

יסוד: הלאום, הקובע -לחוק 7הסעיף האחרון העומד במוקד העתירות הוא סעיף  .209

המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם " כי 

יסוד: הלאום הוא סעיף מפלה הפוגע -לחוק 7. לעמדת העותרים, סעיף "הקמה וביסוס שלה

, שכן הוא מעניק, לגישתם, העדפה ברורה לקידום התיישבות ותם של מיעוטים לשוויוןבזכ

 פני התיישבות שאינה יהודית. -יהודית על

 

יסוד: הלאום נועד לבטל את הזכות לשוויון -לחוק 7בתוך כך, העותרים טוענים כי סעיף 

וריקונה  דאןקע(, תוך עקיפתה של הלכת 9257/18לעתירה בבג"ץ  111)ראו למשל, סעיף 

 139-150; סעיפים 6939/18לבג"ץ  29; סעיף 5866/18. לבג"ץ 3מתוכן )ראו למשל: פרק ו.

 (. 4/9לבג"ץ  132-135; סעיפים 6627/18לבג"ץ  37-47; סעיפים 9027/18לעתירה בבג"ץ 

 

בזכות לשוויון, משתיתים  7המובאים בפי העותרים ביחס לפגיעת סעיף אחרים טיעונים 

יסוד: הלאום מאפשר מבחינה משפטית הקמת יישובים -לחוק 7הטענה כי סעיף עצמם על 

; 5866/18לבג"ץ  88-89; סעיפים 5742לעתירה בבג"ץ  36נפרדים ליהודים בלבד )סעיף 

 (.7256/18לבג"ץ  66-67סעיפים 

 

 להשלכותיו העתידיותעל כך, מוסיפים חלק מן העותרים קבוצה נוספת של טיעונים ביחס 

גם -יסוד: הלאום בתחום הקצאת משאבי מקרקעין, דיור ותכנון; כמו-לחוק 7של סעיף 

השפעתו על בנייה בתחומי איו"ש. עמדת העותרים היא כי השלכות אלו מעצימות את 

 הפגיעה בזכות לשוויון, במיוחד על רקע מצוקת האוכלוסייה הערבית בתחומים אלה.

 

)ב( להצעת 7מתבססת על הוראת סעיף  6066/18במאמר מוסגר, יצוין כי העתירה בבג"ץ 

לעתירה(, אשר כידוע שונתה במעלה הליך החקיקה.  33-41יסוד: הלאום )סעיפים -חוק

לחוק יסוד: הלאום,  7ביחס לסעיף  6066/18בבג"ץ  טיעוני העותריםבמצב דברים זה, 

 להידחות ולו מטעם זה בלבד. צריכים

 

עילה להתערבותו של בית המשפט כל שלה היא כי לא קמה עמדת היועץ המשפטי לממ .210

יסוד: הלאום, הן בשל הטעמים הכלליים שפורטו בחלק -לחוק 7בהוראת סעיף גם הנכבד 

נה מובילה לפגיעה הראשון של התגובה; הן בשל העובדה כי פרשנותו הראויה של הסעיף אי

 .בשוויון. ונפרט
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לכה למעשה לשני חלקים: הרישא של הסעיף קובעת כי היסוד מחולק הלחוק  7סעיף  .211

 "; ובהמשך קובעת הסיפא כי המדינההמדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי"

. חלוקה זו של הסעיף נלמדת הן מאופיו תפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה""

 התחבירי של הטקסט, הן מתוכנו; והן מחיבורו באמצעות "ו" החיבור.  

 

הוא הצהרתי בעיקרו והוא מבטא סעיף זה  – יסוד הלאום-לחוק 7עיף אשר לרישא של ס .212

רה זו, את לוז העמדה הציונית לפיה התיישבות יהודית היא ערך לאומי בפני עצמו. הצה

כשלעצמה, מבטאת חלק בלתי נפרד מרכיבי זהותה הלאומית של מדינת ישראל כמדינה 

 של פרופ' ברק: הציורית ובלשונו –יהודית 

 
"'מדינה יהודית' היא אפוא מדינתו של העם היהודי; 'זוהי זכותו 
הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו 

'מדינה יהודית' היא מדינה שהתיישבות . ]...[ במדינתו הריבונית'.
 ]...[  .היהודים בשדותיה, בעריה, ובמושבותיה היא בראש דאגותיה

'מדינה יהודית' היא 'הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל'. 
'מדינה יהודית' היא מדינה שערכי החירות, הצדק, היושר והשלום 

פרשנות במשפט אהרן ברק )]...[" של מורשת ישראל הם ערכיה. 
 .)תשנ"ד(( 332 פרשנות חוקתית –
 
 

יסוד: הלאום, היועץ המשפטי לממשלה יטען כי אין לקרוא -לחוק 7אשר לסיפא של סעיף  .213

את שנקבע בו בדבר חובת המדינה לפעול לעידוד, קידום וביסוס ערך לאומי זה, כמוביל 

פי "מודל הביניים" -יון, הנגזרת עללשוו של כל אזרחי המדינה להתנגשות בזכות החוקתית

 7מן הזכות החוקתית לכבוד. בטרם נעמוד על הפרשנות המוצעת ועל פועלו של סעיף 

במרחב החוקתי הכולל, נבקש לשוב ולהדגיש את ההלכה הפסוקה בדבר החובה ליתן 

פרשנות מקיימת לכל הוראת דין, חלף ביטולה. כך ביחס לחוק רגיל, וכך ביתר שאת ביחס 

וקי יסוד המצויים במעלה ההיררכיה הנורמטיבית. פרשנות חוקי יסוד, כך מורה תורת לח

הפרשנות התכליתית, מחייבת לפרש את חוקי היסוד מנקודת מבט רחבה, מתוך שאיפה 

ליצור אחדות והרמוניה בין חוקי היסוד. היטיב לתאר זאת פרופ' ברק בכתביו על החשיבה 

 ית המשפט הנכבד בתור הפרשן המוסמך של הדין:הקונסטיטוטיבית ועל תפקידו של ב

 

פי -יש לפרש על -כמו גם כל טקסט אחר  -את הטקסט החוקתי "
ברמות הפשטה  -התכלית שאותה הוא נועד להגשים. על תכלית זו 

ניתן אמנם ללמוד מכוונת יוצריו; זוהי התכלית  -שונות 
הסובייקטיבית של הטקסט, אך אין זו התכלית היחידה. ליד 

ליתו התכלית הסובייקטיבית של הטקסט החוקתי עומדת תכ
ברמות הפשטה  -האובייקטיבית. אלה הם הערכים והעקרונות 

של החברה המודרנית שבה הוא חי. אלה הם המטרות  -שונות 
העולות מהמבנה החוקתי הכולל ומחלוקת הפונקציות בין 

 האורגנים השונים של המדינה. 
]...[ המשפטן החוקתי, המפרש הוראה נתונה של חוקה או של 

אול עצמו לא רק מהו הפתרון הראוי, אלא גם יסוד, צריך לש-חוק
מי ראוי לו שיתן את הפתרון הראוי. ההסתכלות החוקתית היא 
לעולם הסתכלות כוללת ולא הסתכלות פרטית. המשפטן החוקתי 
מבקש לעמוד על החלוקה הראויה של הסמכויות, ועל קיום איזון 

הוא שכאשר ובקרה בין נושאי הסמכויות. עליו להיות מודע לכך, 
יסוד, הוא מפרש את -מפרש הוראה אחת של חוקה או של חוק

כלל ההוראות החוקתיות. הפתרון של המקרה הפרטי חייב 
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להשתלב במבנה הכולל, תוך יצירת הרמוניה חוקתית. אכן, על 
הפרשן להשקיף על הטקסט החוקתי כחלק ממבנה חוקתי שלם, 

הנורמה אשר בו שוררת אחדות. זהו העקרון של אחדות החוקה. 
החוקתית הבודדת משתזרת במערך הנורמות החוקתיות, ויוצרת 

 אחדות חוקתית. 
]...[ הפירוש צריך להיות ערכי ולא טכני. הוא חייב להשתלב 
במערך הקונסטיטוציוני הכללי העכשווי, תוך נסיון להביא לידי 

 "הרמוניה חוקתית ותוך מניעתם של ניגודים חוקתיים
 

, 275על החשיבה הקונסטיטוציונית  - א מבחר כתבים)אהרן ברק, 
 )תש"ס((. 282-283

 

יסוד: הלאום חייבת להיעשות -לחוק 7הווה אומר, פרשנותו החוקתית הנכונה של סעיף  .214

יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולא כהוראה חוקתית -לחוק 4-ו 2לצד הוראות סעיפים 

יסוד: הלאום, מזה -חוק –העומדת בבדידותה. עסקינן בשני פרקים שונים של החוקה 

אשר ביחד מספרים סיפור שלם. פירושו של סעיף  –יסוד: כבוד האדם וחירותו, מזה -וחוק

לחוק יסוד: כבוד האדם  2לחוק יסוד: הלאום אינו יכול להיעשות במנותק מהוראת סעיף  7

" )וזכותו לשוויון בתוך כך, אדם הוא באשר אדם של בכבודו...  פוגעים איןוחירותו לפיה "

" )ובתוך כבודו...  על להגנה זכאי אדם כללפיה כי " 4לפי מודל הביניים( ומהוראת סעיף 

 כך על הזכות לשוויון לפי מודל הביניים(.

 

לחוק יסוד הלאום אינה מלמדת כי הוראותיו  7פרשנות מקיימת והרמונית של סעיף  .215

)הרישא והסיפא( סותרות את הזכות לשוויון או מצמצמות אותה, אלא כי עסקינן בשני 

ומד המבנה החוקתי כולו. עסקינן בסעיפים שווי מעמד עמודי תווך חוקתיים על בסיסם ע

מבחינה חוקתית, המצויים בחוקי יסוד שונים, באופן שמצריך את איזונם האופקי זה מול 

 זה, באופן הרמוני. 

 

חוקתי( במהלך דיוני הוועדה -עמד על כך המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

הסעיף אינה יכולה להוביל או להצדיק המשותפת, תוך שהוא מחדד וממחיש כי פרשנות 

הקמת יישובים ליהודים בלבד, על שום הפגיעה הקשה שיש בכך בזכותם לשוויון של מי 

 (. 16.7.18לפרוטוקול הדיון בוועדה המשותפת, מיום  74-69שאינם יהודיים )ראו: עמודים 

 

ובים מאוד בפסק דינו של בית ונעשה בו כבר שימוש בהקשרים קר ,איזון זה אינו חדש עמנו .216

( )להלן: עניין 5.9.17)פורסם בנבו,  הראל נ' כנסת ישראל 9518/16בג"ץ המשפט הנכבד ב

חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית שתי עתירות לביטול  (. באותה פרשה הוגשוהראל

. בתמצית, 2015-תשע"וה(, 2שראל )תיקון מס' י-העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ

שבות ובתחומים יהסמיך את הממשלה לאצול מסמכויותיה בתחום ההתייצוין כי חוק זה 

 טענתם העיקרית של העותרים. ישבות בהסתדרות הציונית העולמיתילחטיבה להת נוספים

התיקון לחוק אינו חוקתי, בהיותו מנוגד להוראות חוק יסוד: הממשלה יתה כי ידשם ה

ויון של ובזכויות החוקתיות לכבוד ולש ,לשיטתם ,תיתמיד-ונוכח פגיעתו הבלתי

העתירות על רקע היותן בלתי  בית המשפט הנכבד דחה את. ה הערבית בישראליהאוכלוסי

בשלות לבחינה, וזאת לצד הבהרת היחסים הראויים בין קידום ההתיישבות היהודית לבין 

 :הראלבעניין  שמירה על הזכות לשוויון. וכך נקבע בפסק הדין



112 
 

 

 

 
 
לקידום  –לאומי -הציוני והממלכתי –האינטרס החשוב "

ההתישבות היהודית באזורים שונים במדינה אינו אמור לגרוע 
מדאגה כנה מקבילה לקידום ופיתוח יישובים בקרב מגזרים אחרים 
בחברה הישראלית. המשימה הלאומית שנטלה על עצמה מדינת 

וליישב את אדמתה, ישראל מיום היוסדה, לקבץ לתוכה גלויות 
אינה יכולה לשמש אמתלה להפליה בהקצאת מקרקעין. האתוס 
הציוני ודאי לא נועד לשלול זכויות מבני אוכלוסיות אחרות. 
מחויבות ציונית, וציונות אינה מלה גסה במדינה ישראל אלא ערך 
מרכזי, אינה סותרת כלל את ערך השויון, המעוגן בהכרזת 

אפס, שככל -שלובים ובמשחק סכום העצמאות. אין מדובר בכלים
שירבה פיתוח ושגשוג בקרב ההתישבות היהודית, כן יקטן 
בהתאמה קידום ההתישבות הכפרית והחקלאית בשאר המגזרים. 
לדידי, הא בהא לא תליא, והכל, בהקשר זה, בהתאם למדיניות 
הממשלה, ולערכי מדינת ישראל. אדרבה, מיזם כזה אם ינוהל 

שוי להוות דוגמה לקיום השגשוג לכל, לרבות בהגינות וכהלכה, ע
המשנה כבוד סב' לפסק דינו של  סקהפ)שם,  ."יהודיים-למגזרים הלא

 .לנשיאה רובינשטיין(
 

אחד החוקתי המן העבר  :הגיונם של דברים נכוחים אלה יפה ומתחייב אף בענייננו .217

לחוק יסוד: הלאום אמירה ברורה בדבר חשיבותה של ההתיישבות  7משמיענו סעיף 

לחוק יסוד:  2השני משמיענו סעיף החוקתי היהודית כערך חוקתי שיש לקדמו; ומן העבר 

של כל אזרחי  ( את החובה לעשות כן מבלי לפגוע בזכות4כבוד האדם וחירותו )לצד סעיף 

 . )לפי מודל הביניים( ענייני והדוק בזכות לכבוד הקשורה בקשר ,לשוויון המדינה

 

 שתיים:  -לכל הפחות  –המסקנות המתבקשות מכך הן  .218

 

לחוק: יסוד: הלאום מנקודת מבט רחבה אינה מלמדת על  7, פרשנותו של סעיף ראשית

 . קעדאןפגיעתו בזכות החוקתית לשוויון או על ביטולה של הלכת 

 

יסוד: הלאום אינו כולל בתכניו היתר להקמת יישובים נפרדים -לחוק 7, סעיף שנית

ליהודים, שלא יתירו קבלתם של מי שאינם יהודיים, בשם ההכרה בהתיישבות היהודית 

יסוד: הלאום אינו מתיר -לחוק 7סעיף כן, ומבלי למצות הדוגמאות, -כמוכערך לאומי. 

רק עבור אזרחים יהודים שיעברו להעניק תמריצים  בכוח רשויות המדינהלקבוע, כי 

לצפונה של המדינה, מבלי להעניק תמריצים אלו לאזרחים שאינם יהודים שיעברו צפונה 

מסקנה זו נתמכת הן מפרשנותו התכליתית של לעיל(.  80)ראו דיוני הוועדה בנושא, סעיף 

)ב( 7 חוק היסוד, הן מן ההיסטוריה החקיקתית המלמדת על שינוי נוסחו המקורי של סעיף

החלפתו בנוסחו הנוכחי של הן מו ,להצעת החוק )שמלכתחילה הוצב תמרור אזהרה בצדו(

 .7סעיף 
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כי דין טענות העותרים באשר להשלכותיו העתידיות  ,על יסוד האמור נבקש לשוב ולטעון  .219

ת לחוק היסוד להידחות בשל היעדר תשתית עובדתית קונקרטית לביסוס טענו 7של סעיף 

 ההפליה של העותרים. טענה זו של חוסר בשלות יש לקרוא באופן הבא:

 

חוקתיות סעיף -, טענת חוסר הבשלות אינה מופנית כלפי טענות העותרים לעניין איראשית 

כך השבנו לעיל ועמדנו על פרשנותו התכליתית של הסעיף, מתוך נקודת -פי תוכנו. על-על 7

 יסוד: כבוד האדם וחירותו.-לחוק 4-ו 2סעיפים מבט רחבה, המעמידה לצדו את הוראות 

 

טענת חוסר הבשלות מופנית כלפי טענות העותרים השונים, לפיהן חוק יסוד: הלאום , שנית 

גם -יוביל להפליה של האוכלוסייה הערבית בהקצאת משאבים, מקרקעין ובתכנון; כמו

שהעותרים מניחים  ביחס לטענות הנוגעות לבנייה בשטחי איו"ש; וכיוצא באלו דוגמאות

שיתרחשו בשל חוק יסוד: הלאום. מעבר לקושי הראייתי לקבוע כי התרחשות עתידית שכזו 

לחוק היסוד, כעניין של קשר סיבתי עובדתי ומשפטי, הרי  7היא תולדה של יישום סעיף 

שעסקינן באירועים עתידיים שאינם בפני בית המשפט והתרחשותם היא בגדר הערכה 

לסיכום נקודה זו, לא מצאנו " :הראלד של העותרים. ועל כך נפסק בעניין ספקולטיבית בלב

כי ניתן להכריע לעת הזאת בשאלת הפגיעה הנטענת של התיקון לחוק בזכותה החוקתית 

המשנה לנשיאה כבוד )פסקה סד לפסק דינו של " .תכבוד ולשויון של האוכלוסיה הערביל

הצטרפו לעמדה זו, תוך שהשופט שהם מטעים השופטים הנדל ושהם כבוד . רובינשטיין(

 עמדתו, בין היתר, כך:

 
לאחר שאמרנו זאת, יש לחזור ולהבהיר כי העותרים לא הניחו . 4"

תשתית עובדתית, ממנה ניתן להסיק כי התחייבות המשיבים 
לפעול בדרך שוויונית נאמרה מן השפה אל החוץ, וכי אין כוונה 

היתר גם בהחלטת הממשלה. לממש התחייבות זו, המעוגנת בין 
מנקודת מבט זו, העתירות אינן עומדות במבחן הבשלות, שכן הן 
מתבססות על הנחות בדבר אירועים עתידיים, אשר יתרחשו על 
פי המצופה, או לא יתרחשו כלל. במצב מעין זה, העתירה אינה 

 בשלה, כיוון שבית המשפט נדרש להכריע בה מבלי שתהא לפניו
קונקרטית, ברורה ושלמה, החיונית לצורך מתן מערכת עובדתית "

מ'  (דברי השופטת )כתוארה אז) "הכרעה שיפוטית עקרונית
בפסקה   (18.1.2006) לובל נ' ממשלת ישראל 7190/05בבג"צ  נאור

סיעת "הליכוד" בעיריית פתח תקווה נ'  531/79וראו גם, בג"צ . 3
 ."((1980) 566( 2מועצת עיריית פתח תקווה, פ"ד לד)

  

ראשית ובין קיקה יסוד: הלאום, בין אם בח-לחוק 7ף כל יישום קונקרטי של סעי ,שלישית 

אם בחקיקת משנה או החלטות מינהל, יהיה כפוף בתורו לביקורת שיפוטית. ביקורת 

שיפוטית כאמור, אם יקום המקרה שיצדיק את הפעלתה, תיעשה מטבע הדברים ביחס 

יף את הקשיים המשמעותיים הנלווים לעצם בחינת לנורמות שמעמדן הנורמטיבי אינו מצ

 אפשרות התערבותו של בית המשפט הנכבד בחקיקת יסוד של הכנסת.  
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יסוד: הלאום, -לחוק 7על יסוד כלל האמור לעיל, ובכלל זה פרשנותו התכליתית של סעיף  .220

אינו מצדיק את הפעלתה של  7היועץ המשפטי לממשלה יטען כי גם עניינו של סעיף 

, בשים לב לחריגותה כמפורט מעלה ולקיומה "התיקון החוקתי שאינו חוקתי"דוקטרינת 

 ים הפנימיים בספר חוקתנו.של פרשנות מקיימת המתירה את המתח

 

 

 סיכום

 
חוק מבקשות לשכנע את בית המשפט הנכבד להורות על ביטולו של העתירות שבכותרת  .221

 דרכם של העותרים אל סעד חריג זה עוברת לגישתם דרך מספר דוקטרינות. הלאום.יסוד: 

 

יסוד: הלאום אינו -משלה היא כי חוקכפי שפורט בהרחבה לעיל, עמדת היועץ המשפטי למ .222 

טומן בחובו פגיעה בזכויות הפרט האישיות הנתונות לכל אזרח מאזרחי המדינה, לרבות 

יסוד: הלאום מעגן את מרכיבי הזהות הלאומיים של -זכותו לשוויון במישור האישי. חוק

בעשותו כן, . ביותר ושא מסר הצהרתי חוקתי חשובנהמדינה כמדינה יהודית ובכך הוא 

בזכויות הפרט האישיות שעוגנו בחוקי  –ואין לפרשו כפוגע  –יסוד: הלאום אינו פוגע -חוק

 יסוד: חופש העיסוק.-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-היסוד המטריאליים, קרי: חוק

 

עוד עמד היועץ המשפטי לממשלה, כי בניגוד לרושם שעלול להיווצר למקרא העתירות,  .223

שאלת הביקורת השיפוטית על חוקתיותם של חוקי יסוד לא נידונה באופן מלא וממצה 

בפסיקותיו של בית המשפט הנכבד, ולא נקבעה לגביה הלכה. לעמדת היועץ המשפטי 

לממשלה, גם במקרה דנן אין מקום להכרעה חריגה ותקדימית בסוגיה מורכבת זו של 

, שכן באימוץ דוקטרינה חריגה ודרמטית ביקורת שיפוטית חוקתית על חוקי היסוד. זאת

זו של תיקון חוקתי לא חוקתי, כפי שהוסבר בפירוט לעיל, קיימת בעייתיות רבה, בפרט על 

רקע העובדה כי טרם הושלם המפעל החוקתי של כלל חוקי היסוד לכלל חוקה מלאה. כפי 

ראלי מן אכן, הדוקטרינה שאותה יש ליישם בהקשר זה במשפט היששנאמר גם בפסיקה "

 .(לעיל 135ראו סעיף )" הראוי כי תקבע עם השלמת מפעל חוקי היסוד לכלל חוקה מלאה

מעבר לכך, חוק היסוד מושא דיוננו כלל אינו מתקרב לאותם מקרים קיצוניים וחריגים 

שבית המשפט הנכבד ראה בהם כמתאימים לבחינת אפשרות ההכרה ביכולתו לקיים 

מזעזע את אמות הספים יסוד ש"-ק יסוד. אין לפנינו חוקביקורת שיפוטית בעניינם של חו

 .אף לא קרוב לכך –" של המבנה החוקתי כולו

 

לפסילת את כלל טענות העותרים ביחס  דחותסבור שיש ל, היועץ המשפטי לממשלה בנוסף

ת, הואיל המכוננ בסמכות לרעה שימושיסוד: הלאום על יסוד הדוקטרינה של -חוק

הוא הדין ביחס לדוקטרינות האחרות עליהן ענייננו. ל רלוונטית אינה כלל זו דוקטרינהו

 ביקשו העותרים להתבסס.

 

 






