
 
 

 שורשים במשפט
 שבעים שנות משפט

 משרד המשפטים
 

  2005 שנת

 מתוכנית ההתנתקות ועד חוק הלאום  –אתגר המדינה היהודית והדמוקרטית 

 חוקתי(-משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורירז נזרי, 

לטעון, היותה של ואכן, בניגוד למה שחוגים מסוימים טוענים או היו רוצים "
אינה סותרת את  —וכזאת תישאר, ואיש לא יקעקע זאת  —המדינה יהודית 

 ."ההיפך הוא הנכון —אופייה הדמוקרטי ואת שאיפתה למתן שוויון זכויות 

 ((2001קרית המשפט )תשס"א על השוויון לערבים בישראל" )אליקים רובינשטיין "

 

לי ואוגוסט הם בדרך כלל דלים בחדשות בשנים רגילות הימים הארוכים של חודשים יו

ועשירים במעלות. ימי החופש והפגרה מדללים את קצב האירועים ומבזקי החדשות, אך לא 

משפיעים על מד מעלות הצלזיוס של הקיץ הישראלי המהביל. ברשימה קצרה זו אבקש להתייחס 

מפרטורה היו לשני אירועים, בהפרש של שלושה עשר קייצים, בהם לא רק המעלות במד הט

[ מלאו 2005גבוהות, אלא גם האוירה ברחובות ובכיכרות היתה חמה וטעונה. בקיץ תשס"ה ]

[ מלאו אלו עצרות 2018הכיכרות עצרות והפגנות בעד ונגד תוכנית ההתנתקות, ובקיץ תשע"ח ]

והפגנות בעקבות חקיקתו של חוק יסוד: הלאום. שני אירועים אלו העמידו במבחן משמעותי את 

גדרת מדינת ישראל כ"מדינה יהודית ודמוקרטית", הגדרה אשר קנתה לה אחיזה בשיח הציבורי ה

והיא אף מעוגנת בסעיפי המטרה של שני חוקי יסוד מרכזיים ]כבוד האדם וחירותו, וחופש 

העיסוק[, בהשראת העקרונות שבמגילת העצמאות; אבקש איפוא להעיר ולהאיר מנקודת מבטי 

, ולהתייחס קי בנושאים הללו במסגרת תפקידיי במשרד המשפטיםעיסוהאישית במסגרת 

למשמעות החיבור הזה בין "היהודית והדמוקרטית", שקשה בעיני להפריז בחשיבותו ובחיוניותו 

 במדינת ישראל. -מרובת גוונים  -לקיומנו כחברה אחת 

 ההתנתקות תוכנית

ישובים  25פינויים של  במסגרת תכנית ההתנתקות, שאישרו הממשלה והכנסת, הוחלט על

כרונות וללכת יתושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם, להותיר מאחור מטעים, שדות וז 8000 -ובהם כ

 אל הלא נודע. 

צעד דרמטי זה הביא כצפוי למחלוקת ציבורית נוקבת שחצתה את החברה הישראלית, 

והציבורית געשה אשר גם בימי שגרה היא עמוסת שסעים וקיטובים. הזירה הפוליטית  -חברה 

ורעשה, אך מטבע הדברים, כשעוסקים בנושא מעין זה, הזירה המשפטית לא נותרה בצד והיתה 

אף היא מעורבת בסוגיות שונות הנגזרות מתוכנית ההתנתקות. במשרד המשפטים נדונו וטופלו 

סגרת פלילי, אזרחי, מנהלי ועוד. במ -בהקשר זה באותם ימים סוגיות רבות מתחומי משפט שונים 

תפקידי כעוזרו הבכיר של היועץ המשפטי לממשלה דאז, מני מזוז, שימשתי גם כחבר בצוות 

מיוחד שהוקם לענין זה בראשותו של שי ניצן, אשר כיהן אז כמשנה לפרקליט המדינה לתפקידים 
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שונים שנגעו לתוכנית ההתנתקות, וביניהם אופן המיוחדים. צוות זה ריכז את הטיפול בנושאים 

ל בהפגנות ועצרות, מעצרים של מפרי חוק, נהלים והנחיות למשטרה ולצבא במגע עם הטיפו

 האוכלוסיה האזרחית ועוד.

התכנסנו באותם חודשים מעת לעת בחדרו של שי ניצן לדיון וליבון הסוגיות השונות שהגיעו 

לנו לפתחנו. באחד הימים, כשלושה שבועות לפני המועד הצפוי לתחילת ביצוע התוכנית, נמסר 

מהמשטרה כי עתידה להיערך בסמוך לעיר אופקים עצרת גדולה של מתנגדי ההתנתקות, תחת 

כותרת וקריאה לאנשים להגיע ולצעוד לעבר גוש קטיף, על מנת "למנוע בגופם" את ביצוע 

מטרה לבכפר מימון, בה התרכזו  שהתקיימה התוכנית. היה זה זמן לא רב לאחר הפגנה גדולה

, למשך כשתי יממות, ולבסוף בהכוונת ראשי הציבור שם נמנעה צעידה של דומה אלפי מפגינים

ולפגיעות בנפש. "אירועי  לאלימות שעלול היה לגרום אלפים לעבר הגדר והשוטרים שהקיפוה, דבר

תרחיש המשטרה להיווצרות  שנצרבו בתודעה הציבורית, היו איפוא ברקע חששות ,כפר מימון"

קים, אשר מארגניה קראו כאמור למפגינים להגיע ולצעוד גם בעצרת באופ מעין זהמסוכן 

 באלפיהם לעבר גוש קטיף.

לאחר ליבון השאלות המשפטיות השונות ומתן הנחיות למשטרה לגבי אופן ההתנהלות 

הבה נשים פעמינו לאופקים, נגיע להפגנה  -הנדרש מול הפגנה זו, העליתי הצעה בפני חבריי לצוות 

ונראה כיצד הדברים נראים ומיושמים בפועל. נעזוב למספר שעות את "אור הפלורסנטים" 

תרתי משמע. חשבתי שיהיה זה  -דין ונצא אל "השטח החם" -לאח אבמשרדים הממוזגים בס

הדברים עצמם, נפגוש את החיילים,  מתרחשיםמועיל לכולנו אם נראה מקרוב את המקום בו 

השוטרים והמפגינים ונשוחח עימם; נראה באופן בלתי אמצעי כיצד האותיות בשחור לבן בניירות 

 מוחשית ו"צבעונית" בשטח עצמו.שיוצאים תחת ידינו במשרד, לובשות צורה 

דומני שלא כולם התלהבו מהרעיון הלא שגרתי, שלא ממש תאם את דפוסי הפעולה 

המקובלים בעבודתנו; במרבית הישיבות בהן השתתפתי באותן שנים, הייתי אז הצעיר בגיל 

ובוותק מכלל הנוכחים בחדר, ולא אחת הבעתי עמדה שונה, שכמובן לא תמיד התקבלה. שמחתי 

איפוא ששי ניצן, כראש הצוות, חשב דווקא שזה רעיון טוב, ואכן צירפנו במהרה מחשבה למעשה 

 ונסענו לכיוון ההפגנה.

כשהגענו לאזור נפגשנו עם אחד המפקדים במקום, שהסביר לנו על היערכות הכוחות 

 . לאחר מכן התחלנו ללכת בין הכוחות שהיווכיוצ"בהשונים, שוחחנו על תרחישים אפשריים 

ויצעדו  דרכםמרוכזים במעגלי אבטחה, שורות שורות, על מנת למנוע מצב בו מפגינים יפרצו 

בפועל לעבר גוש קטיף. שוחחנו עם חיילים ושוטרים על ההנחיות לפיהן הם פועלים, מידת 

בהירותן והתאמתן למצב בשטח, ועל המורכבות שחשו נוכח המשימה הרגישה והלא שגרתית 

 שמילאו.

קודה בה רוכה של שיחות ומעבר בין שורות החיילים והשוטרים, הגענו לנבחלוף שעה א

אלפי מפגינים מכאן ומאות אנשי כוחות הביטחון מכאן. לא היתה גדר  -עמדו אלו מול אלו 

חוצצת, מחסום, או משהו מעין זה. רק שורה ארוכה של חיילים שאחזו איש ביד רעהו במעין 

המוני המפגינים לכיוון מחסום כיסופים, בואכה גוש  "שרשרת אנושית" כדי למנוע מעבר של

בין החיילים למפגינים צפינו במחזה מעניין שכלל בחלק מהמקרים דו בנקודת השקה זו  קטיף.

שיח מורכב בין מפגינים וחיילים כשכל "צד" מסביר באיפוק יחסי את עמדתו ותפקידו במקום, 
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ם שהשמיעו אמירות קשות כלפי החיילים, מהמפגיניקטן שיח" צעקני של חלק -ובחלק אחר "חד

 אשר מצידם נצרו לשונם באיפוק.

לאחר השיחות עם החיילים היה חשוב ומעניין בעיני גם "לחצות את הקווים" ולשוחח עם 

מפגינים ולהתרשם מתחושותיהם. התקדמתי לעבר הקבוצה הגדולה של המפגינים, וחיש מהר 

התיכונית בה למדתי. התפתחה שיחה קצרה ומורכבת זיהו אותי מכרים מעיר מגוריי ומהישיבה 

על תחושותיהם, שכללה גם כעס לא מוסתר מצידם על תפקודו של משרד המשפטים בהקשר 

לתכנית ההתנתקות. הדברים לא היו זרים לי, נוכח היכרות קרובה עם בני משפחה של רעייתי ועם 

במהלך אותם חודשים. הסברתי את חבר ילדות שגר בגוש קטיף, שגם בשיח עמם עלו נושאים אלו 

-, בעיקר באשר לתפקידנו כמשרד משפטים מול החלטות שמתקבלות בדרג הפוליטיאשר הסברתי

כמובן לא שכנעתי, והיה ברור שבאותה סיטואציה זהו "ניסיון בלתי צליח" בשפה מדיני, אך 

 המשפטית. 

ואנשי משרד לאחר זמן מה הסתיימה השיחה ושמתי פעמיי חזרה לכיוון החיילים 

המשפטים. כאשר הגעתי שוב לנקודת ההשקה בין המפגינים והחיילים, נתקלתי באותה שרשרת 

אנושית של חיילים שהחזיקו כאמור איש ביד רעהו כדי למנוע מעבר של מפגינים. הסברתי שאני 

שייך לקבוצה של אנשי משרד המשפטים, וביקשתי לחזור פנימה לכיוונם. לא הייתי מוכן נפשית 

לסיטואציה בה החיילים שהיו שם הביטו בי בחוסר אמון והבהירו שאין מעבר פנימה. אין לי 

כמובן כל טענה אליהם, בהעדר מדים או תיעוד מיוחד לא היתה סיבה מיוחדת שלא יחשבו שאני 

. התיעוד 1אחד המפגינים שמצא תירוץ מענין אך קלוש כדי לעבור את המחסום האנושי פנימה

דווקא התאימו ל"פרופיל" של כמחצית  -הכיפה לראשי והמשקפיים לעיני  - היחיד שכן היה

 ..מהציבור שהיה בצד המפגינים.

לאחר ש"התאוששתי" מההפתעה הראשונית של הסירוב לתת לי לעבור, שבתי וניסיתי מזלי 

אצל חייל אחר, שנראה לי גם סוג של מפקד במקום. לאחר דין ודברים הוא הסכים לבחון את 

הגיע "לזהות" אותי ולאפשר את התבקש לבאשר לזהותי והלך אחורה לכיוון שי ניצן ש טענתי

 מעברי חזרה מכיוון המפגינים לעבר "כוחות השלטון".

חלפו שנים רבות מאז אירוע זה, ואני עדיין זוכר את תחושותיי כאשר יצאנו משם וראינו 

הולכים ושבים איש איש ליעדו  מהצד את מאות החיילים והשוטרים מזה, ואלפי המפגינים מזה,

לאחר הפיזור השקט של העצרת. כמי שהאמין אז ועודנו מאמין היום בכוחה ובחיוניותה של 

הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, היה זה בעיני אתגר משמעותי לעמידותה של 

                                                        
 מכן ולאחר מתמחהו להיות שזכיתי, רובינשטיין אליקים של מסיפוריו באחד נזכרתי סיטואציה באותה 1

 לעת מעת לקיים שנהג מאלו אחד, סוהר בבית רשמי לביקור פעם אליו התלוויתי. לממשלה משפטי כיועץ עוזרו

 שסירב ג"ש עם בעיה היתה בו אירוע לאחר. מוחזקים הם בהם התנאים ואת לאסירים היחס את לבחון כדי בהפתעה

 וכאשר, נפש לחולי חולים בבית לבקר שהגיע הבריאות שרבדרך הלצה על  סיפר, הכירו לא כי למתקן להכניסו

 לו אמר. לצאת יכול אינו כי, הכירו ולא התחלף שבנתיים, ג"הש לו אמר, מהמתחם לצאת וביקש, הביקור הסתיים

 שרי שהם חושבים כאן מהחולים חצי, כן: "שהשיב ג"הש את שיכנע ממש לא זה אך", הבריאות שר אני, "השר

 ..".בריאות
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יהודית,  הגדרה זו. חשבתי לעצמי באותם רגעים שאם יש משמעות אמיתית להיותנו מדינה

שערבות הדדית הוא אחד מערכיה ושכדברי השופט ברק "התיישבות יהודית" היא חלק 

 -ממאפיינה, הגיוני ומתבקש שציבור רחב יבקש למחות נגד החלטה המפנה אלפי יהודים מבתיהם 

שרובם המכריע נבנה כדין ובעידוד ממשלות ישראל. ללא כל קשר לעמדה פוליטית התומכת או 

ה שהתקבלה, אך טבעי ומובן הוא שבמדינה בה המונים יוצאים לרחובות על מתנגדת להחלט

 מחירי קוט'ג או עלות דיור ציבורי, יהיו רבים שיבקשו למחות גם על אירוע מעין זה.

בד בבד וללא כל סתירה, חשבתי באותם רגעים גם על כך שאם יש משמעות אמיתית 

ושלטון החוק הם מיסודותיה, הרי שמתבקש להיותנו מדינה דמוקרטית, שעקרונות שלטון הרוב 

כי החלטות ממשלה וכנסת שהתקבלו כדין ימומשו, ולא ניתן יהיה לפעול לסיכולם באופן לא 

מי, לא חשוב מיהו הציבור שמתנגד ומהו גודלו. על כן חיוני הוא שיש למדינה כוחות של ילגיט

שהתקבלו כדין, אף מול חלקים חיילים ושוטרים שבידיהם לאכוף קיומן של החלטות דמוקרטיות 

 בציבור שמבקשים לסכלן כאמור. 

הסיטואציה הייחודית בה עמדתי כמתואר, תוך שאני "משוייך" לכאורה ל"שני צידי 

המתרס" של עצרת זו חידדה בעיני שוב את חיוניות הגדרת המדינה כ"מדינה יהודית 

כפי שהיה באירוע  -מורכבויות  ודמוקרטית", גם אם "ו' החיבור" הזו חווה לא אחת זעזועים ו

 המתואר בנקודת הממשק בין החיילים והמפגינים. 

באתגר מתמיד של צורך למצוא את המאחד בין שני  מעמידה אותנו כחברהו' החיבור הזו 

שלום אתגר זה של תוכנית ההתנתקות ]אף ב עברנוחלקי ההגדרה ולא את המפריד. בסופו של יום 

לעתים תכופות  מאותגרת הגדרה זואך  דרה זו התערערה אצלם[, שמובן שישנם לא מעטים שהג

משמעותי שחווינו בהקשר לכך בכל הקשור ונות, וכאן אבקש לעבור ולתאר אתגר בסוגיות ש

 .2018להליך חקיקתו של "חוק הלאום" בקיץ תשע"ח 

 

 הלאום חוק

מדינת  - אושר במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית חוק יסוד: ישראל 19.7.18ביום 

עדות הכנסת ובשיח והלאום של העם היהודי. היה זה לאחר מספר שנים של דיונים בנושא בו

בועדה המיוחדת בכנסת שהוקמה לשם כך, בהם  2018הציבורי, שהגיעו לשיאם בדיונים בקיץ 

 השתתפתי במסגרת תפקידי כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

 

, אני מאמין בשירות הציבורי ח והן כמשפטןבפתח דבריי בדיון בכנסת, ציינתי שהן כאזר

, כמדינה יהודית ודמוקרטית מדינת ישראלשל וזהותה לשמור על אופייה החיוני בצורך  בכל ליבי

"פספוס"  כי אני חש ,בשל כך ציינתידווקא תוך מתן תוקף אמיתי וממשי לשני חלקי ההגדרה הזו. 

הועדה נשמעו לאחר שעה ארוכה של התנצחות דבריי בפני בשיח הציבורי שהיה סביב חוק הלאום. 

" בחלל החדר בליסטראות מילוליות מצד התעופפובין חברי כנסת מימין ומשמאל, במהלכה "

לצד, כאשר המילים "יהדות" ו"דמוקרטיה", על הטיותיהן השונות, כיכבו בראש. על כן ציינתי 

כאילו הימין הוא בל את הרושם בצער, כי מתבונן מן הצד או צופה בדיון בערוץ הכנסת, עלול לק

ערכים של בעד מדינה יהודית בלבד, ואילו השמאל הוא בעד מדינה דמוקרטית בלבד. כאילו 
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דמוקרטיה, ערכים של ימין, ואילו אנשי יהדות, לאומיות, ציונות וכו הם נחלתם הבלעדית של 

  שמאל. אנשי וכו הם נחלתם הבלעדית של  אדםזכויות שלטון חוק, 

פוליטית של ערכים כמו יהדות ודמוקרטיה ו"ניכוס" כל אחד מהם  "צביעה"כי  הוספתי,

הזדהות עם הערך  חוסר לחושלציבורים רחבים  לגרום עלוללצד אחד של המתרס הפוליטי, 

 והזדהות ןבא לשרת אג'נדה פוליטית. אבדן אמושנתפס ככזה ו", השני"צד ל לכאורה"משוייך" ה

 פרימתלו חברתי למשבר לגרום עלולאת זהותה של המדינה,  רכים הבסיסיים שמגדיריםהע עם

 משך והתווכחו דנו]כנסת ישראל[  הזה שבביתבדיון  הערתי כן ועל, כחברה אותנו המלכד "דבק"ה

 ציבורי כמשפטן לי ולא", עמים לשני מדינות"שתי  ובהגדרה הפלסטינית המדינה בשאלת שנים

הנוקב סביב חוק הלאום והמשך המגמה של  הויכוח ; ואולם,זו פוליטית למחלוקת להתייחס

 דווקאפקטו  עלול להביא דה -בלבד וערכי הדמוקרטיה לשמאל  בלבד "ניכוס" ערכי היהדות לימין

"העם  יחדיו]ומתקוטטים..[  שוכנים בה ישראל מדינת", עמים לשני אחת"מדינה  של למצב

 .בעיני אסון הרת שהיא תוצאה", הדמוקרטי"העם ו" היהודי

 יהדות בין לכאורה סתירות ולחדד למצוא - בכך המתמחים יש הצער ולמרבה - אפשר

. הללו מהמושגים אחד כל של למהותו מוסכמת אחת הגדרה בנמצא אין כאשר ודאי, ודמוקרטיה

דמוקרטיה ההדות והי את שנראה ומתבקש חיוני, וכחברה כמדינה אנו חיים שחפצי ככל מאידך

ואיזון  סינטזהעורכים  וכשנדרש, זה צדל זה אחת בכפיפה יחדיו הדריםשני ערכים משלימים, כ

  .2שניתןביניהם, כך שיישמרו שניהם באופן אופטימלי עד כמה 

"שייך" לכאורה לדמוקרטיה וסותר את היהדות, לעתים כהשוויון, הנתפס  כך למשל, עקרון

ת "בצלם אלוקים ברא את הוא עקרון בסיסי ביהדות המופיע כבר בספר בראשית במילים הנצחיו

כל אדם, באשר הוא אדם. הנשיא האמריקאי ג'ון פ'  איתוהאדם", ומכאן הזכויות השוות שנושא 

קנדי דיבר בנאום ההשבעה שלו על "זכויות האדם שבאות לא מנדיבות לב של המדינה, אלא מידו 

ושיח" כיצד  יגשוהרב יונתן זקס, רבה הראשי לשעבר של בריטניה הראה בספרו " ,של אלוקים"

 הוא נביעתם מקור, אלה"כל  - האוניברסלי זכויות האדם, ערך שווה לכולם ועקרונות הצדק

. באופן דומה, "ובדמותו אלוקים בצלם נבראנו שכולנו, בראשית ספר של הראשון בפרק ההכרזה

                                                        
קצרה היריעה כאן מלהידרש לטיבה של סינטזה זו, אך נציין בתמצית רק את אמירותיהם של שני ענקי  2

 זה והציגו גישות שונות בנושא, על אף ההסכמה על הצורך בעריכת איזון כאמור. משפט שנדרשו לענין
 ישראל מדינת של ערכיה" בנושא היהדות למדעי עשר השניים העולמי בקונגרס (1.08.97) בהרצאה

 מהו":  כך, זו לסוגיה, ברק ,א' פרופ, בדימוס העליון המשפט בית נשיא התייחס, "ודמוקרטית יהודית כמדינה
 כמדינה ישראל מדינת של ערכיה לבין הציוני בהיבטה יהודית כמדינה ישראל מדינת של ערכיה שבין היחס

 לי נראה ?דמוקרטית כמדינה ישראל מדינת של ערכיה לבין אלה שני שבין היחס ומה המורשתי בהיבטה יהודית
 אחדות אחר חיפוש תוך אלה ערכים בין והרמוניה השלמה להשגת ניסיון מחייבת ראויה חוקתית תפיסה כי

 וצמצום ניגודים של מניעתם ותוך והמשותף המאחד את למצוא ניסיון תוך ,נורמטיבית והרמוניה חוקתית
 לבין יהודית כמדינה ישראל מדינת של הערכים בין וסינתזה משותף מכנה למציאת לשאוף יש החיכוך נקודות
)בדימוס(, מ' אלון, במאמרו "דרך חוק בחוקה: ערכיה של . באותו ענין, ציין השופט "דמוקרטית כמדינה ערכיה

"כיצד )תשנ"ג(, כך:  686, 659יז  ", עיוני משפטיסוד: כבוד האדם וחירותו-מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק
 -מידה שונה בתכלית השינוי לכל אחד משני הביטויים המופיעים באותו חוק ובאותם סעיפים-ניתן לקבוע קנה

את מהותה של מדינת ישראל? מה הצדקה פרשנית יש  -ששניהם באים לתאר אותו דבר -וקרטיתיהודית ודמ
את מלוא  -יהודיתהביטוי  לאחראגב, השני המופיע -שהוא, דרך -לכך? כיצד ניתן להשאיר לביטוי דמוקרטית

יהודית  , בישראל ומחוצה לה, ואת הביטוילפי פסיקה וספרות שנכתבו בעניינומשמעותו ואופן פרשנותו 
ומשועבד למושג דמוקרטית? מי  נספח, נלווה'להפשיט' מכל משמעות עצמית ומקורית משלו, ולעשותו מושג 

את העיון בדבר משמעותם של ערכים אלה כפי שהתפרשו במקורות שמהם באו וצמחו,  מראשהרשנו לשלול 
 היינו, במורשת ישראל, במשפט העברי ובהליכות עם ישראל?" ]הדגשות במקור[
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 יש עיגון ושורשים עמוקים במסורת היהודית לערכים נוספים הנתפסים כ"שייכים" לדמוקרטיה

 כמו כבוד האדם, זכויות מיעוטים, הזכות לקנין, לפרטיות ועוד.

 ,ודמוקרטית כיהודית המדינה הגדרת על משמר מכל לשמור יש לפיה, זו לגישה בהתאם

בכנסת ובפורומים ממשלתיים שונים לנוסחים קודמים של הצעת החוק  עדהובובדיונים  התנגדנו

להכפיף כל דבר חקיקה לחוק , את המדינה כיהודיתלהגדיר  -לחוק  1 ליצור מדרג בסעיףשביקשו 

 להתייחס בנפרד להיבט הדמוקרטי. ו יסוד זה

שאושר לא כולל מרכיבים אלו ומתייחס לזכות ההגדרה הסופי בנוסח  1סעיף  ואכן,

כך שארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, ולכך שמדינת ישראל היא העצמית, ל

 היהודי.מדינת הלאום של העם 

כשעלתה בדיון השאלה כיצד ניתן לדבר על מדינה דמוקרטית אם היא מוגדרת כיהודית, 

אם המדינה מקיימת  בלבד, ומנגד כיצד ניתן לדבר על מדינה יהודית כ"שייכת" לכאורה ליהודים

 של זה ייחודי צימוד על לשמור והנכונה הראויה שהדרך בדברי הדגשתי -שוויון לכלל אזרחיה 

 זכויות ובין, בלבד ולו, היהודי ללאום הנתונות, לאומיות זכויות בין לאבחן היא, המדינה הגדרת

לכל אזרח במדינה, ללא הבדל דת, גזע ומין. זוהי האבחנה הבסיסית העומדת ביסוד  הנתונות, פרט

 משמעותיותשנות גלות של העם היהודי, כשיש בה אוכלוסיות  2000המדינה, שקמה מעפר לאחר 

 מגילת על בחתימתם" המייסדים"האבות  שקבעו העיקרון תורף וזהו, אחרות דתות בני של

 שוויון ואת, למדינה בארצו, מחדשל העם היהודי  ההיסטורית זכותו את הדגישה אשר העצמאות

 מאידך. אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, לכל הזכויות

הלאומיות  זכויותסקים במרבית סעיפיו של חוק הלאום הם סעיפים כלליים העוברוח זו, 

, הדגל, ההמנוןהזכות להגדרה עצמית, הזכויות הלאומיות,  -"פרהסיה היהודית" של המדינה וב

, סעיף מסוים שהיה בנוסחים הקודמים של חוק היסוד, היה ואולם"ב. צהקשר עם התפוצות וכיו

מדינה רשאית "ה, כי מפורשות לקבועביקש  א אשר7, וזהו סעיף וסטה מעקרון זהחריג ביותר 

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

האמור של זכויות שוות לכל אזרח, ובדברי בפני הועדה הדגשתי  העקרוןזה סתר את  סעיף

 באופייה הדמוקרטי שלבצורה קשה ביותר , ופוגע כתים" לשווא את חוק היסודמ" כי הוא

שעה הבהרתי לחברי הכנסת כי בדבר וחצי דבר לאופייה היהודי. להוסיף  מבלי וזאתהמדינה, 

עוסקים בחוק יסוד, הם יושבים ב"כובעם" כחברי "אסיפה מכוננת" וזוהי אחריותם הם ש

 הבלעדית להימנע מ"הכתמה" מעין זו של חוק היסוד.

למנוע מגורים של בני  כי איני מכיר מדינה בעולם שיש בחוקתה סעיף שקובע כי ניתן ציינתי

אפשר מעשה לל לויכ]"לרבות.."[  נוסח סעיף זה, והוספתי גם כי מסויימתבעיר  מסויימתדת 

מאשכנזים, מג'ינג'ים או מבעלי עיניים , ממזרחים ,הקמה של ישובים "נקיים" מערבים, מיהודים

 . "םהלאו חוק" במקום" לאומים"חוק  לחוק לקרוא יהיה ניתןש עד, וכיוצ"בכחולות 

 בפומבי, ואמרנו אותם גם בחדרים סגורים -את הדברים האלה אמרנו מפורשות בכנסת 

. בסופו של דבר בישיבות בהן היועץ המשפטי לממשלה ואני דנו בנושא עם הדרג המדיני הבכיר

עמדתנו התקבלה וגם הדרג המדיני שוכנע כי אין מקום לסעיף כזה בחוק יסוד המגדיר את זהותה 

  . והסעיף הבעייתי בנוסחו זה הושמט, של המדינה

כי לשיטתי  הכנסת מחברי אחד כלפיי הטיח, בכנסת בדבריי הזו האבחנה את הדגשתי כאשר

הייתי פוסל גם את "חוק השבות" שכן הוא עוסק בזכויות פרט של אדם לאזרחות. הבהרתי, כי 



 
- 7 - 

הדברים אינם נכונים כלל וכלל. חוק השבות, המאפשר לכל יהודי לקבל אזרחות ישראלית, נובע 

פתוחה לקיבוץ גלויות  ומהיותהבדיוק מהגדרתה של מדינה ישראל כמדינת לאום של העם היהודי 

חוק . במדינה היהודית שיש לעם היהודילכל יהודי באשר הוא. זוהי תמצית הזכות הלאומית 

אלא הוא עוסק במי מבחין בין אזרחים קיימים של המדינה שזכויותיהם שוות,  השבות אינו

  .3שאינו אזרח המדינה ומבקש לבוא בשעריה ולזכות באזרחותה

לכל אזרחי  שוויוןל הזכותכידוע, חוק היסוד שאושר בסופו של דבר לא כולל במפורש את 

כי בעיני, משעה שמגדירים כאן כשנדרשנו למשמעות הדברים בדיונים בכנסת, הדגשתי . המדינה

בחוק את צביונה של המדינה, ומכלילים בו היבטים סמליים, ראוי ומתבקש שבצד הקביעה בדבר 

הזכויות הלאומיות של העם היהודי, תאוזכר גם הזכות לשוויון של כל אזרח ואזרח. כאמור, אין 

שמעה גריעה כלשהי אין מ הפרט התייחסות לשוויוןולא צריכה להיות סתירה בין הדברים ו

 מהזכויות הלאומיות הקולקטיביות הניתנות רק לעם היהודי.

בסופו של יום החליטה הכנסת לא לכלול במפורש התייחסות לזכות זו בחוק הלאום, 

עובדה זו הפכה את החוק שמגדיר את אופייה של המדינה ומהווה פרק חשוב בחוקה, ו

של לערך השוויון  בחוק הלאום התייחסות. ש להצררבים, ועל כך יציבורים לקונטרוברסלי בעיני 

, הייתה יכולה להביא לחקיקתו של חוק יסוד חשוב זה בהסכמה כל אזרח במישור זכויות הפרט

, והסכמה מעין זו ודאי חשובה ברמה החברתית והחוקתית שעה שעוסקים בהגדרות ליבה רחבה

 מעין אלו. 

יון ודאי אין משמעה גריעה מעיקרון אי ההתייחסות לשווכי  ,עם זאת, חשוב להדגיש

לאום משלים את מערך חוקי השוויון ומזכויות האדם המוגנות בחוקי יסוד אחרים. חוק יסוד ה

מאחר שבית המשפט העליון בפסיקתו לאורך שנים הכיר . לא סותר אותםלא גורע מהם והיסוד, 

ע מעמדה של תו, לא ייפגבזכות לשוויון כנגזרת מהזכות לכבוד שבחוק יסוד: כבוד האדם וחרו

  המדובר בחוקים בעלי מעמד נורמטיבי דומה, ואין עדיפות לחוק אחד על רעהו. זכות זו, שכן

"שיח יש להצר על כך ש אינה נפגעת, עדיין זכות לשוויוןהבהיבט המשפטי ואולם, אף ש

בין בין ימין לשמאל,  -הקצוות" שהיה סביב חוק היסוד, וההשלכות החברתיות שבעקבותיו 

, גרם לכך שחוק יסוד המגדיר את זהותה של המדינה הפך ל"שם גנאי" ולדרוזים ערביםליהודים 

   בעבור חלקים בציבור, במקום להיות "הדבק" שמחבר את כולנו למדינה הזו.

 הוא ההגדרה -היחיד בעיני שעשוי לשמור על מדינתנו רבת הקיטובים והגוונים "דבק" ה

אם המדינה לא תהיה גם יהודית וגם חדת של "מדינה יהודית ודמוקרטית". המחברת והמא

 –עם תוכן ממשי לשני חלקי ההגדרה ותוך שמירת האיזון הפנימי העדין ביניהם דמוקרטית, 

המשנה בפתיחת מסכת בבא מציעא על  דברי רזה עלאפבפר חוששני שבסוף גם לא תהיה מדינה.

" ובמציאות כזו, קובעת המשנה ה שלי, וזה אומר כולה שלי"שנים שאוחזים בטלית, זה אומר כול

, "יהודית -כולה שלי " ציבורים במדינה יאמרואם , ניתן לומר שבטלית "שם, הדין הוא "יחלוקו

", יחלוקו" - עלולה להיותגם כאן התוצאה , "דמוקרטית -כולה שלי " וציבורים אחרים יאמרו

היהודי והדמוקרטי. אם חפצי חיים  –לשני עמים  ומדינת ישראל תהפוך חלילה ל"מדינה אחת"

                                                        
,עמ' 258(, 1פ"ד נד) ,עאדל קעדאן ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95 צ"בבג זו לסוגיה התייחס ברק השופט 33

(. 1950-. "אמת, מפתח מיוחד לכניסה לבית ניתן לבני העם היהודי )ראו חוק השבות, התש"י, וציין כך:281–280
 שוות כמו כל בני הבית האחרים".אך משמצוי אדם בבית כאזרח כדין, הוא נהנה מזכויות 



 
- 8 - 

לשמור מכל משמר על הצימוד הזה ועל האיזון בין היהודית  חובתנו, כחברה וכמדינה אנו

קהלת ספר דברי שלמה המלך בבהגדרת המדינה, ובמקום ה"יחלוקו", נלך בעקבות  והדמוקרטית

 "טוב אשר נאחז בזה, וגם מזה לא נניח את ידינו". 


