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  שרת המשפטים, איילת שקד נאום

 (1.12.16כיוונים ומגמות ) –הדמוקרטיה בישראל 

 

 ;נשיאת בית המשפט העליון, מרים נאור

נשיאי בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, 

 דורית בייניש ואשר גרוניס;

 היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט;

 קהל נכבד,

** 

בעיתון לפי כללים  תמתפרסמסטנדרטית  ת אבלמודע

ם עמודיב מדור מיוחדב תשובצמ היאם: מאוד ברורי

פרסומה לפני ; חלקים הפנימייםשל ה האחרונים

רק גורם מוסמך , ורפואית תתבצע בדיקהלעולם 

את מותו של מי ששמו עתיד לעטר את  רשאי לקבוע

 . המודעה
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מותם  .שנפטרו מן העולם בני אדםכך מקובל ביחס ל

 סופי ואינו נתון במחלוקת., , ברורודאי

על מותו של  המכריזותת אבל מודעו, זאתלעומת 

הן  :כללים שונים לחלוטין לפי תמתפרסמו רעיון

בדרך כלל בעמודיו  ;במדור הדעות ופיעותמ

א ; למערכתי הראשונים של העיתון; לעיתים במאמר

 . בכותרת צעקניתפעם 

לא מקובל להמתין לקביעת  ,במודעות האבל הללו

להכריז על  כל אחד עשויו ,רגע מוות רשמי וברור

אין כל מרשם מסודר של . מותו של רעיון זה ואחר

 . ק תעודות פטירההמנפגורם  ואין כלמתים, ה

** 

הזה, המבכות את מותם של  מהסוגמודעות אבל 

. רווחות מאוד בעיתונים שלנורעיונות ותפיסות עולם, 

המדינה מות הציונות מוכרז פה אחת לרבעון; קץ 
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ים, אבל מקום מיוחד חודשי-חודשאחת ל - היהודית

במדור מודעות האבל האלה שמור כמובן לאלה 

הדמוקרטיה של בטרם עת  הכואבות את מותה

 העיתוןמתפרסמות על גבי דפי אלה  .הישראלית

  .שבועובשאר אמצעי התקשורת, לפחות אחת ל

 

חדשות המוכרז אצלנו  של הדמוקרטיהמותה 

 שנע בין שחורצבעים מנעד בתמיד  מלווה, לבקרים

בשנת על פי הנטען הוא מתרחש  .לשחור משחור

זכיר תקופות אפילות מלפני לעולם יאבל  ,2016

 שנה. ותשעים שמונים שבעים, 

** 

 כל כך הרבה פעמים הספידו אותה, 

 , ם ביכו את מותהכל כך הרבה פעמי
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 ק,  קצה המדויכל כך הרבה פעמים חישבו את מועד 

בכנס שאני מוצאת את עצמי ממש מתרגשת לדבר 

שכותרתו היא "הדמוקרטיה בישראל: כיוונים 

 שמועותאולי הזת לי שממרהזו ומגמות". הכותרת 

היו הדמוקרטיה הישראלית בדבר מותה של 

 . מדימות קדמו

** 

 "מודעות אבל"למה אני מתכוונת כשאני מדברת על 

 כמההנה המכריזות על מותה של הדמוקרטיה? 

ליקטתי ש השנים האחרונותממייצגות דוגמאות 

 : עבורכם
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קבע פרופסור קרמניצר, במאמר  19.12.12ביום 

בעיתון הארץ, כי "פסילת זועבי היא קץ 

 הדמוקרטיה". 

 

שמכריזה על סיומה הזו מי שקורא את מודעת האבל 

 הישראליתהדמוקרטיה שלהאמין  של תקופה עלול

באחת  תרסוקהיא עד ש ,כה שברירית וכה חלשה

 הבחירות המרכזית. של ועדת בשל החלטה יחידה

מהמסורת הדמוקרטית  נותרשום דבר לא כאילו 

 של תומכת טרורלכנסת מועמדותה ש שעהבשלנו 

 . על פי חוק תנפסל

 

של קביעת מות הדמוקרטיה בשל דפוס הזה ה

אינם משנים את סדריה  -עניינים, שעם כל חשיבותם 

חוזר על עצמו הבסיסיים של שיטתנו הדמוקרטית, 
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נדמה שההקצנה בנושא זה  -ר מכך יות שוב ושוב.

כל עניין הופך אקוטי; כל תקנה הולכת ומחריפה. 

שמנוגדת לאידאולוגיה היא מסע צלב. כל חקיקה 

היא הכרזת מלחמה על של מחנה מסוים 

  .הדמוקרטיה

 

לזהות את  פרופסור אייל גרוס ידע , 3.5.13ביום  

 וקבע ,הנגיף המסוכן ביותר לדמוקרטיה הישראלית

כי "חוק  'הארץ'שפורסם אף הוא בעתון ר מאמב

 . הלאום הוא אנטי דמוקרטיה במיטבה"

עגן את בקש לומחוק שהתמיכה בו חצתה מפלגות 

שפה עברית,  :יסודותיה הקלאסיים של הציונות

 -תיישבות, קליטת עלייה ומשפט עברי, כל אלה ה

סכנה לשיטה באחת הפך  ,חקיקת יסודבאמצעות 

  כולה.הדמוקרטית 
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 יונות מחבלת בדמוקרטיה הישראלית לשיטה זוהצ

כך לפחות על פי עיתון  .ומסכנת אותה ברמה קיומית

  הארץ.

 

ד"ר עמיר פוקס התייחס  30.10.14ביום הלאה. 

קריאה טרומית את בלהחלטת ועדת שרים לאשר 

. פסקת ההתגברות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

את  כי הדבר "ידרדרקודר ל ב  א  -רבטּוטען הוא 

מסוכן שסופו משטר אנטי ישראל במדרון חלקלק 

  דמוקרטי".

 

 הועילולא עזרו הטענות כי זה המודל הקנדי; לא 

קיימת בחוק יסוד חופש  זההכי פסקה  הסבריםה
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משטר אנטי " –העיסוק; הסוף ברור לדעת פוקס 

  ."דמוקרטי

 מודעות האבל נתלו בראש חוצות. -ושוב 

 

תל אביב רון חולדאי ידע ראש עיריית  27.12.15ביום 

שדגם דומה שלו קיים  ,חוק השקיפותכי  לזהות

בעלת מסורת דמוקרטית מבוססת, מדינה בארה"ב, 

  הוא "סירוס של הדמוקרטיה".

  –חייבים לומר במאמר מוסגר 

ההכרזות בדבר "קץ אי אפשר שלא להבחין בכך ש

הדמוקרטיה" הפכו מזמן סיטונאיות כל כך, 

ומופרכות כל כך, שהדגל השחור  מוגזמות כל כך

 שהיו אמורות להרים הפך מזמן למחורר ובלוי.
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  – מהחודשים האחרונים נוספות גמאותוד הנה שתיו

התייחסה חברת הכנסת ציפי  בארבעה באפריל השנה

; לבני לנאום אותו נשאתי בכנס לשכת עורכי הדין

שבו ביקרתי את פסיקת בית המשפט בנוגע נאום 

כי "מטרתה של בעה קלבני ח"כ . גזלמתווה ה

האידאולוגיה של שקד היא לשחוק את 

 הדמוקרטיה". 

 

את ח"כ לבני לא עברו ימים רבים ושוב הספידה 

מאמר הבעקבות  , והכריזה הדמוקרטיה הישראלית

אותו פרסמתי בכתב העת 'השילוח' כי "ישראל 

  .הדמוקרטית מתרסקת"
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 שתדרגתיה , בחודש אפריל "שוחקת הדמוקרטיה"מ

הכל בתוך  בחודש אוקטובר. "מרסקת הדמוקרטיה"ל

 ששה חודשים. 

 

מאמר אחד כדי כך הדמוקרטיה שלנו חלשה ש עד

מעניין כמה ; באופן סופי הספיק לי כדי לחסל אותה

פסקאות נוספות היו נדרשות ממני כדי לחסל את 

 העולם החופשי כולו.

**  

ש בדרך כלל קביעת רגע המוות היא עניין שמתרח

ר שגוף שיאמתחיל פעם אחת ויחידה, שכן כל ביולוג 

מת אינו יכול למות יותר מפעם אחת. אלא שביחס 

 שונים. כנראה לדמוקרטיה שלנו הכללים 
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כל כך הרבה פעמים שעשוי הכריזו כאן על מותה 

להתקבל הרושם שאולי לא רק לחתולים תשע 

מנגנון  פיתחההדמוקרטיה שלנו גם אולי  נשמות.

אותה לתחייה רגע אחד אחרי מותה, וזאת המקים 

רק כדי למות מחדש עם הישמע צלצול פעמון 

הצלצול המורה על קבלתו  ;ההצבעה במליאת הכנסת

מביא שוב לקץ  –של חוק חדש, שאיך לא 

 הדמוקרטיה.

 

סוג של עוף בכלל הדמוקרטיה הישראלית היא אולי ו

  .חול הנשרף באש וקם מחדש מתוך האפר

 

  ?שלנו יכולה למות הדמוקרטיהוד עכמה מיתות 
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ידעו לזהות שמטעם עצמם הרבה מומחים בניגוד ל

ופנו  במדויק את רגע המוות של הדמוקרטיה

את מודעות לגזרים אני מבקשת לקרוע , להספידה

  .עליה האבל

 

יחס לחולה בהמקובלת גם ביחס לאבחנה הרפואית 

יש לי דיאגנוזה שונה סופנית שלנו הלכאורה 

 לחלוטין: 

  בריאה כשור;יא ה

א וה, כנסתהלבה הפועם של הדמוקרטיה הישראלית, 

עמד בעומסים גדולים ויכל הוא  ;וחיוני חזקשריר 

בעומסים  גם בעתיד הוא יעמוד -ככל שיצטרך ; להם

  .כל לכולםאחרים ויּו
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חיה  נושמת  , הדמוקרטיה הישראלית תוססת

  תר מכל מבקריה ומכל מספידיה.ובועטת וחזקה יו

** 

ואפילו  ,סיונות הנואשיםיאת מי משרתים הנאז 

ל שכודמוקרטיה שלנו בסכנה לקבוע כי ה ,הנואלים

-אנטיהוא מהלך  המדינה יהודית חיזוק של יסודות

 ?הדמוקרטי שעתיד לחסל

 

במאמרו לדעתי את התשובה העמוקה ניתן למצוא 

ית" של פרופסור דמוקרט-"ישראל כמדינה יהודית

  -אליעזר שבייד; ואני מצטטת 

לפני מלחמת יום הכיפורים העלה רק מיעוט "

ציוני, -מבוטל של אנשי שמאל קיצוני ואנטי

אגב, יחסם לדמוקרטיה היה מפוקפק מיסודו(, ש)
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בין יהדותה של ישראל לבין שלפיו את הטיעון 

מהותה הדמוקרטית יש סתירה, והוא נשמע 

, למרות ולי הוויכוח הציבוריכהערה קנטרנית בש

 שהיה תמיד סוער ומקוטב. 

 

וחותמיה מכל )מגילת העצמאות( מנסחי המגילה 

קצות המפה הפוליטית לא הרגישו בסתירה שיש 

לדעתם הם כביכול בין המושגים הללו. להפך. 

, השלימו זה את זה ואפילו התחייבו זה מזה

והוויכוח שפרץ מיד על "חוק השבות", על בעיית 

חוקה ועל "הסטטוס קוו" התנהל כחלק מן ה

התהליך הדמוקרטי שנועד לעצב את זהותה 

 היהודית של המדינה. 
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שום צד בוויכוח לא הגדיר את הצד שכנגד 

דמוקרטי" או לא "דמוקרטי" בגלל -כ"אנטי

הוויכוח התנהל בדרך דמוקרטית כדי  דעותיו.

להגיע להכרעות בין בעלי דעות מנוגדות אך 

  .במסגרת החוקלגיטימיות 

 

אבל אחרי מלחמת יום הכיפורים התחילה 

הרעה שיש סתירה  השמועהלהתפשט מפה לאוזן 

 בין "מדינה יהודית" ל"מדינה דמוקרטית". 

 

אינטלקטואלים מן האקדמיה העבירו את הדעה 

ציוניים אל המרכז -מן השוליים האנטיהזאת 

כטענה לנגח בה את הדתיים  הציוני החילוני

העמקת "הכפייה הדתית", ואת השואפים ל
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השלמה" הרוצים "לשלוט על חסידי "ארץ ישראל 

"הרוצים לשלוט בעם  –)והמילים  עם אחר"

אחר" מופיעות כמובן כבר במקור במרכאות 

 בלבד(.

 עד כאן שבייד.

** 

 הדמוקרטיה הן חיסולמבשרות על מודעות האבל ה

ס מבקש לנכה ; קמפייןבקמפיין פוליטישלטי חוצות 

 ם.ייושג הדמוקרטיה למחנה מפלגות מסואת מ

אבחנות  ןאינהדמוקרטיה"  קץ" הקביעות בדבר

טענות פוליטיות  מתחום מדעי המדינה. אלה הן

וצריך להתייחס אליהן ברצינות הראויה לטענות 

 .אחרות פוליטיות
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נדמה לי לא פעם שיש מי שרוצה לגרום לציבור 

ופן להאמין שכל דגם משטרי שאינו מיישר קו בא

מוחלט עם המצע של מפלגת מרצ אינו עונה על 

 הדרישות הבסיסיות של דמוקרטיה. ולא היא. 

 

את הדמוקרטיה לא המציאה מפלגה מסויימת והיא 

בוודאי לא תיבחן לאורה של שיטה פוליטית 

 מסויימת.

** 

 ומה האמת?

הדמוקרטיה הישראלית כל כך האמת היא ש

רבה לפני מושרשת בנו שנולדנו כדמוקרטיה עוד ה

כל עוד התקיימו קהילות יהודיות  שנולדנו כמדינה.

מסורתיות בארצות הגלות וכל עוד התקיימו ארגונים 
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ארציים מודרניים, התקיימו -יהודיים ארציים ובין

יתה יזו ה .מסורות יהודיות דמוקרטיותבהם 

דמוקרטיה מובהקת ששאבה את ערכי "כבוד האדם 

ממקורות " – , כפי שקובע זאת שביידוחירותו"

  ."הדת

חברת הכנסת מציינת  על שיטת הממשל, בספרה

כי מדינת ישראל היא אחת  ,וילףלשעבר, ד"ר עינת 

פחות  -שזה אומר )מתוך עשרים ואחת מדינות 

שנוצרו כדמוקרטיה ושזוהי מעשירית מדינות העולם( 

שיטתם המשטרית מיום הקמתן ועד ליום זה באופן 

 רציף. 

 

דמוקרטית שלפני -ת היהודיתספק שלמסור כלאין 

היה חלק גדול  , עליה מדבר שבייד,קום המדינה
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עליו כותבת הייחודי למועדון בכניסתה של ישראל 

 .וילף

** 

הימין והשמאל הפוליטיים הניסיון לייצר חיץ בין 

לקבוע כי צד אחד מבקש לקדם את הרצון ו ,בישראל

או  ,הלכתירבני והישראל כמדינה יהודית במובנה ה

בעוד שהצד השני מבקש כמוטציה לאומנית, ילו אפ

 לא יצלח. ,לקדם תפיסה דמוקרטית

 

 

הניסיון להדביק למחנה הפוליטי המבקש לבסס גם 

את הדגם הקלאסי של הפרדת הרשויות את התווית 

 לא יצלח.  "מחריב הדמוקרטיה"של 
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רשות  –אני אומרת כאן בצורה הברורה ביותר 

המחוקקת או  שופטת המתערבת בתוצרי הרשות

המבצעת, כשאלה נוצרו כדין ועל פי חוק, אינה 

פועלת על פי הדגם הדמוקרטי המקובל וחובה 

 להשיבה למסלולה.

** 

בפתח הכנס החשוב הזה אני מבקשת להחזיר את 

אני מציעה לחזור ללמוד . קומולמהציבורי הדיון 

שפה  באמצעותלא שלדבר על הדמוקרטיה שלנו 

 . פוליטית מפלגתית

 

יותר הרבה הדיון בדבר מצב הדמוקרטיה מורכב 

 מחנות של בני אור ובני חושך; מכזה המתבסס על

הרבה יותר מכזה המתבסס על אגדה בדבר שומרי 
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המגנים עליה מפני אלה  חומה הדמוקרטית ה

  חורבן. לעיר ולהשליט בההמבקשים לפרוץ 

 

לשו את מודעות האבל; צרו את מכבשי הדפוס; ת  ע  

בואו והישראלית הספיד את הדמוקרטיה לדלו מח  

  נדבר עליה כפי שהיא; כעניין חי ומתפתח.

 

מהדימוי יותר הרבה דמוקרטיה היא מושג מורכב 

שחלקים בפוליטיקה הארצית מבקשים המרודד 

הרבה יותר מזה  היא ראויה לטיפול רציני הדביק לו.ל

שמנסה להדיר מהשיח יריבים פוליטיים בקריאות 

 של השיטה. המתקרבקיצה  "זאב זאב" על
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לה הרבה מאוד יש  אינה נוסחה קבועה;דמוקרטיה 

 שיטההיא . הנבדלות אחת מהשנייה גרסאות

באופן אבולוציוני ובדרך שונה מחברה  תהמתפתח

משפיע  הרכיב הדמוקרטי בחברה שלנולחברה. 

  .נוספים וחשוביםחברתיים ומושפע ממרכיבים 

שכל  יף ושלםחלק מהתהליך חיים תרבותי מקהיא 

הדמוקרטיה הישראלית היא . עם עובר באופן ייחודי

חלק ממארג שלם וגדול יותר של מדינה יהודית 

 וציונית. 

 

אז בואו נדבר  האם יש כאן מורכבויות? בוודאי.

מורכב הזה ננסה להפוך את המושג הלא עליהן ו

נושא למורשתו הפוליטית של מחנה כזה או אחר. ה

 חפוך אותה לכלי ניגוחשוב מדי מכדי לההזה 

  .מפלגתי
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 בואו נדבר על הדמוקרטיה שלנו במלוא מורכבותה.

 במלוא הרצינות.סוף סוף בואו נעסוק בה 

  לנו.גם מגיע לה ומגיע 

 כנס מוצלח!תודה ו
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