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תלמידות ותלמידים

שלום רב

לימודי האזרחות חושפים בפניכם פנים שונים ומורכבים של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. התמודדות עם השונּות 

והמורכבּות הללו עשויה לסלול בפניכם את הדרך לאזרחות טובה ולמעורבות מושכלת בחיים הציבוריים במדינה. מתוך 

כי  אנו תקווה  זכויותיכם.  על  ותדעו לעמוד  חובותיכם  זה שתמלאו את  ובין המדינה, במובן  ביניכם  הזיקה  כך תתחזק 

המפגש עם החברה הישראלית המגוונת והמרתקת, המזומן לכם במהלך הלימודים, יעורר בכם מוטיבציה ליטול חלק 

בענייני ציבור בכלל ובענייני הקהילה שבה אתם חיים בפרט, ונכונות להשתתף בהליך הפוליטי במדינה. כל זאת מתוך 

הכרת ערכיה של המדינה ומתן כבוד לכל הפרטים ולכל הקבוצות היוצרים יחדיו את החברה הישראלית.

ישראל. המגילה מבטאת את חזון  נקודת המוצא של הספר היא מגילת העצמאות, המכריזה על הקמתה של מדינת 

יהודים,   – יהודית ודמוקרטית, מדינה של כל האזרחים  האבות המייסדים לגבי אופיה הרצוי של ישראל כמדינת לאום 

ערבים, דרוזים וצ'רקסים, החיים בתוך גבולותיה, וכן מדינתם של בני הלאום היהודי החיים בתפוצות ואינם אזרחי המדינה.

)הכללי  היהודיים  הספר  בבתי  העליונה  החטיבה  תלמידי  לכלל  משותפת  באזרחות  הלימודים  תוכנית  זאת  לאור 

והממלכתי-דתי(, הערביים והדרוזיים. מטרתה ליצור מכנה משותף לכלל התלמידים במערכת החינוך, שעתידים להיות 

אזרחים בוגרים במדינה.

אחת ממטרותיו העיקריות של הספר היא גיבוש עמדה אישית לגבי חזונה הרצוי של המדינה. חומרי הלמידה יאפשרו 

והפוליטית בישראל,  ולהעריך אותם על רקע המציאות הלאומית, התרבותית, החברתית-כלכלית  לכם לנתח רעיונות 

ויסייעו לכם בבואכם לעצב את תפיסת עולמכם.

מטרה נוספת היא להפוך את לימודי האזרחות לאקטואליים בעבור כל אחת וכל אחד מכם.

חומרי הלמידה כוללים מקורות מסוגים שונים: קשת רחבה של דעות והשקפות פוליטיות, טקסטים כגון חוקים ופסקי 

דין, מאמרים וקטעי עיתונות אקטואליים, טקסטים מגוונים ממקורות היהדות, המשקפים ערכים שעולים בקנה אחד עם 

ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וכן מקורות מהאיסלאם, מהנצרות ומהמורשת הדרוזית, המבטאים ערכים 

העולים בקנה אחד עם ערכי הדמוקרטיה.
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מבוא לחלק הראשון - מהי מדינה יהודית?

החלטת האו“ם בכ“ט בנובמבר 1947 והכרזת העצמאות בה׳ באייר תש“ח קבעו שתיהן כי מדינת ישראל היא מדינת לאום 

יהודית. ספר זה עוסק בזהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית המחויבת לזכויות האדם והאזרח. בחלק הראשון 

של הספר נדון במשמעויות ובהשלכות הנובעות מהגדרתה של המדינה כמדינת לאום יהודית.

פרק א׳ - הכרזת העצמאות: נציג את המסמך המכונן, הקובע שישראל היא מדינה יהודית המחויבת לעקרונות הדמוקרטיה, 

נכיר את חלקי המגילה.

פרק ב׳ - הרקע ההיסטורי להקמת מדינת ישראל ועקרונות היסוד שלה: נבהיר את המאבק על הקמת המדינה תוך הצגת 

משולש הכוחות והמניעים היהודי, בריטי, ערבי-פלסטיני. נוסיף גם הקדמה עקרונית ביחס לעקרונות היסוד של המדינה.

 פרק ג׳ – לאומיות ומדינות לאום: נבהיר את המושגים “לאום“, “לאומיות" ו“מדינת לאום“, נבחין בין לאומיות אתנית-תרבותית

לבין לאומיות אזרחית, ובין סוגים שונים של מדינות לאום. על יסוד ההבחנה הזו נבין את הרצף שבין מדינות אשר הזהות 

הלאומית שלהן היא אתנית-תרבותית, כמו ישראל, ועד מדינות שהזהות הלאומית שלהן היא אזרחית. חשוב להבהיר, כי 

אין קשר בין סוג הלאומיות לבין היותה של מדינה דמוקרטית.

פרק ד׳ - הצדקות לקיומה של מדינת לאום: נעסוק בהצדקות ליברליות ודמוקרטיות לקיומן של מדינות לאום אתניות-

תרבותיות.

יהודית בהיבט  נדון במאפייניה של מדינת ישראל כמדינה  פרק ה׳ – המאפיינים היהודיים של המדינה, הלכה למעשה: 

הלאומי, בהיבט התרבותי ובהיבט הדתי, כפי שהם באים לידי ביטוי בחקיקה, בפסיקה, בסמלים ובמוסדות. 

פרק ו׳ – מדינת ישראל - מדינת העם היהודי: נשאל מיהו העם היהודי כיום )בהכרזת העצמאות נאמר במפורש כי ישראל 

היא לא רק מדינה יהודית אלא היא גם מדינתו של העם היהודי, כלומר גם מדינתם של היהודים אשר אינם חיים בישראל 

ואינם אזרחיה(. נעסוק במחויבות ההדדית בין ישראל ליהודי התפוצות ובאתגרים הנובעים מכך.

פרק ז׳ – זהותם של אזרחי ישראל: נדון במרכיבי הזהות האזרחית, הלאומית והדתית של אזרחי ישראל.

פרק ח׳ – זהויות דתיות וחילוניות בחברה הישראלית היהודית: נכיר את מגוון הקבוצות היהודיות ויחסן לדת ולמדינה. 

פרק ט׳ – הערבים, הדרוזים והצ׳רקסים בחברה הישראלית: נסקור את מגוון הקבוצות הלא-יהודיות, במגילת העצמאות 

ובפועל – מבחינת ההיבט הדתי, ההיבט התרבותי-חינוכי.
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פרק א׳: 

הכרזת העצמאות
בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי 

קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו 

את ספר הספרים הנצחי. 

לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל 

מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. 

ולהיאחז במולדתם  דור לשוב  בכל  היהודים  זה חתרו  ומסורתי  היסטורי  מתוך קשר 

העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומִגִנים הפריחו 

נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך השליט על 

ומגן על עצמו, מביא ברּכת הִקדמה לכל תושבי הארץ  ותרבותו, שוחר שלום  משקו 

ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.

המדינה  חזון  הוגה  של  קריאתו  לקול  הציוני  הקונגרס  נתכנס   )1897( תרנ“ז  בשנת 

היהודית תיאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. 

זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב׳ בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר 

הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין 

ארץ ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. 

החלק הראשון – 
 החלק ההיסטורי:

ההצדקות והסיבות 
 להקמתה של מדינה

יהודית בארץ ישראל.
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יהודים  השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים 

מחוסר  היהודי  העם  בעיית  בפתרון  ההכרח  את  בעליל  מחדש  הוכיחה  באירופה, 

המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אשר תפתח לרווחה 

את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך 

משפחת העמים. 

לא  אחרות  ארצות  ויהודי  באירופה  האיום  הנאצי  מהטבח  שניצלה  הפליטה  שארית 

את  לתבוע  פסקו  ולא  וסכנה,  מניעה  קושי,  כל  אף  על  ישראל,  לארץ  להעפיל  חדלו 

זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים במולדת עמם. 

במלחמת העולם השנייה תרם היישוב העברי בארץ את מלוא חלקו למאבק האומות 

השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה 

לו את הזכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות. 

הקמת  המחייבת  החלטה  המאוחדות  האומות  עצרת  קיבלה   1947 בנובמבר  ב-29 

מדינה יהודית בארץ ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ ישראל לאחוז בעצמם 

בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם 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. 

והתנועה הציונית, ביום  נציגי היישוב העברי  לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, 

סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד 

החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ 

ישראל, היא מדינת ישראל. 

אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו׳ אייר תש“ח, 15 במאי 

לחוקה  בהתאם  המדינה  של  והסדירים  הנבחרים  להקמת השלטונות  ועד   ,1948

שתיקבע על-ידי האסיפה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948 - תפעל 

את  יהווה  העם,  ִמנהלת  שלה,  הביצוע  ומוסד  זמנית,  מדינה  כמועצת  העם  מועצת 

הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל. 

מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ 

לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של 

נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע 

ומין; תבטיח חופש דת, ַמצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של 

כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל 

תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת 

החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ 

ישראל בשלמותה. 

החלק השני – 
 החלק המעשי:

ההכרזה על הקמת 
המדינה ועל שמה, 

קביעת רשויות 
השלטון המרכזיות 

שלה: מועצת המדינה 
הזמנית והממשלה 

הזמנית.

החלק השלישי – 
 החלק ההצהרתי:

החזון של מייסדי 
המדינה לגבי אופי 

המדינה.
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אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו ולקבל את מדינת 

ישראל לתוך משפחת העמים. 

אנו קוראים - גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים - לבני העם הערבי 

תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות 

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

להם  וקוראים  ועמיהן,  השכנות  המדינות  לכל  טובה  ושכנות  שלום  יד  מושיטים  אנו 

לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה 

לתרום חלקה במאמץ משותף לִקדמת המזרח התיכון כולו. 

ובבניין  בעלייה  היישוב  סביב  להתלכד  התפוצות  בכל  היהודי  העם  אל  קוראים  אנו 

ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. 

מתוך ביטחון בצּור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב 

מועצת המדינה הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל אביב, היום הזה, ערב שבת, ה׳ 

אייר תש“ח, 14 במאי 1948. 

דוד בן-גוריון, דניאל אוסטר, מרדכי בנטוב, יצחק בן-צבי, אליהו ברלין, פריץ ברנשטיין, 

הרב וולף גולד, מאיר גרבובסקי, יצחק גרינבוים, ד“ר אברהם גרנובסקי, אליהו דובקין, 

מאיר וילנר, זרח ורהפטיג, הרצל ורדי, רחל כהן, הרב קלמן כהנא, סעדיה כובשי, הרב 

יצחק מאיר לוין, מאיר דוד לוינשטיין, צבי לוריא, גולדה מאירסון, נחום ניר-רפאלקס, 

ציזלינג, משה קולודני,  ליב הכהן פישמן, דוד צבי פנקס, אהרן  יהודה  צבי סגל, הרב 

אליעזר קפלן, אברהם קצנלסון, פליכס רוזנבליט, דוד רמז, ברל רפטור, מרדכי שטנר, 

בן-ציון שטרנברג, בכור שיטרית, משה שפירא, משה שרתוק. 

החלק החמישי - 
 החתימות:

הביטוי להסכמה 
הרחבה בקרב נציגי 

היישוב היהודי על 
הקמת המדינה.

Á .לע“מ

החלק הרביעי – 
חלק הפניות: 

קריאות לגופים, 
מדינות וקבוצות, 

במטרה לבסס את 
ההכרה בקיומה של 

המדינה שאך זה 
נוסדה, להבטיח את 
קבלתה ולחזק את 

ריבונותה.
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הזכות להגדרה עצמית 

הזכות למדינה
סבורים  כלשהו  עם  בני  כאשר  מדינות.  להקמת  דרכים  מספר  מוכרות  המודרני   בעולם 

שָּבשלו התנאים להקמת מדינה עצמאית, מכריזים מנהיגיו על הקמת מדינה ומפרטים את 
הסיבות להקמתה. לרוב, ההכרזה מעוגנת במסמך המציג את אופייה של המדינה החדשה 
ומשקף את הערכים הבסיסיים של אותה חברה. ההכרזה נועדה לאחד את בני העם סביב 
של  הקמתה  על  העולם  לאומות  להודיע  וגם  השלטון,  את  לבסס  המדינה,  הקמת  רעיון 

המדינה החדשה ולבקש את תמיכתן. 

עם זאת, מדינות רבות לא קמו כתוצאה מהכרזת עצמאות של בני אותו עם, אלא בעקבות 
החלטות חיצוניות, כגון החלטה של שלטון קולוניאלי לעזוב את המקום, או עקב התפתחות 

היסטורית שהביאה לאיחודם של כמה מחוזות למדינה אחת.

במשפט  מושג  היא  עצמית  להגדרה  הזכות 
הבינלאומי, שפירושו: זכותו של עם להחליט באופן 
חופשי, ללא התערבות חיצונית, על עתידו המדיני, 
ובמידה והוא מחליט על רצונו בכך להקים מדינה 
בשטח מסוים ולקבוע את צורת השלטון בה. הזכות 
הזו נולדה בעקבות התפתחות התודעה הלאומית 
במאה  באירופה  הלאומיות  התנועות  והתעוררות 
ה-119. היא הוכרה בתום מלחמת העולם הראשונה 
על ידי חבר הלאומים, על בסיס מסמך 14 הנקודות 

של נׂשיא ארצות הברית וודרו וילסון. 

זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי מתבססת 
על הזהות הלאומית-דתית ההיסטורית שלו, אותה 
שהיא  הצורה  ועל  הגלות,  בזמן  גם  שימר  הוא 

לבשה במאה ה-19 בהשפעת התנועות הלאומיות באירופה. במשך אלפיים שנות גלות, העם היהודי “לא חדל מתפילה 
ומתקווה לשוב לארץ ישראל ולחדש בתוכה את חירותו המדינית“. 

הציונות שואפת להקים לעם היהודי מולדת חוקית בפלשתינה. לשם השגת מטרה זו שוקל הקונגרס את הצעדים 
הבאים:

קידום ענייני של התיישבותם בפלשתינה של חקלאים, פועלים ובעלי מלאכה יהודים.   .1

ארגונה וריכוזה של היהדות כולה באמצעות אירועים מתאימים, מקומיים וכלליים, לפי חוקי המדינה.   .2

חיזוק תחושת הלאום והמּודעּות הלאומית של היהודים.   .3

צעדים מכינים לשם השגת הסכמת הממשלות, אשר דרושות למען השגת מטרת הציונות.   .4

)תכנית באזל 1897, החלטת הקונגרס הציוני הראשון(

1  ראו פרק ג׳, “לאומיות ומדינות לאום“, בחלק הראשון.

שאלה:   
"אם אסכם את הקונגרס במילה אחת - שעליי להיזהר 
את  יסדתי  "בבאזל  היא:  זאת  הרי   - בקהל  מלבטאה 
היותר  לכל  שנים,  חמש  בעוד  אולי  היהודים.  מדינת 

בעוד חמישים שנה, יכירו בה הכול". 

הראשון,  הציוני  הקונגרס  לאחר  הרצל,  זאב  בנימין  של  יומנו  )מתוך 
.)1897

חשבו: כיצד ניתן לקשר בין דבריו אלה של הרצל לבין הכרזת 	�
העצמאות של מדינת ישראל?

Á .תיאודור הרצל. לע"מ
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השאלות שאיתן נתמודד בפרק: 

מהן ההצדקות שנזכרו במגילת העצמאות להקמת מדינת לאום יהודית בארץ ישראל? 	 

מה יהיה אופי המדינה שתקום על פי המגילה?	 

אל מי פונה המגילה ומהן מטרות הפניות?	 

אלו נושאים היו שנויים במחלוקת במהלך ניסוח המגילה?	 

מה הייתה חשיבות המגילה אז, וכיום?	 

מהי מדינה ומהם התנאים ההכרחיים לקיומה של מדינה?	 

מהן ההצדקות במגילת העצמאות להקמת מדינת לאום יהודית בארץ ישראל? 

שש הצדקות נכללות במגילת העצמאות, לכך שהעם היהודי זכאי להקים לעצמו מדינה משלו בארץ ישראל. הצדקה 

אחת נעדרת מהמגילה.

הצדקה טבעית: הקמתה של מדינה ליהודים מוצדקת כזכות טבעית*, בזכות  א.  

זכות  את  תבעו  הלאומיות  התנועות  העמים.  ככל  עם  היהודים  של  היותם 

עצמאי  להיות  היהודי  העם  גם  זכאי  וכך  שונים,  לעמים  העצמית  ההגדרה 

במדינה משלו. ובלשון מגילת העצמאות: “זוהי זכותו הטבעית של כל עם 

לעמוד ברשות עצמו במדינתו הריבונית“. 

הצדקה היסטורית: ההיסטוריה קושרת את העם היהודי לארץ ישראל. ובלשון  ב.  

מגילת העצמאות: “בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו... בה 
חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות... והוריש לעולם כולו את 

ספר הספרים הנצחי“.

הצדקה שנובעת מהמפעל הציוני: הפעילות המעשית של התנועה  ג.  

היהודים,  בין השאר בהעלאת  לבניין הארץ, שהתבטאה  הציונית 

עם  יחד  העברית,  השפה  והחייאת  להתיישבות  קרקעות  קניית 

הפעילות המדינית של התנועה הציונית, יצרו מציאות בלתי הפיכה, 

המצדיקה את מיסודה במדינת לאום. ובלשון מגילת העצמאות: 
“חלוצים, מעפילים ומִגִנים הפריחו נשמות... בנו כפרים וערים, 
והקימו יישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום 

ומגן על עצמו... ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית“.

שפקדה  השואה  מרדיפות:  להימנע  הזכות  מן  שנובעת  הצדקה   ד.  

את העם היהודי בעת מלחמת העולם השנייה היא הוכחה לצורך 

החיוני בהקמת מדינה, שבה יוכלו היהודים לחיות בִבטחה. ובלשון 

היהודי...  העם  על  שנתחוללה  “השואה  העצמאות:  מגילת 
הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי, 
היהודית  המדינה  חידוש  ידי  על  והעצמאות,  המולדת  מחּוסר 

בארץ יׂשראל“.

* זכות טבעית

 זכות שנתפסת כתכלית לעצמה 
ואינה זקוקה לנימוקים נוספים. 
למשל, הזכות לחיים היא זכות 

טבעית ואין צורך לנמקה.

שאלה:   

קראו והשיבו

“ויען שמעון ]החשמונאי[ ויאמר לו 
לא  יווני[,  אנטיוכוס  של  ]לשליחו 
ארץ נוכרייה לקחנו ולא ברכוש זרים 
ָמשלנו, כי אם נחלת אבותינו, אשר 
בלא  העתים  מן  בעת  אויבינו  בידי 
משפט נכבשה. ואנחנו, כאשר הייתה 

לנו עת, הושיבונו נחלת אבותינו“. 

)ספר מקבים א׳ ט“ו, ל“ג-ל“ד(

במגילה 	� המופיעה  הצדקה  איזו 
באה לידי ביטוי בקטע.
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נגד  הברית  בעלות  של  למאבק  התגייס  היהודי  היישוב  פוליטית:  הצדקה  ה. 

מדינה  להקים  בזכותו  הכרה  בדמות  לתמורה  ראוי  והוא  הנאצית,  גרמניה 

תרם  “במלחמת העולם השנייה  מגילת העצמאות:  ובלשון  הניצחון.  לאחר 
חירות  היישוב העברי בארץ את מלוא חלקו למאבק האומות השוחרות 
ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו 

את הזכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות“.

הצדקה בינלאומית: הצהרות ומסמכים בינלאומיים רבים הכירו בלגיטימציה* של העם היהודי להקים מדינה בארץ  ו.  

ישראל, וביניהם הצהרת בלפור, כתב המנדט מטעם חבר הלאומים והחלטת האו“ם בכ“ט בנובמבר 1947. ובלשון 

מגילת העצמאות: “זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב׳ בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, 
אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין 
העם היהודי לבין ארץ ישראל ולזכות העם היהודי להקים 
קיבלה   1947 בנובמבר  ב-29  הלאומי.  ביתו  את  מחדש 
הקמת  המחייבת  החלטה  המאוחדות  האומות  עצרת 

מדינה יהודית בארץ ישראל“.

במהלך 	  העצמאות:  במגילת  מופיעה  שאינה  ההצדקה 

ניסוח המגילה עלו הצעות לשלב בה הצדקה המתבססת 

על הבטחה אלוהית: “ראה נתתי לפניכם את הארץ. בואו 
ּוְרשו את הארץ אשר נשבע ה׳ לאבותיכם לאברהם ליצחק 

וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם“. )דברים א׳ 8( 

הסבירו מדוע, לדעתכם, הוצא הפסוק מהמגילה? 	�
האם צריך היה, לדעתכם, להתירו-או להשמיטו? 	�

מה יהיה אופי המדינה שתקום על פי המגילה?

כמה וכמה משפטים במגילה מעידים על כוונתם ומחויבותם של מייסדי המדינה לשמור על אופייה וערכיה היהודיים.

“אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל“.	 

“תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל“.	 

“מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות“.	 

המונח מדינה דמוקרטית אינו מופיע במפורש בהכרזה, אבל היא קובעת כי המדינה תהיה מחויבת לערכי החירות והשוויון, 

אשר עומדים ביסודה של תפיסת הדמוקרטיה הליברלית, ומצהירה כי המדינה תפעל לממשם: “מדינת ישראל... תקיים 
שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך, תרבות...“

* לגיטימציה 

זכות קיומו של דבר, משטר, 
שלטון. ההכרה מלווה בדרך כלל 

במסמך משפטי.

שאלת חשיבה:  
"בדיון בטיוטת שרתוק, שנערך במינהלת 
תיקון,  בן-גוריון  הציע  במאי,  ב-13  העם 
והבהיר כי במקום לומר שהמדינה 'תעניק 
לומר:  יש  אזרחיה,  לכל  זכויות'  שוויון 
בן- של  בלשונו  זכויות'.  שוויון  'תקיים 

הדיון:  בפרוטוקול  שנרשמה  כפי  גוריון, 
זה  תעניק.  ולא  זכויות'  שוויון  'תקיים 

מגיע". 

ולא  זכויות'  שוויון  'תקיים  ישראל  "מדינת  טל,  )יזהר 
'תעניק'. זה מגיע", הארץ, 21.4.2007(

מה ההבדל בין שני הפעלים: "תעניק" 	�
ו"תקיים"? 

לגבי 	� בן-גוריון  של  מדבריו  ללמוד  ניתן  מה 
מהותן של זכויות האדם?
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בנוסף עוסקת המגילה בחלקה המעשי בכינונו של משטר דמוקרטי, מתוך מחויבות למנגנונים דמוקרטיים כגון קיומן של 

בחירות דמוקרטיות, יצירת חוקה והפרדת רשויות.

יש גישות שונות לגבי הדרך הראויה למימוש צביונה היהודי של המדינה ולמימוש ערכי הדמוקרטיה. אמנם קיים מתח 

בין הניסיון ליישם את ערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם לבין הניסיון לצקת תוכן ממשי לזהותה היהודית, אך רוב הציבור 

בישראל גורס כי יש אפשרות למזג באופן הולם, בדרך זו או אחרת, בין היסוד היהודי והיסודות הדמוקרטי והליברלי, בדומה 

למדינות אחרות שהן מדינות לאום דמוקרטיות.

דוגמה למתח בין המחויבות הכפולה של המדינה - לאופייה היהודי ולאופייה הדמוקרטי ליברלי - היא חירות הנישואין: 

במגילת העצמאות הובטח חופש דת ומצפון, אולם “חוק שיפוט בתי דין רבניים“ קובע כי ענייני נישואין וגירושים של יהודים 

אזרחי המדינה “יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים“ וייערכו על פי דין תורה, למרות שהדינים הדתיים אינם שוויוניים 

בין גברים לנשים. באותו אופן, גם מעמדם האישי של בני עדות אחרות, כגון נוצרים, מוסלמים ודרוזים, נקבע לפי דתם.

מתח נוסף טמון בסוגיית מעמדם של האזרחים הערבים. מגילת העצמאות מבטיחה לשמור על זכויות כגון שוויון, חופש 

“אנו  ומין:  גזע  - ללא הבדל דת,  והן הערבים  - הן היהודים  ומתייחסת לכלל האזרחים  וחופש לשון,  דת, חופש מצפון 
קוראים... לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות 

מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים“. 

ואכן, כבר במערכת הבחירות הראשונה, עוד בטרם נחתמו הסכמי שביתת הנשק, השתתפו בבחירות לאסיפה המכוננת 

העצמאות  מגילת  של  בניסוחה  חלק  לקחו  שלא  למרות  המחוקקת,  ברשות  נציגיהם  את  ובחרו  ערבים,  אזרחים  גם 

ונציגיהם אינם חתומים עליה.

אף על פי כן, ניכר לעיתים הבדל בין הרמה ההצהרתית והחוקית, שבה קיים שוויון זכויות ואין הבדל בין האזרחים, לבין 

הרמה המעשית, שביחס אליה נשמעות לעיתים טענות אודות יחס בלתי שוויוני בין אזרחיה היהודים של המדינה לבין 

אזרחיה הלא-יהודים2.

עמדה בנושא שוויון זכויות ללא-יהודים במדינת ישראל

“באנו )לארץ ישראל( לא להׂשתרר על הזולת“

ברל כצנלסון, מבכירי מנהיגי תנועת העבודה ביישוב היהודי: “לא כל אחד זכה לגדול על מבוע החיים היהודיים... 
גורלו בעולם, נאבק על צדקתו  וביחידות  נגביר אפוא בתוכנו את רצון החיים של עם קשה עורף, המכיר בייחודו 
עם אחרים ועם עצמו. יש לקרב את הנפש אל מלחמותינו הבלתי פוסקות על קיומנו הגופני והרוחני ועל ייחודנו 

ועצמאותנו בעולם. 

ההוגן  היחס  חובת  על  כלשהם  דעות  חילוקי  ידענו  לא  מעולם  אך  פוליטיים,  פתרונות  על...  דעות  חילוקי  “ידענו 
והצודק לכל הנברא בצלם, ְלבן כל עם. זה היה והנהו מיסודי היסודות, מנכסי צאן הברזל שלנו. באנו )לארץ ישראל( 
לא להׂשתרר על הזולת, כי אם להשתחרר מְׂשָררתו של הזולת עלינו, ומעולם לא נשאנו את נפשנו לכך ‘שנזכה׳ לנהוג 
באחרים כמו שאחרים נוהגים בנו... הציונות לא הייתה קמה – ולא תקום – בעולם שכופר בצדק ובמשפט ובחירות 

לכל הנברא בצלם. היא לא תתכחש לערכי אדם אלה, כי בכך היא מוציאה את גזר דינה על עצמה." 

)ברל כצנלסון, “בזכות המבוכה ובגנות הטיח“ )ב׳ בתמוז ת“ש(, כתבי ב. כצנלסון, תל אביב: מפא“י, תש“ח, כרך תשיעי(. 

הסבירו את עמדתו של ברל כצנלסון בשאלת היחס כלפי לא-יהודים. בססו תשובתכם על הקטע.	�

פירוט בנושא זה ראו, בפרק ל“ז, “אתגר החיים המשותפים בחברה הישראלית“, בחלק הרביעי.  2
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אל מי פונה המגילה ומהן מטרות הפניות? 

מנסחי המגילה פונים לגורמים שונים - כדי להודיע על הקמת המדינה 

היהודית וכדי לזכות בהכרה ובשיתוף פעולה: 

העמים 	  במשפחת  להשתלב  בבקשה   – המאוחדות  האומות  אל 

ולממש את החלטת האו“ם מכ“ט בנובמבר 1947.

 אל הערבים תושבי מדינת ישראל – בקריאה לשיתוף פעולה בהקמת	 

בכל  וייצוג  שוות  אזרח  מזכויות  שייהנו  הבטחה  תוך   המדינה, 

מוסדות המדינה. 

למען 	  פעולה  ולשיתוף  לשלום  בקריאה   - ועמיהן  ערב  מדינות  אל 

פיתוח המזרח התיכון. 

אל היהודים בתפוצות - בקריאה לעלות לארץ ולסייע בהקמת המדינה. 	 

אלו נושאים היו שנויים במחלוקת במהלך ניסוח המגילה?

לנוסח הסופי של מגילת העצמאות קדמו מספר טיוטות. דיונים נוקבים התנהלו 

בעניינים שונים שלא הייתה בהם תמימות דעים – ולבסוף הושגו הסכמות. 

על  להכריז  אין  כי  שסברו  היו  המדינה,  גבולות  את  בהכרזה  לציין  אם  בשאלה 

מלחמת  בתום  רק  ייקבעו  שהגבולות  טענו  ואחרים  גבולותיה,  ציון  ללא  מדינה 

השחרור.* 

בשאלת שם המדינה שתקום הועלו גם ההצעות “מדינת יהודה“ ו“ציון“.

את  במפורש  במגילה  לכלול  אם  התלבטות  הייתה  בו,  דנו  שכבר  אחר,  בנושא 

המילה דמוקרטיה, או להסתפק בפירוט הערכים והעקרונות הדמוקרטיים.

ועלתה סוגיה מהותית נוספת: האם לתת צביון דתי להכרזה על הקמת המדינה 

או לא. כחמישית מחברי מועצת העם הזמנית** היו דתיים, ורצו להדגיש בהכרזה 

הנציגים החילונים  מן  חלק  לעומתם,  האל.  ִאזכור  ידי  על  הדתיים  היסודות  את 

סירבו לכך וביקשו שההכרזה תבטא את היסוד הציוני החילוני בלבד. 

 הפתרון הושג באמצעות “פשרת צּור יׂשראל“: המגילה מסתיימת במשפט “מתוך

ביטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו...“. 

נשאלת השאלה: למה התכוונו מנסחי המגילה במונח “צור ישראל“?

ה׳  שם  באזכור  ראו  ומסורתיים  “דתיים  המזרחי(3:  )הפועל  ורהפטיג  זרח  ד“ר 
ועל  ה׳  כעם  ישראל  עם  של  מהותו  על  חגיגית  הצהרה  יסוד  לחוקת  במבוא 

זכותו הדתית-היסטורית לארץ ישראל כארץ המובטחת על ידי הקב“ה לעמו“.

המקור לשלושת הציטוטים: זרח ורהפטיג, חוקה לישראל דת ומדינה, ירושלים: הוצאת מסילות,   3
תשמ“ח, עמ׳ 36.

Á  עולים מעדן )תימן( ממתינים ליד המטוס שיעלה
אותם לישראל. לע"מ 1949.

מטלה:  
בחרו שתי פניות מתוך המגילה, ובדקו באמצעות פרק ב': "הרקע ההיסטורי להקמת המדינה ועקרונות היסוד 

שלה" ובעזרת מקורות מידע נוספים - מה היו התגובות על הפניות הללו?

* גבולות מדינת ישראל

גבולות המדינה לא הוכרו על 
ידי המדינות השכנות ועל ידי 

חלק ממדינות העולם גם לאחר 
שנחתמו הסכמי שביתת הנשק.

במהלך השנים השתנו הגבולות, 
בעקבות מלחמת ששת הימים 

ב-1967 ולאחר מלחמת יום 
הכיפורים ב-1973. הגבול עם 
מצרים נקבע בהסכם השלום 

שנחתם ב-1979, והגבול עם ירדן 
נקבע בהסכם השלום ב-1994.

** מועצת העם 

המנהיגות הזמנית של היישוב 
היהודי בארץ ישראל. המועצה 

הוקמה לאחר החלטת האו“ם על 
תוכנית החלוקה וכללה את חברי 

הוועד הלאומי )ה“ממשלה“ של 
היישוב היהודי בתקופת “המדינה 

שבדרך“( נציגים של הסוכנות 
היהודית וגופים ציבוריים נוספים.
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אהרן ציזלינג )מפ“ם(: “אין ִלֵּבנו נתון להגבלה דתית על המאמין ולהגבלת כל ביטוי של 
יהודים בעבר  רגשות של המוני  הביטוי המקשרת  איננו מגבילים את אפשרות  אמונה. 
ובהווה לעיקרי אמונה ודת... אנו יודעים להעריך ערכים ואמונות, אולם אל ננהיג בתוכנו 
אמונה  ובלי  שבלב  אמונה  בלי  מאמין׳  ‘אני  לבטא  מאיתנו  מישהו  על  שיטיל  מנהג, 

שבהכרה“. )ציזלינג התנגד אף להכללת המונח “צור ישראל“, מתוך חשש שיעניק למגילה 

צביון דתי(.

דוד בן-גוריון )מפא“י(: “נדמה לי שכולנו מאמינים, כל אחד על פי דרכו ולפי הבנתו... כל 
אחד מאיתנו... מאמין בצור ישראל כפי שהוא מבין את זה. אין בזה... שום פגיעה ושום 

כפייה“.

בסופו של דבר, ההכרעה להשתמש במונח “צור ישראל“ מאפיינת את מגמות הפשרה בין 

חילונים לדתיים גם בסוגיות רבות אחרות. הדתיים יכלו לראות את המונח כמתייחס לאל 

וכבעל משמעות דתית, והחילונים יכלו לראותו כמתייחס לעם ועל כן כבעל משמעות לאומית.

החותמים על המגילה
37 נציגים של קבוצות ומפלגות מכל גוני הקשת הפוליטית ביישוב היהודי חתמו 

דתיות  רשימות  נציגי  וגם  ומשמאל,  מהמרכז  מהימין,   – העצמאות  מגילת  על 

ועדתיות. למרות חילוקי הדעות ביישוב בתחומים רבים, בנושא הקמת המדינה 

הושגה הסכמה רחבה. 

Á .צילום: אלדן דוד, לע“מ

דוד בן-גוריון 

 דוד בן-גוריון )גרין(, נולד ב-1886 
ועלה לארץ ב-1906. הנהיג את 

היישוב היהודי לפני קום המדינה, 
הכריז על הקמת המדינה בה׳ 

באייר תש“ח, ועמד בראש 
ממשלת ישראל לאורך רוב 

התקופה שבין 1948 ל-1963. 
עמד שנים רבות בראש מפא“י, 

שהייתה המפלגה הגדולה 
בתקופת “המדינה שבדרך“ 

ובשנותיה הראשונות של מדינת 
ישראל.

לאחר פרישתו מראשות 
הממשלה עבר לגור בצריף 
בקיבוץ שדה-בוקר שבנגב.

בן-גוריון נפטר ב-1973.

משימה ברשת:  

היכנסו לאתר הכנסת או לאתר מהימן אחר. 

Á .ויקיפדיה העברית

כתבו ״תעודת זהות״ של שניים מהחותמים על המגילה. 	�
בדקו מדוע נעדרות החתימות של שני אישים בולטים: חיים ויצמן ומנחם בגין.	�
גלו נציג של איזו קבוצה נוספת מאזרחי ישראל אינו חתום על המגילה - ומדוע?	�
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מה הייתה חשיבות המגילה אז, וכיום? 

הכרזה פומבית על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.	 

מסמך הצהרתי מכונן.	 

הצגת הצדקות להקמת המדינה.	 

 קביעת אופייה של המדינה כיהודית ודמוקרטית, תוך הבטחה 	 
לממש את החלטת האו“ם מכ“ט בנובמבר 1947. 

הנחיית רשויות השלטון בפעולתן. 	 

השפעה על מערכת הערכים של החברה והמדינה.	 

כל זאת, למרות שמגילת העצמאות לא הוכרה כמסמך בעל תוקף משפטי מחייב.4 

מהי מדינה ומהם התנאים ההכרחיים לקיומה של מדינה? 

אוכלוסייה  על  שלטון  הכולל  חברתי,  ארגון  של  צורה  היא  מדינה 

אשר חיה בשטח מוגדר, ומספק לה צרכים כמו הגנה וביטחון, גידול 

והתפתחות, קידום התרבות וחיזוק הערכים.

לקיומה של מדינה נדרשים:
אוכלוסייה. אוכלוסיית המדינה צריכה להיות בעיקרה קבועה. אלה הם אזרחי 	 

המדינה.* בנוסף, מתגוררים במדינה תושבים שאינם אזרחים, אך קיבלו זכות 

להתגורר בה - חלקם במעמד של תושבים קבועים וחלקם במעמד תושבים 

ארעיים. כל מדינה קובעת כללי התאזרחות, ומאפשרת למי שאינם אזרחיה 

להתגורר בה לתקופות זמן קצובות או לאורך זמן. 

בין האזרחים לבין התושבים יש הבדלים בזכויות. לדוגמה, הזכות להשתתף   

בבחירות למוסד המחוקק ניתנת רק לאזרחים ולא לתושבים. 

ישנן מדינות מרובות אוכלוסין, כמו סין והודו, ויש מדינות דלילות אוכלוסייה,   

כמו איסלנד. 

טריטוריה. שטחה של המדינה הינו מוגדר ומובחן בגבולות משטחן של מדינות 	 

אחרות. בנוסף לשטח יבשתי ולתחום אווירי מעליו, הוא עשוי לכלול גם אגמים 

וימות פנימיות ושטח ימי )“מים טריטוריאליים“(. 

שטחה של המדינה אינו תמיד רצוף. יוון, כדוגמה, כוללת מספר רב של איים,   

רצוף,  אינו  הברית  ארצות  של  שטחה  גם  מאיים.  מורכבת  כולה  ואינדונזיה 

מדינות  וישנן  זעירות  מדינות  ישנן  המרוחקים.  הוואי  ואיי  אלסקה  את  וכולל 

גדולות. 

גבולותיהן של מדינות נקבעים בדרכים שונות, ובהן הסכמים מדיניים, כיבוש   

צבאי והיפרדות של מדינות.

מעמדה המשפטי של מגילת העצמאות יידון בפרק כ“ד, “היסודות החוקתיים של מדינת ישראל“,   4
בחלק השלישי.

משימה ברשת:  

עצמאותה  על  הכריזה  סודן  דרום 

כמדינה  לאו“ם  והתקבלה  ב-9.7.2011 

עצמאית. 

סודן, �� דרום  על  מידע  באינטרנט  חפשו 
והסבירו: מדוע ביקשו אזרחיה להתפצל 

מסודן ולהקים מדינה נפרדת?

שאלת חשיבה:  
מה הקשר בין המילה דין למילה מדינה?	�

* אזרחות

מעמד משפטי, המסדיר את 
היחסים בין האדם לבין המדינה 

שבה הוא חי, ומגדיר את 
האזרחים כשותפים במדינה. 

זאת, בניגוד למונרכיה 
אבסולוטית, שהייתה נהוגה 

בעבר, בה היה האדם נתין של 
המלך והמעמדות היו בלתי 

שוויוניים. 
שותפות האזרח נושאת עימה 

זכויות וחובות - של האזרח 
כלפי המדינה ושל המדינה כלפי 

האזרח. עם הזכויות והחובות 
הללו נמנים, בין השאר, חובתה 
של המדינה להגן על אזרחיה. 

האזרחים מחויבים להיות 
נאמנים למדינה, לשלם מיסים 
ולעיתים לבצע שירות צבאי או 

שירות לאומי.
)אמנון רובינשטיין וברק מדינה,   

המשפט החוקתי של מדינת ישראל, 
כרך ב׳: רשויות השלטון ואזרחות, 

ירושלים ותל אביב: “שוקן“, מהדורה 
שישית, תשס“א, 2005, עמ׳ 1072(.
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שלטון. גוף המנהל את ענייני המדינה כלפי פנים וכלפי חוץ, ונמצאת בידיו הסמכות להטיל את מרותו על האוכלוסייה 	 

ועל שטחה של המדינה. לרשות השלטון עומדים כוחות אכיפה, בדמות משטרה וצבא, וכן סמכויות של חקיקה, ביצוע 

ושיפוט, המאפשרים לו לנהל את המדינה. השלטון אוחז בידיו גם מונופול על הפעלת הכוח במדינה. 

מקור הסמכות השלטונית תלוי בסוג המשטר המתקיים במדינה. בעבר מקור הסמכות היה דתי, מסורתי )סמכות   

האל“  ]“חסד  )כריזמה  כריזמטי  או  לבן(  מאב  של המנהיג חלק משושלת שולטת, העוברת  היותו  הנובעת מתוקף 

ביוונית[: תכונות שאדם ניחן בהם ונתפסות כ“מתת אל“, וגורמות לאנשים להאמין במנהיגותו וללכת אחריו(.5 במדינה 

הדמוקרטית מקור הסמכות השלטונית הוא ציבור האזרחים. 

ריבונות. היכולת של שלטון לנהל את ענייני הפנים והחוץ ללא התערבות כופה של גורמים חיצוניים.	 

הכרה בינלאומית. הכרה במדינה, מצד מדינות אחרות, כמדינה 	 

דיפלומטיים,  קשרים  בקשירת  ביטוי  לידי  באה  ההכרה  ריבונית. 

כלכליים ותרבותיים. יש שתי גישות ביחס למידת נחיצותה: גישה 

אחת טוענת שזהו תנאי הכרחי לקיום מדינה וגישה שנייה טוענת 

שהכרה בינלאומית אינה הכרחית.

כך או כך, לעיתים רק חלק ממדינות העולם מכירות ִבמדינה מסוימת. 

מדינת ישראל, למשל, לא הוכרה על ידי מדינות רבות לאחר שקמה. 

טייוואן, בניגוד לרוב מדינות העולם, לא התקבלה לחברּות באו“ם. 

נים של מדינה מודרנית י המאפי
צמיחתה  ה-18.  במאה  וראשיתה  הביניים  בימי  נטועים  יחסית,  חדשה  תופעה  שהיא  המודרנית,  המדינה  של  שורשיה 

הייתה תוצאה של מספר תהליכים היסטוריים, ובהם הכפפת הסמכות הדתית לסמכות המדינית-חילונית באזורים שונים 

באירופה, לאחר מאות שנים שבהן התקיים מתח מתמיד בין הסמכויות. 

מאפייניה המרכזיים של המדינה המודרנית הם: 

הפרדה בין המדינה למנהיג, המאפשרת חילופי מנהיגים; 	 

מנגנון מינהלי )ביורוקרטי( מקצועי, רחב היקף, המעניק לאוכלוסייה שירותים בתחומים שונים; 	 

מעורבות בנושאים שבעבר לא היו בתחום עיסוקה של המדינה, דוגמת חינוך, בריאות, רווחה וכלכלה.	 

לימים הביאו המאפיינים הללו לצמיחתה של מדינת הלאום המודרנית.

מבוסס על מכס ובר: “הטיפוסים של סמכות ותיאום מחייב“, מדינה וחברה, סוגיות בסוציולוגיה פוליטית, בעריכת ש.נ. איזנשטדט, ע׳ גוטמן וי׳   5
עצמון, ת“א: עם עובד, 1976

משימה ברשת:  

הטורקית,  קפריסין  על  מידע  חפשו 

קוסובו, סהרה המערבית ואבחזיה.

מוגדרת 	� להיות  יכולה  ישות  האם 
כמדינה אף ללא הכרה בינלאומית?

להכרה 	� חשיבות  יש  לדעתכם  האם 
בינלאומית? נמקו
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סיכום  

מגילת העצמאות היא מסמך מכונן, הקובע את אופייה של ישראל כמדינת הלאום היהודי וכמדינה דמוקרטית. היא כוללת 

הכרזה על הקמה של מדינה, ובהמשך לכך למדנו מהם המרכיבים בהגדרת מדינה. 

על החיבור בין עם למדינה נלמד בפרק ג׳: “ לאומיות ומדינות לאום“.

תרגול  

 ,181 החלטת האו“ם והכרזת העצמאות: עיינו בהכרזת העצמאות ובתוכנית החלוקה של האו“ם מ-1947 )החלטה    .1

בפרק ב׳: “הרקע ההיסטורי להקמת מדינת ישראל ועקרונות היסוד שלה“(.

בחרו שלושה תבחינים )קריטריונים( להשוואה, והציגו את הדומה ואת השונה בין המסמכים לגבי כל קריטריון. א. 

הציגו את מסקנותיכם מתוך ההשוואה. )על מיומנות ההשוואה ראו בפרק ג׳: “לאומיות ומדינות לאום“, עמ' 43(. ב.  

מדינה יהודית ודמוקרטית: הסבירו על מה מבוססת הקריאה לשלום לעם הערבי לפי כותב הקטע הבא:   .2

“יׂשראל, ַעם השלום, לא רצה ולא ירצה לעולמים להיבנות מחורבנותם של אחרים. לא בַחִיל ולא בכוח אנו שבים   
לעיר השלום  אנו שבים  ה׳, עושה שלום במרומיו,  ברוח  בכוח החרב המַשֶּכֶלת, אבל  אל ארצנו, שָגלינו ממנה 

שממנה יפיצו קרני אורה ִלשלום העולם כולו. 

“ִשְמעּו עמים כולם את ברכתנו שלום, וָהשיבו לנו יד שלום אמת, למען תתברכו בברכת שלום“. )הרב ב“צ מאיר   
חי עוזיאל, ספר מכמני עוזיאל: מאמרים כלליים, מכתבים ציבוריים ולאומיים, נאומים יסודיים, לתחיית ישראל 

ובניין ארצו, א׳, 1919(. )הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל היה הרב הספרדי הראשי הראשון של מדינת ישראל(.

נסחו הצעה למגילת עצמאות חדשה למדינת ישראל. מה הייתם מוסיפים למגילת העצמאות המקורית, גורעים ממנה    .3

או משנים בה. נמקו.

הציגו מהם התנאים לקיומה של מדינה המופיעים במגילה.    .4
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תרשים המגילה

יהודית
“הקמת מדינה יהודית“...

“מדינת ישראל תהא פתוחה 
לעלייה יהודית“... 

דמוקרטית
“תשקוד על פיתוח הארץ 

לטובת כל תושביה...
 תבטיח שוויון זכויות“...

 אל יהודי
התפוצות

אל הערבים 
החיים בארץ

לאו“םלמדינות ערב

זכות טבעית
"זוהי זכותו 

 הטבעית של 
העם היהודי"...

הצדקה 
היסטורית

“בארץ ישראל 
קם העם 
היהודי“...

פעילות ציונית
“הקימו יישוב 

גדל“...

זכות להימנע 
מרדיפות
“השואה 

שנתחוללה“...

הכרה 
בינלאומית

“זכות זו הוכרה 
בהצהרת 
בלפור“...

הצדקה פוליטית
“במלחמת 

העולם השנייה 
תרם היישוב 

העברי בארץ“...

 חלק מעשי 
 שם המדינה 

 מוסדות נבחרים
חוקה

"אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל"

אופייה של המדינה

פניות

ההצדקות להקמת מדינה יהודית

חתימות
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פרק ב׳: 

 הרקע ההיסטורי להקמת 
מדינת ישראל ועקרונות היסוד שלה

אלפי שנים של ציפייה

ִלִּבי ְבִמְזָרח

ִלִּבי ְבמזרח ואנוכי בסוף מערב -
איך אטֲעמה את אשר אֹוכל ואיך ֶיֱעָרב? 

איכה אשלם ְנָדַרי ֶוֱאָסַרי, בעוד 
ציון בחבל ֱאדֹום ואני בכבל ֲעָרב? 

ֵיַקל בעיַני עזֹוב כל טּוב ספרד, 
כמו ֵיַקר בעיַני ראֹות עפרות דביר ֶנֱחָרב.

 )ר׳ יהודה הלוי )1141-1075(, מגדולי המשוררים וההוגים 
של יהדות ספרד בימי הביניים( 

בכל הדורות פנו יהודים לארץ ישראל בתפילת “וֶתֱחֶזיָנה עינינו בשּובָך לציון ברחמים“.
בחתונה יהודית מקובל מנהג עתיק, שלפיו החתן שובר כוס ואומר: “אם ֶאְשָּכֵחך ירושלים, תְשּכח ימיני. תדבק לשוני 

לִחִּכי אם לא ֶאְזְּכֵרִכי, אם לא אעלה את ירושַלם על ראש שמחתי“ )תהלים קל“ז, ה׳-ו׳(.

שאלה:   
מה ניתן ללמוד מהשיר, מהקטע, מהתפילה ומהמנהג?	�

דוד בן גוריון ,“ישראל בעמים“, כוכבים ועפר: מאמרים מתוך שנתון הממשלה בהוצאת מרכז ההסברה. עורך: יצחק נבון, רמת גן, מסדה, 1976,   1
עמ׳ 66.

חזון שיבת ציון

 “חזון שיבת ציון חי בקרב כל קיבוצי היהדות המפוזרת, 
ומזמן לזמן נדלק ניצוץ משיחי ונעשו ניסיונות לבצע החזון, 

לעתים בדרך הטבע, על ידי עליה לארץ ובנין ישובים, 
לעתים שלא בדרך הטבע, בכוח הנס והאמונה המיסטית 

... אלמלא נשא העם היהודי בכל נדודיו חזון התקומה 
וקיים בלבו ובנפשו הקשר עם ארץ מכורתו, על אף הניתוק 

הפיסי, לא בא הדבר היחיד במינו שבא בימינו.“ 
)דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל(1
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הנוכחות המתמדת בארץ
גם  כל השנים,  ולאורך  שני. מאז  ובית  בית ראשון  בימי  לפני אלפי שנים,  עוד  ישראל  יהודית התקיימה בארץ  ריבונות 

בתקופות הגלות, חיו יהודים בארץ ישראל, ומעולם היא לא ננטשה. 

היהודים שגורשו והוגלו שמרו במשך כל הדורות על זיקה לארץ – בתפילה ובמנהגים. מעת לעת היו גם עליות קטנות ולא 

רצופות: של מאות רבנים ומנהיגים יהודים מאנגליה ומצרפת במאה ה-13 )עליית “בעלי התוספות“(, של מגורשי ספרד, 

כגון הרדב“ז )ר׳ דוד בן זמרא( ור׳ יוסף קארו, שהגיעו במאה ה-16, בעיקר לגליל; של ר׳ יהודה החסיד, שעלה לירושלים 

בראש מאות משפחות יהודיות מפולין בשנת 1700; של ר׳ חיים בן עטר, שעלה לארץ ממרוקו במאה ה-18.

מחלום למדינה

אירועים  ריק:  בחלל  קמה  לא  היא  אך   ,1948 בשנת  נוסדה  ישראל  מדינת 

שהתחוללו בארץ ישראל ומחוצה לה הכשירו את הקרקע להקמתה של המדינה.

במאה ה-19, לפחות עד תחילתן של העליות הציוניות ב-1882, שררו לרוב יחסים 

תקינים בין המוסלמים, הנוצרים והיהודים שחיו בארץ ישראל. עם תום מלחמת 

העולם הראשונה, ב-1918, היו בארץ כ-700 אלף תושבים, מהם כ-10% יהודים, 

כ-10% נוצרים וכ-80% מוסלמים.

מסגרות  והקים  ישראל  בארץ  היהודי  היישוב  התפתח  ה-20  המאה  במהלך 

בזירה  שינויים  חלו  בזמן  בו  והתיישבותיות.  כלכליות  צבאיות,  פוליטיות, 

הבינלאומית ובמדיניות של בריטניה, שמשלה בארץ. כוחם של התנועה הציונית 

והיישוב היהודי, בצירוף הלגיטימציה הבינלאומית שקיבלו, חברו יחד לאפשר את 
הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.2

בריטים, יהודים וערבים נפגשים בארץ ישראל
המדיניות הבריטית במזרח התיכון ופעילות היהודים והערבים בארץ - 

מהצהרת בלפור ועד תום מלחמת העולם השנייה )1945-1917(

הצהרת בלפור ותחילת המנדט הבריטי א. 

התקופה  בשלהי  הונחו  ישראל  בארץ  היהודי  הלאומי  הבית  להקמת  היסודות 

מדינת  של  הקמתה  את  לתאר  אין  אך  היהודיות,  העליות  ידי  על  העות׳מאנית 

ישראל ללא הקשר המיוחד בין התנועה הציונית לבריטניה – קשר שקיבל ביטוי 

מובהק ב“הצהרת בלפור“* ובהחלטת חבר הלאומים להעניק לבריטניה מנדט** 

על ארץ ישראל. 

יחסה  את  ביטאה  בלפור  הצהרת  פרו-ציוניים:  סעיפים  כללו  המסמכים  שני 

החיובי של בריטניה להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, והחלטת חבר 

הלאומים הטילה על בריטניה את האחריות למימושה של הצהרת בלפור, אשר 

נכללה כלשונה בכתב המנדט. 

הקמת התנועה הציונית והתהליכים שהובילו להקמת המדינה נלמדים בפירוט בלימודי ההיסטוריה.  2

* הצהרת בלפור

מכתב ששלח ב-1917 שר 
החוץ הבריטי בלפור אל הלורד 

רוטשילד, כדי שיעביר אותו 
להסתדרות הציונית. 

במכתב נאמר, בין השאר: 
“ממשלת הוד מלכותו מביטה 

בעין יפה על ייסודו של בית 
לאומי לעם היהודי בארץ 

ישראל... בתנאי ברור, שלא 
ייעשה דבר העלול לפגוע 

בזכויות האזרחיות והדתיות של 
עדות לא יהודיות בארץ ישראל“.

** כתב המנדט 

ייפוי כוח לשלוט בארץ ישראל, 
שבריטניה קיבלה ב-1922 

מחבר הלאומים, כחלק משיטה 
שהייתה נהוגה לאחר מלחמת 
העולם ה-1, כדי להגשים את 
ההבטחה של הצהרת בלפור 

להקמת הבית הלאומי של העם 
היהודי, תוך הכרה בסוכנות 
היהודית כמוסד המייצג של 

היהודים והבטחת זכויות שוות 
לכל תושבי הארץ.
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Palestine( את שני עברי  )בנוסח האנגלי:  ישראל“  “ארץ  ניתנה הצהרת בלפור כלל המונח הגיאוגרפי  בימים שבהם 

הירדן, לרבות השטח שבו נמצאת היום ממלכת ירדן. עקב כך, גם המנדט שניתן לבריטניה כלל הן את הגדה המערבית 

של נהר הירדן והן את הגדה המזרחית שלו. ואולם, כבר ב-1921 העבירה ממשלת בריטניה את השליטה בפועל בעבר 

הירדן המזרחי לידי הֶאמיר עבדאללה )מלך ירדן בשנים 1951-1948(, בין היתר, כ“פרס“ על תמיכתו בבריטניה במלחמת 

העולם הראשונה )ראו מפה(.

 

קיוותה שבריטניה תשמר  והיא  ופיתוח כלכלי של הארץ,  יהודית  עלייה, התיישבות  היו  מטרותיה של התנועה הציונית 

את גישתה האוהדת ותסייע בהגשמת המטרות הללו. אלא שיחסה של בריטניה לתנועה הציונית השתנה לרעה בשנות 

ה-30 וה-40 של המאה ה-20, בין היתר לאור השינויים בנסיבות הבינלאומיות והאזוריות: עליית היטלר לשלטון בגרמניה 

ב-1933, ורצונה של בריטניה לזכות בתמיכה של התנועות הלאומיות הערביות במזרח התיכון. תנועות אלו הפעילו על 

בריטניה וצרפת לחצים להימנע מעימות עימן ולקבל עצמאות.

מגמות לאומיות בקרב הערבים ב.  

הלאומית  מהתנועה  כחלק  צמח  שלה  הכלל-ערבי  הממד  ערבית-פלסטינית.  לאומית  תנועה  להתפתח  החלה  בארץ 

הערבית במזרח התיכון כולו, שהתייחס לכלל דוברי הערבית השותפים לתרבות הערבית. הממד הפלסטיני, המקומי, 

צמח על רקע העניין שגילו בארץ מעצמות אירופה, והוא התחזק עם תחילת המאבק הערבי מול התנועה הציונית.

והערבים תושבי  ו“כיבוש העבודה“,  “כיבוש האדמה“  היעדים של  ב-1904, הדגישו את  אנשי העלייה השנייה, שהחלה 

1908 החל לצאת לאור בחיפה העיתון “אל-כרמל“, שקרא למאבק  הארץ החלו לראות בעלייה היהודית איום. בשנת 

בעלייה היהודית, וביטא את ראשיתה של הזהות הפלסטינית הנפרדת. מכאן ואילך התפתחה בהדרגה התודעה הלאומית 

הערבית-פלסטינית, המשולבת עד היום בזהות הערבית הכלל-אזורית. 

Á קרטוגרפית: דליה אגוזי מאתר מט“ח

ושינויי  ההתחייבות  היהודי:  הלאומי  והבית  בריטניה 
הגבול, 1923-1917

שניתן  ישראל,  ארץ  על  הבריטי  המנדט   : לבן 	
לבריטניה בוועידת סן-רמו ב-1920 כאזור להקמת 

בית לאומי יהודי

שהופרד  הבריטי,  המנדט  מאזור  חלק  צהוב:  	
לֶאמיר  וניתן  היהודי  הלאומי  מהבית  ב-1921 
מיד  והוכרז  הירדן,  עבר  כונה  האזור  עבדאללה. 

כאזור סגור להתיישבות יהודית

ירוק: שטח שנמסר על ידי בריטניה למנדט הצרפתי  	
על סוריה ב-1923

:--- הגבול )בקירוב( של האזור שבו קיוו היהודים לכונן 
את ביתם הלאומי לאור הצהרת בלפור
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הארץ  תושבי  של  חששותיהם  את  יותר  עוד  החריף  בלפור  הצהרת  פרסום 

הערבים, שראו בהקמת הבית הלאומי היהודי איום על מעמדם בארץ. בשנים 

1918–1920 קמו בערים אחדות “אגודות מוסלמיות-נוצריות“. הן ערכו הפגנות 

בלפור.  הצהרת  על  במחאה  עצומות  הבריטים  הצבאיים  למושלים  והגישו 

הדרומית“,  “סוריה  רעיון  מצדדי  בין  ויכוח  במקביל  התעורר  האגודות  בתוך 

בייחודיות  התומכים  לבין  מסוריה,  חלק  ישראל  בארץ  לראות  שביקשו 

הערבית-פלסטינית. 

בן בריתם של הבריטים,  פייסל,  נפל לאחר שהמלך  “סוריה הדרומית“  רעיון 

בריטית  בחסות  למלך  שם  והוכתר  לעירק,  מסוריה  הצרפתים  ידי  על  גורש 

התומכים  של  ידם  הירדן(.  בעבר  תקופה  באותה  התבסס  עבדאללה  )אחיו 

בזהות  התמקדות  החלה  ואילך  ומכאן  גברה,  ערבית-פלסטינית*  בלאומיות 

בארץ  שחוברו  בערבית  לימוד  בספרי  משתקפת  היא  הערבית-פלסטינית. 

פרסמו  טוַטח,  וח׳ליל  אל-ַּבְרגּותי  ַצאֶלח  עוַמר  מחנכים,  תקופה.שני  באותה 

את  לתעד  “בבואנו  בהקדמה:  כתבו  הם  פלסטין“.  “תולדות  את  ב-1926 
ההיסטוריה של פלסטין, אנו ממלאים חובה המוטלת על כל אדם ללמוד את 

ההיסטוריה של ארצו ושל אומתו“. עם זאת היו ערבים בארץ ישראל אשר ראו 

עצמם חלק מעמי האזור ולא עם ניפרד גם בשנות החמישים של המאה ה-20.

שכונו  ארציות,  ועידות  של  שורה  קיימו  המוסלמיות-נוצריות“  “האגודות 

מוסא  בראשות  ערבי-פלסטיני“  פועל  “ועד  ובחרו  הפלסטיניות“,  “הוועידות 

כאֶזם אל-חוסייני, ראש עיריית ירושלים בשנים 1918–1920. 

1920 ערכו ערבים המזוהים עם המאבק הפלסטיני פרעות ביישוב  באפריל 

היהודי בירושלים, ובמאי 1921 הותקף היישוב היהודי ביפו. בעקבות המהומות 

למשפחה  בן  העיר  לראש  במקומו  ומינו  אל-חוסייני,  את  הבריטים  פיטרו 

את  בחומרה  ראו  אל-חוסייני  משפחת  בני  אל-ַנַשאשיּבי.  ַראֶגּב  מתחרה, 

הסכמתו להתמנות לתפקיד על חשבון בן משפחתם, ופרץ סכסוך קשה בין 

שתי המשפחות שהנהיגו בתקופת המנדט הבריטי את הערבים הפלסטינים 

בארץ. 

מועצה מוסלמית עליונה, שנועדה לטפל במקומות  ב-1922 הקימו הבריטים 

)הֶהְקֵדש(  ה“וואקף“  ובנכסי  בירושלים,  המסגדים  כמו  לאיסלאם,  הקדושים 

והיה  המועצה,  לראש  מונה  אל-חוסייני  אמין  חאג׳  הארץ.  ברחבי  המוסלמי 

למנהיג המוביל בציבור הערבי-פלסטיני. מעמדו התחזק עוד יותר לאחר מותו 

שהנהיג.  הפועל“  “הוועד  והתפרקות  ב-1934,  אל-חוסייני,  כאזם  מוסא  של 

את  הקימה  אל-חוסייני  משפחת  מפלגות:  שתי  הוקמו  גם  תקופה  באותה 

ההגנה  “מפלגת  את  נשאשיבי  ומשפחת  הפלסטינית“,  הערבית  “המפלגה 

הלאומית“. לא היה הבדל ניכר בין שתי המפלגות, אך עמדתם של הנשאשיבים 

הייתה מתונה יותר, והם נטו לעיתים לשתף פעולה עם הממשל הבריטי ואף 

עם התנועה הציונית. 

* ָּפֶלׂשתינה והָפָלסטינים 

מקור השם “ָּפֶלׂשתינה“ )בערבית 
“פָלָסטין“( הוא בכתבי ההיסטוריון 

היווני הרודוטוס מהמאה ה-5 
לפנה“ס. הרודוטוס נטל את השם 

מהעם הְּפִלשתי הקדום, שישב 
במישור החוף ונזכר בתנ“ך. 

בשנת 135 לספירה שינו הרומאים 
את שמה של הארץ מ“יהודה“ 

ל“ָּפֶלׂשתינה“, בעקבות ניצחונם על 
היהודים במרד בר כוכבא ורצונם 
לטשטש את הקשר של היהודים 

לארץ.
במאות השנים הבאות, כאשר רוב 

תושבי הארץ היו לנוצרים, הפך 
השם “פלשתינה“ למקובל בכנסיות 

הנוצריות )לצד “ארץ הקודש“ והשם 
התנ“כי “ארץ ישראל“( – וכך זה 

נמשך עד היום. 
לאחר הכיבוש הערבי-מוסלמי, 

במאה ה-7, נקרא החלק המרכזי 
של הארץ “ג׳ונד ָפָלסטין“ )מחוז 
פלסטין(, והשם “פלסטין“ הפך 

למקובל בשפה הערבית )בקוראן 
נזכרת הארץ בשם “הארץ 

הקדושה“(. 
כאשר העות׳מאנים שלטו באזור 

הם לא השתמשו בשם “פלסטין“, 
לא מנו את ארץ ישראל כמחוז 

עצמאי, ופיצלו אותה בין מחוזות 
דמשק וביירות. השם “פלסטין“ 

המשיך לתאר חבל ארץ גיאוגרפי, 
ונותר בשימוש בכנסיות הנוצריות 

בארץ. 
עם הקמת ממשל אזרחי בריטי 
בארץ, ב-1920, קבעו הבריטים 

 Palestine כי שם הארץ יהיה
באנגלית, “ָּפֶלׂשתינה )א“י(“ בעברית 

ו“ָפָלסטין“ בערבית. מאז, השם 
“פלסטין“ מוסיף להיות מקובל 

בערבית.



ל  א ר ש י ב ם  י ח ר ז א ת  ו י ה ל   // 2 8

מפלגה חשובה נוספת שקמה באותה תקופה הייתה מפלגת “העצמאות“ )ַאְסִתְקַלאל(. בניגוד לשתי האחרות, מפלגת 

“העצמאות“ הוקמה בידי צעירים משכילים על בסיס אידיאולוגי ולא משפחתי. הם דגלו בַּפאן - ערביות, כלומר איחוד עם 

ארצות ערב השכנות. 

עלייתו של חאג׳ אמין אל-חוסייני הכניסה לפוליטיקה הערבית-פלסטינית ולסכסוך היהודי-ערבי ממד דתי, שקיים עד 

היום לצד הממד הפוליטי-טריטוריאלי של המאבק על הארץ. הדבר בא לידי ביטוי במאורעות תרפ“ט )1929(, בהם נרצחו 

133 יהודים, רובם בירושלים ובחברון, וננטשו מספר קהילות ויישובים יהודיים. המאורעות פרצו בעקבות סכסוך על זכויות 

תפילה של יהודים ליד הכותל המערבי, ונחשבים בעיני רבים לקו פרשת המים או “שנת האפס“ בסכסוך היהודי-ערבי 

בארץ. הרעה חלה ביחסים בין העמים, והם מעולם לא שבו להיות כפי שהיו.

המרד הערבי ו“ועדת פיל“  ג.  

המאורעות האנטי-יהודיים ב-1929 הביאו דווקא למפנה אנטי-ציוני מצד ממשלת 

ביטא  הלבן“  “הספר  ב-1930.  הלבן“*  “הספר  בפרסום  השתקף  והוא  בריטניה, 

נסיגה מההתחייבות כלפי הבית הלאומי היהודי, בדמות קיצוצים במכסת העלייה 

ופגיעה בהתיישבות היהודית. ואולם, תחת לחץ יהודי גובר נאלצו הבריטים לבטל 

היהודים  מספר  עלה  ה-30  שנות  אמצע  לקראת  המגבילים.  הצעדים  מן  חלק 

בארץ ל-400,000, בזכות גלי עלייה, והם התגברו עקב התחזקות האנטישמיות 

באירופה ועליית הנאצים לשלטון. הערבים חששו שהם עומדים לאבד את הרוב 

בארץ, והגיבו בחרם מסחרי על היהודים, בהפגנות גדולות ובשביתות. מיליציות 

חמושות החלו לפעול נגד יהודים ובריטים, ובלטה ביניהן המיליציה של השייח׳ עז 

א-דין אל קסאם מחיפה.

עד  הפכה  והיא  הארץ,  ברחבי  כללית  בשביתה  הערבים  פתחו   1936 באפריל 

והיהודים.  נגד הבריטים  גרילה  ולראשיתה של מלחמת  מזוינת  מהרה למרידה 

חאג׳ אמין אל-חוסייני, הוכר על ידי  “ועד ערבי עליון“ שהוקם בראשות המופתי, 

הבריטים וייצג את כל הסיעות הערביות.

הוסמכה  הוועדה  פיל“.  “ועדת   - מלכותית  חקירה  ועדת  ב-1936  להקים  הבריטית  הממשלה  את  הניע  הערבי  המרד 

1937, וכללו הכרה בזכותם  לבדוק את הגורמים למרד ולהמליץ על פתרונות לתיקון המצב. המלצותיה פורסמו ביולי 

של היהודים והערבים לעצמאות בארץ ישראל. אבל הוועדה קבעה גם שאין תוחלת לעצמאות משותפת יהודית-ערבית 

במדינה אחת. חבריה הציעו לחלק את הארץ בין מדינה יהודית, שתשתרע על כ-17 אחוז בלבד משטחה של ארץ ישראל 

המערבית, ובכללם הגליל, עמק יזרעאל ושפלת החוף, לבין מדינה ערבית, שתתאחד עם עבר הירדן ותכלול את רוב 

השטח של ארץ ישראל המערבית. אזור שלישי, שיכלול לפי ההצעה את ירושלים בית לחם ו“מסדרון“ ש“ֵירד“ דרך לוד 

ושדה התעופה ליפו, יישאר תחת חסות בריטית. וכן ערים מעורבות כמו חיפה וטבריה לפרק זמן מוגבל.

ההנהגה הערבית דחתה את המלצות ועדת פיל. הם חידשו את המרד ב-1937, והוא נעשה אלים יותר. הבריטים הוציאו 

בתגובה את הוועד הערבי העליון מחוץ לחוק, וחבריו נאסרו והוגלו מן הארץ, למעט המופתי שנמלט ללבנון. המרד דוכא 

החל בסתיו 1938 בכוח רב, וב-1939 דעך סופית. תוצאותיו היו קשות ביותר מבחינת הערבים: נזקים קשים נגרמו לרכוש 

ואלפים נהרגו, רובם בקרבות מול הבריטים. אלפי אנשים נאסרו, וההנהגה הערבית פוזרה.

* ספר לבן

כריכה לבנה ובתוכה דו“חות 
של ועדות ממשלתיות בריטיות, 

שחקרו את המצב בארץ ישראל 
בתקופת המנדט, או תעודות 

רשמיות של ממשלת בריטניה, 
אשר קבעו את מדיניותה בנוגע 

לארץ ישראל. 
שלושה ספרים לבנים ,שפורסמו, 

הטילו מגבלות וגזירות על 
היישוב היהודי, על העלייה לארץ 

ועל רכישת קרקעות.
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לגבי הדעות  נחלקו  היהודי  ובציבור  הציונית  ההנהגה   בקרב 

הקבלה של תכנית פיל. דוד בן-גוריון, שהיה אז יושב ראש הנהלת 

הסוכנות והנהיג את היישוב היהודי, תמך בתוכנית שהציעה ועדת 

פיל, חרף חסרונותיה הגדולים, משום שראה בה סיכוי להקמת 

מדינה יהודית. הקונגרס הציוני ה-20 הסכים עקרונית לחלוקה, 

בהנחה שיצליח לשנות את תוכנה ולשפר את תנאיה. 

המלצות  את   1938 בנובמבר  דחתה  בריטניה  שממשלת  אלא 

הוועדה שהיא עצמה מינתה, ופרסמה ב-1939 את “הספר הלבן 

היהודית  וההתיישבות  העלייה  את  הגביל  הוא  מקדונלד“.  של 

למינימום, ותמך בהקמת מדינה עצמאית בארץ ישראל לערבים 

וליהודים גם יחד. כלומר, מדינה דו-לאומית תוקם תוך 10 שנים. 

אך  לרעיון,  התנגדו   - הערבית  וגם  היהודית   - ההנהגות  שתי 

בריטניה החלה בהגשמת התוכנית. 

כאשר  אירופה,  על  השתלטה  שהאנטישמיות  ימים  באותם 

לארץ  זקוקים  והיו  הנאצי  מהצורר  להימלט  ביקשו  יהודים 

מקלט–דווקא אז ננעלו שערי הארץ בפני עלייה יהודית. 

היישוב היהודי ממשיך בהקמת מוסדות  ד. 
המדינה שבדרך  

התנועה  קראה  החלוקה  תוכנית  מכישלון  האכזבה  רקע  על 

הציונית ב“תוכנית בילטמור“* לדחות את “הספר הלבן“ ולהקים 

בארץ קהילייה יהודית עצמאית במקום משטר המנדט הבריטי. 

היישוב היהודי המשיך במקביל במאמצי ההעפלה וההתיישבות. 

כל  במהלך  התקיים  הלבן“,  “הספר  פרסום  על  הזעם  למרות 

והבריטים  הנאצים,  נגד  בלחימה  פעולה  שיתוף  תקופה  אותה 

סייעו בחיזוק כוח ההגנה היהודי בארץ. 

“המדינה שבדרך“ החלה לקרום עור וגידים: הוקמו מפלגות פוליטיות, 

פוליטית  הנהגה  נבחרו  המדינה;  קום  לאחר  להתקיים  ימשיכו  שרובן 

התעצמות  חלה  הציבור;  רוב  על  מקובלים  שהיו  שלטון,  ומוסדות 

לכ-600  גדל  בארץ  היהודים  מספר  ובהתיישבות;  בכלכלה  בביטחון, 

אלף איש בסוף 1945.

כוחו הצבאי של היישוב היהודי התרכז ברובו בארגון “ההגנה“, שנוסד 

אצ“ל  כבר ב-1920. במקביל להגנה פעלו עתה שני ארגונים נוספים: 

)“ארגון צבאי לאומי“(, שהוקם ב-1931, ולח“י )“לוחמי חירות ישראל“(, 

נגד  של בעלות הברית  – שנטלו חלק במאמץ המלחמתי  ומרחבי העולם  מישראל   – יהודים  רבבות  ב-1940.  שהוקם 

גרמניה הנאצית, העניקו ניסיון יקר ערך לצבא שבדרך, ומאוחר יותר גם לצה“ל. 

גם התשתית הכלכלית של היישוב היהודי התרחבה עם העליות, והוא נהנה משגשוג חסר תקדים, שהומרץ על ידי צורכי 

הצבא הבריטי במלחמת העולם. 

כל אלה יצרו תשתית להקמת מדינה. 

Á קרטוגרפית: דליה אגוזי מאתר מטח

תוכנית החלוקה של ועדת פיל, יולי 1937

בפני  נחסמה  הירדן  )עבר  הערבית  המדינה  ירוק: 
התיישבות יהודית עוד קודם לכן(

בז׳: האזור שיישאר בחסות בריטית
סגול: המדינה היהודית

:--- גבולות המנדט על ארץ ישראל

קרטוגרפית: דליה אגוזי מאתר מטח

* תוכנית בילטמור

תוכנית מדינית של ההסתדרות הציונית, 
שהתקבלה בכינוס חירום במלון “בילטמור“ 

בניו-יורק במאי 1942. 
הייתה זו הפעם הראשונה שכנס ציוני רשמי 

הציג תוכנית להקמת מדינה יהודית.
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יס, בריטניה מסתייגת העולם מתגי
העולם  מלחמת  מתום   - בריטניה  של  ומדיניותה  ישראל  בארץ  יהודית  מדינה  הקמת  לקראת  הבינלאומית  הפעילות 

השנייה ועד סיום מלחמת העצמאות )1949-1945(

בתום מלחמת העולם השנייה, דווקא משנודעו ממדיה האיומים של השואה, גיבשו הבריטים והאמריקנים תוכנית ששללה 

הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. הייתה זאת “תוכנית מוריסון-גריידי“, שפורסמה ב-1946. היא קראה לחלוקת הארץ 

לארבעה מחוזות - מחוז יהודי קטן ומחוז ערבי גדול, שניהם עם אוטונומיה תרבותית אך ללא עצמאות מדינית וביטחונית, 

ושני מחוזות בשליטה בריטית. על ארבעת המחוזות ישלוט נציב עליון בריטי, שיתיר עלייתם של 100 אלף עקורים יהודים 

בלבד. 

היהודים והערבים גם יחד התנגדו לתוכנית. ההנהגה היהודית החלה לפעול בתגובה למדיניות הבריטית העוינת בשלוש 

חזיתות: העפלה מוגברת, התיישבות מואצת ומאבק צבאי. שלושת הארגונים הצבאיים אף שיתפו פעולה זמן מה במאבק 

הצבאי נגד הבריטים. החמרת המצב הביטחוני הניעה את בריטניה בשנת 1947 להעביר את שאלת ארץ ישראל לטיפול 

האו“ם.

ניצחון ציוני מהותי הושג בהצעה שגיבשה “הוועדה המיוחדת של האו“ם לענייני ארץ ישראל“ )אונסקו“פ( בקיץ של אותה 

שנה. היא המליצה, פה אחד, על סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ורוב חברי הועדה המליצו על חלוקת ארץ ישראל 

ובית  ירושלים  כמעט על כל השאר, כאשר  ומדינה ערבית  55% מהשטח,  יהודית, על  מדינה   – לשתי מדינות עצמאיות 

לחם תחת שלטון בינלאומי בחסות האו“ם; ירושלים עם אחוז אחד מהשטח אך עם אוכלוסייה גדולה. ההצעה הפכה 

על פיה את המדיניות הבריטית, שהתנגדה לחלוקת ארץ ישראל ולכינון מדינה יהודית ריבונית. היא גם סללה את הדרך 

מדינות, שתי  הקמת  בעד  שהכריעה  ההיסטורית  ההחלטה   –  1947 בנובמבר  בכ“ט  האו“ם  עצרת  של   181  להחלטה 

יהודית וערבית. 

Á  .)1947( “אוניית המעפילים הבלתי ליגליים “אקסודוס“ - “יציאת אירופה
צילום: שרשל פרנק, לע“מ.
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החלטת האו“ם 181, מיום 29 )כ“ט( בנובמבר 1947 )סעיפים נבחרים(

חלק ראשון: החוקה בעתיד וממשלת ארץ ישראל

סיום המנדט, חלוקה ועצמאות א.  

בין-לאומי  ומשטר  ויהודית,  ערבית  עצמאיות,  מדינות  יוקמו    .3
מיוחד לעיר ירושלים.

הצעדים על סף העצמאות ב.  

בחירות  תקיים  מדינה  כל  של  הזמנית  הממשלה  מועצת    .9
לאסיפה מכוננת, שייערכו על יסודות דמוקרטיים.

האסיפה המכוננת של כל מדינה תעבד קונסטיטוציה )חוקה(   .10
דמוקרטית למדינתה ותבחר ממשלה זמנית. חוקות המדינות 

יכללו הוראות כדלקמן:

כלליות 	  בבחירות  נבחר  מחוקק,  מוסד  מדינה  בכל   להקים 
מוציא  מוסד  וכן  פרופורציונלית,  נציגות  יסוד  על  וחשאיות 

לפועל האחראי לפני בית המחוקקים.

בעניינים 	  הפליה  ללא  איש,  לכל  שוות  לזכויות  ערובה  לתת 
אנוש  מזכויות  להנאה  ודתיים,  כלכליים  מדיניים,  אזרחיים, 
והפרסום,  הדיבור  השפה,  הדת,  חופש  כגון  יסוד,  וחירויות 

חינוך, אסיפה והתאגדות.

– תמכו  וברית המועצות  – ארצות הברית  שתי המעצמות הגדולות 

בהחלטה. בריטניה, שנמנעה בהצבעה, הודיעה כי עד 15 במאי 1948 

ייסוגו כוחותיה מארץ ישראל, והנציב העליון הבריטי יעזוב באותו יום 

את הארץ. אחד הגורמים המרכזיים שהביאו לתמיכה הבינלאומית 

הרחבה בתוכנית היה מצבו של העם היהודי. זוועות השואה ובעיית 

העקורים הוכיחו לעולם באופן חד משמעי כי לעם היהודי דרוש בית 

לאומי, ואילו הבריטים מונעים את עלייתם ארצה של פליטי השואה. 

היישוב היהודי ברובו המוחץ קיבל את החלטת עצרת האו“ם )למעט 

אנשי אצ“ל ולח“י, שתמכו ברעיון “ארץ ישראל השלמה“(, אך ההנהגה הערבית המקומית התנגדה לה התנגדות גורפת 

)פרט למנהיגים קומוניסטים אחדים(. ערביי ארץ ישראל ראו בה הנצחה של העוול שנגרם להם, מנקודת מבטם, מאז 

הצהרת בלפור. נציגם באו“ם )במעמד משקיף(, ג׳מאל אל-חוסייני, הודיע בנאום בעצרת הכללית, כי הם יתנגדו למימוש 

ההחלטה בכוח הזרוע. ואכן, כבר למחרת קבלת ההחלטה פתחו ערבים פלסטינים בפעולות איבה נגד היישוב היהודי. 

מדינות ערב, שהתאגדו ב-1945 במסגרת הליגה הערבית, התנגדו להחלטה ותמכו בפלסטינים. 

כך החלה מלחמת העצמאות. למרות התנגדות הערבים להחלטת האו“ם וחרף הקשיים שהערימה בריטניה על יישומה, 

הנהגת היישוב היהודי, בראשות דוד בן-גוריון, הכריזה על הקמת המדינה ב-14 במאי 1948.

Á תוכנית החלוקה, 1947 מתוך: אתר הכנסת
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המאבק הופך למלחמה
מלחמת העצמאות והקמתם של מוסדות הנהגת המדינה

מלחמת העצמאות התחוללה בין היישוב היהודי בארץ לבין היישוב הערבי בארץ 

והמדינות הערביות השכנות, והיו בה שתי תקופות עיקריות.

ישראל,  ארץ  חלוקת  על  האו“ם  עצרת  החלטת  עם  החלה  הראשונה  התקופה 

והסתיימה עם תום המנדט הבריטי והכרזת המדינה בה׳ באייר תש“ח, 14 במאי 

1948. בתקופה זו נאבק היישוב היהודי בערביי ארץ ישראל ובמתנדבים שהגיעו 

מארצות ערב, כאשר הבריטים עדיין שולטים בארץ באופן רשמי. 

 התקופה השנייה החלה במועד הכרזת המדינה והסתיימה ביולי 1949, ובמהלכה –

הדף צה“ל בעיקר את צבאות מצרים, עירק, ירדן וסוריה, שפלשו לארץ עם תום 

המנדט הבריטי וההכרזה על קום המדינה.

עם פרוץ המלחמה מנה היישוב היהודי 600 אלף נפש, כמחצית ממספר הערבים 

בארץ )כ-1.3 מיליון(. הכוחות הערביים הסבו ליישוב היהודי אבידות רבות בנפש, 

וניתקו את ירושלים, את הנגב ואת רוב הגליל המערבי. הכוחות היהודיים הסתפקו 

 1948 באותו שלב בקרבות הגנה ובניסיונות לפרוץ את המצור הערבי. באפריל 

התחולל מפנה: יוזמה צבאית יהודית ראשונה ננקטה בחזיתות ירושלים והגליל, 

צפת,  הערים  ועל  ערביים  כפרים  על  תחבורה,  נתיבי  על  בהשתלטות  ונמשכה 

טבריה, חיפה, בית שאן ויפו. הקערה התהפכה על פיה, וכוחות היישוב היהודי גילו 

מאותו שלב עדיפות בולטת מול הכוחות הערביים. 

“מועצת העם“ הוקמה כרשות מחוקקת זמנית  בתוך כך קמה מערכת פוליטית. 

בחודש מרץ 1948, ו“מינהלת העם“ קמה חודש לאחר מכן כרשות מבצעת זמנית. 

עם קום המדינה החליפה “מועצת העם“ את שמה ל“מועצת המדינה הזמנית“, 

“האסיפה   .1949 בינואר  שנערכו  המכוננת“,  ל“אסיפה  הבחירות  את  והכשירה 

שמה  את  שינתה  העם“  “מינהלת  ואילו  הראשונה,  לכנסת  הפכה  המכוננת“ 

ל“ממשלה הזמנית“ של מדינת ישראל. 

היתרון  ערב.  צבאות  לפלישת  כאמור,  הובילה,  המדינה  הקמת  על  ההכרזה 

המספרי הערבי התעצם, אך הכוחות הפולשים התקשו לתרגם אותו לניצחונות 

בשדות הקרב. צה“ל, שהוקם ב-1948 על בסיס “ההגנה“ והפלמ“ח בשיתוף יוצאי 

לפי תוכנית  היהודית  והלח“י, השתלט על כל השטחים שנועדו למדינה  האצ“ל 

החלוקה, ואף מעבר להם. 

הלחימה הסתיימה במרץ 1949. סופה הרשמי של המלחמה הגיע בעת חתימת 

הסכמי שביתת הנשק: בפברואר 1949 עם מצרים, לבנון, ירדן, ולבסוף עם סוריה 

ביולי 1949. ההסכמים קבעו את גבולותיה של מדינת ישראל שכונו “הקו הירוק“ 

עד מלחמת ששת הימים ב-1967. גבולות המדינה לא הוכרו רשמית במוסדות 

בינלאומיים. 

הסכמי שביתת הנשק היו אמורים להיות זמניים ולסלול את הדרך להסכמי שלום, אך בפועל הוסיפו מדינות ערב לראות 

בישראל איום צבאי, מדיני ותרבותי, ורק אחרי שנים רבות ומלחמות נוספות נחתמו הסכמי שלום עם שתיים מהן: מצרים 

וירדן. 

מגש הכסף, נתן אלתרמן 

והארץ תשקוט. 
 עין שמיים אודמת 

תעמעם לאיטה 
 על גבולות עשנים.

 ואומה תעמוד - קרועת לב 
 אך נושמת... 

לקבל את הנס 
 האחד אין שני... 

 היא לטקס תיּכון. 
 היא תקום למול סהר 

 ועמדה טרם יום עוָטה חג ואימה. 
אז מנגד יצאו 

 נערה ונער 
 ואט אט יצעדו הם אל מול האומה. 

 לובשי חול וחגור וכבדי נעליים. 
בנתיב יעלו הם
 הלוך וַהֲחֵרש. 

 לא החליפו בגדם, 
 לא מחו עוד במים 

את עקבות יום הפרך וליל קו 
 האש. 

 עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, 
 ונוטפים ַטְלֵלי נעורים עבריים - 

דום השניים ייגשו.
 ועמדו עד לבלי נֹוע. 

ואין אות אם חיים הם או אם 
 ירויים. 

 אז תשאל האומה, 
 שטופת דמע ָוקסם, 
 ואמרה: “מי אתם?“. 

 והשניים, שוקטים, 
 יענו לה: “אנחנו מגש הכסף, 

 שעליו לך ניתנה מדינת היהודים“. 

 כך יאמרו, 
 ונפלו לרגלה עוטפי צל, 

והשאר יסופר בתולדות ישראל.
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יוצאת לדרך מדינת ישראל 
על רקע הנסיבות הדרמטיות של הקמת המדינה וצלקות המלחמה

תוצאות המלחמה היו קשות מאוד לשני הצדדים. עבור היהודים, מלחמת 

השחרור הייתה הקשה במלחמות מדינת ישראל. היא הבטיחה את קיומם 

 של המדינה ושל הרוב היהודי בה, אך עלתה בחייהם של כ-6,000 נופלים -

שנהרגו  הארץ  תושבי  הערבים  של  מספרם  היהודי.  מהיישוב  כאחוז 

בין  שנהרגו  הערבים  של  הכולל  המספר  בוודאות.  ידוע  אינו  במלחמה 

1947 ל-1949, כולל המתנדבים ממדינות ערב וחיילי הצבאות הפולשים, 

נע בין אלפים אחדים ועד ההערכה הגבוהה ביותר של כ-13,000 הרוגים. 

חייהם  על  נאבקו  הם  שבה  קיום,  מלחמת  זו  הייתה  היהודים  מבחינת 

רבים  מנגד,  גדול.  מספרי  יתרון  בעל  אויב  מול  להימלט,  אפשרות  ללא 

ועריהם  כפריהם  כאשר  המלחמה,  במהלך  גורשו  או  ברחו  מהערבים 

 500 בין  שונות,  הערכות  לפי  נע,  מספרם  לפליטים.  הפכו  והם  נכבשו, 

רוב הפליטים  – כמחצית מתושבי הארץ הערבים ב-1948.  ל-600 אלף 

מנקודת  וכונו  ירדן  ידי  על  שסופחו  ושומרון,  יהודה  באזורי  מקלט  מצאו 

מבטה “הגדה המערבית“, או ברצועת עזה, שנשארה תחת שלטון צבאי 

מצרי )ראו מפה(. אחרים הגיעו לעבר הירדן, לסוריה, ללבנון, ואף נפוצו 

במדינות ערב אחרות וברחבי העולם. 

הייתה  החדשה  ישראל  מדינת  שטחי  בתוך  שנותרו  הערבים  עבור  גם 

שלהם,  המנהיגות  מן  ניכר  חלק  ללא  נותרו  הם  טראומתית.  מלחמה  זו 

התשתית החברתית והכלכלית נהרסה, והם הפכו מרוב בארץ למיעוט.

תוצאות המלחמה חייבו את ישראל להתמודד עם עובדת היותה מדינת 

המיעוטים  לזכויות  המחויבת  דמוקרטית,  מדינה  בזמן  ובו  יהודית,  לאום 

הלאומיים החיים בה, בהתאם לעקרונות הכרזת העצמאות.

Á .1949 מפת הסדרי שביתת הנשק 
מתוך: אתר ויקיפדיה.
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עקרונות היסוד של מדינת ישראל

יהודית בארץ  וערבים, שאותה תיארנו, קמה אפוא מדינת ישראל כמדינה  יהודים  מתוך ההתנגשות העקובה מדם בין 

ישראל. 

מן הרגע שהקמתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית הפכה לעובדה מוגמרת ניצבים המדינה, אזרחיה היהודים ואזרחיה 

הערבים בפני אתגר משותף: כיצד לשלב בין מרכיב חזונה כמדינה יהודית לבין מרכיב חזונה כמדינה דמוקרטית, השייכת 

לכלל האזרחים החיים בה, על יסוד אזרחות משותפת, ללא הבדל דת, גזע ומין.

במדינת ישראל חיים כיום )2016( כשמונה וחצי מיליון תושבים. למעלה משישה מיליון מתוכם יהודים, וכ-1.8 מיליון בני 

קבוצות מיעוט לאומיות ודתיות: ערבים מוסלמים )שהם המיעוט הגדול ביותר(, ערבים נוצרים )שחלקם מגדירים עצמם 

ארמים(, דרוזים וצ׳רקסים.

כפי שנראה בהמשך הספר, השסע הלאומי בין היהודים לבין הערבים נוכח בציבוריות הישראלית לאורך כל שנותיה של 

המדינה, עם תקופות של עליות ומורדות. עם זאת, מאז תום מלחמת העצמאות לא חזר שסע זה למצבו העקוב מדם 

בזמן המלחמה או בזמנים שקדמו לה. רובם המכריע של אזרחי ישראל, היהודים והערבים כאחד, מבקשים לקיים יחדיו 

מדינה דמוקרטית, על יסוד אזרחות משותפת, שוויון זכויות לכל האזרחים, ללא הבדל דת, גזע ומין, ושמירה על זכויות 

האדם והאזרח.

על שלושה עמודי יסוד ערכיים עומדת מדינת ישראל

ישראל היא מדינת הלאום של בני העם היהודי.   .1

ישראל היא מדינה דמוקרטית, והריבונות עליה מסורה לכלל אזרחיה באופן שוויוני, ללא הבדל דת, גזע ומין.   .2

ישראל היא מדינה המחויבת לשמירת זכויות האדם.   .3

כפי שנראה בהמשך הספר, שלושה עמודי יסוד אלה הם ערכים נפרדים, שלעיתים משלימים זה את זה, אך לעיתים 

מתקיים ביניהם מתח. ניתן לתת לכל אחד מהם משמעות שאינה מתיישבת עם הערכים האחרים. האתגר הגדול העומד 

בפני מדינת ישראל הוא לחפש את המשמעויות של מרכיבי החזון שמשלימים ומחזקים זה את זה, לאזן ביניהם, ובכך 

לשלב בהצלחה בין שלושת ערכיה המרכזיים.

נן של מרבית מדינות המערב על אותם שלושה עמודי יסוד עומד חזו
ייחודית באתגר העומד בפניה  על אף ההיסטוריה הייחודית של מדינת ישראל ושל העם היהודי, מדינת ישראל איננה 

ולזכויות אדם. מרבית מדינות העולם המערבי הן  בין זהותה הלאומית לבין מחויבותה לדמוקרטיה  - לשלב בהצלחה 

מדינות לאום דמוקרטיות, כמעט בכל המדינות הללו חיות קבוצות של מיעוטים לאומיים, ולפיכך הן נדרשות למצוא את 

האיזון בין היותן מדינות לאום של קבוצה לאומית אחת, היותן מדינות דמוקרטיות, שריבונותן מסורה לכלל אזרחיהן, ללא 

הבדלי השתייכות לאומית, והיותן מדינות המחויבות לרעיון המוסרי של זכויות האדם.

לאיזה “עם“ שייכת מדינת ישראל? 

מדינת ישראל הוקמה כמדינתו של העם היהודי. במובן זה המושג “עם“ מתייחס לבני העם היהודי החיים בארץ ובעולם.

– שלטון העם.  )עם( “קרטיה“ )שלטון(  ביוונית “דמוס“  מדינת ישראל היא גם מדינה דמוקרטית. “דמוקרטיה“ משמעה 

העיקרון הדמוקרטי הראשון במעלה הוא שהריבונות )השלטון( במדינה שייכת ל“דמוס“, דהיינו ל“עם“. 
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במובן זה, ה“עם“ הוא כלל האזרחים החיים בה, ורק הם, וקולו של כל אזרח בוגר משפיע באופן שווה לקולו של כל אזרח 

אחר. אם כן, יש למדינת ישראל מחויבות כפולה, כלפי שני “עמים“: כלפי העם היהודי )הלאום(, שהיא מדינת הלאום שלו, 

וכלפי העם הדמוקרטי )הדמוס(, שהוא כלל אזרחי המדינה, והם בלבד. האם ניתן לשלב בין שלוש המחויבויות הללו?

שניים משלושת מרכיביו של חזון המדינה מדגישים, כל אחד מהם, “עם“ אחר. ישראל היא “מדינה יהודית“ במובן שיש 

לה זיקה מיוחדת לעם היהודי. היא מדינה דמוקרטית במובן שמקבלי ההחלטות בה הם מוסדות המדינה, ובראשם נבחרי 

הציבור, אותם בוחרים חברי ה“דמוס“: כל אזרחי המדינה, ורק הם, בבחירות שוויוניות.

המסורת היהודית כמו מסורות אחרות, ומדינת ישראל, כמו מדינות אחרות, מחויבות לזכויות האדם כולן. 

האם מדינת ישראל משלבת בהצלחה בין שלוש המחויבויות החלות עליה? 

זהו האתגר המתמיד שמונח לפתחם של המדינה ושל אזרחיה, היהודים והערבים כאחד.

בספר זה נדון בפירוט ברכיבים השונים של מחויבויותיה אלה של ישראל, נבחן את מידת עמידתה בהן לפי השקפות 

שונות, ותוכלו לגבש גם אתם את עמדתכם ביחס למצב הקיים בישראל וביחס לאיזון הרצוי בין שלושה מרכיבים אלה 

של חזון המדינה. 

חזונה של מדינת ישראל 

"בעיני האבות המייסדים, וגם על פי רוב הפירושים המאוחרים יותר, החזון המדינתי של ישראל בהיר למדי, וכולל 
שלושה מרכיבים עיקריים:

יהודיּות  	

דמוקרטיה  	

זכויות אדם  	

או  לאום  הבדל  בלי  אזרחיה  לכל  מסורה  בה  שהריבונות  זה  במובן  דמוקרטית,  מדינה  היא  "ישראל  פירוט:  וביתר 
המאפשרת  המדינתית  המסגרת  והיא  תושביה;  כל  של  האדם  זכויות  את  המכבדת  ושוויון;  חירות  בסיס  על  דת, 
ליהודים לממש באמצעותה את זכותם להגדרה עצמית ולעצמאות פוליטית, תרבותית ודתית, ולהתקיים כרוב יציב 
ובטוח בארצם. המחויבות היסודית לשלושה מרכיבי חזון אלה, כל אחד לחוד וכולם יחדיו, כשהם משולבים זה בזה 

ומשלימים זה את זה, היא הגרעין של חזון המדינה." 

)פרופ׳ רות גביזון, “עיגון חוקתי של חזון המדינה: המלצות לשרת המשפטים“ 2014. באתר משרד המשפטים(.

תרגול  

הציגו את השינויים שחלו בגבולות של המדינה היהודית המוצעת, של המדינה הערבית המוצעת ושל השטח שבידי   .1

היהודים והערבים – בין תוכנית ועדת פיל מ-1937, תוכנית החלוקה של האו“ם מ-1947 ומפת הסדרי שביתת הנשק 

מ-1949. 

קראו את מגילת העצמאות, וציינו אלו מהאירועים שמתוארים בפרק זה מוזכרים בהכרזת העצמאות. הסבירו מדוע,   .2

לדעתכם, מוזכרים האירועים הללו בהכרזת העצמאות. 

היישוב היהודי בארץ ישראל, בשנים שלפני הקמת המדינה, מכונה “המדינה שבדרך“. הסבירו את משמעות המושג -   .3 

ומדוע ניתן הכינוי הזה ליישוב היהודי.
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פרק ג׳: 

לאומיּות ומדינות לאֹום
מדינת ישראל, כפי שלמדנו בפרק על מגילת העצמאות, הוקמה כמדינת לאום יהודית, בדומה למדינות רבות בעולם 

שהינן מדינות לאום. 

השאלות שאיתן נתמודד בפרק:

מהי לאומיות ואלו סוגי לאומיות קיימים?	 

כיצד צמח רעיון מדינת הלאום?	 

כיצד מומש רעיון מדינת הלאום במדינות שונות?	 

האם יש קשר בין סוג הלאומיות של מדינה לבין היותה דמוקרטית?	 

 	 ?21 מהן השפעות הגלובליזציה על מדינת הלאום במאה ה-

מהי לאומיות ואלו סוגי לאומיות קיימים? 

לאומיות היא בעיקרה רעיון מדיני - השקפת עולם הטוענת כי לכל לאום* )ַעם( יש 

זהות משותפת, ויש לו זכות למדינה משלו, שבה יקיים, ישמר ויקדם את אותה זהות. 

בכך שיש ביניהם מכנים  ההכרה של בני אותה קבוצה  הלאומיות מתבססת על 
 משותפים, על רצונם לחיות ביחד ועל השאיפה למדינה ריבונית של בני הלאום.1

למושג לאומיות יש הגדרות שונות במחקר, וחלקן אינן רואות בשאיפה למדינה ריבונית מרכיב   1
הכרחי בהגדרת הלאומיות. ספר זה אינו נוקט גישה זו. 

* לאום

קבוצת אנשים שיש להם 
מאפיינים משותפים ושאיפה 

להגדרה עצמית. 
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אתנית- שותפות  על  מבוססת  שלהן  המשותפת  שהזהות  לאומיות  קבוצות  יש 

תרבותית מן הסוג הנזכר, אך יש גם קבוצות לאומיות שהזהות המשותפת שלהן 

האלה  הקבוצות  שתי  מדינה.  אותה  כאזרחי  מדינתית,  שותפות  על  מבוססת 

יוצרות שני סוגי לאומיות: 

לאומיות אתנית-תרבותית	 

לאומיות אזרחית 	 

לאומיות אתנית-תרבותית 

והיסטוריה,  חיים  אורחות  מסורות,  מנהגים,  תרבות,  שפה,  מוצא,  על  מתבססת 

ולפעמים גם דת משותפת. מאפיינים אלה מייחדים את הלאום מקבוצות אחרות, 

מאחדים את חבריו ויוצרים ביניהם תודעה של שייכות. 

הלאום האתני-תרבותי קדם למדינה, ולכן, גם אם לאום הגדיר את עצמו במדינה 

אינה  אתנו-תרבותי  לאום  לאותו  המשתייכים  של  המשותפת  הזהות  ריבונית, 

שאינם  יהודים  לדוגמה,  שלהם.  הלאום  מדינת  אזרחי  הם  אם  בשאלה  תלויה 

ישראלים: הם משתייכים ללאום היהודי, אם כי הם אזרחי מדינות שונות.

לאומיות אזרחית* 

סביב  התגבשו  מדינתיים  עמים/לאומים  אחת.  במדינה  האזרחות  על  מבוססת 

נכונות לחיות יחדיו במדינה אחת, תוך קבלת אותו משטר ואותם חוקים. הזהות 

המשותפת לכל בני הלאום מושתתת על היותם אזרחים של אותה מדינה. המדינה 

היא הדבק המלכד את בני הלאום. 

ההבדל בין היסודות שעליהם מתבססים שני סוגי הלאומיות מתבטא בכך שחברי 

הלאום האזרחי הם אזרחי המדינה - ורק הם. למשל, כל אזרחי ארה“ב שייכים 

אין  האתנית-תרבותית  בלאומיות  זאת,  לעומת  הם.  ורק  האמריקאית,  לאומה 

כך,  לבין ההשתייכות למדינה כאזרח. משום  בין ההשתייכות הלאומית  חפיפה 

חלק מאזרחי ישראל אינם יהודים, ומיליוני יהודים אינם אזרחי ישראל אלא אזרחי 

מדינות אחרות.

האתנית- הלאומיות  מודל  עם  מזוהות  ישראל,  ובהן  העולם,  ממדינות  רבות 

ומדינת  לאומיות  במושגים  זה  בספר  נשתמש  כאשר  ואילך,  מעתה  תרבותית. 

לאום, הכוונה תהיה למובן האתני-תרבותי בלבד - אלא אם יצוין אחרת.

כיצד צמח רעיון מדינת הלאום?

תופעת הלאומיות התפשטה בתקופה המודרנית, אך לפי חוקרים רבים שורשיה 

כהוכחה  העתיק  היהודי  העם  את  מציינים  וחלקם  קדומות,  בתקופות  נטועים 

לקיומה של לאומיות קדומה. לאורך ההיסטוריה התלכדו בני האדם לקבוצות וחיו יחד, לעיתים על יסוד מוצא משותף. 

הם יצרו תרבות משותפת באמצעות שפה, מנהגים, מסורת ואורח חיים, וצברו היסטוריה משותפת. כל אלה ליכדו אותם 

והעניקו להם תחושה של שייכות. 

* לאומיות אזרחית

מכונה כיום במחקר גם לאומיות 
statehood :מדינתית

 Â Fotolia, Author: artisticco.

 Â Fotolia, Author:  
Franck Thomasse.

קבוצה אתנית-תרבותית

פירושה של המילה היוונית אתנוס 
הוא ַעם, במובן של בני מוצא 
משותף: צאצאי אותם דורות 

קודמים החיים בשטח מסוים. 
משמעות המילה תרבות היא 
הידע, הערכים והאמונות של 

קבוצת אנשים בעלי מכנה 
משותף במנהגים, שפה, אורחות 

חיים, טקסים וזיכרון היסטורי - 
ולעיתים גם דת משותפת.
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החל  אבל  מדינית,  שאיפה  ללא  כקבוצות  לחיות  המשיכו  חלקן  מדינות,  הקימו  האתניות-תרבותיות  מהקבוצות  חלק 

והכרה זו החלה  לאום,  לאומיות מודרנית. בחלק מהקבוצות החלה לצמוח הכרה שהן  בשלהי המאה ה-18 התפתחה 

לתפוס מקום מרכזי בתרבותן. כתוצאה מכך קמו תנועות לאומיות, שניסו לממש את הרצון להגדרה עצמית במדינות 

לאום. התנועה הלאומית האיטלקית היא דוגמה מובהקת לכך.

הפוליטית  מההגות  רעיונות  בין  שילוב  בעקבות  צמחה  המודרנית  הלאומיות 

ותופעות היסטוריות, שהתרחשו במאות האחרונות והולידו את מדינות הלאום.

הלאומיות היהודית המודרנית
בעת העתיקה  באותו אופן התחזקה גם הלאומיות היהודית בתקופה המודרנית. 

היהודים  האמינו  הגלות  דורות  לאורך  וגם  ריבונית,  מדינה  ישראל  לעם  היתה 

בהבטחה אלוהית, שלפיה עם ישראל יחזור לארץ ישראל. האמונה הזו והגעגוע 

כתקווה  נותר  הלאום  מדינת  רעיון  אבל  הגלות,  ארצות  בכל  אותם  ליכדו  לציון 

וכשאיפה בלבד.

בעם  שהתרחשו  פנימיים  תהליכים  בהשפעת  התעוררה  היהודית  הלאומיות 

התהליכים  על  שהשפיעו  חיצוניים,  תהליכים  עם  יחד  וה-20,  ה-19  במאות 

העברית  השפה  של  תחייתה  היה  הזו  להתעוררות  הסממנים  אחד  הפנימיים.2 

כשפה שימושית, ולא רק כשפת התפילה.* 

חלק מהתופעות שהתרחשו באירופה באותן שנים יצרו בקרב יהודים את הרצון 

לחקות את ההתעוררות של הלאומיות האירופית, ובלשונו של משה הס: “רומי 

הזכויות  משוויון  והאכזבה  הגזע  תורת  כמו  שליליות,  התפתחויות  וירושלים“.** 

)האמנציפציה( שהובטח ליהודים, חיזקו את הפנייה לכיוון הפתרון הלאומי.

ההתעוררות הלאומית של העם היהודי בתקופה המודרנית הולידה את התנועה 

הציונית, ששאפה לממש את זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי באמצעים 

ביצירת  שהתאפיינה  אחרים,  עמים  של  מהלאומיות  בשונה  ומעשיים.  מדיניים 

אומה היושבת על אדמתה, היהודים היו פזורים בארצות גלות רבות, בכל רחבי 

תבל, ופעלו למימוש לאומיותם מחוץ למדינות שבהן ישבו - בארץ ישראל.

מטרתו של חלק זה היא להציג בקצרה את התפתחותה של הלאומיות היהודית המודרנית -   2
נושא שנלמד בשיעורי ההיסטוריה.

*העברית 

השפה העברית שימשה במשך 
אלפי שנים כשפת תפילה 
וכתיבה של ספרות קודש. 

בראשית המאה ה-19 החלו 
אנשי ההשכלה והתחייה היהודים 
לכתוב בעברית גם בשפת חולין. 

אברהם מאפו, למשל, כתב 
בעברית ב-1853 את הרומן 

“אהבת ציון“.

**משה הס

 הוגה דעות יהודי, יליד גרמניה
)1875-1812(, שהפך מסוציאליסט 

לאחד ממבשרי הציונות. 
בהשפעת תהליך העצמאות של 

איטליה כתב הס את הספר “רומי 
וירושלים“, בו הדגיש את הצורך 

 בתחייה לאומית של העם היהודי.
"כפי שאיטליה השתחררה" כתב, 

"כך תשתחרר גם ירושלים." 
הס דיבר גם על הצורך לרכוש 

אדמות בארץ ישראל.
עצמותיו הועלו לארץ ב-1961, 
ונטמנו בבית הקברות בכנרת.

תנועת ההשכלה
פיתוח רעיונות של 
 ריבונות העם שהם 

בסיס ללאומיות

תהליך החילון
במקום הדת שליכדה 
את האנשים, פותחה 
הלאומיות שאיחדה 

את בני העם. עם זאת, 
גם בעת החדשה הדת 
משמשת כגורם מלכד 

לעמים.

תיעוש, עיור 
ומודרניזציה

הצריכו יצירת מערכת 
חינוך ושפה אחידה, 

כך נוצרה תרבות 
משותפת, שיצרה 

בסיס לזהות לאומית.

רצון להשתחרר 
משלטון זר

כיבושים מעוררים 
רגשות לאומיים ורצון 
לטפח זהות ייחודית, 

כגון שפה, תרבות, 
 זיכרון היסטורי 

ותודעת מוצא משותפת.

התנועה הרומנטית
הדגשת “רוח העם“ 
תוך טיפוח השפה, 
היצירה התרבותית 

ותחושת קשרי 
הדם שאינם ניתנים 

להפרדה

הגורמים להתפתחותה של הלאומיות המודרנית
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כיצד מומש רעיון מדינת הלאום במדינות שונות?

שאיפתן של התנועות הלאומיות הייתה ללכד את כל בני הלאום במדינה אחת, ולהגדירה כמדינת לאום. במהלך המאה 

ה-20 עוצבה מפת המדינות באירופה על פי עקרונות לאומיים בשלושה גלים:

גל ראשון, לאחר מלחמת העולם הראשונה, ׂשרטט את הגבולות והוקמו בו 	 

מדינות לאום חדשות לפי עקרון הלאומיות. בין השאר קמו תשע מדינות כאלה 

במרכז ובמזרח אירופה: פינלנד, אסטוניה, ליטא, לטביה, פולין, צ׳כוסלובקיה, 

הונגריה, אוסטריה ויוגוסלביה.* הן קמו על שטחים שהשתייכו טרם המלחמה 

לאימפריה הרוסית ולקיסרות האוסטרו-הונגרית. 

בהתאם 	  אוכלוסיות  בכפייה  העביר  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר  שני,  גל 

לגבולות לאומיים. הוא כלל גירושים אתניים והפרדה של אוכלוסיות מעורבות, 

שנועדו ליצור התאמה בין האוכלוסיות לבין הגבולות החדשים שגובשו בסיום 

מלחמת העולם השנייה: גבולות ברית המועצות נעו מערבה, אל שטחים שהיו 

בעבר בשלטון פולין, וגבולות פולין נעו אף הם מערבה, אל מה שהיה שטחה של גרמניה. 

מיליוני פליטים מקבוצות אתניות שונות פונו מבתיהם ומארצותיהם: לפולין הוגלו חצי מיליון פליטים מהאזורים שהפכו   

לחלק מברית המועצות, וחצי מיליון אוקראינים שחיו בפולין נשלחו לרפובליקה האוקראינית הסובייטית. כך מומש 

במידה רבה האידיאל האתני-לאומי: לרוב האומות באירופה הייתה מדינה משלהן. עם זאת, השלטון הסובייטי אמנם 

הכיר להלכה בקיומן של מדינות לאום בברית המועצות, אך במציאות שלט בכולן ביד רמה ממשל מרכזי קומוניסטי 

אנטי-לאומי. 

תהליכים דומים התרחשו בעשרות מדינות באסיה ובאפריקה, והשתלבו עם יציאת המדינות הקולוניאליות מהמושבות   

שהיו בשליטתן. לדוגמה: הודו, שנפרדה ב-1947 מהאימפריה הבריטית, וגאנה, שזכתה בעצמאות ב-1956.

 הלאומיות 
האירופית

הביאה לכך שהוגי 
הציונות רצו לפעול 

בדרכן של התנועות 
הלאומיות הללו

האנטישמיות 
המודרנית 

תורת הגזע עסקה 
בנחיתותם הגזעית של 
היהודים, ולא אפשרה 

את השתלבותם                   

אכזבה 
מהאמנציפציה

)שוויון הזכויות( 
שהובטח ליהודים. 
ניסיונם להשתלב 

בחברה הנוכרית עורר 
התנגדויות רבות                 

הזיקה לציון
האמונה והתפילה 

לשוב לארץ ישראל ליוו 
את היהודים במהלך כל 

הדורות

מחקרי תנועת 
“חוכמת ישראל“

 בהיסטוריה, בספרות 
ובתרבות היהודית 

חיזקו את הזיקה לזהות 
היהודית   

החייאת השפה 
העברית 

על ידי משכילים 
ורבנים. העברית 

כשפת דיבור חיזקה 
את התודעה הלאומית 

היהודית שלהם        

התפתחויות 
ואירועים 

שהתרחשו בתוך 
החברה היהודית

תופעות ואירועים 
חיצוניים, בחברה 
שבקרבה ישבו 

היהודים

הגורמים להתפתחותה של הלאומיות היהודית המודרנית

מטלה:  
הציגו והסבירו נקודות דמיון ונקודות שוני בין ההתפתחות הלאומית המודרנית בכלל לבין ההתפתחות הלאומית של העם היהודי.	�

* 14 הנקודות 

הנשיא האמריקאי וודרו וילסון 
התווה ב-1918 בסיס להסדר 

שלום, בעקבות מלחמת העולם 
הראשונה. הוא עשה זאת 

במסמך בן 14 נקודות, שקבעו 
את הזכות של עמים להגדרה 

עצמית במדינה משלהם. ואכן, 
לאחר המלחמה קמו מדינות 

לאום חדשות.
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שהחלה 	  המועצות,  ברית  התפרקות  בעקבות  שלישי,  גל 

ב-1991, הביא להקמתן של מדינות לאום עצמאיות. תופעה 

המקרים  בשני  יוגוסלביה.  התפרקות  בעת  התחוללה  דומה 

התמוטט שלטון הדיכוי המרכזי וקמו מחדש מדינות. האחרונה 

ב-2008  מסרביה  שפרשה  קוסובו,  היא  באירופה  שבהן 

והכריזה על עצמאותה. 

עם זאת, ישנן קבוצות לאומיות שלא זכו למדינת לאום ולמימוש זכות ההגדרה העצמית. 
היו לכך כמה סיבות: 

חוסר הנכונות של מדינות לוותר על חלקים משטחן - מדינות לאום אתניות מסרבות לוותר על שטחים לשם הקמת 	 
מדינות לאום לקבוצות המיעוט האתניות שחיות בקרבן. לדוגמה: ספרד אינה מוכנה לוותר על שטח לשם הקמת 
מדינות ַּבאסקית וקטלונית. ובאסיה, הכורדים מרוכזים בחבל ארץ המשתרע על שטחיהן של ארבע מדינות - טורקיה, 

סוריה אירן ועירק - ואף אחת מהן אינה מוכנה לוותר על שטח שנמצא בריבונותה כדי להעניק לכורדים עצמאות.
פיזור - עמים רבים מפוזרים במדינות שונות. חוסר היכולת לאחד את כל בני הלאום האתני במרחב אחד מקשה על 	 

הקמת מדינה אחת ללאום אחד, ודוגמה לכך היא העם הטיבטי, אשר חלקו חי בטיבט, המצויה בשליטה סינית, חלקו 
בהודו וחלקו במדינה הקטנה בהוטן.

הגירה - התופעה המתגברת של הגירה ממדינה למדינה, ומיבשת ליבשת, מביאה להשתלבותם של בני עמים שונים 	 
במדינות לא להם, בניגוד לרעיון של מדינה אחת לכל לאום - וכל לאום במדינה אחת. 

נות לאום דגמים שונים של מדי

מדינת לאום אתנית-תרבותית     מדינה דו-לאומית     מדינה רב-תרבותית       מדינת לאום אזרחית
                                              לאומיות אתנית-תרבותית                                          לאומיות אזרחית

אנחנו מוצאים כיום דגמים שונים של מדינות: 

מדינת לאום אתנית-תרבותית	 

מדינה דו-לאומית 	 

מדינה רב-תרבותית 	 

מדינת לאום אזרחית	 
הקריטריון המבחין ביניהן הוא: כיצד מגדירה המדינה את זהותה ביחס לקבוצות הלאומיות המרכיבות אותה?3

לגבי המדינה הרב-תרבותית, השאלה היא מהו יחסה לקבוצות הלאומיות והתרבותיות המרכיבות אותה.  3

משימה ברשת:  

המדינות  שמות  את  וציינו  אתרו 

בגל  הסובייטי  מהשלטון  שהשתחררו 

בשטחה  שקמו  המדינות  ואת  השלישי, 

של יוגוסלביה לשעבר.
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מדינת לאום אתנית-תרבותית א. 

זהותה של מדינת לאום אתנית-תרבותית נקבעת על פי יסודות אתניים-תרבותיים 
ִעם  הקולקטיבית  ברמה  מזוהה  המדינה  במדינה*.  הלאומית  הרוב  קבוצת  של 
את  שלו  ולאמונות  הערכים  למערכת  לתרבותו,  לשפתו,  ומעניקה  אחד,  לאום 
דומיננטי,  לאומי  מרוב  מורכבת  האוכלוסייה  הציבורי.  במרחב  המרכזי  המקום 
וכמעט תמיד גם ממיעוטים לאומיים נוספים. מדינת לאום מתאפיינת במדיניות 

הגירה, המעניקה עדיפות בהצטרפות לבני הלאום הדומיננטי. 

יסודות אזרחיים, המלכדים את כלל  גם  כבכל מדינה מתקיימים במדינות אלה 
אזרחי המדינה. מדינות רבות בעולם הן מדינות לאום, וביניהן יוון, פולין, רומניה, 

הונגריה, גרמניה, איטליה וישראל.

מדינה דו-לאומית ב.  
שתי  יסודות אתניים-תרבותיים של  זהותה של מדינה דו-לאומית נקבעת על פי 
לתרבויות,  מעניקה  המדינה  כלומר,  במדינה.  הדומיננטיות  הלאומיות  הקבוצות 
היכולת  את  הללו  האתניות-תרבותיות  הקבוצות  שתי  של  ולערכים  לשפות 
המושפע  אחד,  ציבורי  במרחב  מדובר  לעיתים  הציבורי.  המרחב  על  להשפיע 
משני הלאומים, ולעיתים מתחלקים המרחב הציבורי הכללי ואזורי ההשפעה בין 

שני הלאומים.4 

במדינה יש יסודות אזרחיים משותפים, המגבשים את שני הלאומים, ויש מערכת 
 - למשל, היא מדינה דו-לאומית  בלגיה,**  שלטונית משותפת לשתי הקבוצות. 

של הלאום הוולוני והלאום הפֶלמי.5

המודל העקרוני הזה אינו חייב להיות רק דו-לאומי, וישנם מצבים שבהם זהותה 
קבוצות  משתי  יותר  של  אתניים-תרבותיים  יסודות  פי  על  נקבעת  המדינה  של 

לאומיות. שווייץ, לדוגמה, היא מדינה ארבע-לאומית.

קבוצות  של  ומוגדרת  סגורה  רשימה  שישנה  הוא  הזה  בדגם  המשותף  המכנה 
לאומיות  קבוצות  ואילו  במדינה,  עצמית  מהגדרה  במשותף  שנהנות  לאומיות, 

אחרות אינן שותפות בעיצוב זהותה של המדינה בכללה. 

ג.  מדינה רב-תרבותית 

זהותה של מדינה רב-תרבותית נקבעת על פי יסודות אתניים-תרבותיים של כל 
הקבוצות הלאומיות המרכזיות החיות בה. המדינה אינה נותנת עדיפות לקבוצה 
לאומית או תרבותית כלשהי, ושואפת לשתף את כולן בסמלי המדינה המרכזיים: 
כל  לשתף  ניתן  תמיד  לא  מעשי  באופן  כי  אם  וכו׳,  לאומיים  חגים  שפה,  המנון, 

קבוצה בכל נושא. 

לא כל תרבות היא תרבות לאומית. המדינות הרב-תרבותיות מגדירות את זהותן 
על פי כלל התרבויות החיות בקרבן, ולאו דווקא תרבויות לאומיות, אך ודאי שכל 
רב-תרבותית  מדינה  לכן,  הרב-תרבותית.  להגנה  זכאיות  הלאומיות  התרבויות 

היא בהכרח גם רב-לאומית.

בבלגיה בנוסף לקהילות הוולנית והפלמית, המדינה מכירה גם בקהילה דוברת השפה הגרמנית.  4
רבים מבני שתי הקבוצות הלאומיות בבלגיה מעוניינים כיום לפרק את המדינה לשתי מדינות לאום.  5

מדינה שחיים בה כ-300,000 
 אזרחים בני קבוצה לאומית אחת, 

ללא מיעוטים משמעותיים.

* הרפובליקה של איסלנד 

Á .סמל איסלנד. ויקיפדיה העברית

מדינה המורכבת משלושה 
מחוזות: 

פלנדריה, בה מתגוררת 	 
מרבית אוכלוסיית המדינה. 

רוב האזרחים במחוז הם 
דוברי פֶלמית )שהיא ניב של 

השפה ההולנדית(.
וולוניה, שמרבית תושביו הם 	 

דוברי צרפתית. 
מחוז בריסל, בו שוכנת עיר 	 

הבירה, ומתגוררים בו וולונים 
ופלמים במספרים דומים. 

לכל מחוז יש ממשל משלו, 
הכולל פרלמנט, וישנו גם ממשל 

מרכזי, של הפדרציה הבלגית 
כולה. 

** בלגיה

Á .סמל בלגיה. ויקיפדיה העברית
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חשוב להבחין בין גישה רב-תרבותית לבין מדינה רב-תרבותית: גישה רב תרבותית

משמעה הכרה בזכויות קבוצתיות של קהילות לתרבות משלהן ולשימור תרבותן. 

גם מדינות לאום נוקטות לעיתים גישה רב-תרבותית, ומעניקות זכויות קבוצתיות 

לתרבויות השונות המתקיימות בקרבן ברמה קהילתית, אך המדינה בכללה לא 

תעוצב לאור כלל התרבויות הללו. מדינה רב-תרבותית לוקחת את רעיון הרב-

תרבותיות צעד נוסף, ומגדירה את המדינה כולה לאור כלל התרבויות הלאומיות 

החיות בה. רק מדינות בודדות הגדירו את עצמן רשמית כרב-תרבותיות: קנדה, 

אוסטרליה וניו-זילנד. 

המכנה המשותף לכל סוגי המדינות שהוצגו עד כאן הוא עצם ההכרה בקיומם 

של לאומים ותרבויות. המדינות שונות זו מזו באופן שבו הן נותנות ביטוי ללאומים והתרבויות בזהותה של המדינה.

מדינת לאום אזרחית ד.  

זהותה של מדינת לאום אזרחית אינה מוגדרת בזיקה לקבוצת לאום אתנית-תרבותית כלשהי, בשונה משלושת הדגמים 

שהוצגו עד עתה. כפי שכבר למדנו, למדינת הלאום האזרחית יש “לאומיות“, אך ה“לאום“ הוא כלל אזרחי המדינה, והם 

בלבד. המדינה מתעלמת מההשתייכויות התרבותיות והלאומיות של אזרחיה. המכנה המשותף בין חברי הלאום האזרחי 

מתבטא ברצון לחיות יחדיו במדינה אחת, תחת אותה מערכת חוקים. צרפת וארצות הברית הן דוגמאות לדגם הזה.

יש המבקרים את הדגם, ומצביעים על כך שבפועל ניתן לזהות גם במדינת הלאום האזרחית ערכים תרבותיים ויסודות 

אתניים של קבוצות לאום אתניות-תרבותיות דומיננטיות. למשל, צרפת מטפחת את השפה הצרפתית, שהיא שפתה של 

קבוצה לאומית אחת, ואינה מכירה בשפות של קבוצות ותיקות, כמו הברטונים והקורסיקנים. בארה“ב ניתן לזהות יסודות 

תרבותיים דומיננטיים של קבוצה תרבותית ממוצא אנגלו-סקסי, המתבטאת בבלעדיותה של השפה האנגלית במדינה.

מדיניות ההגירה במדינות לאום אזרחיות מתחשבת בקריטריונים כגון תרומה למדינה, מצב כלכלי, השכלה ומקצוע.

לדוגמה,  קנדה,  המדינה.  אזרחי  של  החלטות  בעקבות  להשתנות  עשויה  מדינה  של  הלאומית  זהותה  כי  לציין,  ראוי 

דו-לאומית  לזהות  בריטית  אתנית-תרבותית  לאומית  מזהות  שנים:  במהלך  שעברה  שינויים  בסדרת  זאת  ממחישה 

בריטית-צרפתית, כאשר כיום היא מגדירה את עצמה כמדינה רב-תרבותית, המזוהה עם קבוצות שונות: אנגלו-סקסים, 

פרנקופונים )דוברי צרפתית(, אינדיאנים, אסקימואים וקבוצות מהגרים.

זכויות קבוצתיות 
)קולקטיביות(

זכויות הנובעות מהכרה 
של המדינה בייחוד הלאומי 

והתרבותי של המיעוט כקבוצה, 
ומנכונותה לסייע לַשמר את 

הייחוד הזה.

Á רב-תרבותיות

fotolia, Author: Barry Barnes

מטלה:  
הסבירו מה היתרונות והחסרונות של הגישה הרב-תרבותית. 	�
מגרמניה 	� מרקל  אנגלה  כגון  מדינות,  מנהיגי  של  התבטאויות  באינטרנט  חפשו 

המניעים  את  הסבירו  הרב-תרבותיות.  נגד  או  בעד  מבריטניה,  קמרון  ודיוויד 
שלהם.



//  4 3 ן ו ש א ר ק  ל ח

השוואה בין מדינות הלאום

                   סוג המדינה

קריטריון

מדינת לאום אתנית 

תרבותית

מדינת לאום אזרחיתמדינה רב תרבותיתמדינה דו לאומית

כיצד נקבע אופייה 

הקולקטיבי של המדינה?

על פי תרבותה של 

הקבוצה הלאומית 

הדומיננטית

על פי תרבותן של 

מספר קבוע של קבוצות 

לאומיות דומיננטיות

על פי תרבותן של כלל 

הקבוצות לאומיות 

והתרבותיות

על ידי כלל אזרחי 

המדינה, ללא קשר 

למוצא האתני-תרבותי 

שלהם

 רוב לאומי דומיננטימהו הרכב האוכלוסייה?

 ומיעוטים

רוב של 4-2 קבוצות 

לאומיות דומיננטיות 

קבועות

ומיעוטים

מספר לא קבוע של 

קבוצות לאומיות 

ותרבותיות

אזרחי המדינה כיחידים

המדינה אדישה 

להשתייכויותם 

הקבוצתית

מה המשותף לכלל 

אזרחי המדינה?

היותם אזרחים של 

אותה מדינה וכפופים 

למערכת שלטון משותף

היותם אזרחים של 

אותה מדינה וכפופים 

למערכת שלטון משותף

היותם אזרחים של 

אותה מדינה וכפופים 

למערכת שלטון משותף

היותם אזרחים של 

אותה מדינה וכפופים 

למערכת שלטון משותף

קיומם של יסודות 

אזרחיים ואתניים?

יש יסודות אתניים 

ואזרחיים. כל מדינה 

קובעת את השילוב 

הרצוי לה

יש יסודות אתניים 

ואזרחיים. כל מדינה 

קובעת את השילוב 

הרצוי לה

יש יסודות אתניים 

ואזרחיים. כל מדינה 

קובעת את השילוב 

הרצוי לה

יש יסודות אזרחיים 

בלבד

מיומנויות חשיבה:   

מהי השוואה?

זיהוי הדמיון והשוני בין שני דברים או יותר.

מטרות השימוש במיומנות:

לאפשר הבנה טובה יותר של רכיבי המידע ושל ההבדלים ביניהם.	 

להסיק מסקנות.	 

מה נדרש מכם כדי לבצע את מיומנות ההשוואה?

להכיר את המאפיינים של מושאי ההשוואה.	 

לקבוע תבחינים )קריטריונים( להשוואה.	 

לארגן את המידע בטבלה.	 

להסיק מסקנות ולהגיע להכללה.	 
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האם יש קשר בין סוג הלאומיות של מדינה לבין היותה דמוקרטית?

ישנן מדינות לאום אתניות-תרבותיות שאינן דמוקרטיות, כמו צפון קוריאה, ויש מדינות לאום אזרחיות שאינן דמוקרטיות, 

כמו ניגריה והרפובליקה של קונגו.

לעומת זאת, יש מדינות לאום אתניות-תרבותיות שהן דמוקרטיות, כגון גרמניה, צ׳כיה וישראל, וישנן מדינות לאום אזרחיות 

דמוקרטיות, כמו צרפת וארה“ב. 

לאומיות ודמוקרטיה

מיעוטים, מאחר  בזכויות  פוגעת  לאום אתנית-תרבותית  כי מדינת  יש הטוענים 

שהיא מזוהה בהגדרתה עם חלק מהאזרחים בלבד. לכן, לשיטתם, מדינת לאום 

במציאות,  אך  אזרחית.  לאום  ממדינת  פחות  דמוקרטית  היא  אתנית-תרבותית 

יחסי   - האזרחיות  וגם  האתניות-תרבותיות   - הדמוקרטיות  הלאום  מדינות  בכל 

הרוב והמיעוט מורכבים, וגם במדינות הלאום האזרחיות נשמעות טענות מצד בני 

קבוצות מיעוט על פגיעה בזכויותיהם. 

כלל  את  הרואה  דמוקרטית,  אזרחית  לאום  כמדינת  מוגדרת  למשל,  צרפת, 

קושי  יש  במדינה  מיעוטים  לקבוצות  אולם   - הצרפתי  הלאום  כבני  אזרחיה 

לשמור על ייחודן התרבותי. דוגמה אחת לכך היא שפת הלימודים בבתי הספר 

הממלכתיים. 

מדינת לאום אתנית-
תרבותית דמוקרטית 
)מדינת לאום אתנית 

של כלל אזרחיה(

מדינת לאום אזרחית 
דמוקרטית )מדינת 

כלל אזרחיה(

מדינת לאום אזרחית 
לא דמוקרטית 

)שאינה של אזרחיה(

מדינת לאום 
אתנית-תרבותית 

לא דמוקרטית 
)אתנוקרטיה(*

מדינת לאום אתנית-תרבותית                           מדינת לאום אזרחית

דמוקרטיה

לא
דמוקרטיה

“מדינת כלל אזרחיה“

מונח המשמש דוברים ישראלים 
בשלושה מובנים שונים ואף 

סותרים: 
מדינה שריבונותה מסורה 	 

לאזרחיה והיא דמוקרטית. 
מדינה בעלת לאומיות 	 

אזרחית.
מדינה דו-לאומית יהודית-	 

ערבית. 
אנחנו נתייחס כאן למובן הראשון 

- המובן הדמוקרטי - ובמובן זה 
נאמר כי מדינת לאום אזרחית 
עשויה להיות מדינה של כלל 

אזרחיה, כלומר דמוקרטית, 
אבל היא יכולה להיות גם מדינה 

לא של אזרחיה, כלומר בלתי 
דמוקרטית. 

מדינת לאום אתנית-תרבותית 
עשויה להיות מדינה של כלל 
אזרחיה )כמו ישראל(, ויכולה 
להיות מדינה שאינה של כלל 

אזרחיה.

* אתנוקרטיה

מדינה המזוהה עם לאום אתני-
תרבותי, ואינה מעניקה זכויות 

ושוויון לאזרחים שאינם בני 
הלאום השולט. 

בנוסף, כל עמדות המפתח 
נתונות בידי קבוצת הלאום.
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)במדינת  בשפתם  ממלכתית  חינוך  למערכת  זכות  מיעוטים  לבני  אין  בצרפת 

לאום אתנית-תרבותית כמו ישראל, לעומת זאת, מממנת המדינה מערכת חינוך 

ממלכתית בערבית לבני המיעוט הערבי(. דוגמה אחרת היא חוק הרעלה, הכיפה 

והצלב, האוסר על מוסלמיות לעטות רעלה, על יהודים לחבוש כיפה ועל נוצרים 

בצרפת.  ציבוריים  עבודה  במקומות  או  ממלכתיים  ספר  בבתי  גדול  צלב  לענוד 

בנוסף לפגיעה בזכויות הקבוצתיות לתרבות של המיעוטים המוסלמים והיהודים, 

החוק פוגע גם בזכויות אדם כמו חופש הדת וחופש הביטוי. ניתן להסיק מכך, כי 

לאומיות אזרחית איננה ערובה לשמירת זכויות מיעוטים גם במדינות דמוקרטיות. 

במילים אחרות: אין קשר ישיר בין סוג הלאומיות )אתנית-תרבותית או אזרחית( 

לבין היותה של מדינה דמוקרטית או לא דמוקרטית. 

מהן השפעות הגלובליזציה על מדינות הלאום 
במאה ה-21?6

ריבוניות,  לאום  למדינות  החלוקה  הוא  העולמית  הפוליטיקה  של  בולט  מאפיין 

שהן יחידות טריטוריאליות נפרדות. תהליך הגלובליזציה, המאפיין את 30 השנים 

גורם  שהוא  הטוענים  יש  הלאום.  מדינות  של  מעמדן  על  משפיע  האחרונות, 

הלאום  מדינות  של  התחזקות  על  דווקא  אחרים  מצביעים  ומנגד  להיחלשותן, 

כתגובה לגלובליזציה. 

נות הלאום: הגורמים התורמים להחלשת מדי

רצון 	  או מתוך  ומשאבים,  - המעבר של אוכלוסיות ממדינה למדינה בחיפוש אחר מקורות פרנסה  ואזרחות  הגירה 

לעזוב אזורים שבהם מתנהלים סכסוכים אלימים, גורמת כבר כיום לעירוב בין תרבויות ולאומים, בעיקר במדינות 

העשירות והמפותחות כמו גרמניה - והתופעה רק תלך ותגבר. ההגירה מחלישה את הקשר שבין מדינת הלאום לבני 

הלאום הדומיננטי, ומקשה על מימוש עקרונותיה של מדינת לאום אתנית-תרבותית. 

גם לגידול  הנדידה של אנשים רבים ממקום למקום מביאה   

ומהגרים  תושבים,  אלא  אזרחים  שאינם  האנשים  במספר 

שמתגוררים במדינות שונות כבר מספר דורות לעיתים אינם 

זוכים לאזרחות. מאידך, אזרחים של אותה מדינה מתגוררים 

תקופות ארוכות במדינות אחרות, לצורכי עבודה או לימודים. 

בזכות  המוצא,  מדינת  עם  קשר  על  לשמור  האפשרות   

של  תופעות  מולידה  המודרנית,  והתקשורת  הגלובליזציה 

עם  להתמודד  נאלצות  הלאום  מדינות  כפולה.  אזרחות 

השינויים הללו.

על תופעת הגלובליזציה ראו פרק כ“ב, “עידן הגלובליזציה והשלכותיו על המדינות בעולם“, בחלק השני.  6

גלובוסים

 Â Copyright: Gumpanat 
shutterstock.

*גלובליזציה
מקור המונח במילה “גלובוס“, 

והכוונה היא לתהליך כלל-
עולמי, שבו רעיונות, מידע, 

אנשים, הון ומוצרים עוברים 
במהירות ממקום למקום, בלי 

שמרחק או גבולות יעכבו אותם. 
כך נוצר מעין שוק עולמי אחד, 

גלובלי, אשר שינה את פניהן של 
המערכת הכלכלית, הפוליטית, 

התרבותית והחברתית ברוב 
מדינות תבל. 

Á  .2015 פליטים גודשים את תחנת הרכבת מהונגריה לגרמניה
.]By Bwag )Own work) ]CC BY-SA 4.0 ,ויקיפדיה
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העברת 	  של  מגמה  מסמנים  האירופי,  האיחוד  כמו   - על-מדינתיים  ארגונים 

האיחוד  על-לאומי.  לאיחוד  הלאום  ממדינות  וכלכליים  פוליטיים  כוח  מוקדי 

האירופי, למשל, כולל 27 ממדינות היבשת, וכולל מערכת ממשל משותפת: 

דגל  כמו  ריבונות  סמלי  התורנית;  הנשיאה  שהיא  מדינה  ובראשו  פרלמנט, 

)כחול בעל 12 כוכבים(; מטבע )יורו(; בירה )בריסל(; מערכת משפטית ועוד. 

האיחוד האירופי מתאפיין גם בפתיחת גבולות ומעבר חופשי ממדינה למדינה, 

ללא צורך בדרכון. 

מייצרות 	  אחת,  במדינה  גלם  חומרי  קונות   - רב-לאומיות  עסקיות  חברות 

 במדינה אחרת, ולעיתים במספר מדינות, מוכרות את התוצרת לכל העולם -

חלק  ומעביר  הלאום,  מדינת  של  במעמדה  פוגע  התהליך  גבולות.  וחוצות 

מתפקידי המדינה המודרנית למסגרות אחרות.

תלות 	  יוצרת  הגלובלית  הכלכלה  התפתחות   - מדינות  בין  כלכלית  תלות 

בינלאומיים  כלכליים  הסכמים  בנוסף,  בזו.  זו  המדינות  של  וגוברת  הולכת 

מצמצמים את כוחן של הממשלות לפקח על פעולותיהם של יחידים וחברות. 

נקלעת  מדינה  כאשר  ביטוי  לידי  באה  ההדדית  התלות  של  התוצאות  אחת   

מדינות,  ידי  על  לה  שמוכתבת  מדיניות  לנקוט  ונאלצת  כלכליים,  לקשיים 

ארגונים על-מדינתיים ותאגידים, שניזוקים אף הם מהקשיים שלה. מדינות 

כמו יוון, ספרד, פורטוגל וקפריסין חויבו לשנות את המדיניות הכלכלית שלהן, 

מחריף,  כלכלי  ממשבר  ולהיחלץ  האירופי  מהאיחוד  סיוע  לקבל  מנת  על 

שהשליך על גוש היורו כולו.

עולם, 	  חובקות  מסחר  ורשתות  חברתיות  רשתות  האינטרנט,  ובעיקר  המודרנית,  הטכנולוגיה   – תרבותיים  שינויים 

תקשורת חוצת גבולות, הופכים את העולם ל“כפר גלובלי אחד“, בעל שפה בינלאומית משותפת. הדבר משתקף, 

למשל, בחדירת האנגלית למדינות רבות ופגיעה בשפת הלאום, כאשר אמנים מקומיים יוצרים וכותבים באנגלית, על 

מנת להגיע לקהלים גדולים. 

חיזוק הרב-תרבותיות במדינות הלאום מחליש גם את הזהות התרבותית-לאומית הייחודית, וחלק מאזרחיהן מאמצים   

זהות אוניברסלית. 

שאלה:   
קפריסין הצליחה להתחמק מחדלות פירעון ומיציאה חסרת תקדים מגוש היורו, לאחר שנכנעה לדרישות 
עד  בדרמה, שנמשכה  יורו...  מיליארד   10 בגובה  לחילוץ  לצמצם את המערכת הבנקאית שלה, בתמורה 
השעות הקטנות של הלילה, הסכים בסופו של דבר נשיא קפריסין ניקוס אנסטסיאדיס לסגור את הבנק השני 
בגודלו במדינה, בעקבות הלחץ שהפעילו עליו הנושים, בהובלת גרמניה. “זה היה עוד לילה של יום מפרך“, 
הודה אולי רהן, הנציב האירופי, במסיבת עיתונאים בבריסל. “לא עמדו לפנינו פתרונות אופטימליים, רק 

בחירות קשות“. )“ממשלת קפריסין החליטה: לא יתאפשר פדיון מוקדם של כספי חסכונות“, אתר כלכליסט, 27.3.13(.

הסבירו על פי הקטע כיצד נפגעה הריבונות של קפריסין.	�

*ספורט וגלובליזציה
ספורט בכלל, וכדורגל בפרט, 

הם כלים משמעותיים בתהליך 
הגלובליזציה: שחקנים רבים 

עוברים ממדינה למדינה, 
ולקבוצות מצטיינות – כמו 

ברצלונה או צ׳לסי - יש מיליוני 
אוהדים “שרופים“ גם במדינות 

אחרות. 
מצד שני, הספורט מטפח 

תחושת הזדהות לאומית ויש לו 
תפקיד של בניית אומה. לראגבי, 

למשל, היה תפקיד מפתח 
בבנייתה של דרום אפריקה 
לאחר תקופת האפרטהייד.

 )אסף שרצקי, דפוסי האהדה בישראל-
המשכיות מול שינוי, עבודת גמר לתואר 

מוסמך במדע המדינה, 2010(
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זוק מדינת הלאום: הגורמים התורמים לחי

חרף הגלובליזציה, מדינות הלאום מוסיפות למלא תפקיד חשוב בפוליטיקה ובכלכלה העולמית. מדינת לאום ריבונית, 

השחיקה  למידת  באשר  הפרזה  ויש  הנוכחי,  בעידן  גם  הפוליטי  הסדר  של  העיקרי  המרכיב  היא  מוגדרת,  בטריטוריה 

 .“eBay בעצמאותן של המדינות ובאשר לעוצמתן של מדינות מדומיינות, כגון “מדינת פייסבוק“ או “מדינת

גם היום, עמים עדיין עושים כל מאמץ לשמר את התרבות הייחודית שלהם. 

מדיניות הגירה - החשש מתופעת הגלובליזציה יכול, גם, לחזק את מדינת הלאום, על ידי תביעה למנוע או להקטין 	 
מתחזקת במדינות  וזהותיים. הגישה של הקשחת מדיניות הכניסה  הגירה למדינה, משיקולים כלכליים, תרבותיים 

רבות באירופה, בשל התנגדות להגירה המאסיבית אליהן, בעיקר מאפריקה והמזרח התיכון. 

צעדי ההקשחה הללו הותוו לרוב תוך ניסיון לעמוד בשלושה מבחנים:  

המשך כיבוד האמנות הבינלאומיות בדבר פליטים ואנשים הנרדפים בארץ מוצאם לצד המחפשים שיפור באיכות   -

חייהם.

צמצום הזרם האדיר של זרים המתדפקים על שערי המדינה.  -

הפחתת הנגישות של זרים למערכת הרווחה הנדיבה של המדינה.  -

מדינת 	  את  לחזק  כדי  לאומית,  מורשת  בטיפוח  עצומים  משאבים  משקיעות  מדינות   - המקומית  התרבות  שימור 
הלאום על ידי העצמת המאפיינים התרבותיים הייחודיים של הלאום - במיוחד במערכת החינוך.

סיכום  

למדנו בפרק על הטיפוסים השונים של מדינות הלאום - אתניות-תרבותיות מול אזרחיות. למעשה, כמעט כל מדינה 

משלבת יסודות אתניים-תרבותיים ואזרחיים, במינון שונה. 

הגורם  איננו  ונוכחנו שסוג הלאומיות  קיומו של משטר דמוקרטי,  לבין  סוג הלאומיות  בין  סוגיית הקשר  התמודדנו עם 

הקובע אם מדינה שומרת על זכויות אזרחיה. 

סוגיה נוספת עסקה בהשפעת הגלובליזציה על מדינת הלאום, וראינו פנים לכאן ולכאן. 

בפרק הבא נעסוק בהצדקות השונות למדינת לאום אתנית-תרבותית.

תרגול  

לפניכם הדגלים של צרפת ושל בריטניה.   .1

זהו את הסמלים המופיעים בכל אחד מהם.  א. 

מהו סוג הלאומיות בכל אחת מהמדינות, לפי דגלה? נמקו תשובתכם. ב. 

של  העקרונות  לשלושת  מתייחסים  הדגל  צבעי  שלושת  אחד,  הסבר  פי  על  צרפת:  דגל 

פי הסבר שני: האדום  = אחווה. על  = שוויון, אדום  לבן  = חירות,  המהפכה הצרפתית: כחול 

והכחול מסמלים את הבירה פריז, והלבן היה צבעה של המלוכה. 

דגל הממלכה המאוחדת הבריטית מורכב משילוב של שלושה צלבים, המונחים זה על גבי זה.
Á .ויקיפדיה

דגל בריטניה

Á .ויקיפדיה

דגל צרפת
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קראו את המאמר “התקווה לא תמות“, מאת פרופ׳ שלמה אבינרי.   .2

ציינו את היסודות האתניים-תרבותיים של המדינות השונות כפי שהם באים לידי ביטוי בקטע, נמקו תשובתכם. א. 

הסבירו מדוע כותב המאמר אינו מבחין בין מדינות שיש להן רק יסודות אתניים-תרבותיים לבין מדינות שיש להן  ב. 

רק יסודות אזרחיים. נמקו את תשובתכם. 

“התקווה לא תמות“ 

“לפעמים שומעים ערבים ישראלים )ויש יהודים המצטרפים לטענה זו( אומרים, שקשה להם לקבל את “התקווה“ 
כהמנונם הלאומי, שאולי דגלה של המדינה וסמלה צריכים להיות אחרים, ושבסופו של דבר צריך גם חוק השבות 
להתבטל בשמם של ערכים אוניוורסליים – אם אכן תהיה המדינה )בלשונם( “מדינת כל אזרחיה“. כאן צריך לומר 
דברים ברורים. בהחלט אפשר להבין את קשייו של ערבי ישראלי )ואם הוא רוצה לקרוא לעצמו פלסטיני-ישראלי, זו 
כמובן זכותו( להזדהות עם שורות כמו “נפש יהודי הומייה“ או “עין לציון צופייה“. אך המנונים אינם המכנה המשותף 
שאינם  כאלה  יש  הדמוקרטיות  החברות  וברוב  היסטורית,  לזהות  ביטוי  אלא  האוכלוסייה,  כלל  של  ביותר  הנמוך 

מסכימים לזהות זו.

בארה“ב, שבה הפרדת הדת מהמדינה מעוגנת בחוקה, בכל זאת נחשבים חג המולד וחג הפסחא – חגים נוצריים לכל 
דבר – כחגים רשמיים לפי החוק. כדאי גם לזכור שחג המולד וחג הפסחא הם חגים רשמיים בכל מדינות אירופה, 
וכחלק מהדמוקרטיזציה הוכרזו שוב כחגים רשמיים במדינות הפוסט-קומוניסטיות. כל יהודי שחי בגולה מרגיש ודאי 

שיש כאן קושי.

כך גם בעניין הדגל. אפשר להבין את הקושי של ערבי ישראלי להזדהות עם דגל תכלת לבן עם מגן דוד. אבל גם 
בדגליהם של מדינות דמוקרטיות רבות מופיע הצלב: שווייץ ושוודיה, דנמרק ונורווגיה, וכמובן, הצלב הכפול של 
אנגליה וסקוטלנד בדגל הבריטי. האם זה מונע מיהודי אזרח המדינות הללו להישבע אמונים לדגל? כמובן, זה מקשה 
עליו, כי גם במדינה דמוקרטית קשה להיות מיעוט. ברמה סמלית זו, ערביי ישראל הם בחברה טובה. מכל מקום, אין 

שום נורמה דמוקרטית המחייבת לשנות את טיב סמליה של מדינת לאום.“

)שלמה אבינרי, הארץ, 20.10.1995(

לפניכם קריקטורה המתייחסת למאבק לאומי בספרד.   .3

הסבירו מהי שאיפתם של שני הלאומים על פי הקריקטורה.  א. 

בדקו באינטרנט האם השאיפה הזו מתממשת במציאות. ב. 

Á .איור: גדעון קייך
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פרק ד׳: 

הצדקות לקיומה של מדינת לאום
למדנו בפרק הקודם כי מדינות דמוקרטיות רבות מגדירות את עצמן כמדינות 

מדינות  של  המכריע  והרוב  ישראל  זה  ובכלל   - האתני-תרבותי  במובן  לאום 

דמוקרטיה.  של  לקיומה  הלאומיות  סוג  בין  קשר  שאין  למדנו  כן  כמו  אירופה. 

נשמעים  בעולם,  רבות  דמוקרטיות  לאום  מדינות  של  קיומן  חרף  זאת,  למרות 

קולות המערערים על זכות קיומו של הדגם הזה. טענת המתנגדים היא שהדגם 

האתני-תרבותי לקוי מבחינה מוסרית, וכי עדיפים עליו דגמים אחרים של מדינות 

דמוקרטיות. למשל, הדגם הלאומי-אזרחי.

מטרתו של הפרק לבחון את ההצדקה* של מדינת לאום אתנית-תרבותית.

השאלות שאיתן נתמודד בפרק:

מדוע יש צורך לדון בהצדקות לקיומה של מדינת לאום?	 

מהן ההצדקות למדינת לאום בכלל - ולמדינת לאום יהודית בפרט? 	 

אין לי ארץ אחרת 

גם אם אדמתי בוערת 

רק מילה בעברית חודרת 

אל עורקיי אל נשמתי 

בגוף כואב 

בלב רעב 

כאן הוא ביתי.

 מילים: אהוד מנור 
כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו“ם.

* הצדקה

הכרה בצדק שבדבר. 

)על פי מילון אבן שושן(. 

בניגוד 

ל“הצטדקות“, שעניינה 
התנצלות.
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מדוע יש צורך לדון בהצדקות לקיומה של מדינת לאום?

ולמה היא מעוררת הסתייגויות

הגדרה עצמית 

היא מושג במשפט הבינלאומי, שפירושו: זכותו של עם להקים ולקיים מדינת לאום משלו. הזכות להגדרה עצמית היא 

זכות טבעית, הנתפסת כערך מובן מאליו, שאינו דורש הצדקה נוספת, בדומה לזכותו של האדם לחיים. 

“סדר עולמי חדש“ שהוכרז לאחר  ההכרה בזכות ההגדרה העצמית של כל העמים באה לביטוי במסגרת המהלך של 

קבוצות  ועל  עצומים  מרחבים  על  אדירות  אימפריות  שלטו  למלחמה  שקדמה  בתקופה  הראשונה.  העולם  מלחמת 

לאומיות רבות. בהמשך להתעוררות הלאומיּות, שהחלה במאה ה-19, התפתחה והתחזקה בסיום המלחמה התפיסה 

שדגלה בקיומן של מדינות לאום עצמאיות, שאינן כפופות לשלטון אימפריות. 

הרעיון היה להבטיח חירות פוליטית לעמים. האידיאולוגיה הלאומית והאידיאולוגיה הדמוקרטית נתפסו כתנועות אחיות, 

והתומכים בהן ניצבו יחדיו במאבקים נגד המשטרים הישנים, הלא-דמוקרטיים. 

לזכות להגדרה עצמית לאומית יוחסה בראש ובראשונה הצדקה קולקטיבית. ההצדקה הקולקטיבית היא ההצדקה אותה 

כבר פגשנו במגילת העצמאות:

“זו היא זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית“.

הצדקה זו מדגישה את הזכות של עמים להגדרה עצמית לאומית. זכות זו מבוססת על האופי הייחודי של כל עם ועל 

הערך בשימורן של תרבויות מגוונות למען האנושות כולה. בגרסאות מסוימות היא מדגישה את הייעוד ההיסטורי של כל 

אומה לממש את אופייה הלאומי הייחודי. הצדקה זו אינה מעמידה במרכז את הפרט, אלא דווקא את הערך הקולקטיבי 

של תרבויות.

מודל  הלאום  במדינת  שראו  יש  הלאומי.  הרעיון  את  קבלו  הכל  שלא  אלא 

שהופך את האדם לצר-אופקים ומעודד שנאת זרים ומלחמות בין עמים. חיזוק 

לתפיסתם הם קיבלו ממלחמת העולם הראשונה, שפרצה על רקע המאבקים 

הלאומיים, ובעיקר ממלחמת העולם השנייה, שערערה במידה רבה את תוקפה 

המוסרי של מדינת לאום אתנית-תרבותית. הצורר הגדול ביותר שקם לאנושות בעידן המודרני היה אדולף היטלר, והוא 

ביצע את פשעיו הנתעבים על בסיס אידיאולוגיה שהציבה במרכז את הלאומיות הגרמנית. ִצדקתה של האידיאולוגיה 

הלאומית דרשה בחינה מחדש, והתחוור שיש לשים לה גבולות. 

וה-40 של המאה ה-20, אינה מלמדת על כלל האידיאולוגיות  הגרסה האיומה של הלאומיות הגרמנית, בשנות ה-30 

הלאומיות, כשם שהגרסה האיומה והקיצונית של הסוציאליזם, כפי שהושלטה על ידי יוסף סטלין בברית המועצות, אינה 

פוסלת בהכרח את כלל האידיאולוגיה הסוציאליסטית. ובכל זאת, נדרשה הערכת מצב ערכית מחודשת ביחס לזכות 

להגדרה עצמית, שנתפסה כמובנת מאליה.

גם כיום נשמעים קולות רבים המבקרים את רעיון מדינת הלאום בכלל, ואת רעיון מדינת הלאום היהודית ביתר ׂשאת. לכן, 

פרק זה יוקדש, בעיקרו, לדיון בהצדקות למדינת לאום, כאשר ניתן דגש מיוחד להצדקות מההיבט הליברלי - למדינות 

לאום דמוקרטיות בכלל, ולמדינת לאום יהודית ודמוקרטית בפרט. 

שאלת חשיבה:  
מה בין לאומיות ללאומנות?	�
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מהן ההצדקות למדינת לאום בכלל - ולמדינת לאום יהודית בפרט?

ומדוע אין סתירה בין מדינת לאום לבין מדינה דמוקרטית

לקיומה של מדינת לאום ישנן הצדקות מנקודות מבט מגוונות. יש המצדיקים את קיומה כביטוי נדרש לזכויות הקולקטיביות 

של עם )הצדקה אותה כבר הצגנו(. יש המצדיקים מדינת לאום מנקודת המבט הליברלית, ומדגישים כי מדינת לאום אינה 

מוצדקת למרות ערכי זכויות האדם אלא בגלל ערכי זכויות האדם. יש המבססים את ההצדקה על העיקרון הדמוקרטי 

של הכרעת הרוב. יש המצדיקים את קיומה של מדינת לאום יהודית מנקודת מבט דתית. 

ההצדקות הליברליות למדינת לאום

מדוע יש צורך בהצדקות ליברליות למדינת לאום? 

לפעול  השקפת העולם המקובלת בדמוקרטיות ליברליות מציבה את ערך האדם במרכז. תפקיד המדינה לפיכך הוא 

לטובתו של כל אדם, ולאפשר לו לממש את אישיותו וכישוריו. 

היחיד,  של  לטובתו  המדינה  מחויבות  משמעו  ליברליזם  לאום.  מדינת  לסתור  אמורה  ליברלית  תפיסה  ראשון,  במבט 

שמדינת  חשש  יש  מכך,  יתרה  אתנית-תרבותית.  לאומית  בקבוצה  להתמקד  ליברלית  ממדינה  מצפים  איננו  ולכאורה 

לאום אתנית-תרבותית, שתקדם קבוצה אתנית-תרבותית אחת, עלולה לפגוע בזכויות אדם של האזרחים שאינם שייכים 

לקבוצת הרוב. 

כיוון שכך, ההצדקות הליברליות מבקשות להראות שמדינת לאום יכולה להתקיים ללא פגיעה בזכויות אדם, וכי מדינת 

הלאום האתנית-תרבותית דווקא מקדמת שמירה על זכויות אדם, ולכן היא מוצדקת על פי השקפת העולם המקובלת 

בדמוקרטיות ליברליות. 

בנוסף, המחשבה הליברלית, העוסקת במחויבות השוויונית לזכויותיו של כל אדם, יכולה להיות מכנה משותף בין אנשים 

יכולות  לאום  למדינת  הליברליות  ההצדקות  לכן,  והלאומיות.  הדתיות  התרבותיות,  בתפיסותיהם  ביניהם  שחלוקים 

להתקבל על כלל אזרחיה של המדינה וגם על אזרחיהן של מדינות אחרות בעולם.

הצדקה הנובעת מן הזכות לתרבות

למען  ולפעול  בחר,  שבה  תרבותית  במסגרת  לחיות  אדם  כל  של  זכותו 

טיפוח תרבותו, ומימוש ערכיה ויעדיה. הפרט, כחלק מקבוצה, יכול לממש 

את הזכות לתרבות, אם יוקצו לו התנאים שבהם יוכל לממש את תרבותו 

ולהנחילה לדורות הבאים. השפה, ימי המנוחה, טקסי מעגל החיים מלידה 

ועד פטירה, הסמלים, הָנרטיב ההיסטורי, מערכת החינוך הציבורית ואופייה 

של רשות הרבים – כל אלה מבטאים במדינת הלאום האתנית-תרבותית 

והתפיסות  הערכים  מיטבית.  בצורה  הלאומית  הקבוצה  של  התרבות  את 

ומשקפים  במדינה,  השלטון  רשויות  את  מנחים  הלאום  של  התרבותיות 

אותם. 

לזכות  ההצדקה  לצד  חלה  ליברלית,  בהשקפה  שמדובר  מאחר  בבד,  בד 

לתרבות גם החובה לשמור בקפידה על זכויותיהם של מיעוטים, שאינם משתייכים לתרבות הרוב, לרבות זכותם לשמר 

ולטפח את תרבויותיהם באופן מקומי בתוך קהילותיהם. 

Á  .תיאטרון הבימה, התיאטרון הלאומי 
המבנה המחודש, 2011. 

 .Ilan Costica ויקיפדיה העברית, הועלה על ידי  
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בני העם  הזכות לתרבות של  צודק משום שהיא הכלי למימוש  יהודית  לאום  קיומה של מדינת  הזכות לתרבות,  לאור 

היהודי. רק במדינת לאום יהודית המרחב הציבורי המדינתי מבטא את התרבות היהודית: השפה הדומיננטית היא עברית, 

ימי השבתון והחגים משקפים את המורשת היהודית, דגל המדינה דומה לטלית, המנון המדינה עוסק בגלות העם היהודי 

ובתקומתו. 

יהודי לאורך דורות,  רוב  יהודית היא גם הדרך היחידה להבטיח  ריבונית  מדינה 

ורוב כזה יבטיח בית תרבותי לכל בני העם היהודי בארץ ובתפוצות גם לעתיד.

הצדקה הנובעת מחשיבותה של סולידריות בין האזרחים

הצדקה ליברלית נוספת למדינת לאום אתנית-תרבותית מבוססת על סולידריות* 

בין כלל האזרחים - ובינם לבין המדינה. 

סולידריות מקטינה את ההסתברות למלחמת אזרחים, ותורמת להגנה על זכויות 

ועל ביטחונם האישי. הטיעון בעניין  רווחת התושבים  וזכויות אזרחיות, על  אדם 

חברי  בקרב  במיוחד  גבוהה  סולידריות  רמת  קיימת  כי  ההנחה  על  מבוסס  זה 

והערכים  ההיסטוריה  הגורל,  שותפות  בשל  אתנית-תרבותית,  לאומית  קבוצה 

המשותפים. נחוצה סולידריות חזקה בין כלל האזרחים, ובינם לבין המדינה, כדי 

להבטיח מידה מספקת של הגנה על זכויות אדם. רק כך יכבדו האזרחים זה את 

זכויותיו של זה, יסכימו לוותר על משאבים כלכליים לטובת חבריהם הנזקקים, 

וגבולותיה.  המדינה  אזרחי  על  בהגנה  הכרוכים  הסיכונים  את  עצמם  על  וייטלו 

מדינת לאום יכולה לנצל את הסולידריות הטבעית הקיימת בקבוצה הלאומית, 

כדי לחזק את היציבות ואת הרווחה. 

הסולידריות הלאומית תורמת לא רק לקבוצת הרוב, אלא גם  חשוב להדגיש כי 

לקבוצות המיעוט. כאשר הסולידריות הלאומית מניבה חוקי הבטחת הכנסה או 

מדינת  וכך,  לאום.  הבדלי  ללא  המדינה,  אזרחי  כל  מהם  נהנים  מינימום,  שכר 

למען כלל  הלאום מקדמת ערכים ליברליים של זכויות הפרט לביטחון ולרווחה 

אזרחי המדינה. 

הצדקה הנובעת מן הזכות לביטחון ומניעת רדיפות

בכבודם,  הפוגעות  פיזיות,  רדיפות  מפני  מוגנים  להיות  אדם  בני  של  זכויותיהם 

בקניינם, בחירותם ובחייהם, הן זכויות האדם היסודיות ביותר. על כן, אם אנשים 

 – יש להקים מדינת לאום  ואם לשם הבטחת שלומם  סובלים מרדיפות קשות, 

צודק להקים מדינה כזו. אחת ההצדקות להקמתה של מדינת דרום סודן ב-2011 

הייתה הרצון להבטיח את שלום התושבים הנוצרים, שהתגוררו בחלקה הדרומי 

של סודן, מפני פגיעות מצד השלטון ומצד אזרחים מוסלמים, שהיוו רוב במדינה 

השלמה.

ההצדקה הזו ְתֵקָפה במקרה הספציפי של העם היהודי, והיא מופיעה גם במגילת 

רדיפות קשות, כמעט בכל  לאורך שנות ההיסטוריה  היהודים עברו  העצמאות. 

היהודי  והעם  השואה,  בתקופת  התרחשה  ביותר  הנוראה  הרדיפה  תבל.  רחבי 

* סולידריות

יחס של הזדהות והסכמה 
לעמדתו של אחר, שותפות 

לסבל או לׂשמחה של הזולת.

)מילון אבן שושן(

ואהבת לרעך כמוך

“בשלוש מילים אלה התגבשה 
התורה האנושית הנצחית... לא 

לקפח, לא לגזול, לא לעשוק, 
לא לפגוע... 

“התורה היהודית לא הסתפקה 
באלה. לא די בהימנעות 

מפגיעה בזכויות הזולת, יחסי 
אדם צריכים להיות בנויים 

על שותפות גורל, על עזרה 
הדדית... על אהבת הבריות״.

)דוד בן-גוריון, “מהפכת הרוח“, חזון 
ודרך, הוצאת מפא“י, 1951, כרך ראשון, 
עמ׳ 34-31. )באדיבות החברה להפצת 

משנתו של דוד בן-גוריון, ת“א(

מאוחדים ברגשי אהדה 

“אפשר לומר על חלק מבני המין 
האנושי שהם מהווים אומה, 
אם הם מאוחדים בינם לבין 

עצמם ברגשי אהדה משותפים... 
הגורמים להם לשתף פעולה 

זה עם זה בֶיתר רצון מאשר ִעם 
בני אדם אחרים, לרצות להיות 
כפופים לממשל אחד ולרצות 

שיהיה להם ממשל שלהם 
בעצמם, או של חלק מהם 

באורח בלעדי“. 
)ג׳ון סטיוארט מיל, ממשל של נציגים, 

1861, עמ׳ 255. תרגם: יוסף אור, 1958(



//  5 3 ן ו ש א ר ק  ל ח

אנטישמית  משנאה  שנבע  עם  רצח   – מבניו  מיליון  שישה  מרצח  מדמם  עדיין 

מַעוורת. מדינת לאום יהודית, ִעם רוב יהודי ברור לאורך דורות, נדרשת כדי למנוע 
רדיפת יהודים בגבולותיה שלה, וגם כדי להבטיח מקלט בטוח ליהודים מכל רחבי 

העולם, אם וכאשר יזדקקו לו. 

כי אבד הכלח על ההצדקה הזו, שכן  היו שטענו בשנות ה-90 של המאה ה-20 
נוכח  איבד מתוקפו  הזה  וסכנת האנטישמיות חלפה. הטיעון  ליציב  העולם הפך 
חוסר היציבות שמאפיין את העולם בעשור השני של המאה ה-21, המתבטא בין 

השאר בגילויים רבים של גזענות ואנטישמיות. 

יהודית מחויבת, כמו כל מדינה ליברלית, בשמירה קפדנית על כל  מדינת לאום 
זכויות בני המיעוטים במקביל לשמירת אופייה כמדינת לאום. דווקא העם היהודי, 

שעבר רדיפות קשות כמיעוט, צריך לשמור בקפידה על זכויות אדם של המיעוטים החיים בקרבו ולצידו.

נן נובעות בהכרח ממחשבה ליברלית הצדקות למדינת לאום שאי
עד עתה התמקדנו בהצדקות למדינת לאום הנובעות ממחשבה ליברלית, ורואות במדינת לאום דווקא מימוש של ערכים 
הצדקה לא- כי  ואולם, ראוי להדגיש  דווקא ממחשבה ליברלית.  נובעות  ישנן הצדקות למדינת לאום שאינן  ליברליים. 

ליברלית אינה סותרת בהכרח ערכים ליברליים, גם אם אינה נובעת מהם. 

בהקשר להצדקות הלא-ליברליות פגשנו כבר את ההצדקה הקולקטיבית נפנה עתה לעוד שתי הצדקות כאלו:

הצדקה למדינת לאום מתוך העיקרון הדמוקרטי של הכרעת הרוב

על פי העיקרון הדמוקרטי של הכרעת הרוב, זכותם של אזרחי המדינה לקבוע על פי בחירתם את זהותה ואופייה של 
מדינתם, ולעצב את המרחב הציבורי בתהליך של הכרעת רוב.

בהמשך לכך, העובדה שרוב אזרחי המדינה בוחרים להעניק לה צביון ציבורי ברוח מורשת לאומית מסוימת, מצדיקה 
את הגדרת המדינה כמדינת לאום. על פי טיעון זה, המתבסס על שלטון העם והכרעת הרוב, גם מדינה בעלת לאומיות 
אזרחית בוחרת את ערכיה על פי הכרעת רוב אזרחיה. כך גם לגבי הכרעות של רוב אשר מקורו בתרבות לאומית-אתנית: 
בשני המקרים מדובר בהכרעת רוב כנגד עמדת מיעוט, ובשני המקרים משתקפת בכך זכותם הדמוקרטית של אזרחי 
המדינה לעצב את דרכה. כשם שזכותו של הרוב לבחור רכיבי זהות קולקטיביים במדינת לאום אזרחית, כך זכותו של 

הרוב לבחור רכיבי זהות קולקטיביים במדינת לאום אתנית-תרבותית.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי לצד זכותו של הרוב לעצב את אופייה של המדינה כמדינת לאום אתנית-תרבותית, חובתו 
להבטיח שלא ייפגעו זכויות הפרט של המיעוט.

הצדקה דתית

תפיסות דתיות מסוימות רואות בקיומה של מדינת לאום ערך דתי. במקרה של הדת היהודית, לפי הגישה הרווחת, תורת 
ישראל וחזון הנביאים מצווים על העם היהודי להקים ולקיים ריבונות יהודית בארץ ישראל. 

חלק מתרי“ג מצוות התורה עוסק בהקמת רשויות השלטון בממלכה היהודית, בחובות המוטלות עליהן, ביחסי הפנים של 

הממלכה, ביחסי החוץ שלה וכן בחובות המוטלות על האזרחים כלפי רשויות השלטון. 

הזכות לביטחון 

 Â Fotolia, Author: Real Illusion. 
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סיכום  

ההצדקות  ועם  בכלל,  אתניות-תרבותיות  לאום  מדינות  לקיים  וראוי  מוצדק  מדוע  השאלה  עם  הזה  בפרק  התמודדנו 

לכך שישראל היא מדינת לאום יהודית בפרט. הצגנו נימוקים הנובעים מתפיסה קולקטיבית, מתפיסה דתית, מתפיסה 

דמוקרטית במובנה כשלטון העם, והתמקדנו במספר הצדקות הנובעות מתפיסה ליברלית. 

על  יהודית  לאום אתנית-תרבותית  ישראל כמדינת  של מדינת  כיצד משפיעה הגדרתה  נשאל את עצמנו  בפרק הבא 

אופייה.

תרגול  

קראו את מגילת העצמאות.  .1

לבין  העצמאות,  במגילת  המופיעות  יהודית  לאום  למדינת  ההצדקות  בין  השונה  ואת  הדומה  את  והסבירו  הציגו   

ההצדקות למדינת לאום בפרק זה. 

הוצגו בפרק מספר הצדקות למדינת לאום. מהי, לדעתכם, ההצדקה המשכנעת ביותר? נמקו את תשובתכם.   .2

בחרו את אחת ההצדקות המפורטות בפרק, ובחנו כיצד היא באה לידי ביטוי במדינת ישראל.    .3

ציינו והציגו את ההצדקה המופיעה בקטע הבא. בססו תשובתכם על הקטע.   .4

האם אתם מסכימים עם הצדקה זו? נמקו.   

“ָּברי כי לחיים היהודיים במסגרת מדינת ישראל יש יתרונות ברורים לגבי שומרי מצוות, ובכלל זה גם לגבי אותו   
חלק של האוכלוסייה החרדית המתמיד בהתנגדותו לציונות. כל מי שהתנסה בחיים יהודיים דתיים בחוץ לארץ 
יודע עד כמה פשוט וטבעי יותר לשמור על אורח חיים כזה בישראל. ליהודי הדתי החי בישראל נתונה גם הזכות 

לקיים את המצווה הדתית של ישיבה בארץ...

“יחד עם זאת, לקיומה של המדינה היהודית יש חשיבות רבה יותר דווקא לגבי היהודים החילוניים, כיוון שזיקתם   
למרכיב היהודי של זהותם חלשה ונזילה הרבה יותר מזו של שומרי מצוות, וחסרים להם מנגנוני ההגנה התרבותיים 
שיש לשומרי המצוות. בעיני יהודי שאינו שומר מצוות, ישראל ממלאת תפקיד חיוני - אם כי סמוי מן העין - 

במענה הייחודי שהיא נותנת לבעיית הזהות היהודית החילונית בעולם המודרני. 

“ישראל היא המקום היחיד שמציג ‘ברירת מחדל׳ של קיום עברי-יהודי. במילים אחרות, זהו המקום היחיד בעולם   
זהות אחרת מצריך מאמצים מיוחדים, מן הסוג  ואילו טיפוח  כזאת הוא המובן מאליו,  זהות  שבו שימורה של 

המוכר היטב ליהודים החיים בארצות אחרות ומנסים לשמור על זיקה פעילה ליהדותם.

“המסגרת שמספקת ישראל ליהודים חילוניים בולמת אפוא תהליך של התבוללות, שהיה אולי בלתי נמנע לו   
חיו בסביבה לא-יהודית. בד בבד, היא משמשת כמצע שעליו יכולה לנבוט תרבות בעלת חיוניות רבה של חיים 
יהודיים לא-אורתודוקסיים. כוונתי, בראש ובראשונה, להגות וליצירה בשפה העברית, לספרות, לשירה, לאמנות 

ולמחשבה המקורית, שיש להן זיקה למסורת, לזהות היהודית ולקשר ההיסטורי של עם ישראל לארץ ישראל. 

“לכל אלה חשיבות רבה לגבי העולם היהודי בכללותו, ולא רק ליהודים בישראל גופא; הם מגוונים את מרכיבי   
הזהות היהודית, ומספקים אפשרויות תרבותיות נוספות מלבד הדֵבקות באורח חיים דתי כהלכתו“. 

)פרופ׳ רות גביזון, “המדינה היהודית: הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה“, תכלת: כתב עת למחשבה ישראלית, גיליון 13, 2002, עמ׳ 57(.  
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הציגו את ההצדקה למדינה יהודית על פי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כפי שהיא עולה מתוך הקטע הבא.   .5

“הלאומיות, לבדה, כשהיא מכה שורש עמוק בלב העם, היא עלולה גם להשפיל רוחו... כמו שתוכל לרומם אותו.   
ֵעדה היא צרפת הפטריוטית, אשר חכמים נאורים חשבוה לגואלת האנושיות ופּוק ָחזי ַמאי ַסלקא ְּבהו ]צא וראה 
מה עולה בהם. הרב קוק מתכוון לכך שתוצאות המהפכה הצרפתית, שהביאה את הלאומיות, הולידו גם מעשים 

אכזריים[. 

“לאומיותנו אנו ]הלאומיות היהודית[ היא שמורה מְּפראֹות כאלה ]ממעשים רעים[, אבל רק בהיותה מנוהלת על   
פי טבעה, שהיא רוח ה׳ אשר עלינו“. )הרב קוק, אוצרות הראי“ה, עמ׳ 34(.

אחד,  גלובלי  לכפר  הפך  שהעולם  משום  אתניות-תרבותיות,  לאום  מדינות  של  לקיומן  הצדקה  אין  כי  טוענים  יש    .6

המתאפיין במעבר אנשים ממדינה למדינה ובהשפעות תרבותיות של מדינה על רעותה. הביעו דעתכם על הטענה. 
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פרק ה׳: 

המאפיינים היהודיים של המדינה, 
הלכה למעשה

מהי  השאלה:  עולה  אך  שלה,1  היסוד  מחוקי  וכמה  העצמאות  הכרזת  פי  על  יהודית  כמדינה  מוגדרת  ישראל  מדינת 

משמעות היותה של ישראל מדינה יהודית?  

למונח מדינה יהודית שלושה מובנים אפשריים:

המובן האתני-לאומי - מדינת הלאום של העם היהודי. 	 

המובן התרבותי - מדינה המכוונת לטיפוח מורשת וערכים יהודיים.	 

המובן הדתי - מדינה החורתת על דגלה את קידום הדת היהודית. 	 

הפרק עוסק במאפייניה של ישראל כמדינה יהודית בשלושת המובנים הללו. חלקם שנויים במחלוקת בחברה הישראלית, 

חלקם ניתנים לסיווג ברור בעוד שבאחרים הסיווג עצמו שנוי במחלוקת.

השאלות בהן נעסוק בפרק זה:

מהו המובן הלאומי להיותה של ישראל מדינה יהודית? 	 

מהו המובן התרבותי להיותה של ישראל מדינה יהודית? 	 

מהו המובן הדתי להיותה של ישראל מדינה יהודית? 	 

סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת וסעיפי המטרה בחוק יסוד: “חופש העיסוק״ ובחוק יסוד: “כבוד האדם וחירותו“.  1
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חשוב להזכיר כי ישראל היא מדינת לאום במובן האתני-תרבותי. לכן גם המובן התרבותי של יהדות המדינה, ויש שיאמרו 

שגם המובן הדתי )בהיותו ביטוי תרבותי(, מהווים אף הם ביטוי ללאומיות. לכן כל שלושת המובנים הם מובנים שונים של 

דבר אחד: מדינת לאום יהודית.

מהו המובן הלאומי להיותה של ישראל מדינה יהודית?

קרקעות  בענייני  המשפט,  בתי  ובפסיקת  בחקיקה  מתבטא  הוא  ואיך 
ובמעמד ירושלים

הרכב האוכלוסייה )הדמוגרפיה(*

דתות  מבני  מורכב  המיעוט  יהודית.  היא  ישראל  במדינת  האוכלוסייה  מרבית 

אחרות - מוסלמים, דרוזים ונוצרים. מקורות הגידול העיקריים של האוכלוסייה 

הם  בעולם,  הגדול  היהודי  למרכז  האלפיים  בשנות  שהפכה  בישראל,  היהודית 

ריבוי טבעי ועלייה.2 

חקיקה ופסיקות בתי משפט מבטאות את יהדותה של המדינה בהיבט הלאומי-אתני. חוק השבּות )תש“י-1950(, לדוגמה, 

מבטא את היותה של ישראל מדינתו של העם היהודי כולו. 

החוק  בן-גוריון.3  דוד  הראשון,  הממשלה  ראש  אמר  ישראל“,  מדינת  של  )בסיס(  השִתייה  מחוקי  הוא  השבות  “חוק 

קובע כי “כל יהודי זכאי לעלות ארצה“, ומאפשר בכך לכל יהודי באשר הוא לשוב למולדת היהודית ההיסטורית ולקבל 

אזרחות ישראלית אוטומטית, מיד עם עלייתו, לפי חוק האזרחות. 

חוק השבות מבטא את ההתחייבות של הכרזת העצמאות: “מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות“. 

מטרותיו העיקריות הן: לממש את זכותו של כל יהודי לעלות למדינה המיועדת לו, לבטא את היותה של מדינת ישראל 

מדינתו של העם היהודי כולו ולשמר במדינה את הרוב היהודי, כדי להבטיח את היותה מדינת לאום יהודית גם בעתיד.

ראוי להדגיש, כי חוק השבות מבטא את המובן הלאומי ביהדותה של המדינה. הוא מעניק זכות עלייה לבני העם היהודי, 

לחיזוקה של  למידת תרומתם הצפויה  וללא קשר  היהודית,  לדת  או  בזיקתם לתרבות  ללא תלות   - מכל קצוות תבל 

התרבות או הדת היהודיות בישראל. החוק מאפשר גם עלייה של אנשים שאינם יהודים על פי ההלכה, בתנאי שיש להם 

קשר משפחתי ליהודים: בני זוג וכן בנים ונכדים ובני זוגם.4 

קרקעות

לפני הקמת המדינה נקטה התנועה הציונית פעולות נמרצות להקמת יישובים יהודיים בארץ ישראל. קרן קיימת לישראל, 

קק“ל, הייתה כלי מרכזי בביצוע המדיניות הזו. היא שמה דגש על פיזור האוכלוסייה היהודית ברחבי הארץ, כדי להבטיח 

תשתית התיישבותית להקמת הבית הלאומי לעם היהודי. 

יישובים המיועדים ליהודים  יכולה מדינת ישראל להמשיך לעודד הקמת  יהודית  נשאלת השאלה, האם כמדינת לאום 

האזרחים  לכלל  שוויונית  התייחסות  תובעת  דמוקרטית,  כמדינה  אזרחיה,  כלל  בין  מלא  לשוויון  שמחויבותה  או  בלבד, 

בהקצאת קרקעות. 

8.5 מיליון בני אדם. בהם יהודים- 6.3  2015 - מנתה האוכלוסייה בישראל סה“כ:  על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לנובמבר   2
מיליון, ערבים, דרוזים 1.8 מיליון ואחרים-)חסרי סיווג דת ונוצרים שאינם ערבים(, 369 )באלפים(. מתוך שנתון סטטיסטי לישראל 2015, מס׳ 66, 

פרק 2, טבלה 2.1.
דברי הכנסת )6( תש“י, עמ׳ 2037-2035.  3

להרחבה בנוגע לחוק השבות ראו פרק כ“ה, “אזרחות ושבות“, בחלק השלישי.  4

* דמוגרפיה

דמוס ביוונית פירושו עם, 
אוכלוסייה.

גרפיה פירושה רישום, תיעוד. 
דמוגרפיה היא תחום הדעת 

החוקר אוכלוסיות, הרכבן 
והתמורות שחלות בהן.
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גם עשרות שנים לאחר הקמת המדינה נמשכה מדיניותה של התנועה הציונית. 

הממשלה אף חתמה ב-1957 על אמנה עם קק“ל*, והצהירה על שותפות מטרות 

קרקעות  פיתוח  לקידום  שונים  חוקים  של  לחקיקתם  הביאה  זו  שותפות  עימה. 

ישראל ברוח התנועה הציונית, ובהם: חוק יסוד: מקרקעי ישראל, שאיחד את ניהול 

)אז  ישראל  מקרקעי  רשות   - אחד  גוף  תחת  קק“ל  וקרקעות  המדינה  קרקעות 

עדיין ִמנהל מקרקעי ישראל(.

הרוב  יחסי  בשאלת  דן  ובג“ץ  הנושא,  את  מלא  באופן  הסדירה  לא  החקיקה 

והמיעוט בהקצאת קרקע בשני עניינים שזכו לתהודה רבה:

בג“ץ בורקאן )1978(: האזרח הירדני מוחמד סעיד בורקאן, תושב ירושלים,  א.  
ביקש לרכוש דירה ברובע היהודי בעיר העתיקה, אך הדירה הוצעה למכירה 

רק למי ששירת בצה“ל או שוחרר משירות מסיבות מוצדקות. לטענת העותר, 

הייתה זו אפליה פסולה על רקע לאום ודת. 

בית המשפט קיבל את הטענה, שלפיה הקריטריון של שירות צבאי אינו אלא    

במדיניות  שמדובר  פסק  אך  בלבד,  ליהודים  מיועד  שהרובע  לכך   כיסוי 

היהודי  הרובע  שיקום  כי  קבעו,  השופטים  העתירה.  את  ודחה   - לגיטימית 

ליד  משלהם  רובע  יהיה  שליהודים  כדי  להתבצע,  צריך  העתיקה  בירושלים 

רובעי הדתות האחרות, כי אין אפליה פסולה בייחודו של הרובע היהודי ככזה, 
וכי מדובר בהבחנה מותרת.5

השופט חיים כהן כתב בפסק הדין:  

“שיקום הרובע היהודי בעיר העתיקה התעורר רק מפני שצבאות ירדן פלשו   
אליו וגירשו את היהודים ושדדו רכושם והרסו בתיהם. מטבע הדברים הוא 
שהשיקום בא לשם החזרת עטרת היישוב היהודי בעיר העתיקה ליושנה, 
כדי שליהודים יהא שוב, כמו שהיה בעבר, רובע המיוחד להם, ליד רובעי 
של  בייחודם  פסולה  הפליה  כל  אין  והארמנים.  והנוצרים  המוסלמים 

הְרבעים הללו, רובע רובע ועדתו“. 

)בג“ץ 114/78, מוחמד סעיד בורקאן נ׳ שר האוצר ואח׳, פ“ד לב)2(, 800(  

בבג“ץ קעדאן )2000(, לעומת זאת, פסק בית המשפט העליון כי הקצאת קרקעות מדינה להתיישבות יהודית מהווה  ב.  
אפליה אסורה. העתירה הוגשה על ידי עאדל ואימאן קעדאן, בני זוג ערבים מבאקה אל-גרבייה, שרצו לבנות בית 

ישראל  למדינת  מותר  האם  בשאלה:  התמקד  המשפטי  והדיון  נדחתה,  ליישוב  להתקבל  בקשתם  קציר.  ביישוב 

להקצות קרקע ליישוב המיועד רק ליהודים. 

בפסק דין שינה בג“ץ את “ִהְלַכת בורקאן“, וקבע כי מדינת ישראל, כמדינה המחויבת בשוויון כלפי כלל אזרחיה, אינה   

רשאית עוד להקים יישובים ליהודים בלבד.

על המושגים אפליה פסולה והבחנה נלמד בפרק ט“ו, “עקרון זכויות האדם והאזרח“, בחלק השני.  5

הקרן הוקמה ב-1901 על ידי 
ההסתדרות הציונית העולמית, 

כמוסד המופקד על רכישת 
אדמות בארץ ישראל, הכשרתן, 

פיתוחן והכנתן להתיישבות 
יהודית. איסוף הכספים על ידי 

קק“ל בקרב היהודים בתפוצות 
חיזק את הקשר שלהם לארץ 

ישראל. 
מאז הקמת המדינה חלו שינויים 

ביעדיה של קק“ל, והדגש 
בפעילותה עבר מרכישת 

קרקעות להכשרת אדמות 
והכנתן להתיישבות. בידי קק“ל 

מופקדות גם פעולות הייעור 
בישראל. 

* קרן קיימת לישראל

Á .)באדיבות קרן קיימת לישראל(
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בפסק הדין כתב השופט אהרן ברק:   

מיעוטים,  חיים  בתוכה  אשר  יהודית,  מדינה  היא  ישראל  “מדינת   
ובהם המיעוט הערבי. כל אחד מבני המיעוטים החיים בישראל נהנה 

משוויון זכויות גמור. 

אך  היהודי,  העם  לבני  ניתן  לבית  לכניסה  מיוחד  מפתח  אמת,   
משמצוי אדם בבית כאזרח כדין, הוא נהנה מזכויות שוות כמו כל בני 
הבית האחרים. ביטוי לכך ניתן בהכרזת העצמאות, אשר קראה ‘לבני 
העם הערבי, תושבי מדינת ישראל, לשמור על השלום וליטול חלקם 

בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה׳. 

אין, אפוא, כל סתירה בין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לבין שוויון גמור בין כל אזרחיה.   
נהפוך הוא: שוויון הזכויות בין כל בני האדם בישראל, תהא דתם אשר תהא ותהא לאומיותם אשר תהא - נגזר 

מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית“. 

)בג“ץ 6698/95, עאדל קעדאן ואח׳ נ׳ מינהל מקרקעי ישראל, פ“ד נד)1(, 258(.  

עוד קבע בג“ץ, כי לקבוצות מיעוט כמו חרדים, בדואים וכדומה יש זכות להקים יישוב המיועד רק לבני קהילותיהם,   

כדי לסייע להן לשמר את תרבותן הייחודית מול קבוצת הרוב הדומיננטית, ואילו קבוצת הרוב אינה זקוקה להגנה 

תרבותית, מאחר שאינה קבוצת מיעוט. 

מעמדה של ירושלים

חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל קובע כי ירושלים היא בירת מדינת ישראל. חוק יום ירושלים מציין את יום שחרור העיר 

העתיקה במלחמת ששת הימים כחג לאומי. מעמדם המיוחד של ירושלים ושל יום ירושלים נובע מהזיקה התרבותית 

וההיסטורית בין העם היהודי לבין העיר ירושלים-ציון.

שנות  כל  במשך  נמוגה  לא  אליה  לשוב  והכמיהה  העתיקה,  בעת  כבר  היהודית  הממלכה  של  בירתה  הייתה  ירושלים 

הגלות. בעת התפילה פונים היהודים לכיוון ירושלים והיא מוזכרת בתפילות פעמים רבות. בירושלים מקומות מקודשים 

גם למוסלמים וגם לנוצרים וחוק יסוד:“ירושלים בירת ישראל“ קובע גם את החובה לשמור על המקומות המקודשים לכל 

הדתות.

מוסדות

משרדי ממשלה וועדה של הכנסת המבטאים מחויבות לעם היהודי

משרדי ממשלה ייעודיים עוסקים בעידוד עליית יהודים ארצה וסיוע 

מדינת  בין  הקשר  בטיפוח  וכן  עלייה(,  לקליטת  )המשרד  בקליטתם 

התפוצות(.  )משרד  העולם  ברחבי  היהודיות  הקהילות  לבין  ישראל 

באמצעות  אלה  בתחומים  הממשלה  פעילות  על  מפקחת  הכנסת 

ועדה קבועה: ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. 

Á קציר
יישוב קהילתי בסמוך לנחל עירון. ויקיפדיה.  

מטלה:  

בישראל  נוספים  מוסדות  אלו  בדקו 

מבטאים את היותה מדינה יהודית.

הסבירו כיצד הם עושים זאת.	�
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מעמד ממלכתי למוסדות הציוניים

ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית  המחוקק הישראלי העניק מעמד ממלכתי מיוחד למוסדות הציוניים הבכירים: 

וקרן קיימת לישראל. מעמד זה יוצר שיתוף פעולה בינם לבין ממשלת ישראל בנושאים הנוגעים לעתידו של העם היהודי 

בארץ ובתפוצות.

מהו המובן התרבותי להיותה של ישראל מדינה יהודית?

ואיך הוא משתקף בסמלי המדינה, בימי המנוחה, בשפה, בזכר השואה ובמרחב הציבורי

) -נורמטיבי חקיקה ופסיקות בתי משפט )תחום משפטי

מעמד השפה העברית6

התקנות  החוקים,  נכתבים  בה  אזרחיה.  רוב  ושפת  המדינה  שפת  היא  עברית 

ופסיקות בתי המשפט. חקיקה מימי המנדט הבריטי אמנם קבעה כי יש לשפה 

הערבית מעמד רשמי מקביל לזה של העברית, אבל חקיקה ישראלית מעניקה 

עדיפות למעמדה המשפטי של העברית. חוק האזרחות )תשי“ב-1952(, לדוגמה, 

קובע כי נדרשת “ידיעת-מה“ של השפה העברית כתנאי לקבלת אזרחות. 

בפסקי דין נקבע שיש לראות את ההגנה על השפה העברית כערך חוקתי ראוי. 

למשל: “אין ספק, והדבר אינו שנוי במחלוקת ולא יכול להיות שנוי במחלוקת, 
שהשימוש בשפה העברית והכיתוב בשפה זו ערך יסוד הוא בערכיה של מדינת 

ישראל כמדינה יהודית“.7

“טול ממדינת ישראל את הלשון העברית, ונטלת ממנה את נשמתה“

“לשון אינה רק כלי לביטוי אישי. היא כלי לביטוי לאומי. היא נכס תרבותי. היא 
נכס של האומה כולה... אכן, לשון מבטאת אחדות לאומית. היא הדבק המחבר 
בין חברה לעם, לאומה ולמדינה. היא סמל. כך בוודאי לעניין הלשון העברית. 

תחייתה של מדינת ישראל מלווה בתחיית הלשון העברית.

“טול ממדינת ישראל את הלשון העברית, ונטלת ממנה את נשמתה. המאבק 
לעצמאות מדינית והמאבק לחידוש פניה של הלשון העברית שזורים וקשורים אלה באלה. מכאן האינטרס הציבורי 

בקיומה, שמירתה ופיתוחה של הלשון העברית“. 

)השופט אהרן ברק ב“פסק דין קסטנבאום“, ע“א 294/91(

על מעמד השפה הערבית נדון בפרק ט׳, “הערבים, הדרוזים, והצ׳רקסים בחברה הישראלית“, בחלק הראשון.  6
“פסק דין קסטנבאום“, ע“א 294/91 חברת קדישא גחש“א “קהילת ירושלים“ נגד קסטנבאום, פ“ד מו)2(, שעסק בשאלת כיתוב לועזי על מצבה   7

של חייל.

סימן 82 לדבר המלך במועצתו 

קובע את החובה לפרסם 
את כל הפקודות, המודעות 

הרשמיות והטפסים הרשמיים 
של הממשלה בשלוש שפות – 
אנגלית, ערבית ועברית – וגם 

את זכותו של אדם להשתמש 
בכל אחת משלוש השפות 

הללו במשרדי הממשלה ובבתי 
המשפט. מעמדה הרשמי של 
השפה האנגלית בוטל לאחר 

הקמת המדינה.

)“דבר המלך במועצתו“ הוא דבר 
חקיקה בריטי(
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החשיבות של טיפוח השפה העברית נובעת מראייתה כערך תרבותי בלאומיות היהודית, וגם מגילת העצמאות מציינת 

את החייאת השפה העברית כגורם חשוב בתקומתו של העם היהודי בעת החדשה.

עם זאת, לצד מעמד הבכורה לו זוכה השפה העברית בישראל, כמדינת לאום יהודית, ניתן מעמד מיוחד גם לערבית, 

כשפתה של קבוצת המיעוט הגדולה. ישנן דוגמאות בחקיקה, בפסיקה ובמציאות, המצביעות אף על היבטים שבהם ניתן 

לראות מעמד זהה של השפות העברית והערבית. שתיהן, למשל, מופיעות על מטבעות, שטרות ובתעודות הזהות במדינת 

ישראל. 

חוק השימוש בתאריך העברי )תשנ“ח-1998(

מטיל חובת ציון תאריך עברי בכל מכתב רשמי או הודעה 

רשמית שיוצאת מרשויות המדינה, רשויות מקומיות, חברות 

ממשלתיות ומוסדות חינוך. מטרת החוק היא להבליט את 

ייחודה של מדינת ישראל כמדינה יהודית בהיבט התרבותי.

ימי המנוחה 

הרשמיים  המנוחה  ימי  הם  היהודיים  המועד  וימי  שבת 

 במדינה. הדבר מעוגן בחוק הראשון שחוקקה כנסת ישראל-

פקודת סדרי השלטון והמשפט: “שבת ומועדי ישראל שני 
ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של 
סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות - הם ימי 

המנוחה הקבועים במדינת ישראל“. במקביל, קיים הסדר 

ביחס לימי מנוחה שונים עבור מי שאינם יהודיים.

חוק שעות עבודה ומנוחה )תשי“א-1951( קובע כי יום המנוחה השבועי ליהודים 
הוא יום השבת, ומי שאינו יהודי רשאי לבחור יום מנוחה ביום שישי, שבת או ראשון. 

בשבת,  במדינה  והתעשייה  המסחר  חיי  רוב  של  השבתה  היא  החוק  משמעות 

והוא מצביע על הסכמה רחבה בחברה היהודית בדבר קביעת ימי המנוחה על פי 

המסורת הדתית. ואולם, בנוגע לאופייה הראוי של השבת מתנהל דיון ציבורי ער, 
המתבטא בסוגיות כגון הפעלת תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים בשבת.8

חקיקה ופסיקה שמקורן בערכים מהמשפט העברי

חוקים שונים בישראל שואבים עקרונות וערכים מהמשפט העברי.* כך, לדוגמה, 

“חובה על אדם להושיט  חוק לא תעמוד על דם רעך )תשנ“ח-1998(, כי  קובע 
עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית 
לחייו, לשֵלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל ידו להושיט את העזרה, מבלי 

להסתכן או לסכן את זולתו“. מקור שמו של החוק בפסוק “לא תעמוד על דם 

רעך“ )ויקרא י“ט, ט“ז(. 

חילוקי הדעות על דמותה של השבת במרחב הציבורי יידונו בפרק ל“ז, “אתגר החיים המשותפים בחברה הישראלית“, בחלק הרביעי.  8

מטלה:  

בדקו את שטרות הכסף, המטבעות, בולי המדינה 

)באתר השירות הבולאי( והדרגות בצה“ל.

ציינו האם וכיצד הם מבטאים מדינה יהודית?	�

שאלה:   

עיינו בחוק שעות עבודה ומנוחה. 

א. מה הם, לדעתכם, הערכים שביקשו יוזמי החוק 	�
לקדם? נמקו את תשובתכם.

ב. מדוע, לדעתכם, חוק זה אינו נאכף בצורה 	�
מלאה ברחבי הארץ?

* המשפט העברי 

מקורותיו של המשפט העברי הם 
התורה, המשנה, התלמוד וכתבי 
חכמי ישראל, אשר תשובותיהם 

לשאלות משפטיות שהופנו 
אליהם קובצו בספרי שו“ת 

)שאלות ותשובות(. 
המונח משפט עברי מתייחס 

לתחומי ההלכה והמצוות, 
המסדירים את מערכת היחסים 

בין אדם לחברו, אדם לחברה 
ואדם למדינה, ולא למצוות 

שבין אדם לאלוהיו. לדוגמה, 
הציווי “לא תגנוב“ כלול במשפט 
העברי, ואילו דיני התפילה אינם 

נכללים בו.
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גם התלמוד מפרט מצבים שבהם יש לפעול לפי הכלל הזה: “מַנין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו 

או ִלסטים ָּבִאין עליו שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר: לא תעמוד על דם רעך“. )מסכת סנהדרין ע“ג, א׳(. 

מטרת החוק היא דרישה מאדם, הרואה אדם אחר נתון במצוקה, לנסות להושיט לו עזרה, בלי לקחת סיכון גדול מדי על 

עצמו. הושטת עזרה עשויה להיות גם הודעה לרשויות, כגון המשטרה או מד“א, על כך שאדם זקוק לעזרה.

חוק יסודות המשפט. בתי המשפט של מדינת ישראל מחויבים לפסוק על פי החוק הישראלי, אך כאשר מונחת לִפתחם 
יסודות המשפט קובע שהשופטים צריכים להכריע על פי  שאלה משפטית שאין לה תשובה בספר החוקים שלנו, חוק 

“עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל“.9 

יחזקאל,10 שוטר משמר הגבול,  דין של בית המשפט העליון בעניינו של שמואל  דוגמה למימוש חוק זה מצויה בפסק 

שחש סכנה לחייו בעת מילוי תפקידו, וירה באדם למוות. בית המשפט המחוזי קבע, כי למרות שהמצב האובייקטיבי לא 

היה מצב סכנה, יש לשפוט את הנאשם על פי תחושתו בזמן האירוע - ולפיכך זיכה אותו. המדינה ערערה לבית המשפט 

העליון, בטענה כי למרות שהשוטר חש בסכנת חיים, היה עליו לנקוט אמצעים חלופיים, פוגעניים פחות. 

וקבע כי חרף סכנת החיים  בית המשפט דן בגבולות הסבירות של ההגנה העצמית, על פי עקרונות המשפט העברי, 

צריך היה השוטר לַמצות דרכי התגוננות מסוכנות פחות מבחינת התוקף. השופט אליקים רובינשטיין התבסס בפסיקתו 

על המקרא והגמרא, וכתב: “רבי יונתן בן שאול אומר, רודף ]אדם ַהְמַסֵּכן את זולתו[ שהיה רודף אחר חברו להורגו, 

ויכול ]האדם המצוי בסכנה או כל אדם אחר[ להצילו באחד מאבריו ולא הציל - נהרג עליו“ )בבלי, סנהדרין ע“ד, ע“א(. 

כלומר, אם יכול הנרדף להציל את עצמו תוך פגיעה רק באחד מאברי גופו של הרודף ולא עשה כן, אלא הרג את הרודף, 

ולהשתמש באמצעי  חייב לפעול באופן מידתי,  ובמילים אחרות: אדם הטוען להגנה עצמית  מוות.  יש להענישו בעונש 

שפגיעתו היא הקלה ביותר מבין האמצעים שעשויים לנטרל את התוקף.

סמלי מדינה
סמלים לאומיים מייצגים את הערכים והמורשת של אומה, או מדינה, ומסייעים 

ייחודית,  תרבותית  מורשת  מבטאים  מדינה  של  הסמלים  ובליכודה.  באיחודה 

לאומית או אזרחית, המבדילה אותה ממדינות אחרות. פסל החירות של ארה“ב, 

שעליהן  היסוד  אבני  שהם  והצדק,  השוויון  החופש,  ערכי  את  מייצג  לדוגמה, 

הדת  של  המורשת  את  מסמלים  וההמנון  הדגל  בבריטניה,  ארה“ב.  מושתתת 

האנגליקנית.

הדגל

לקראת הקמת המדינה נקבע הדגל שבו השתמשה 

התנועה הציונית כדגל ישראל. הדגל דומה בצורתו 

הציצית  כצבעי   – ולבן  תכלת   – וצבעיו  לטלית, 

“ועשו להם ציצית  המקראית. כמו שנאמר בתורה: 
על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף 

פתיל תכלת“ )במדבר ט“ו, ל“ח(. 

על המחלוקת בעניין שילובו של המשפט העברי בפסיקה ראו בפרק ל“ב, “הרשות השופטת“, בחלק השלישי.  9
מדינת ישראל נ׳ שמואל יחזקאל 6392/07, ניתן בכ“ה בניסן תשס“ח, 30.4.2008.  10

“בדגל מוליכים בני אדם לארץ 
היעודה“

“חשיבותו של הדגל כסמל באה 
לידי ביטוי בדבריו של הרצל, 

במכתב מ-1895: “דגל מה זה? 
כלונס ומטלית אריג, לא אדוני! 

דגל הוא למעלה מזה. בדגל 
מוליכים בני אדם לאשר רוצים 

ואפילו לארץ היעודה. למען 
דגל הם חיים ומתים. זהו הדבר 

היחיד אשר למענו הינם מוכנים 
למות בהמוניהם, אם מחנכים 

אותם לכך“. 

)יואל רפל, “דגל כחול לבן“, סמלי 
מדינת ישראל, ירושלים: משרד החינוך, 

האגף לתוכניות לימודים ומרכז 
ההסברה, 1985(.
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יזם את הרעיון לשלב בדגל מגן דוד. יש המייחסים את ראשית השימוש בסמל  וולפסון, מראשי התנועה הציונית,  דוד 

למלכים דוד ושלמה, אך חוקרים סבורים שהשימוש במגן דוד כסמל יהודי החל רק בתקופה מאוחרת יותר. החל במאה 

ה-14 מופיע מגן דוד בספרים ובחותמות של קהילות יהודיות, ובמאה ה-19, בראשית הציונות, הוא היה לסמלו של העם 

היהודי. בעבר הוכר הסמל גם בנצרות ובאיסלאם, אך כאשר הוא נקבע בדגל המדינה - מגן דוד כבר היה סמל יהודי 
מובהק.11

סמל המדינה: מנורה וענפי זית

מנורת בית המקדש, כפי שהיא חקוקה בשער טיטוס ברומא, אומצה כסמל המדינה. לראשונה נזכרת 

המנורה כאחד מכלי המשכן בעת מסעות בני ישראל במדבר )שמות כ“ה, ל“א(. תיאורה מופיע גם 

בספר זכריה, שם נוספו למנורה עלי הזית, שמקיפים אותה גם בסמל מדינת ישראל: “ויאמר אלי, 
עליה,  נרותיה  ושבעה  ראשה  על  וגולה  כולה  זהב  מנורת  והנה  ראיתי  ואומר:  רואה?  אתה  מה 
שבעה ושבעה מּוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה - אחד מימין הגולה ואחד על 

שמאלה“ )זכריה ד׳, ב׳-ג׳(.

ההמנון: “התקווה“ 

 .)1909-1856( אימבר  הרץ  נפתלי  ידי  על  נכתבו  “התקווה“  מילות 

העם  כיסופי  את  מבטאת  הציונית,  התנועה  המנון  שהייתה  “התקווה“, 

תחילה  שנקרא  השיר,  מדינית.  לעצמאות  הציפייה  ואת  לציון  היהודי 

“תקוותנו“, התפרסם כשיר רגיל, אך עורר הדים מיד עם פרסומו. הוא 

וגם בחוץ לארץ.12 שני הבתים הראשונים  הושר בפי כל בארץ ישראל 

של השיר אומצו כהמנון, ובארץ שינו מעט את המילים. 

“התקווה“, כפי שכתב נפתלי הרץ אימבר
                                              מילות ההמנון

כל עוד בלבב פנימה

נפש יהודי הומייה

ולפאתי מזרח קדימה

עין לציון צופייה,

עוד לא אבדה תקוותנו,

התקווה הנושנה

לשוב לארץ אבותינו

לעיר בה דוד חנה

כל עוד בלבב פנימה

נפש יהודי הומייה

ולפאתי מזרח קדימה

עין לציון צופייה.

עוד לא אבדה תקוותנו,   

התקווה בת שנות אלפיים,

להיות עם חופשי בארצנו

ארץ ציון ִוירושלים

במהלך השנים, עוד בטרם קמה המדינה, היו שערערו על מעמדה של 

חיים  “התקווה“. חברים בתנועת הפועלים הציעו כחלופה את שירו של 
נחמן ביאליק “ִּבְרַּכת ָעם“ )נודע יותר בשם “ֶתֱחַזְקָנה“(, ששימש כהמנון תנועת הפועלים, ומבטא גם הוא את תקוות שיבת 
ציון הלאומית “ֶתֱּחַזְקָנה ידי כל אחינו הְמחֹוְנִנים ַעְפרֹות אְרצנו באשר הם שם...“. חלק מאנשי הציונות הדתית-לאומית 
הציעו כהמנון את מזמור תהילים קכ“ו, “שיר המעלות“: “בשוב ה׳ את שיבת ציון היינו כחולמים, אז יימלא ׂשחֹוק ִּפינּו 
ולשוננו רינה“. גם לאחר מלחמת ששת הימים הוצע להחליף את ההמנון, הפעם בשירה של נעמי שמר “ירושלים של 

זהב“.

"דגל כחול לבן", סמלי מדינת ישראל, ירושלים: משרד החינוך, האגף לתוכניות לימודים ומרכז ההסברה, 1985.  11
12  אסתרית בלצן, התקווה - עבר הווה, עתיד, משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, 2009.

הנה שוב את גאה מתנוססת 

)לאחר שהמנורה נקבעה כסמל 
המדינה, כתב המשורר שלמה 

סקולסקי(: 

מּוֶעֶמת, שחוקה ומוחלדת
על שער ברומא חיכית, 

אלפיים שנה כה בודדת, 
ָצַערת, המנורה, לא ָּכִבית.

הנה שוב את גאה מתנוססת 
שוב בירושלים העיר

את לבב שליחי העם שבכנסת, 
שלהבת קודשך שוב תאיר. 

Á  מנורת בית המקדש, כפי שמופיעה בשער טיטוס
.eytan6 :ברומא. ויקיפדיה העברית, היוצר
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חוק הדגל והסמל קובע שהדגל הכחול-לבן והמנורה יהיו סמליה הרשמיים של 
פגיעה  על  ואוסר  רשמיים,  במוסדות  הדגל  הצבת  מחייב  החוק  ישראל.  מדינת 

בכבודם של הסמל והדגל. למרות ש“התקווה“ שימשה כהמנון של מדינת ישראל 

מרגע הקמתה, היא לא הוכרה בחוק עד 2004, אז תוקן חוק הדגל והסמל לחוק 

הדגל, הסמל וההמנון, ו“התקווה“ זכתה גם במעמד חוקי.

מוסדות

הכנסת

בית המחוקקים של ישראל, “ירשה“ את שמה של “כנסת הגדולה“, מוסד הנהגתי 

חברי  מספר  גם  השני.  המקדש  בית  בתקופת  השלטון  ענייני  על  אחראי  שהיה 

הכנסת נקבע כמספר אנשי הכנסת הגדולה - 120.

השם  את  והציע  העצמאות  מגילת  על  מהחותמים  שהיה  ורהפטיג,  זרח  ח“כ 

“כנסת“ ואת המספר 120, נימק זאת כך: “אני מחפש בכל דרכינו ובכל חידוש 
חיינו המדיניים קשר עם המסורת שלנו, כי אנו מחדשים ומחיים מדינה עתיקת 
הגדולה,  הכנסת  היה  הראשונה  ציון  שיבת  אחרי  הראשון  הפרלמנט  ימים. 

מספר חברי הכנסת הגדולה היה 120“. 

)זרח ורהפטיג, חוקה לישראל – דת ומדינה, ירושלים: מסילות, 1986(.

ציון זכר השואה )בהיבט לאומי ותרבותי( 

בהכרזת העצמאות הוצהר על הקשר העמוק בין שואת יהודי אירופה לבין הזכות 

בה  האחרון,  בזמן  ישראל  עם  על  שנתחוללה  “השואה  יהודית:  מדינה  לכונן 
הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח 
בפתרון בעיית העם היהודי מחּוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה 
יהודי  לכל  המולדת  שערי  את  לרווחה  תפתח  אשר  ישראל,  בארץ  היהודית 

ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים“. 

דין 	  לעשיית  החוק  את  הכנסת  חוקקה  ב-1950  לשואה:  הקשורה  חקיקה 
בנאצים ובעוזריהם, שִהקנה למדינת ישראל, באופן יוצא דופן, סמכות שיפוט 

על פשעי הנאצים ועוזריהם - אף כי בוצעו מחוץ לתחומה, בתקופה שקדמה 

לכינונה של המדינה, כלפי אנשים שלא היו אזרחיה. החוק תקף ְלַמְפֵרַע )רטרואקטיבית, כלומר על עבירות שבוצעו 

לפני מועד החקיקה(,13 והוא ממחיש את העובדה שמדינת ישראל היא נציגת העם היהודי ומבטא היבט לאומי. על פי 

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם הועמדו לדין בישראל אדולף אייכמן ואיוון דמיאניוק. 

בחוק זיכרון השואה והגבורה – יד ושם )תשי“ג-1953( הוחלט, להקים את מוסד “יד ושם“, והוטל עליו לפעול להנצחת 	 
זכר השואה. 

חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה )תשי“ט-1959( קבע את כ“ז בניסן כיום השואה והגבורה. במסגרת אירועי היום 	 
נערכים במערכות החינוך ובמוסדות ממלכתיים טקסי התייחדות עם זכר השואה וקורבנותיה, ועם גילויי הגבורה של 

יהודים וחסידי אומות העולם. בחוק נקבע, בין היתר, כי תישמע צפירת דומייה, וכי אסורה פתיחתם של בתי עינוגים. 

לא מקובל לחוקק חקיקה רטרואקטיבית, כיוון שלא הוגן להעניש אדם על מעשה שלא היה בלתי חוקי בזמן ביצועו. החוק לעשיית דין בנאצים   13
ובעוזריהם נחקק על מעשים שמוגדרים כפשע נגד האנושות.

הכיסאות מסודרים במבנה של 
מנורה; דגל המדינה לצד כיסא 
היו“ר; על הקיר המרכזי תמונה 

של חוזה המדינה, בנימין זאב 
הרצל. 

הקיר בחזית האולם עוצב על 
ידי דני קרוון מאבן גלילית, 

המבטאת– לדברי האמן - רצינות 
מחד גיסא, יחד עם מתינות 
ורכות אנושית מאידך גיסא.

אולם מליאת הכנסת

Á .shutterstock .מליאת הכנסת

Á  היכל השמות ביד ושם ויקיפדיה
  .David Shankbone :העברית, © יוצר
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מהו המובן הדתי להיותה של ישראל מדינה יהודית?

ואיך הוא משפיע בענייני נישואין וגירושין, מוסדות ממלכתיים ובמרחב 
הציבורי

בישראל.  הציבורי  במרחב  בבירור  ניכרות  היהודית  המסורת  של  השפעותיה 

היעדר תחבורה ציבורית בשבת ברוב חלקי הארץ הוא דוגמה לכך. יש המצדיקים 

את הסממנים הדתיים הללו מטעמים דתיים, ויש המצדיקים אותם מתוך הרצון 

לשֵמר מורשת לאומית. כנגדם יש הרואים בסממנים כאלה, או בחלקם, כפייה 

דתית שאינה הולמת מדינה דמוקרטית. 

בחלק זה נבחן את השפעות הדת היהודית על החקיקה ועל מוסדות המדינה. 

של  מצומצם  במספר  זאת,  עם  יחד  דתי.  חוק  איננו  בכללו  הישראלי  החוק 

אלה  חוקים  היהודית.  המסורת  מן  דתיות  נורמות  החוק  מעגן  סמליים  נושאים 

בחלקם,  או  בהם  תומכים  רבים  לא-דתיים  גם  תוסס.  ציבורי  בוויכוח  שנויים 

כביטוי למורשתם התרבותית-לאומית, ומאידך, גם בין הדתיים ישנם המתנגדים 

לחקיקה זו או לחלקה, מפני שהם רואים בה כפייה מיותרת בנושאי דת. 

) התחום המשפטי )נורמטיבי
חוק שיפוט בתי דין רבניים )תשי“ג-1953( קובע כי “ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה או 	 

תושביה, יהיו בשיפוטם הבלעדי של בתי דין רבניים“. כלומר, יהודי רשאי להינשא או להתגרש רק בבית דין רבני - 

על פי ההלכה היהודית. החוק נועד לשמור על אחדותו של העם היהודי, אך הוא מעורר מחלוקת בחברה הישראלית, 

כמו גם בקרב הזרמים השונים ביהדות, כחלק מהמחלוקת הכללית סביב חקיקה היונקת ממקורות ההלכה.14 

חובת השיפוט הדתי חלה גם על בני הדתות האחרות המוכרות בישראל, על פי ההלכות שלהם, כפי שהיה נהוג עוד   

בתקופה העות׳מאנית ולאחר מכן בימי המנדט הבריטי. 

חוק חג המצֹות – איסורי חמץ )תשמ“ו-1986( אוסר על בעלי עסקים להציג חמץ בפומבי, למכירה או לצריכה, מערב 	 
פסח ועד תום החג. החוק אינו חל ביישובים שבהם מרבית התושבים אינם יהודים, ביישוב שרוב העסקים בו אינם של 

יהודים, או ביישוב שיתופי שבו בתי העסק מיועדים לצורכיהם של תושבי המקום בלבד.

מטרת החוק היא לַשוות צביון יהודי למדינת ישראל, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדבריו של ח“כ דב שילנסקי, שהציג   

את החוק: “הצגת חמץ בפסח, בפומבי, פוגעת בדמות של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, כמדינה יהודית, 

כמדינת אותו עם שבמשך דורות הקפיד על צביון חג הפסח“. )מתוך ישיבת הכנסת האחת עשרה הצעת חוק חג המצות 

)איסורי חמץ( התשמ“ו- 1986(.

גם חוק השבות מתבסס על ההלכה היהודית בשאלת “מי הוא יהודי“. סעיף 4ב בחוק קובע: “לעניין חוק זה, ‘יהודי׳ –   

מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת“. כלומר, החוק מגדיר מיהו יהודי לצורך עלייה למדינה, 

ומתבסס על ההגדרה ההלכתית, הנשענת על זהות האם. עם זאת, אין בחוק התייחסות לאופן הגיור.

מוסדות הדת הממלכתיים היהודיים
הדת היהודית איננה דת רשמית של המדינה. עם זאת, בפועל,  אף על פי שיש קשר בין הלאום היהודי והדת היהודית, 

חוק שירותי הדת היהודיים - מסדיר את  יש לה מעמד מיוחד, והיא נהנית ממעמד מועדף בתחום הארגוני. חוק נפרד- 
תקצובם ותפעולם של שירותי הדת היהודיים, וקיימים מוסדות דת ממלכתיים ייחודיים, שלא קיימת להם מקבילה בדתות 

המיעוטים. זאת, למרות שהמדינה מתקצבת ומחזיקה מוסדות דת לבני כל העדות המוכרות בישראל. 

הנושא יידון בפרק ל“ז, “אתגר החיים המשותפים - השסע הדתי-חילוני“, בחלק הרביעי.  14

המרחב הציבורי

מקום שבו בני אדם רבים ושונים 
פועלים. ובו באה לידי ביטוי, בין 

היתר, זהותם. 

ייחודה של הדת היהודית כדת 
לאומית

היהדות שונה משתי הדתות 
הגדולות, הנצרות והאיסלאם, 
בכך ששתי האחרות הן דתות 
אוניברסליות, אשר מאמיניהן 

שייכים לקבוצות אתניות שונות 
וללאומים שונים. היהדות היא 

דת לאומית, שמכוונת לקבוצה 
אתנית מסוימת: ליהודים בלבד. 
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מוסדות הדת היהודית כוללים מוסדות הנהגה, כמו הרבנות הראשית והרבנויות המקומיות, מוסדות שיפוטיים, כמו בתי 

דין דתיים, ומוסדות המספקים שירותים דתיים, כגון מועצות דתיות. מוסדות אלה פועלים מכוח החוק, ומוענקים להם על 

ידי המדינה תקציבים למימוש שירותים עבור כלל האזרחים היהודים. 

כי 	  אם  לישראל,  הראשית  הרבנות  חוק  פי  על  פועלת  היא  במדינה.  העליון  הרבני  המוסד  היא  הראשית  הרבנות 
נוסדה כמוסד ממלכתי בתקופת המנדט הבריטי, וההכרה ברב ספרדי ראשי )“ראשון לציון“( קיימת עוד מהתקופה 

העות׳מאנית. 

מאחר  רבנים.   16 הכוללת  הראשית,  הרבנות  מועצת  באמצעות  תפעל  לישראל  הראשית  שהרבנות  קובע  החוק   

הראשית  הרבנות  מועצת  בראש  השונות,  העדות  של  המנהגים  בין  הבחנה  יש  היהודית  הדתית  ההלכה  שבענייני 

ייצוג שווה של בני העדות  עומדים שני רבנים ראשיים – רב ספרדי ורב אשכנזי. גם במועצת הרבנות הראשית יש 

העיקריות – שבעה רבנים ספרדים ושבעה רבנים אשכנזים, כולם גברים.

הרבנים הראשיים נבחרים לתקופת כהונה של עשר שנים, וחברי מועצת הרבנות הראשית נבחרים לחמש שנים.   

הגוף הבוחר מורכב הן מנציגי ציבור דתיים והן מכאלה שאינם דתיים.

גוף בעל סמכות הלכתית, 	  היא  מועצת הרבנות הראשית 
שמירת  גיור,  כשרות,  נושאים:  במגוון  חוק  פי  על  שעוסק 

השבת, מתן תשובות הלכתיות בשלל סוגיות, מתן תעודות 

שונות  ופעולות  לדיינים  מבחנים  עריכת  לרבנים,  כושר 

של  מושבה  מקום  ומצוות.  תורה  לערכי  הציבור  לקירוב 

המועצה הוא ירושלים.

מוסד  לה  שִהקנה  סמכות  מכוח  פועלת  שהיא  משום  יהודית,  המדינה  של  היותה  את  מבטאת  הראשית  הרבנות   

ממלכתי: הכנסת. תקציב הרבנות הראשית נקבע במסגרת תקציב המדינה, ובעניינים ִמנהליים וכספיים היא כפופה 

לביקורת מבקר המדינה. הרבנים פועלים על פי ההלכה היהודית, וכפופים גם לחוקי המדינה ולביקורת השיפוטית 

של בג“ץ. 

)לשעבר משרד הדתות( מעניק – רק ליהודים - שירותי דת בתחומים שונים, ובהם נישואין, 	  המשרד לשירותי דת 
כשרות, תמיכות, מועצות דתיות ושירותי קבורה )על שירותי הדת לאזרחים הלא-יהודים אחראי משרד הפנים(. 

“הסטטוס-קוו“ ביחסי דת ומדינה

עוד בטרם קמה המדינה התנהל ביישוב היהודי דיון עקרוני בנוגע למקומה של הדת היהודית במדינה העתידית, והושגו 

הסכמות בין צדדים שונים לדיון. כשהתקרב המועד החליטה הנהגת היישוב לשמר את הסטטוס-קוו )“המצב הקיים“( 

1947 הנהלת הסוכנות היהודית למפלגת “אגודת ישראל“ החרדית.  וזה התבטא במכתב ששיגרה ב-19 ביוני  בנושא, 

כלומר, הנהגת המדינה שבדרך העדיפה ליישב את המחלוקת העקרונית הקשה בדרך של ֶהסדר ולא בכוח הכרעת הרוב, 

וקיוותה שהדבר ימנע קרע ביישוב. 

המכתב קיבע את המצב בארבעה תחומים עיקריים, תוך קביעת הסדרים לשמירת הכשרות והשבת במוסדות ממלכתיים 

ובפרהסיה )המרחב הציבורי(, לשמירת הדין הדתי בענייני נישואין וגירושין ולהבטחת אוטונומיה לזרמים השונים בחינוך 

היהודי במדינה שעומדת לקום. 

שבת: “ברור שיום המנוחה החוקי במדינה היהודית יהיה יום השבת, כמובן מתוך מתן רשות לנוצרים ובעלי דת 	 
אחרת לשבות ביום החג השבועי שלהם“.

כשרות: “יש לאחוז בכל האמצעים הדרושים, למען הבטיח שבכל מטבח ממלכתי המכוון ליהודים יהיה מאכל כשר“. 	 

שאלת חשיבה:  
הרבנים 	� את  הבוחר  הגוף  לדעתכם,  מדוע, 

ולא- דתיים  ציבור  מנציגי  מורכב  הראשיים 
דתיים?
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אישּות: “כל חברי ההנהלה מעריכים את רצינות הבעיה וקשייה הגדולים, 	 
ומצד כל הגופים שהנהלת הסוכנות מייצגת ייעשה כל מה שאפשר למען 
ַסֵּפק בנידון זה את הצורך העמוק של שלומי הדת, למנוע חלילה חלוקת 

בית ישראל לשניים“.

חינוך: “תובטח אבטונומיה מלאה של כל זרם בחינוך )אגב, משטר זה קיים 	 
גם בהסתדרות הציונית ובכנסת ישראל גם עכשיו(, ולא תהיה שום פגיעה 
מצד השלטון בהכרה הדתית ובמצפון הדתי של שום חלק בישראל. המדינה, 
כמובן, תקבע את המינימום של לימודי חובה, הלשון העברית, היסטוריה, 
מדעים וכדומה, ותפקח על מילוי מינימום זה, אבל תיתן חופש מלא לכל 

זרם לנהל את החינוך לפי הכרתו ותתרחק מכ ל פגיעה במצפון הדתי“.

עם הקמת הממשלה השנייה, בנובמבר 1950, הפך הסטטוס-קוו למנגנון מפורש 

הוא   )1955( השלישית  בכנסת  והחל  דת,  בענייני  פוליטיות  מחלוקות  להסדרת 

נכלל בהסכמים הקואליציוניים של ממשלות ישראל. הסדר הסטטוס-קוו בכללו 

מעולם לא הפך לחוק, אבל חלק מסעיפיו עוגנו בחקיקה. לדוגמה: פקודת מאכל 

כשר לחיילים, שעיגנה את ההסדר לגבי כשרות במטבחי צה“ל; חוק שעות עבודה 

ומנוחה; חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(; חוק חינוך ממלכתי, המבטיח 

אוטונומיה לחינוך הממלכתי-דתי בתוך החינוך הממלכתי. במסגרת 

בקביעת  פעולה  חופש  המבטיח  הדתי,  לחינוך  הִמנהל  הוקם  זו 

תוכניות הלימוד וגיוס מורים. גם לציבור החרדי הוענקה אוטונומיה, 

במסגרות של “החינוך העצמאי“.

השונות  היהודיות  שהקבוצות  כך  על  מבוסס  הסטטוס-קוו  הסדר 

במדינה מכירות בצורך למצוא דרך לחיות יחד, חרף חילוקי הדעות 

בנושא יחסי דת ומדינה. הוא מסדיר עניינים עקרוניים וקובע כללי 

המהותית:  במחלוקת  שנויים  לנושאים  פתרון  בו  אין  אך  משחק, 

עיצוב זהותן היהודית ופניהן של המדינה והחברה. 

על מנת להבטיח את היציבות הפוליטית והחברתית, וכדי לשמור 

על שלמות המדינה, הנטייה היא להימנע ככל האפשר מהכרעות 

שבהם  בנושאים   - בחקיקה  רוב  הכרעת  כמו   - חד-משמעיות 

ולתפיסת עולמו,  גורמת לצד המפסיד, כלומר למי שהחקיקה מנוגדת לעמדתו  רוב בחקיקה  הדעות חצויות. הכרעת 

לחוש שידו על התחתונה. הסטטוס-קוו מאפשר להמשיך לחיות יחד למרות חילוקי הדעות. 

אלא שסטטוס-קוו במובן של שמירת המצב הקיים אינו אפשרי, משום שהתנאים והסביבה משתנים: במישור החברתי 

ניכרים שינויים בערכים ובאורחות החיים, במישור הפוליטי משתנים מפת המפלגות ויחסי הכוחות הפוליטיים, ושינויים 

מהירים מתחוללים במישור הטכנולוגי. כתוצאה מכך, הסדרי הסטטוס-קוו שאינם מעוגנים בחוק, כמו שמירת השבת, 

מעוררים ויכוחים בלתי פוסקים בין הציבור הדתי לציבור הלא-דתי. 

בפועל מעורר הסטטוס-קוו מחלוקת בין תומכי חקיקה דתית )דתיים וחילונים( לבין המתנגדים לה )דתיים וחילונים(, אשר 

מנסים להשפיע על המרחב הציבורי על פי תפיסת עולמם. לא פעם שינו גם בתי המשפט הסדרים שנקבעו בסטטוס-קוו. 

כך היה, למשל, כאשר בית המשפט התיר פתיחת בתי קולנוע ועסקים נוספים בשבתות. הצעות חוק וניסיון לגבש ֲאָמנֹות 

בין דתיים לחילוניים בנושאי דת ומדינה - לא יושמו. 

הסדר הסטאטוס- קוו: מסגרת 
יציבה שבתוכה מתחוללים 

שינויים 

הנהגת שידורי הטלוויזיה בשבת 
ב- 1969 יצרה מצב חדש, והיה 

צורך לתת לו פירוש במסגרת 
הסטטוס-קוו. נציגי הציבור 
הדתי טענו שמדובר בעניין 

חדש, שהסדרי הסטטוס-קוו 
אינם חלים עליו, ועל כן אין 

להנהיג שידורי טלוויזיה בשבת. 
נציגי הציבור הלא-דתי טענו 

שדינה של הטלוויזיה כדין הרדיו, 
שמשדר בשבת במסגרת הסדר 

הסטטוס-קוו.

מטלה:  
ונגד 	� בעד  נימוקים  והסבירו  הציגו 

הסטטוס-קוו  הסדר  של  קיומו  המשך 
בנושאי דת ומדינה.

מטלה:  
הצביעו על מאפיינים ודפוסי התנהגות 	�

מהתרבות  המושפעים  הציבורי  במרחב 
והמורשת הערביות.
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סיכום  

נוכחנו בפרק כיצד משפיעה הגדרתה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי 

על חוקיה, מוסדותיה וסמליה של המדינה. 

אין תמימות דעים בקרב אזרחי ישראל בעניין המאפיינים היהודיים של המדינה: 

האתני-  - ההיבטים  שלושת  בשילוב  היהודית  הזהות  בהעמקת  המעוניינים  יש 

לאומי, התרבותי והדתי, יש הרוצים בחיזוק היבט אחד או שניים, ויש המעוניינים 

בהחלשת הזהות הזו. 

בפרק הבא נשאל את עצמנו כיצד באה לידי ביטוי זהותה של המדינה כמדינת 

לאום יהודית ביחסה ליהודים החיים מחוץ לישראל.

תרגול  

עיינו ברשימת החוקים המצורפת.  .1

מהי, לדעתכם, המטרה המרכזית של כל חוק: לבטא את הקשר עם העם היהודי )המובן הלאומי(, לחזק או לבטא   

את הקשר עם התרבות וההיסטוריה היהודית ולחנך לאורן )המובן התרבותי(, או לחזק את הקשר עם הדת היהודית 

)המובן הדתי(. בססו תשובתכם על תוכנו של החוק ומטרותיו.

חוק האזרחות )תשי“ב-1952( קובע כי קבלת אזרחות ישראלית מתאפשרת מכוח חבירתן יחד של דרכים אחדות, 	 

שאחת מהן היא “מכוח השבּות“. על פי תנאי זה מוענקת אזרחות ישראלית באופן אוטומטי לכל יהודי או בן משפחתו, 

זכאי חוק השבות, שעולה לישראל ומביע נכונות לקבל אזרחות ישראלית. במקרים מסוימים, האזרחות ניתנת עוד 

טרם העלייה ארצה. למשל, יהודי ברית המועצות לשעבר, שהשלטונות לא ִהרשו להם לעלות לארץ וקיבלו תעודת 

זהות ישראלית עוד שם.

מלבד זאת יש בחוק האזרחות סעיפים המאפשרים ללא-יהודים לזכות באזרחות ישראלית.   

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם )תש“י-1950( מאפשר להעמיד לדין נאצים ועוזריהם על פשעיהם נגד היהודים 	 

בעת מלחמת העולם השנייה, שהתחוללה לפני שהחוק נחקק. 

שאלת חשיבה:  
המדינה, 	� סמלי  דוגמת  היהודיים,  המאפיינים  משפיעים  כיצד   הסבירו 

חוק בתי דין רבניים והמשרד לקליטת עלייה, על מידת ההזדהות עם המדינה של:
ערבים אזרחי ישראל 	 

יהודים חרדים	 

יהודים חילונים	 

יהודים דתיים 	 

שבת

Á .באדיבות רבקה גרוזמן

הרקע בציור מחולק לשניים. מצד ימין   

מתוארת עבודת האדם במשך כל 

השבוע. האדם עמל - ואז מגיעה שבת. 

עת מנוחה. השבת היא רוחנית ומצוירת 

בצד שמאל. יחד עם ההתעלות של 

השבת, עדיין יש לאדם קושי וניסיון 

להתנתק מעבודתו שהעסיקה אותו כל 

ימות השבוע, ולכן הוא מצויר בתוך סבך. 

בין חלקי הרקע מצויר נר הבדלה.
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חוק חינוך ממלכתי )תשי“ג-1953( מדגיש את חשיבות הנחלתה של התרבות 	 

היהודית לתלמידים. לצד ערכים חשובים אחרים כמו חינוך לאהבת כל אדם, 

לערכים דמוקרטיים, להכרת המורשת של המיעוטים ועוד.

חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה )תשי“ט-1959( קובע שיום כ“ז בניסן יוקדש 	 

מדי שנה ל“התייחדות עם זכר השואה ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד 

בימים ההם“. 

חוק רשות השידור )תשכ“ה-1965( קובע מהן מטרות השידור הציבורי. אחת 	 

מהן היא לחזק את הקשר בין אזרחי המדינה היהודים למורשתם היהודית. 

חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב )תשנ“ח-1997( קובע כי “רשות 	 
מקומית מוסמכת להתקין חוק עזר שיאסור קיום עינוגים ציבוריים ביום 
האבל, או פתיחת בתי אוכל בליל יום האבל, מתחילת האבל ועד לזריחת 

היהודי על  “יום אבל לעם  פי החוק:  ט׳ באב מוגדר על  השמש למחרתו“. 

חורבן בית המקדש“.

להוציא 	  בארץ,  חזירים  גידול  אוסר  )תשכ“ב-1962(  חזיר  גידול  איסור  חוק 

אזורים שבהם מרוכזת אוכלוסייה לא-יהודית ולא-מוסלמית.

גידול חזירים  “בעת שהחל הדיון בהצעות להטיל איסורים משפטיים על   
יחסית  נרחבת  לתמיכה  ההצעות  זכו  ה-50,  בשנות  בשרם,  ומכירת 
מן  בעיקר  באו  זה  בתחום  הפעילים  הגורמים  הישראלית.  בציבוריות 
יוזמות אלה גם בקרב  נכונות ואהדה כלפי  המפלגות הדתיות, אך הייתה 
נציגים של הציבור החילוני, שגדלו על ברכיו של הטאבו היהודי על החזיר 
עשו  הדורות  בכל  ישראל  שצוררי  התודעה  שלו...  הלאומי  בַּפן  והכירו 
במיוחד  בולטים  זה  בהקשר  והשפלתם.  יהודים  לרדיפת  בחזיר  שימוש 
הסיפורים על גזירות אנטיוכוס. דורות התחנכו על הסיפור של חנה ושבעת 
בניה, המתאר קידוש השם על הרקע של סירוב לאכול חזיר. ברל כצנלסון, 
שנחשב למורה דרך בחוגי הציונות הסוציאליסטית, יצא בכמה הזדמנויות 

נגד גידול חזירים ואכילת חזיר, בשמה של תפיסה לאומית.

'ולפיכך יכול אני לתאר לעצמי, שַעם אשר מלחמת החירות של ימי החשמונאים הייתה קשורה בהתנגדות לאכילת   
בשר חזיר, אשר סבל לא מעט במשך אלפיים שנה על שלא נכנע למי שרצה להאכילו בשר חזיר, יהא נוהג כבוד 
במנהג קדומים זה, ושהעיר העברית תאסור בתחומיה מכירת בשר חזיר...' בשנות ה-90 דהתה דמותו של החזיר 

כסמל לאומי".15

קראו את מילות “התקווה“.  .2

הסבירו אלו ערכים באים לידי ביטוי בהמנון. א. 

אלו ערכים שמאפיינים כיום את החברה הישראלית אינם באים לידי ביטוי בהמנון. ב. 

דפנה ברק-ארז, “גלגולו של חזיר מסמל לאומי לאינטרס דתי?“, משפטים לג)2(, תשס״ג. פרופ׳ ברק-ארז מונתה ב-2012 לשופטת בבית המשפט   15
העליון.

חופש הדעות והטלפיים

דומה כי בליבה של כל אומה – 
ושבעתיים באומה הזאת ובזה 

 הנוף שהוא ערׂשּה – 
יש זיכרוני סלידות מסוימות 

שנחרתו בחרב ובשוט והוטבעו 
כֵיֶצר אשר לא מדעת. 

לכן חשים גם אלה אשר לא 
יבדילו בין מפריס פרסה ושאינו 

מפריס פרסה 
כי בעשות אומה עברית בישראל 

את החזיר לעיקרון, בל יעבור, 
עובר בתולדותיה רעד. 

כי נימוקם של אדוקי הדת 
והחברה החילונית ונימוקה

כאילו משלימים הפעם זה את 
זה... 

קצת משונה, אבל קשה על כך 
לפסֹוח. מצד אחד הדת, מצד 

שני – 
קצת גיאוגרפיה עתיקה וקצת 

היסטוריה ארוכה...
ומצבו של החזיר באמצע קצת 

לא נוח. 
)נתן אלתרמן, הטור השביעי, ספר שני, 

תשל“ה, עמ׳ 237(.

כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו“ם
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עיינו בתמונות, ושערו מהי התחושה המשותפת לכל השרים את “התקווה“.  .3

ח“כ מוחמד ָּבַרֶּכה )חד“ש( הציע לקבוע כהמנון המדינה את שירו של שאול טשרניחובסקי, “אני מאמין“.  .4

הציגו מהם הערכים המצויים בשיר. א. 

מדוע, לדעתכם, הציע ח“כ ברֶּכה את השיר כהמנונה של המדינה. ב. 

הביעו את עמדתכם המנומקת באשר להצעה. ג. 

“אני מאמין“

ַׂשֲחִקי, ַׂשֲחִקי ַעל ַהֲחלֹומֹות,

זּו ֲאִני ַהחֹוֵלם ָׂשח.

ַׂשֲחִקי ִּכי ָבָאָדם ַאֲאִמין,

ִּכי עֹוֶדִּני ַמֲאִמין ָּבְך.

ִּכי עֹוד ַנְפִׁשי ְדרֹור ׁשֹוֶאֶפת,

ֹלא ְמַכְרִּתיָה ְלֵעֶגל ָּפז,

ִּכי עֹוד ַאֲאִמין ַּגם ָּבָאָדם,

ַּגם ְּברּוחֹו, רּוַח ָעז.

רּוחֹו ַיְׁשִליְך ַּכְבֵלי ֶהֶבל,

ְירֹוְמֶמּנּו ָּבֳמֵתי ָעל;

ֹלא ָּבָרָעב ָימּות עֹוֵבד,

ְּדרֹור – ַלֶּנֶפׁש, ַּפת – ַלַּדל.

ַׂשֲחִקי ִּכי ַּגם ְּבֵרעּות ַאֲאִמין,

ַאֲאִמין ִּכי עֹוד ֶאְמָצא ֵלב,

ֵלב – ִּתְקוֹוַתי ַּגם ִּתְקוֹוָתיו,

ָיחּוׁש אוֶׁשר, ָיִבין ְּכֵאב.

ַאֲאִמיָנה ַּגם ֶּבָעִתיד,

ַאף ִאם ִיְרַחק ֶזה ַהיֹום,

ַאְך ּבֹוא ָיבֹוא – ִיְּׂשאּו ָׁשלֹום

ָאז ּוְבָרָכה ְלאום ִמְּלאום. 

ָיׁשּוב ִיְפַרח ָאז ַּגם ַעִּמי,

ּוָבָאֶרץ ָיקּום ּדֹור,

ַּבְרֶזל ְּכָבָליו יּוַסר ֶמּנּו,

ַעִין ְּבַעִין ִיְרֶאה אֹור. 

כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו“ם

אלו מהמאפיינים של מדינת ישראל הכרחיים לקיומה כמדינה יהודית?    .5

הביעו את עמדתכם ונמקו.     

Á  שרים התקווה בחנוכת תחנת משטרה
בירושלים. לע“מ, צלם: אוחיון אבי.

Á  שרים “התקווה“ בעת ההכרזה על הקמת
.Shershel Frank ,המדינה 1948. לע“מ
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היבט תרבותי

תחום משפטי נורמטיבי: מרחב ציבורי
חקיקה

חקיקה ופסיקה היונקות 
מהמשפט העברי

סמלים

תחום מוסדי

הכנסת

 מעמד 
השפה 
העברית

חוק 
השימוש 
 בתאריך 

עברי

חוק שעות 
עבודה 
ומנוחה

חוק יסודות 
המשפט

חוק לא 
תעמוד על 

דם רעך

פסק דין 
יחזקאל

חוק הדגל 
והסמל

ההמנון המנורה
“התקווה״

“השואה״ - היבט לאומי ותרבותי

חוק 
לעשיית 

דין בנאצים 
ובעוזריהם

חוק יום 
הזיכרון 
לשואה 
ולגבורה

היבט דתי

תחום משפטי נורמטיבי
חקיקה שמקורה בהלכה

תחום מוסדי

 הסדר הסטטוס קוו 
ביחסי דת ומדינה

הרבנות 
הראשית 

בתי דין 
רבניים

המשרד 
לשירותי 

דת

חוק שיפוט 
בתי דין 
רבניים

 חוק 
המצות

היבט לאומי

תחום משפטי נורמטיבי
      חקיקה                     פסיקה

תחום מוסדי

 בנושא 
הרכב 

 האוכלוסייה:
חוק השבות

 בנושא 
עיר הבירה: 
חוק יסוד 
ירושלים

 בנושא 
קרקעות: 

 בג“ץ 
בורקאן
 ובג“ץ 
קעדאן

המשרד  
לקליטת 

עלייה

 משרד 
 לענייני
תפוצות

 וועדת 
 העליה, 
 הקליטה 
 והתפוצות

בכנסת

 מאפייניה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית
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פרק ו׳: 

מדינת ישראל - מדינת העם היהודי
בהכרזת העצמאות נקבע כי מדינת ישראל היא ביתו הלאומי, הפיזי והרוחני של 

העם היהודי. ובלשונם של מייסדי המדינה: “השואה, שנתחוללה על עם ישראל 
מחדש  הוכיחה  באירופה,  יהודים  מיליוני  לטבח  הוכרעו  בה  האחרון,  בזמן 
בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוַסר המולדת והעצמאות על 
שערי  את  לרווחה  תפתח  אשר  ישראל,  בארץ  היהודית  המדינה  חידוש  ידי 
המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך 

משפחת העמים“. 

כמו כן פונה המגילה, כפי שלמדנו בפרק הכרזת העצמאות, לעם היהודי: “אנו 
קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין 
ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל“.

פרק זה עוסק ביחסי מדינת ישראל והעם היהודי החי מחוץ למדינה.

השאלות המרכזיות שעימן נתמודד הן:

כיצד מתבטאת מחויבותה של המדינה ליהדות התפוצות? 	 

מיהם יהודי התפוצות ומהו יחסם למדינת ישראל?	 

מה מוסכם ומה שנוי במחלוקת ביחסי מדינת ישראל ויהודי 	 

התפוצות?

גלות

היעדרותו של עם ישראל, או 
חלקים משמעותיים ממנו, מארץ 

ישראל. גלות נחשבת במקרא 
לעונש החמור ביותר שנגזר על 
עם ישראל בגין חטאיו. שימוש 

במונח הזה מבקר את היהודים 
שאינם עולים לישראל.

תפוצות

קהילות של קבוצה אתנית-
לאומית, שנפוצו למדינות שונות 

והפכו בהן לקבוצות מיעוט. רבות 
מהקהילות שומרות על קשר עם 

ארץ המוצא, ועם קהילות נוספות 
שהתפזרו בעולם. 
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כיצד מתבטאת מחויבותה של המדינה ליהדות התפוצות?

ישראל פותחת את שעריה בפני כל יהודי ובן משפחתו, ונחלצת לעזרת 
יהודים בכל העולם 

מחויבותה של מדינת ישראל כלפי יהודי התפוצות באה לידי ביטוי בכמה וכמה אופנים:

במגילת העצמאות ובחקיקה

עם הקמת המדינה ופתיחת שעריה לעלייה, גברה התקווה שהיהודים יגשימו את 

הקריאה שהופנתה אליהם במגילת העצמאות, ויעלו בהמוניהם ארצה. הציפייה 

מארצות  היהודים  ושל  מאירופה  השואה  פליטי  של  העליות  גלי  עם  התממשה 

האיסלאם בשנות ה-50. 

לעלייה  פתוחה  תהא  ישראל  “מדינת   - במגילה  שהוצהר  מה  את  לממש  כדי 

יהודי זכאי לעלות  כל  חוק השבּות, שקבע כי  יהודית ולקיבוץ גלויות“ - נחקק 

ארצה, וכי עולים מכוח חוק השבות זכאים מכוח חוק האזרחות לקבל אוטומטית 

אזרחות, אם הביעו רצון להשתקע בארץ.

עלייה וקליטה

עליית יהודים לארץ נמשכת זה עשרות שנים ללא הפסקה. בשנות ה-90 הגיעו 

ולצידם כ-45,000 עולים מאתיופיה. אולם החזון לא התגשם  לישראל כמיליון עולים, רובם מברית המועצות שקרסה 

במלואו, ורוב העם היהודי עדיין חי מחוץ למדינת ישראל - רובו מרצונו החופשי ומיעוט קטן בֵלית ברירה. 

בסך הכל, בשנים 2011-1948 הגיעו לארץ 3,092,203 עולים1 

אחוז העולים מאוכלוסיית הארץמספר אזרחי המדינה בשנים )באלפים(מספר העוליםשנים

1951-1948687,6241,577.8   872.778.79

1959-1952272,4462,088.7   1,577.817.26

1969-1960373,8402,929.5   2,088.717.83

 1979-1970346,260 3,836.2   2929.511.81

 1989-1980153,8334,559.6   3836.24.01

1999-1990956,3196,209.1   4,559.620.97

2011-2000302,5897,836.6   6209.14.87

חבלי  את  עליהם  ולהקל  לישראל  לעלות  יהודים  לעודד  הייתה  ראשיתה  מאז  המדינה  של  העיקריות  המשימות  אחת 

וסיוע  סיוע כלכלי, בהתאם לחוק סל הקליטה,  בין השאר,  המשרד לקליטת עלייה, המעניק,  כך הוקם  הקליטה. לשם 

ברכישת השפה העברית, במטרה להקל על השתלבותו של העולה. 

1  מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-29.2.2012 ומהשנתון הסטטיסטי 2014. 

עולה אינו מהגר

“חוק השבות בא לקבוע 
עיקרון, שכל עם ישראל 

בעולם כולו יש לו חלק ונחלה 
בישראל. וכאשר אדם מישראל 

רוצה לחזור למולדתו, לישראל, 
הוא אינו בבחינת מהגר, אלא 
בבחינת שב למולדתו... מכאן 
שיהודי שחוזר למולדתו, חוזר 

בזכות ולא בחסד. ואם זוהי 
זכותו, אין לנו שום סמכות 
למנוע ממנו את האפשרות 

לחזור למולדתו“.

)זרח ורהפטיג, חוקה לישראל - דת 
ומדינה, ירושלים: הוצאת “מסילות“ 

תשמ“ח. הדברים נאמרו בעת דיון 
בכנסת על חוק השבות(.
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כל העליות תרמו לגידול האוכלוסייה, לצמיחה כלכלית, תרבותית ולביטחון 

שלו,  הייצור  וכושר  במשק  העבודה  כוח  בהגדלת  סייעו  הן  ישראל.  של 

בהרחבת מגוון הכישורים המקצועיים באמצעות קליטת עולים בעלי השכלה 

רחבה, בהגדלת הצריכה במשק, לרבות ביקוש לדירות ותשתיות, ובהתגייסות 

של העולים וצאצאיהם לצה“ל. 

כל  העליות.  בזכות  ורב-תרבותית  לרב-גונית  הפכה  הישראלית  החברה 

המאכלים  המוזיקה,  המנהגים,  התרבות,  את  איתה  הביאה  עולים  קבוצת 

הישראלי  החיים  במרקם  השתלבו  אלה  כל  לה.  המיוחדים  החיים  ואורח 

ידי  על  שהוקמו  “גשר“,  ותיאטרון  “נובוסטי“  העיתון  לדוגמה:  אותו.  והעשירו 

עולי ברית המועצות לשעבר, התזמורת האנדלוסית, שהוקמה על ידי עולי צפון אפריקה, ותיאטרון “הולגאב“, שהוקם על 

ידי יוצאי אתיופיה. 

מרבית העולים התערו במדינה והם שותפים בפיתוחה, אך מנגד נוצרו גם מתחים בין ותיקים לבין עולים ובין קבוצות 

שונות מקרב העולים החדשים. חלק מהעולים חשים זרות וניכור מצד החברה הקולטת, בשל השוני הלשוני, התרבותי, 

הכלכלי והדתי. 

גלי העליות מציבים אתגר בפני החברה הישראלית, הנדרשת לקלוט עולים בעלי צרכים שונים, ממגוון מדינות ותרבויות. 

אין ספק שקליטת העולים מחייבת רגישות ופתיחות - הן מצד הממסד והן מצד האזרחים.

אחריות כלפי היהודים בתפוצות

אחריותה של מדינת ישראל ליהודי התפוצות מבוססת על התפיסה שלפיה יהודי 

ישראל ויהודי התפוצות חולקים גורל משותף. על פי סקר של מכון גוטמן, שנערך 
ב-2009, כך גורסים רוב היהודים בישראל )73%(.2

העולם,  יהודי  של  וביטחונם  לשלומם  עֵרבה  ישראל  שמדינת  המוסכמה  לאור 

מי  לשפוט  רשאית  שהמדינה  הקובע  סעיף  העונשין*  בחוק  הכנסת  חוקקה 

שפגע ביהודי על רקע היותו יהודי, גם אם הפשע בוצע מחוץ לישראל וכנגד 

גם  לביטוי  באה  יהודים  חיי  על  להגן  המחויבות  ישראלי.  אזרח  שאיננו  יהודי 

היהודים,  אזרחיהן  לביטחון  שידאגו  בתביעה  אחרות,  מדינות  אל  בפניות 

בעיקר בתקופות של גילויי שנאה ופגיעות ביהודים. 

ישראל נחלצה בפועל לעזרת יהודי העולם במקרים שונים. לדוגמה, ב“מבצע 

משה“ בשנים 1985-1984 וב“מבצע שלמה“ ב-1991, כאשר המדינה פעלה, 

תוך סיכון חיילי צה“ל ואנשי “המוסד“, להעלאת יהודי אתיופיה בעת שנשקפה 

להם סכנה במדינת מוצאם. 

“יהודים ישראלים – דיוקן“, דו“ח גוטמן - אבי חי השלישי, 2009, תקציר עמ׳ 22.  2

Á  עולים מאתיופיה יורדים מהמטוס ב“מבצע
שלמה“ 1991. לע“מ, צלם: צביקה ישראלי.

* עבירות נגד העם היהודי

“דיני העונשין של ישראל יחולו 
גם על עבירות חוץ נגד חיי יהודי, 
גופו, בריאותו, חירותו או רכושו, 
באשר הוא יהודי, או רכוש מוסד 

יהודי, באשר הוא כזה“. 

)מתוך חוק העונשין תשל“ז-1977(

משפט אייכמן 

Á  ,משפט אייכמן בבית העם בירושלים
1961, לע“מ. 

המדינה מתקצבת מוסדות הפועלים למען העם היהודי בתפוצות: 

לדוגמה: המדינה מקצה מיליוני שקלים ל“תגלית“, ל“מסע“, ול“חפציב“ה". תוכנית “חפציב“ה“ לחינוך יהודי ציוני פרוסה 
היום ב- 28  ערים, ב- 44  בתי ספר בעשר מדינות ממדינות בריה“מ לשעבר. פרויקט “תגלית“ מאפשר לצעירים ולצעירות 

יהודיים, בני 18 עד 26, לבוא לישראל לסיור חינוכי בן עשרה ימים ולהיכרות ראשונית עם הארץ. במהלך הסיור נפגשים 
הצעירים עם בני נוער, סטודנטים, ומקבלי החלטות בחברה הישראלית. 
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מאחר שמדינת ישראל רואה את עצמה כשליחת העם היהודי כולו בכל הנוגע להעמדת נאצים לדין, פעלה הממשלה על 

פי החוק לעׂשיית דין בנאצים ובעוזריהם בארגנטינה, והביאה את הצורר הנאצי אייכמן למשפט בירושלים בשנת 1960. 

ישראל גם פועלת בקהילות יהודיות מעבר לים, להנחלת חינוך ותרבות יהודיים ולשמירת הקשר בינה לבין יהדות התפוצות. 

בממשלה יש משרד מיוחד המופקד על כך: משרד התפוצות. כמו כן הוקמה “קרן לתמיכה בחינוך בתפוצות“, שמטרתה: 

“לסייע ליהודי התפוצות לַשמר את התרבות והמורשת היהודית... התמיכה תיועד לחינוך בתפוצות, ותינתן למוסד 
ציבור התומך בהקמתם ובקיומם של בתי ספר בארצות חוץ, המעניקים חינוך עברי לילדים ונוער בקהילות, שבהן 

קיימת סכנת התבוללות“.3 

המדינה שולחת לקהילות שונות שליחי עלייה, וכן מורים ומדריכים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, במטרה ללמד את 

הילדים עברית ולחשוף אותם לתרבות יהודית, לארגן פעילות קהילתית ולשמר את הקשר עם ישראל. 

בכנסת קיימת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, העוסקת, בין היתר, בקליטת העולים ובחינוך יהודי וציוני בגולה. ב-2012 

נושאים  לקדם  כדי  הציוניות,  הסיעות  מכל  ח“כים  כ-40  חברים  בה  היהודי,  העולם  לחיזוק  השדולה  בכנסת  הוקמה 

המונחים על סדר היום של העם היהודי ולחזק את הקשר של ישראל עם התפוצות. 

מיהם יהודי התפוצות ומהו יחסם למדינת ישראל?

למעלה מ-13 מיליון יהודים חיים היום בעולם. אולם מספרם נמצא בירידה

שלושה מרכיבי זהות יש ליהודי התפוצות: אזרחי, לאומי ודתי 

הזהות האזרחית מתבטאת בכך שיהודי התפוצות רואים את עצמם כאזרחי 	 
מדינות מגוריהם. 

שחלק 	  בכך  משתקפת  והיא  היהודי,  לעם  זיקה  פירושה  הלאומית  הזהות 
מיהודי התפוצות חשים ִקרבה, שותפות גורל ומחויבות כלפי מדינת ישראל 

וכלפי שאר יהודי העולם. הם מדגישים את המרכיב היהודי בזהותם, בין אם 

הם דתיים ובין אם חילונים. 

הזהות הדתית משמעותה זיקה לדת היהודית. על פי מחקרי זהות, יש ִמתאם 	 
בין אלה שמדגישים את זהותם הדתית היהודית לבין שמירת הקשר עם העם 

היהודי ועם מדינת ישראל.

הזהות.  מרכיבי  בין  מתח  מתגלע  ולעתים  מורכבת,  יהודי התפוצות  של  זהותם 

הדבר קורה בעיקר עקב חיכוכים בין המדינה בה הם חיים לבין ישראל, ודוגמה 

מובהקת לכך היא פרשת פולארד.* 

מבחנים לתמיכות במוסדות ציבור. מתוך אתר משרד המשפטים.  3

* יונתן פולארד 

יהודי אזרח ארצות הברית, 
שעבד כאזרח באגף המודיעין 

של הצי האמריקאי, ונתפס 
לאחר שהעביר מידע סודי 

לישראל. פולארד נשפט, הורשע 
ב-1985 וריצה 30 שנות מאסר 

ללא חנינה.
 פולארד הסביר כי הוא פעל כדי 

להגן על מדינת ישראל, מאחר 
שהשלטונות האמריקאיים לא 
העבירו לה ידיעות ביטחוניות 

חשובות, בניגוד להסכם ביטחוני 
בין המדינות.

לאורך תקופת מאסרו, ממשלות 
ישראל ויהודים רבים בישראל 

ובארה"ב פעלו לשחרורו. 
בנובמבר 2015 שוחרר מבית 

הכלא.
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מגמות בדמוגרפיה של העם היהודי בתפוצות

מספר יהודי העולם נאמד ב-13,428,000. 4

מטלה:  
עיינו בטבלה וכתבו שלוש מסקנות.	�

דמוגרפיה נבחרת של קהילות יהודיות בתפוצות, כולל תחזית ל-52020

 אחוז נישואי החוץ מספר היהודים ב-2012המדינה

)נישואי תערובת( בקרב צעירים

תחזית: מספר היהודים ב-2020

6,014,40056,543,000ישראל

5,425,00035-44.95,200,000ארצות הברית

480,00025-34.9482,000צרפת

375,00015-24.9381,000קנדה

291,00025-34.9278,000בריטניה

194,00080130,000רוסיה

181,80025-34.9162,000ארגנטינה

194,00045-54.9108,000גרמניה

70,20015-24.957,000דרום אפריקה

67,0008025,000אוקראינה

פרופ׳ סרג׳ו דלה-פרגולה, “דמוגרפיה ועמיות יהודית“, בתוך: עמיות יהודית - מתווה מעשי להוראה ולמידה, בית הספר הבינלאומי ללימודי העם   4
היהודי - בית התפוצות, בעריכת גדעון שמעוני, נעמה צבר-בן-יהושע, נורית חמו, 2009.

המכון למדיניות העם היהודי, הערכה שנתית ל-2013-2012, עמ׳ 16.  5

מיומנויות חשיבה:   

א.   הסקה 
גיבוש טענה המבוססת על קשרים בין פרטי מידע.

ב.   מטרות השימוש בהסקה: 
ליצור ידע חדש )תובנה(, המבוסס על המידע. 	 

ליצור הכללה. 	 

ליישם עקרונות.	 

ג.   מה נדרש מכם כדי לבצע הסקה?
לזהות פרטים וקשרים במידע הנתון.	 

מהפרטים 	  ללמוד  ניתן  מה  עצמכם  את  לשאול 

ומהקשרים שזיהיתם.

לנסח משפט מכליל, המבטא מסקנה מכמה פרטי 	 

מידע.

להשליך ממקרה אחד על מקרה אחר.	 

ליישם כלל או עיקרון לגבי מקרים פרטיים.	 
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מי משתייך לעם היהודי?

את מי לספור?

“בתחילת השבוע התכנסו בכירי הדמוגרפים של יהדות אמריקה, וגם כמה סוציולוגים והיסטוריונים ומנהיגי קהילות, 
ליומיים של דיונים באוניברסיטת ברנדייס. אין להם מושג כמה יהודים יש באמריקה. אין להם מושג כמה - כי אין להם 
מושג את מי לספור. ואף אחד לא עוזר להם. הנה דוגמה לשאלה שצריך להחליט איך מתייחסים אליה: האם יהדות 
היא עניין של אמונה )באלוהים הנכון(, או של התנהגות )ביום כיפור(, או של תורשה )הורים יהודים(, או של הגדרה 

עצמית )אני יהודי(. כל הגדרה תשנה את מספר היהודים, ותׂשרטט מחדש את גבול הקהילה“.

)שמואל רוזנר, “מיהו יהודי, גרסת ארה“ב“, מעריב, 25.10.2011(.

מספר היהודים בעולם תלוי בהגדרה: ההגדרה של האדם את עצמו וההגדרות של אחרים אותו. 

ההגדרה הדתית, לפי ההלכה: אנשים שנולדו לאם יהודייה או שהתגיירו על פי ההלכה.	 

הגדרה עצמית של השתייכות לעם היהודי: אנשים המעידים על עצמם ורואים בעצמם יהודים )ההגדרה העצמית 	 
אינה מתיישבת בהכרח עם ההגדרה הדתית(. חוקרים מסוימים מדברים בהקשר זה על “יהודי ליבה“: אנשים שאינם 

מתכחשים למוצאם היהודי ואינם בני דת אחרת. 

הגדרה משפטית של מדינת ישראל: אנשים שהם “זכֵאי חוק השבות“. כלומר, זכאים מתוקף חוק השבות לעלות 	 
לארץ: יהודים ובני זוגם, וכן ילדיהם ונכדיהם ובני זוגם )כולל בנים למשפחות שרק אחד ההורים או אחד הסבים יהודי, 

הם אינם בהכרח יהודים על פי ההלכה, וחלקם אף אינם מזדהים כיהודים(. על פי חלק מהחוקרים, זכאי חוק השבות 

יכולים להיחשב כחלק מהעם היהודי. על פי הגישה הזו המספרים מאמירים, ובארה“ב בלבד חיים 11 מיליון זכאי חוק 

השבות.

מספר במיליוניםהגדרת היהדות בקרב יהודי ארה"ב

11.0זכֵאי חוק השבות

8.0חיים במשפחות של יהודים

6.7בנים של הורה/ים יהודי/ם

5.3אוכלוסיית ליבה

3.0חברי ארגון יהודי

1.5מתנדבים בארגון יהודי

זכאי חוק השבות כוללים את כל המצויים בטבלה מתחתם. לדוגמה: 8 מיליון מתוך זכאי חוק השבות חיים במשפחות של 

יהודים. ריבוי ההגדרות ממחיש עד כמה קשה להגדיר מי משתייך לעם היהודי ולקבוע כמה יהודים חיים בעולם.

שאלת חשיבה:  
כיצד יכולים השינויים הדמוגרפיים הפוקדים 	�

של  מעמדם  על  להשפיע  היהודי  העם  את 
היהודים בעולם ועל מעמדה של מדינת ישראל. 
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קהילות יהודיות בתפוצות
עצם קיומה של מדינת ישראל מחזק את הזהות הלאומית היהודית ואת 

הגאווה הלאומית של היהודי באשר הוא, ומקנה לו תחושת השתייכות לעם 

בעל מדינה משלו. גם תחושת הביטחון האישי התחזקה, שכן כל יהודי יודע 

כיום שיש לו לאן לפנות אם יהיה נתון לרדיפות או לגילויי אנטישמיות בארץ 

מגוריו.

רוב יהודי התפוצות חשים קשר וזיקה למדינת ישראל. לחלקם יש קרובי 

משפחה בארץ, והם מקיימים איתם קשרים. חלק מהיהודים באים לכאן 

יותר ליהדותם ולישראל  לחופשות ולביקורים. אלה החשים זיקה עמוקה 

פועלים למען המדינה בשני תחומים עיקריים - בתחום הפוליטי, במגמה 

ובתחום  כולו,  ובציבור  ההחלטות  מקבלי  בקרב  אוהדת  קהל  דעת  ליצור 

הכלכלי, על ידי תרומות כספיות והשקעות במדינה.

בחרנו להציג שתי קהילות יהודיות - הקהילה בארצות הברית, בשל העובדה שהיא מהווה את הריכוז היהודי הגדול ביותר 

מחוץ לישראל, והקהילה היהודית בצרפת – שהיא הגדולה ביותר באירופה.

נתמקד לשם כך בשלושה תחומים: 

אנטישמיות 	  מפני  הגנה  זכויות,  שוויון  על  שמירה  למען  ממוסדת  בהתארגנות  המתבטא  הארגוני-ייצוגי,  התחום 
וטיפוח יחסים עם הסביבה שאיננה יהודית. ובמקביל: דאגה לצורכי הקהילה באמצעות ארגוני צדקה ועזרה הדדית.

התחום הדתי, המשתקף בפעילות קהילתית סביב בתי הכנסת.	 

הקשר עם ישראל.	 

יהודי ארצות הברית
מחוץ  היהודיות  הקהילות  מבין  ביותר  הגדולה  כאמור  שהיא  בארה“ב,  היהודית  הקהילה 

לישראל, נהנית מעוצמה כלכלית, תרבותית ופוליטית.

ארגונים יהודיים רבים פועלים שם בתחומי עשייה מגוונים, כגון הגנה על זכויות אזרח,  	

רווחה, חינוך, מאבק באנטישמיות וגם תרומה למדינת ישראל ולקהילות יהודיות נזקקות. בין 

הבולטים בהם: ארגון הגג של מועצת הפדרציות היהודיות )CJF(; ועידת הנשיאים; “הוועד היהודי-אמריקאי“; “הקונגרס 

היהודי העולמי“; ה“ג׳וינט“; “בני ברית“, שהקים את “הליגה נגד השמצה“; ארגון הנשים הגדול “הדסה“; “המגבית היהודית 

.)UJA( “המאוחדת

שדולות יהודיות פועלות בקרב קובעי המדיניות האמריקאים, 

ומנסות להשפיע עליהם לטובת ישראל. המובילה ביניהן היא 

- American Israel Public Affairs Committee( “ֵאיּפא“ק“ 

ובשנים  “הוועדה האמריקאית-ישראלית לעניינים ציבוריים“(, 

האחרונות פועל בתחום הזה גם הארגון “ג׳יי סטריט“. ועידת 

הנשיאים מתאמת את פעילותם של ראשי הארגונים היהודיים 

המובילים. ואולם, בשנים האחרונות נרשמת ירידה משמעותית בעניין ובמעורבות של יהודים, בעיקר צעירים, בישראל.

הדסה  

ארגון נשים ציוני, בו חברות מאות אלפי 
נשים יהודיות בכל רחבי ארצות הברית.

Á  דגל ארגון הדסה, 2011, נוצר על ידי
Meronim, ויקיפדיה העברית.

משימה ברשת:  
כגון 	� יהודיים,  ארגונים  שני  על  חומר  חפשו 

את  והציגו  וה״ג׳וינט״,  השמצה״  נגד  ״הליגה 
פעולותיהם.
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החיים היהודיים בארצות הברית עשירים ומגוונים. הקהילות היהודיות מפעילות 

גני ילדים ובתי ספר, וישנם גם מוסדות יהודיים להשכלה גבוהה, אולם רק 15% 

רבות  באוניברסיטאות  יהודיים.  ספר  בבתי  לומדים  היהודים  הילדים  מכלל 

מתקיימות תוכניות ומחלקות ללימודים יהודיים, וישנם כמה בתי מדרש לרבנים 

ומכללות להכשרת מורים. גם התקשורת היהודית מגוונת ומפותחת, כמעט לכל 

יש גם  ולחלק מהקהילות היהודיות  יש עיתון, ערוץ רדיו, אתר אינטרנט,  קהילה 

ערוץ טלוויזיה מקומי. 

	מבחינה דתית, יהדות ארצות הברית נחלקת לשלוש קבוצות עיקריות: הזרם 
האורתודוקסי, הזרם הקונסרבטיבי והזרם הרפורמי. יהודים רבים אינם משתייכים 

וניתן להבחין  יהודית או לארגונים היהודיים,  לאחד מהזרמים הדתיים, לקהילה 

במרוצת השנים בעלייה במספרם של ה“לא משתייכים“.

הזרמים היהודיים הדתיים בארה“ב )באחוזים(6 7

לא משתייכיםרפורמיםקונסרבטיביםאורתודוקסים

19936.637.842.4713

20048333028

8201310183533

כפי שמראה הטבלה, משקלם של הקונסרבטיבים והרפורמים בארצות הברית 

ארגוניות  מסגרות  מקיים  זרם  כל  האורתודוקסים.  של  מזה  משמעותית  גדול 

נפרדות של בתי כנסת, רבנים ומוסדות קהילתיים נוספים. לקבוצות חרדיות, כמו 

חסידות סאטמר וחב“ד,* יש גופים רבניים נפרדים.

נציג כעת את שלושת הזרמים הדתיים הגדולים, ונסקור את ההבדלים ביניהם:

ולמסורת 	  להלכה  מחויבת  האורתודוקסית  היהדות  האורתודוקסי  הזרם 
במהלך  והפוסקים  הרבנים  ההלכה,  חכמי  ידי  על  שעוצבה  כפי  היהודית, 

הדורות. המשתייכים לזרם הזה מקבלים את מרות האל ואת תורתו, ומקפידים על קיום המצוות. הדבר בא לידי ביטוי 

בשמירת השבת והלכות הכשרות, בהפרדה בין נשים לגברים בתפילה, ובכך שנשים אינן משמשות ברבנות. נישואים, 

גירושים וגיור מתנהלים על פי ההלכה המסורה מדור לדור. 

ייחודם  על  השומרים  מודרניים,  אורתודוקסים  א.  עיקריות:  היהודים האורתודוקסים בשתי קבוצות  מבחינים בקרב   

היהודי תוך שילוב ערכים של החברה הכללית. מערכת החינוך שלהם מחברת לימודי קודש ולימודים כלליים, ורבים 

על  שמקפידים  קבוצותיהם,  על  חרדים,  אורתודוקסים  ב.  מגוונים.  עיסוק  ולתחומי  אקדמיים  ללימודים  פונים  מהם 

התבדלות מהחברה הלא-יהודית, באזורי מגורים נפרדים ובמוסדות חינוך שמלמדים לימודי קודש. למרות זאת, רובם 

ככולם עובדים לפרנסתם בתחומי תעסוקה שונים.

יעקב שכטר, “יהדות ארצות הברית וישראל במאה ה-21“, 18.4.2010. באדיבות מאיר שכטר.  6
סקר של “הוועד היהודי-אמריקאי“ )AJC(,ח2013.  7

)AIPAC( איפאק

“הוועדה האמריקאית-ישראלית 
לעניינים ציבוריים“, שהוקמה 

בשנות ה-50, פועלת למען 
האינטרסים של מדינת ישראל 
ושל הקהילה היהודית בארצות 
הברית, ונהנית מהשפעה רבה 

על הממשל והקונגרס. “איפאק“ 
תומכת בכל ממשלות ישראל, 
ללא תלות בעמדתן הפוליטית.

)J STREET( ג׳יי סטריט

ארגון יהודי אמריקאי שהוקם 
ב-2008 ותומך בישראל, אך 
בניגוד לאיפא“ק מעביר גם 

ביקורת על המדיניות של 
ממשלת ישראל.

* חב“ד

)ראשי תיבות של חוכמה, 
בינה, דעת( תנועה חסידית-

יהודית, שזכתה לתנופה במאה 
ה-20, תחת הנהגתו של הרבי 
מלובביץ׳, שחינך את חסידיו 

להפצת תורה ואהבת ישראל 
בכל רחבי העולם. 
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האורתודוקסית, 	  זו  כמו  הקונסרבטיבית,  היהדות  המסורתית“(.  “התנועה  הוא  שמו  )בישראל  הקונסרבטיבי  הזרם 
מחויבת להלכה היהודית כפי שהתפרשה על ידי מורי ההלכה, אך נותנת מקום גם לגישה ביקורתית. הקונסרבטיבים 

גורסים שההלכה חייבת להתאים את עצמה לתנאי המקום ולנסיבות המשתנות, ו“מעדכנים“ את ההלכה ומצוותיה 

לחיים המודרניים.

גם בתנועה הקונסרבטיבית יהדותו של אדם נקבעת על פי ההלכה, כלומר על פי הֵאם או על ידי גיור. התנועה מדגישה   

את החשיבות של נישואין בתוך היהדות, וקיים איסור על קיום טקסי נישואין בין בני זוג שאחד מהם אינו יהודי. במקרה 

של זוגיות בין-דתית, התנועה מעודדת את בן/בת הזוג הלא-יהודי להתגייר על פי ההלכה. בשונה מהאורתודוקסים, 

הקונסרבטיבים מתירים נישואי כהן וגרושה, בנימוק שכהנים אינם משרתים יותר בתפקידי קדושה, וכהן נחשב כאחד 

האדם.

ובשוויון  דת  ומצדדים בחופש  והדמוקרטית,  רואים בעצמם חלק מהתרבות הכללית ההומניסטית  הקונסרבטיבים   

הלכתי לנשים. בפועל קיים מגוון רחב של גישות למידת מעורבותה של האישה בפולחן הדתי: יש קהילות שוויוניות 

ויש קהילות  ולגברים,  לנשים  שוויונית  היא  בבית הכנסת  בה  וההשתתפות  ארגונה  ניהול התפילה,  שבהן  לחלוטין, 

שבהן ענייני התפילה אינם שוויוניים לחלוטין. כמו כן, יש קהילות שבהן גברים ונשים יושבים יחד בבית הכנסת בזמן 

התפילה, ובקהילות אחרות יש הפרדה.

היהדות 	  מתקדמת“(.  ליהדות  “התנועה  הוא  שמו  )בישראל  הרפורמי  הזרם 
שבה. האוניברסליים  העקרונות  על  היהדות  את  מבססת   הרפורמית 

 בניגוד לאורתודוקסים ולקונסרבטיבים, הרפורמים אינם מחויבים לפרשנות 

 האורתודוקסית של ההלכה, כפי שעוצבה במהלך הדורות, ומאפשרת לאדם

 בחירה חופשית אם לקיים מצוות או לא. הרפורמים רואים חשיבות עליונה,

במוסר  לחברו,  אדם  שבין  במצוות  והקונסרבטיבים,  האורתודוקסים  כמו 

אישי ובצדק חברתי, אולם מתנגדים לכפייה בעניין שמירת מצוות שבין אדם 

למקום )לאל(.

והתפילה  הלכה,  וכמורות  כַרּבֹות  לשמש  יכולות  הרפורמי  בזרם  נשים   

גם  מּוּכרת  אדם  של  יהדותו  לגברים.  נשים  בין  הפרדה  שום  ללא  מתנהלת 

אם רק אביו יהודי, בתנאי שגדל כיהודי וקיבל חינוך יהודי, וגם אם גויר שלא על פי ההלכה האורתודוקסית. כל קהילה 

רשאית לקבוע את מנהגיה, ולכן אין אחידות בין כלל הקהילות ביחס לנהגים דתיים. לדוגמה: בעניין נישואי תערובת 

אין הסכמה בין הרבנים הרפורמיים. יש המשיאים יהודי ושאינה יהודייה, ואחרים אינם מתירים זאת.

הקשר עם מדינת ישראל

פעילותה של הקהילה היהודית בארצות הברית מתבטאת בשני תחומים עיקריים:

בבתי  משקלה  כובד  מלוא  את  היהודית  השדולה  מטילה  הפוליטי  בתחום 
לישראל.  נזק  לגרום  שעלולה  הצעה  היום  סדר  על  עולה  כאשר  המחוקקים, 

לישראל.  עוינת  ערבית  מדינה  לבין  ארה“ב  בין  נשק  עסקת  אישור  לדוגמה: 

ומארגנת  כאלה,  למהלכים  להתנגד  קונגרס  חברי  לשכנע  פועלת  השדולה 

הישראלי  העצמאות  יום  מצעד  )דוגמת  מצעדים  המדינה,  עם  הזדהות  עצרות 

ברחובות ניו-יורק( והפגנות למען ישראל.

בתחום הכלכלי מגייסת הקהילה היהודית כספים למען ישראל באמצעות המגבית 
לכך  ובנוסף  ורווחה,  חינוך  ביטחון,  כגון  שונים,  לצרכים  ישראל  היהודית המאוחדת. את הכספים הללו מקצה ממשלת 

תורמים יהודי ארצות הברית למטרות מיוחדות, כמו שיקום שכונות, מלגות לסטודנטים והוצאות מיוחדות בעת מלחמה. 

דואגים לישראל

בסקר שנערך על ידי הוועד 
היהודי-אמריקאי ב-2013 הוצגה 
השאלה: האם הדאגה לישראל 

מהווה מרכיב חשוב בזהותך 
היהודית?

מסכים מאוד - 34%	 
מסכים - 36%	 
מתנגד - 18%	 
מתנגד מאוד - 11%	 

הארנק פתוח

סכום התרומות שיהודי ארה“ב 
מעבירים לארגונים שונים 

בישראל הוכפל בשני העשורים 
האחרונים. 

)מתוך רויטל בלומנפלד, “יהודי 
ארה“ב הכפילו את התרומות לישראל 

מ-1994“, הארץ, 25.3.2012. כל 
הזכויות שמורות לעיתון הארץ בע“מ(.
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מנוכרים ומתרחקים

“לאורך השנים שמרו יהודי ארה“ב על מערכת יחסים ראויה לציון עם ישראל... מיליארדי דולרים..., לובי פרו-ישראלי 
ותמיכה, החל  לחיבור  ביטויים  מגוון  ועוד  עולים  קבוע של  זרם  בכל שנה,  ביקורים  אלפי  ואפקטיבי, עשרות  חזק 

בפסטיבלי סרטים ישראליים ועד לידיעת עברית ברמה טובה. 

“הבעות התמיכה ותחושת המחויבות נובעות מתוך קשר, ִקרבה ואולי אף אהבה עמוקה למדינת ישראל, אבל ייתכן 
שהרגשות הללו משתנים, החום מתחלף באדישות, והאדישות הזו עלולה להתחלף בניכור. באופן בלתי נמנע, אם 
גורל לגבי מערכת היחסים של  יתר על המידה, עלולות להיות לשינוי האפשרי הזה תוצאות הרות  יתפשט  הדבר 

יהדות ארה“ב עם ישראל. וזה, בתורו, ישפיע על תחושת החיבור )או האי-חיבור( של הישראלים עם יהדות ארה“ב.

ואם  צעירים.  אצל  במיוחד  בולטת  והיא  ארה“ב,  יהודי  בקרב  מישראל  ]התרחקות[  על...  מצביע  מצטבר  “מידע 
להזרה  תוביל  הצעיר  בדור  הישן  הדור  של  נמנעת  הבלתי  התחלופה  לישראל,  פחות  מחוברים  היהודים  הצעירים 

גדולה יותר בכלל האוכלוסייה. 

)תרגום מאמר של סטיבן מ. כהן וארי י. קלמן, “מנוכרים ומתרחקים, אבל למה?“, מתוך דו“ח במעבר להרחקה: בני נוער יהודים אמריקאים 
.)2007 ,Jewish Educational Leadership ,והניכור שלהם מישראל

עוצמתה הפוליטית של יהדות ארה“ב

ישראל וארצות הברית מגדירות את יחסיהן כ“מיוחדים“, ולעוצמתה הפוליטית של יהדות ארה“ב יש השפעה רבה על 

היחסים המיוחדים הללו, שהם נדבך חשוב בחוסנה של מדינת ישראל ומקור גאווה ליהדות האמריקאית. 

העוצמה של יהדות ארה“ב שואבת את כוחה מהעיסוק הקבוע במדיניות חוץ וביטחון, ובמיוחד במזרח התיכון, מריכוזם 

של היהודים ב“מדינות מפתח“, שיש להן משקל מכריע בבחירות, מהשפעת המורשת היהודית גם על אזרחים לא יהודים, 

משותפות אידיאולוגית בערכים הדמוקרטיים ומשיקולים אסטרטגיים בינלאומיים של הממשל האמריקאי. 

סביב  ישראל,  לבין  אורתודוקסית,  איננה  ברובה  אשר  הברית,  ארצות  יהדות  בין  מתח  מתגלה  פעם  מדי  זאת,  עם 

הדומיננטיות של הזרם האורתודוקסי בארץ - דומיננטיות שמתבטאת בחקיקה, במוסדות הדת ובקשיים שהיא מערימה 

על חלק נרחב מיהדות ארה“ב, למשל בנושא הגיור. 

יהודי צרפת 
הקהילה היהודית בצרפת מונה קרוב לחצי מיליון נפשות.8

מהגירת  כתוצאה  מאוד,  התרחבה  היא  ה-20  המאה  של  וה-60  ה-50  בשנות 

וקמו  הצרפתי  השלטון  בהן  שהסתיים  לאחר  אפריקה,  צפון  ממדינות  יהודים 

במקומו משטרים עצמאיים, וכיום זו הקהילה היהודית השנייה בגודלה בתפוצות  

והגדולה ביותר באירופה.

הארגונים  כל  את  רשמית  המייצג  הקהילה,  של  העיקרי  הפוליטי  הגג  ארגון 
יהדות  “המועצה המייצגת של   -CRIF והקהילות היהודיים בפני הממשלה, הוא 

של  הדתיים  לעניינים  האחראי  הגוף  הוא  סנטרל“  ה“קונסיסטואר  צרפת“. 

“המוסד הסוציאלי  הקהילה, ומפקח על הרבנות הראשית ועל בית הדין הרבני. 

היהודי המאוחד“, ה-FSJU, מרכז את היוזמות בתחומי התרבות, החברה והחינוך, 

ומפקח עליהן. 

דלה פרגולה, 2010.  8

כל ישראל חברים

ארגון “כל ישראל חברים“ הוקם 
על ידי אדולף ְּכֶרְמֶיה ויהודים 
צרפתים נוספים ב-1860, כדי 

לעזור ליהודים לשמור על 
זכויותיהם ולטפח חינוך ותרבות. 

כי“ח הקימה בתי ספר ליהודים 
בעיקר בתוך קהילות בארצות 

האיסלאם.
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כשליש מילדי היהודים מתחנכים בגני ילדים ובעשרות בתי ספר יהודיים, יסודיים 

חינוכיים,  מוסדות  של  רשת  על  מפקחת  חברים“  ישראל  “כל  חברת  ותיכוניים. 

המעבירים קורסים וסמינרים בנושאי יהדות. חלק מהילדים נשלחים לבתי ספר 
יהודיים גם מטעמים של ביטחון אישי, נוכח גילויים של אנטישמיות.9

הזרם הדתי העיקרי בצרפת הוא אורתודוקסי. משתייכים אליו כמחצית מהיהודים 
במדינה, והוא מונה עשרות בתי כנסת ועשרות רבנים. ב-1992 נוסדה גם קהילה 

קונסרבטיבית, אבל כ-40 אחוזים מיהודי צרפת אינם מוגדרים מבחינת השייכות 

הדתית. 

חלה   2013 ראשית  ומאז  ישראל,  עם  רצופים  קשרים  מקיימת  צרפת  יהדות 

43% בהשוואה ל-2012. הגידול  גידול של  עלייה גדולה במספר העולים משם: 

הזה נעוץ כנראה בהתגברות האנטישמיות, ובשנת 2015 נרשמה עליה נוספת, 

האיסלאם  והתחזקות  אנטישמיים  אירועים  לאור  העולים,  בשיעור  כ-25%,  של 

הקיצוני בצרפת. 

 מה מוסכם ומה שנוי במחלוקת ביחסי מדינת 
ישראל ויהודי התפוצות?

החלטות  בקבלת  התפוצות  יהודי  את  לשתף  צריכה  ישראל  והאם 
שעשויות להשפיע גם עליהם

המסגרות המשותפות

אחד הכלים החשובים לטיפוח קשרים הדדיים בין מדינת ישראל ויהודי התפוצות 

הציונית  ההסתדרות  הם  ביותר  הידועים  המוסדות  היהודי.  העם  מוסדות  הוא 

לישראל.  הקיימת  הקרן  ועימן  היהודית,  הסוכנות  שלה,  הביצוע  וזרוע  העולמית 

לחיזוק  פועלים  המדינה,  קום  לפני  שנים  עשרות  שנוסדו  האלה,  הארגונים 

ההתיישבות בארץ ולמען חינוך יהודי-ציוני בישראל ומחוצה לה. הם עושים זאת 

במקביל למוסדות השלטון של מדינת ישראל, וסייעו במרוצת השנים להתגבר 

על קשיים רבים, כגון מלחמות וקליטת עלייה המונית. 

ואך טבעי היה  והקשרים עם הקהילות בתפוצות,  היו הכלים  לסוכנות היהודית 

שהיא תמשיך לטפח את הקשר בין מדינת ישראל ליהדות העולם גם אחרי קום 

“תגלית“,*  תוכנית  לדוגמה,  השונות.  הקהילות  של  הסיוע  את  ותארגן  המדינה, 

ידי יהודים עשירים, ממשלת ישראל, הקהילות היהודיות  הממומנת בצוותא על 

בתפוצות והסוכנות היהודית.

ירושלים תל אביב:  מכון הקונגרס היהודי העולמי,  מעובד על פי “הקהילות היהודיות בעולם“,   9
“משכל“ מייסודן של “ידיעות אחרונות“ ו“ספרי חמד“, 1997.

* “תגלית“

מיזם שהוקם כדי להילחם 
בתופעת ההתבוללות בתפוצות, 

וכדי לחזק את הקשר בין 
יהודים צעירים בעולם לישראל, 

להיסטוריה שלה, לתרבותה 
ולתושביה.

פרויקט “תגלית“ )באנגלית 
Birthright Israel, כלומר “זכות 
אבות“( הביא לארץ מאז 1999 

מאות אלפי צעירים יהודים, 
כשעבור רובם זה היה הביקור 

הראשון בישראל.

רצח בדם קר בטולוז

בבית ספר “אוצר התורה“ 
בטולוז, בו לומדים כ-200 ילדים 

יהודים, התבצע בחודש מרץ 
2012 פיגוע שנאה אנטישמי. 

מורה ושני ילדיו הקטנים נרצחו, 
ועימם גם בתו בת ה-7 של מנהל 

בית הספר. ההרוגים הובאו 
למנוחות בירושלים.

המגבית היהודית המאוחדת

מוסד של ההסתדרות הציונית 
העולמית, שנוסד ב-1939. 
תפקיד המגבית הוא לגייס 

כספים בקרב יהדות התפוצות 
עבור המפעל הציוני בארץ. 

הכספים היו מיועדים בעבר 
לסיוע לנזקקים, לשיקום 

קורבנות הנאצים, לעזרה לעולים 
וגם לעזרה לפליטים יהודים 

שהגיעו לארה“ב. מאז הקמת 
המדינה הוקדשו הכספים 

להבאת מיליון ו-600 אלף יהודים 
ולקליטתם בארץ.
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מעורבות או התערבות?

אחת השאלות מעוררות המחלוקת בין יהודי התפוצות לישראל היא: האם ובאיזו מידה צריכה מדינת ישראל להתחשב 

בעמדתם של יהודי התפוצות בעת קבלת החלטות בתחום הדת, כמו מיהו יהודי וסוגיית הגיור, ובתחום מדיניות החוץ 

וביטחון, כמו המשא ומתן עם הפלסטינים ושאלת מעמדה של ירושלים. 

יש הטוענים כי המדינה צריכה לאפשר ליהדות התפוצות להשתתף בקבלת החלטות מדיניות. הם מנמקים זאת בכך 

מאחר  לדבריהם,  בה.  מתגוררים  שאינם  יהודים  על  גם  אלא  ישראל,  אזרחי  על  רק  לא  משפיעות  הללו  שההחלטות 

שמדינת ישראל היא מדינת לאום אתנית-תרבותית, גורלה קשור קשר ישיר בזה של יהודי התפוצות. המתנגדים טוענים 

להתערב  זכות  להם  אין  ולכן  כאן,  החיים  מן  הנגזרות  בחובות  נושאים  אינם  המדינה,  אזרחי  אינם  התפוצות  שיהודי 

בהחלטות.

נעמיק בהקשר זה את הדיון במספר סוגיות:

סוגיית הגיור*: בישראל מוכר הגיור האורתודוקסי, ומי שהתגייר בגיור רפורמי 	 
מכוח  אחרים,  )בעניינים  ליהודי  בארץ  להינשא  רשאי  אינו  קונסרבטיבי  או 

פסיקת בג“ץ, מוכרים היום גיורים רפורמיים שנערכו בחו“ל, אך לא מוכרים 

גיורים רפורמיים שנערכו בארץ(. הנושא מעורר מחלוקת עם יהודי התפוצות, 

הלא-אורתודוקסיים  הזרמים  ועם  אורתודוקסים,  אינם  כאמור,  שרובם, 

בישראל. הסוגיה קשורה גם להגדרה של מיהו יהודי בחוק השבות, ולשאלה 

מי רשאי לגייר. 

ההתנגדות של הממסד הדתי בארץ להכיר בגיורים של רבנים שאינם אורתודוקסים נובעת מהתפיסה שלפיה רק   

גיור שנערך על פי המתכונת של ההלכה היהודית המסורתית הוא גיור תקף, בשעה שהקונסרבטיבים והרפורמים 

בנישואי  נישאים  מהם  שרבים  התפוצות  יהודי  מבחינת  גדולה  משמעות  הזה  לנושא  יש  חדשים.  גיור  כללי  אימצו 

תערובת.

לפלסטינים 	  ישראל  בין  ומתן  המשא  מדיניות:  סוגיות 
העלה לדיון את סוגיית ירושלים - האם היא תישאר שלמה 

כבירתה של מדינת ישראל ובירת העם היהודי, או שתחולק 

עליה  להכריז  השואפים  הפלסטינים,  לבין  ישראל  בין 

בציבור  עמוקה  במחלוקת  שנויה  השאלה  כבירתם.  גם 

הישראלי, ועולה השאלה אם ראוי שמנהיגיה הנבחרים של 

המדינה יתייעצו עם מנהיגות העולם היהודי בנושא.

*גיור 

המרת דת של אדם שאינו יהודי 
ליהודי. מטרת תהליך הגיור 

היא להתקרב לתרבות היהודית 
ולהשתייך לעם היהודי.

משימה ברשת:  
״האולימפיאדה 	�  – המכביה  על  מידע  חפשו 

של העם היהודי״. הסבירו כיצד היא מבטאת 
את היותה של ישראל מדינה יהודית?
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סוגית ירושלים

בהחלטות הרות גורל כמו חלוקת ירושלים יש לשתף את כלל העם היהודי

“אפשר להרחיק לכת ולטעון שאין העם היהודי בחזקת ישות ציבורית-פוליטית, ולכן אין להחיל עליו את עקרונות 
היהודי  לעם  היסטורית,  ובתפיׂשה  פוליטית  סוציולוגיה  של  בראייה  זו.  דעה  דוחה  אני  בהחלטות.  ההשתתפות 
מאפיינים עיקריים של מעין ישות פוליטית, שעליה חלים עקרונות ההשתתפות בהחלטות. כל ראייה אחרת פוסלת 

את הציונות מן היסוד ומערערת אושיות קיומיות של העם היהודי. 

“אם עיקר המסקנות מתקבלות, עומדת השאלה המעשית, שגם היא קריטית - כיצד לממש אותן. מעין ‘משאל עם׳ 
אינו אפשרי בעתיד הנראה לעין, בהיעדרן של הגדרה מוסכמת מיהו ‘יהודי׳ ומסגרת מעין-שלטונית מתאימה. יתר 
החלטה  על  משאל  מעין  למנוע  גבוהה  בהסתברות  עשויות  התפוצה  במדינות  ופוליטיות  חוקתיות  בעיות  כן,  על 
שהיא פורמלית ישראלית. אולם ראשית, חיוני שגופי הממשל בישראל ומרכזי ההחלטה בעם היהודי בתפוצות יכירו 
בעיקרון של שיתוף מדורג של כלל העם היהודי בהחלטות של מדינת ישראל, שהן בעלות משמעות קריטית לעתיד 

העם היהודי. זהו צו דחוף, שכן ייתכן שמדינת ישראל מתקרבת להחלטות כאלה“.

)פרופ׳ יחזקאל דרור, “שאלה לעם היהודי“, הארץ, 7.10.2007. כל הזכויות שמורות לעיתון "הארץ" בע“מ(

הסבירו את עמדתו של פרופ׳ דרור. האם אתם מסכימים לדעתו?	�

שאלה לישראלים בלבד

“היעדר גוף שמוסמך לדבר בשם יהודי התפוצות אינו מקרי. יחזקאל דרור מתעלם מכך שאחד מהישגיה של הציונות 
הייתה יצירתה - לראשונה זה אלפיים שנה - של פרהסיה יהודית, וזו מתגלמת במדינת ישראל. כל השאר הם ארגונים, 

אישים ומוסדות חשובים, אך הם נעדרים את הלגיטימיות של ריבונות ממלכתית. 

“עניין אחר, שאי אפשר להתעלם ממנו, הוא העובדה שהענקת מעמד של הכרעה בענייני ישראל ליהודי התפוצות 
תעודד את הטענות בדבר נאמנות כפולה. מסיבה זו, ארגונים יהודיים רבים, כולל כאלה שתומכים בישראל, יסרבו 
ליטול חלק בתהליך זה, שכן חבריהם רואים את עצמם, ובצדק, אזרחים נאמנים של ארצותיהם. ככאלה הם מפעילים 
את זכותם להשפיע על ממשלותיהם לאמץ מדיניות פרו-ישראלית: אך בין מאמץ זה - של הלובי היהודי בארה“ב, 

למשל - ובין נטילת חלק בהכרעות מדיניות של מדינת ישראל, קיים מרחק רב“.

)פרופ' שלמה אבינרי, “שאלה לישראלים בלבד“, הארץ, 14.10.2007. כל הזכויות שמורות לעיתון “הארץ“ בע“מ(

הסבירו את עמדתו של פרופ׳ אבינרי. האם אתם המסכימים לדעתו?	�

סיכום  

מהו היחס המצוי ומה היחס הראוי בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות? זו הייתה השאלה המרכזית שעימה התמודדנו 

בפרק. ישנן גישות שונות בקרב יהדות התפוצות ובקרב אזרחי ישראל באשר למחויבות ההדדית הזו, אבל קיימת הסכמה 

העם  כלל  של  היא מדינת הלאום  ישראל  מדינת  יהדות התפוצות:  ובקרב  בישראל  היהודים  - בקרב האזרחים  רחבה 

היהודי. ואחרי שעסקנו באופייה של המדינה בשני הפרקים הקודמים, נעבור עתה לפרקים שיעסקו בזהותם של אזרחי 

ישראל ובזהותה של החברה הישראלית.
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תרגול  

שלא  זרות  מדינות  אזרחי  הם  אם  גם  במצוקה,  יהודים  על  חסותה  את  לעתים  ופורׂשת  מתגייסת  ישראל  מדינת   .1

מבקשים להיות אזרחיה.

הסבירו אלו קשיים עשויה התערבות זו לעורר. א. 

כיצד ניתן להצדיק את ההתערבות?  ב. 

ערכו סקר בין הוריכם וחבריכם, ושאלו:   .2

האם אתם מכירים יהודים החיים מחוץ למדינת ישראל? א.  

האם גורלם של היהודים החיים מחוץ לישראל מעניין אתכם? ב.  

מהן המסקנות העולות מהסקר שביצעתם? )היעזרו במיומנות ההסקה שבפרק זה בעמ' 76(. ג.  

קראו את הקטע הבא, פרי עטו של פרופ׳ אמנון רובינשטיין, וציינו את הדמיון בין יחסן של מדינות אירופה לפזורה    .3

שלהן לבין יחסה של מדינת ישראל ליהודי התפוצות.

“היחסים המיוחדים בין מדינות הלאום לבני הלאום שלהן, שאינם אזרחיהן, מעסיקים יותר ויותר את הקהילה   
האירופית ואת החברות החדשות בה. מיעוטים לאומיים זוכים בדרך כלל להגנה במסגרת אמנות בינלאומיות או 
הסכמים בילטרליים ]דו-צדדיים[ בין מדינות, ועם זאת, מעמדם של המיעוטים נידון לאחרונה גם כעניין משפטי 

פנימי במדינות המוצא שלהם. 

“תשע מדינות אירופיות - אוסטריה, הונגריה, בולגריה, יוון, איטליה, סלובקיה, סלובניה, רוסיה ורומניה - חוקקו   
חוקים אשר נותנים תוקף משפטי ליחסים בינן ובין בני הלאום שלהן, החיים מחוץ לגבולותיהן. סעיף 108 לחוקה 
זו  היוונית, למשל, קובע שהמדינה ‘תדאג ליוונים החיים בחוץ לארץ ותטפח את קשריהם עם המולדת׳. ברוח 
מנסה כעת יוון לקדם יוזמה למתן אזרחות כפולה לאלבנים ממוצא יווני - קבוצה אתנית המונה כשלוש מאות 

אלף איש - והיא מנהלת מגעים בעניין עם הממשלה האלבנית ועם גורמים אחרים בקהילה האירופית“. 
)פרופ׳ אמנון רובינשטיין, “ישראל ומדינות הלאום החדשות“, מתוך הרצאה ב“מרכז שלם“, 24.3.2003. באדיבות פרופ׳ רובינשטיין, מתוך   

האתר שלו(

לפניכם תמונות שצולמו בבתי כנסת של זרמים דתיים שונים ביהדות. השוו בין בתי הכנסת לפי התמונות. האם הם    .4

מבטאים את מה שלמדתם על הזרמים?

Á  בית כנסת רפורמי בפורטלנד
אורגון. צילום: ז׳קלין אגם.

Á  .בית כנסת אורתודוקסי במוסקבה
לע“מ, הצלם: אבי אוחיון.
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פרק ז׳: 

זהותם של אזרחי ישראל   
ונבחן את המתח  עד כה למדנו על זהותה של המדינה ומאפייניה כמדינה יהודית. עתה נכיר את החברה הישראלית, 

של  בזהותם  בפרק  נדון  ומיעוטים.  יהודי  מרוב  המדינה, המורכבים  אזרחי  של  הזהויות השונים  מרכיבי  בין  וההשלמה 

האזרחים במדינה, ובפרקים הבאים נעסוק בזהות הקבוצות היהודית, הערבית והדרוזית. 

השאלות המרכזיות שנתמודד עימן בפרק הן: 

מהי זהות?	 

מהם מרכיבי הזהות של האזרחים במדינת ישראל?	 

מהי זהות?

איך אני תופס את עצמי – ואיך תופסים אותי האחרים

של  מכלול  כלומר,  אותו.  האחרים  ותפיסת  עצמו  את  האדם  תפיסת  היא  זהות 

לחברה  וביחס  עצמו  עבור   - עצמו  את  מגדיר  האדם  שבאמצעותם  מרכיבים, 

שבה הוא חי - וגם מכלול של מרכיבים שהחברה מגדירה באמצעותם את האדם. 

זהות היא אוסף של תכונות מּוָלדות ונרכשות, המעצבות את היחיד והופכים אותו 

לנפרד ושונה מהאחר. זהותו של האדם מתעצבת על פי התשובות שהוא נותן 

לשאלות “מי אני?“ ו“מה אני רוצה להיות?“

מרכיבים מולדים שיוכיים

מרכיבים שהאדם נולד לתוכם, 
ולרוב אינו משנה אותם: מין, מוצא, 

משפחה, מראה, לאום ועוד.

מרכיבים נרכשים

מרכיבים שהאדם יוצר, בונה או 
בוחר לעצמו: התפתחות אישית 
ומקצועית, השתייכות לקבוצות 

שונות ועוד.
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יסודות שיוכיים, כמו מוצא, מין ולאומיות אתנית, הם מּולדים ולרוב אינם ניתנים לשינוי. לצידם קיימים גם יסודות נרכשים, 

הנתונים לשינוי במהלך החיים, כגון אהדה לקבוצת ספורט מסוימת, חברות בתנועת נוער, נישואים, מקום מגורים. לכן, 

לדוגמה,  הדתית,  הזהות  ופוליטיים.  תרבותיים  כלכליים,  חברתיים,  מאירועים  ומושפעת  דינמית,  הינה  אדם  של  זהותו 

משתנה במידה שאדם משנה את אורח חייו מדתי לחילוני או להפך.

הזהות האישית הינה תלוית זמן, מקום, נסיבות, תפקידים שהפרט ממלא וקשרים 

לכך:  כדוגמה  גבר  של  בחייו  נתבונן  חייו.  במהלך  שונות  קבוצות  עם  לו  שיש 

ובנוסף מצטרפת לכך  זוג, אב, סב,  בתקופה מסוימת הוא בן, אח, לאחר מכן בן 

שונות  לקבוצות  והשתייכותו  השנים  עם  המשתנה  השכלתו  המקצועית,  זהותו 

בחברה בכל שלב מחייו.

משקלם של מרכיבי זהות אישיים, משפחתיים ולאומיים בעיצוב זהותו של האדם 

זהות  מרכיבי  בין  מתחים  להתעורר  עשויים  ולעיתים  הזמן,  עם  היא  אף  משתנה 

שונים. 

שלובים ואחוזים בדורות הקודמים

תלוי  שאינו  אובייקטיבי  דבר  זהו  שלנו...  הזהות המקומית  היא  “ה׳ישראליות׳ 
בנו. מדובר במציאות גיאוגרפית, שיש לה גם השלכות פוליטיות. זהות זו אינה 
הזהות היחידה שלנו... בשלב מסוים של בגרותנו, של חיפוש הזהות, אנו מגלים 
שיש לנו הורים שאמנם גרים עימנו על אותו ציר מקום, אך הם אינם בדיוק חלק 
הורינו  שמעל  מגלים  אנו  לפנינו.  אחד  לדור  שייכים  הם  כי  שלנו,  הזמן  מציר 

נמצאים הסבים והסבתות, ומעליהם עוד הרבה דורות שקדמו לנו. 

בדורות  ואחוזים  שלובים  חשים  אנו  הזמן,  בציר  לאחור  מביטים  שאנו  “ככל 
הזה עם  הבירור הפנימי  מי שאכן עושה את  נראים.  בלתי  הקודמים בׂשריגים 
ו׳עכשיו׳, מגלה לפתע את  ‘כאן׳  ‘אני׳,  רדודה של  בזהות  ואינו מתחפר  עצמו, 
ראינו  לנו. אם  הדורות שקדמו  הזמן, את השרשרת המופלאה של  הזהות של 
קודם באופן טבעי וקרוב את המקום כציר אופקי, הזמן הוא הציר האנכי של 

זהותנו“. 

)הרצל ובלפור חקק, “המקום והזמן בזהות היהודית של הישראלי“, כיוונים חדשים, ניסן תשנ“ד, 

אפריל 2004, גיליון 4(.

מהם מרכיבי הזהות של האזרחים במדינת ישראל?

קיימים  כל אדם  והדתית. אצל  הזהות האזרחית, הלאומית  במרכיבי  נעסוק  זהויות.  כל אזרח מכילה מספר  זהותו של 

מרכיבים אלה במינונים שונים, בהתאם לדרך שבה הוא בוחר להגדיר את עצמו. יש מי שמדגישים בזהותם את המרכיב 

הדתי, יש המדגישים את המרכיב הלאומי, ואחרים מדגישים את המרכיב האזרחי, ואולי שניים או שלושה מרכיבים במידה 

שווה.

שיר ישראלי 

 השלג שלך 
 והמטר שלי 
 הוואדי שלך 
 והנהר שלי 

 נפגשים סוף סוף 
 בחוף ישראלי 

 עם כל החלומות והגעגועים 
 עם כל הזיכרונות 

 הטובים והרעים 
 בשיר חדש ישן 

 שמאחה את הקרעים 
 הנה מה טוב 

הנה מה טוב ומה נעים
 במקצב יווני עם מבטא פולני... 

 בסלסול תימני עם כינור רומני... 
מי אני? מי אני? 

 א-לי א-לי שיר ישראלי 
 העמק שלך 

 וההר שלי 
 היער שלך 

 והמדבר שלי 
 נפגשים סוף סוף 

בנוף ישראלי

)מילים: אהוד מנור
 לחן: שלמה גרוניך(

כל הזכויות שמורות למחברים
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הזהות האזרחית של אזרחי ישראל
הזהות האזרחית מדגישה את הזיקה בין הפרט לבין המדינה שבה הוא חי. במדינת ישראל הזהות האזרחית היא הזהות 

הישראלית, והיא משותפת לרוב המכריע של התושבים. מרבית אזרחיה של המדינה רואים את עצמם כישראלים, רוצים 
להמשיך לחיות בארץ ומגלים תחושת שייכות חזקה למדינה.1

ישראל מגדירה את עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית, אבל לא כל אזרחי המדינה מזדהים באותה מידה עם ההגדרה 

- ה“יהודי“ או ה“דמוקרטי“,  נותנים משקל עודף לאחד מהשניים  יש שמזדהים עם שני המרכיבים כאחד, אחרים  הזו. 

וישנם גם כאלה שמזדהים רק עם אחד משני מרכיבי אופייה של מדינת ישראל. 

לגיטימציה  במתן  ִמסים,  בתשלום  לחוקיה,  בציות  למדינתו,  האזרח  של  בתרומתו  האזרחית  לזהות  ביטוי  למצוא  ניתן 

למוסדות המדינה, בהשתתפות בבחירות הארציות והמקומיות ובהתגייסות לשירות צבאי או אזרחי.

הזהות הלאומית של אזרחי ישראל
זהות לאומית היא המרכיב הקובע את ההשתייכות ואת תחושת השייכות של האדם לעמו במובן האתני-תרבותי. 

פלסטינית. זהויות נוספות המייחדות  וזהות  יהודית, זהות ערבית  לאומיות מרכזיות: זהות  בישראל מבחינים בין זהויות 

קבוצות אתניות-תרבותיות בארץ הן הזהות הדרוזית, הבדואית, הצ׳רקסית והארמית.

זהות לאומית יהודית 

היא הזהות המשותפת לקבוצת הרוב הלאומי בקרב אזרחי ישראל, ומדגישה את המוצא, המסורת, ההיסטוריה והתרבות 

של העם היהודי. היא משקפת גם את הזיקה לארץ ישראל ולמערכת משותפת של ערכים וסמלים, יחד עם תחושת 

סולידריות כלפי כלל בני העם היהודי בארץ ובתפוצות. 

רוב היהודים מדגישים את זהותם הלאומית, ורואים חשיבות רבה בעובדת היותם בני העם היהודי. הרוב המכריע של 

אזרחי ישראל היהודים מרגישים כחלק מהעם היהודי בעולם )93%(, ומרביתם סבורים שגורל משותף קושר בין יהודי 

ישראל ויהודי התפוצות.

על פי סקר של מכון גוטמן, 2011, 82% מהנשאלים – יהודים ולא-יהודים - ענו שהם גאים להיות ישראלים, ו-78% רוצים להמשיך להתגורר בארץ   1
בטווח הארוך.

מטלה:  

עיינו בשני תרשימי המחקר והשיבו:

א. מה ניתן ללמוד מהם על מידת הזדהותם של היהודים בישראל עם התפיסה של מדינת 	�
ישראל כמדינתו של העם היהודי?

ב. מה ניתן ללמוד על הקשר בין מידת הדתיות לבין הזהות הלאומית?	�
ג. מקמו את עצמכם על רצף העמדות ונמקו.	�
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מחקר לגבי היחס ליהודי התפוצות מצא ִמתאם בינו לבין הזהות הדתית:2 

3

או  כזו  ברמה  היהודי  לעם  משמעותית  זיקה  החש  הגדול,  הרוב  לעומת 

אחרת, ניתן למצוא בקרב אזרחי ישראל היהודים מעטים המעדיפים שלא 

בשמירת  ממש  של  חשיבות  רואים  אינם  גם  חלקם  כיהודים.  להזדהות 

העם  חדש:  עם  בארץ  שנוצר  סבורים  הם  העולם.  יהדות  עם  הקשר 

הישראלי.

תת- שהיא  החומות“(  )“שומרי  קרתא“  “נטורי  כמו  ציוניות,  אנטי  קבוצות 

היהודית-דתית  זהותן  קבוצה קטנה מתוך הציבור החרדי, מדגישות את 

המדינה  של  לקיומה  ומתנגדות  בבחירות,  מלהשתתף  נמנעות  בלבד, 

כמדינת לאום.

זהות לאומית ערבית 

רבים  התיכון.  במזרח  )ּפאן-ערביּות*(  הערבית  לאומה  זיקה  מדגישה 

מאזרחי ישראל הערבים מגדירים את עצמם בראש ובראשונה כערבים. 

תרבות  היסטוריה,  לה  שיש  הערבית,  האומה  מבני  כחלק  חשים  הם 

ושפה. הזהות הזו כוללת אזרחים ערבים נוצרים ומוסלמים, וגם חלק קטן 

מהאזרחים הדרוזים.

זהות לאומית פלסטינית 

זיקה לפלסטין, כמולדת היסטורית ותרבותית. היא מתבטאת בטיפוח  מבליטה 

שחיים  עמם  בני  עם  קשרים  ובקיום  הערביות-פלסטיניות,  והמסורת  התרבות 

מחוץ למדינה )ראו תרשים בעמ' הבא(.

דו“ח גוטמן, עמוד 66, תרשים מס׳ 53.  2
מתוך “דיוקן יהודים ישראלים“, דו“ח גוטמן השלם, 2009, עמ׳ 23, תרשים מס' 17.  3

חילוניים אנטי-דתיים

חילוניים לא אנטי-דתיים

מסורתיים

דתיים

חרדים

39

מידת ההסכמה עם עמדות בנוגע 

לקשר שבין ישראל לתפוצות בשנים 
1991, 1999, 2009 )באחוזים(3

20091991 1999

* פאן-ערביות

רעיון הקורא לאיחוד מדיני, 
חברתי וכלכלי בין העמים 

והמדינות הערביים ברחבי 
במזרח התיכון.
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תרשים: הגדרה עצמית של ערביי ישראל4

זהות ארמית

הארמית.  הזהות  נוספת:  לאומית  בזהות  ישראל  מדינת  הכירה   2014 בספטמבר 

היסטוריה  תרבות,  הארמית,  השפה  של  ייחודיים  מאפיינים  בעלת  בקבוצה  מדובר 

ודת נוצרית. תהליך רישומם של בני עדה זו טרם הושלם, ועדיין לא ידוע כמה מתוך 

מי שנרשמו בעבר כערבים נוצרים יחפצו בהגדרת הזהות הארמית.

זהות דרוזית 

מהדרוזים   73% לאום.  או  אתנית  קבוצה  הם  האם   - הסכמה  הדרוזים  בקרב  אין 

בישראל מגדירים את עצמם כדרוזים, או כדרוזים ישראלים )ראו תרשים בעמ' הבא(, 

כלומר קבוצה אתנית נפרדת מהלאום הערבי. אחרים מגדירים את עצמם כערבים, 

ובכך מדגישים קשר ללאום הערבי. לטענתם, העדה הדרוזית היא חלק בלתי נפרד 

מהאומה הערבית, בשל מרכיבים תרבותיים משותפים כגון השפה הערבית. הזרם 

הזה מיוצג בעיקר על ידי “ועד היוזמה הדרוזי“, ומהווה מיעוט בחברה הדרוזית בארץ. 

מרבית בני העדה הדרוזית בישראל מגדירים את זהותם האתנית כדרוזית. הזהות הזו מדגישה את הזיקה לדרוזים החיים 

בישראל, בלבנון ובסוריה כקבוצה אתנית נבדלת, בשל השותפות במערכת הערכים, בדת ובתרבות.

זהותם של רבים מהדרוזים בישראל מורכבת הן מזהות לאומית דרוזית והן מזהות אזרחית ישראלית. הם מזהים את 

עצמם כדרוזים-ישראלים, וקיים “חוג הדרוזים הציונים“, ובו חברים דרוזים המגדירים את עצמם כציונים.

מדגם בקרב ערביי ישראל בלבד, באחוזים, פרופ' אשר אריאן, ד"ר ניר אטמור ויעל הדר, “מדד הדמוקרטיה הישראלית 2007“, לכידות בחברה   4
שסועה, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2007, עמ׳ 79, תרשים 53.

פלסטיניישראלי ערביהדת שלי

שאלה:   

 עיינו בתרשים וענו:

הזהות 	� מרכיבי  מהם   .1
האזרחים  של  העיקריים 

הערבים בישראל?
יכולה 	� לדעתכם,  כיצד,   .2

להשפיע  הזו  ההגדרה 
עם  הזדהותם  מידת  על 

מדינת ישראל?

Á אבו גאבר 
באדיבות: הצייר אחמד כנעאן, 2000.
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מתוך סקר עמדות בקרב הדרוזים שערך סלים בריק, אוניברסיטת חיפה, 2009

הזהות הדתית של אזרחי ישראל
זהות דתית היא מרכיב בהגדרה העצמית של הפרט, הנגזר מן היחס וממידת 

הקשר שלו לדת. זהותם הדתית של פרטים מורכבת ממידת אמונתם, הציות 

הללו  התבחינים  דתיים.  בטקסים  חלק  ולקיחת  מצוות(  )שמירת  הדתי  לחוק 

מבדילים בין דתיים, מסורתיים וחילונים.

הזהות הדתית מאחדת את בני אותה קבוצה דתית שחיים בישראל, ומבדילה 

אותם מבני קבוצות דתיות אחרות. הזהות הדתית-יהודית היא זהותם של בני 

הנוצרית  המוסלמית,   – האחרות  הדתיות  והזהויות  בישראל,  הלאומי  הרוב 

והדרוזית - הן הזהויות של בני המיעוטים.

סיכום  

הצגנו בפרק הזה את מרכיבי הזהות של אזרחי ישראל. במציאות, כל אדם מגדיר 

את זהותו על פי המרכיבים שבהם הוא בוחר. אדם המגדיר את עצמו כישראלי, דתי 

ויהודי, מאמץ לעצמו זהות אזרחית, זהות דתית וזהות לאומית, אשר משמעותה 

את  המגדיר  אדם  גם  היהודי.  ולעם  היהודית  לדת  ישראל,  למדינת  זיקות  היא 

זהות  לאומית,  זהות  בזהותו מרכיבים של  מציין  ומוסלמי  ישראלי  כערבי,  עצמו 

אזרחית וזהות דתית. משמעותה היא זיקות לעם הערבי, למדינת ישראל ולדת 

המוסלמית. לאדם שמגדיר את עצמו פלסטיני יש זיקה לעם הפלסטיני, אך הוא 

יכול להיות בן הדת המוסלמית או בן הדת הנוצרית. 

לעיתים נוצרים מתחים בין מרכיבי הזהות השונים של אדם. למשל, מתח בין זהותו האזרחית, כאזרח המדינה המחויב 

לציית לחוקיה, לבין זהותו הדתית, במידה שחוקי המדינה סותרים את ערכיו הדתיים. כך גם יכול להיווצר מתח בין זהות 

אזרחית של אזרח ערבי לבין זהותו הלאומית. 

בפרקים הבאים נבחן את זהותן הדתית והחילונית של הקבוצות בחברה הישראלית - היהודית והערבית.

כיצד אתה מגדיר את עצמך?

אחרדרוזיישראלי פלסטיני ישראליערבי ישראלידרוזי ישראלי

שאלת חשיבה:  
האם מרכיבי הזהות השונים 	�

של אדם סותרים או משלימים 
זה את זה?

שאלה:   
והסבירו 	� בתרשים  עיינו 

הזהות  מרכיבי  מהם 
הבולטים של הדרוזים.

עמי נלחם במדינתי

“לבטיי כערבי-ישראלי נובעים 
מן העובדה שַעמי שלי נמצא 
במצב מלחמה עם מדינתי“. 

)עבד אל-עזיז א-זועבי, 1974-1926. 
היה חבר כנסת וסגן שר הבריאות 

מטעם מפ“ם והמערך(
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תרגול  

קראו את ההיגדים המצורפים.   .1

הציגו את מרכיבי הזהות השונים שמופיעים בהם )אזרחית, לאומית, דתית/חילונית(.  א.  

הציגו זהויות משותפות לחלק מההיגדים, ונמקו. ב.  

כתבו היגד המבטא את מרכיבי הזהות שלכם ונמקו אותו.  ג.  

תושב ירושלים, דור שביעי בארץ, יהודי, דתי, דובר עברית וקצת אנגלית, עובד מדינה, שירת בצה“ל.	 

מחשבים, 	  עובדת  ואנגלית,  ערבית  עברית,  דוברת  חילונית,  יהודית,  בארץ,  שני  דור  תל-אביב,  תושבת 
שירתה בצה“ל.

תושב בני ברק, דור שני בארץ, יהודי, חרדי, לומד בישיבה, דובר יידיש ועברית, פטור משירות בצה“ל.	 

תושב נצרת, דור עשירי בארץ, ערבי, נוצרי, פלסטיני, דובר ערבית, עברית ואנגלית, בעל בית מרקחת. לא 	 
נקרא לשירות בצה“ל.

תושב רהט, ערבי, בדואי, מוסלמי, דובר ערבית, מתנדב לשירות צבאי.	 

תושב מגדל העמק, יהודי, מסורתי, דובר עברית וקצת ערבית, מהנדס, שירת בצה“ל.	 

תושבת חיפה, עולה חדשה, יהודייה, דוברת רוסית וקצת עברית, חילונית, רופאה.	 

)על פי “רב-גוניות ורב-תרבותיות בחברה הישראלית“, הקתדרה לחינוך ולערכים, לסובלנות ולשלום ע“ש ד“ר בורג, בית הספר   

לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, ינואר 1999(. 

קראו את שירה של זלדה “לכל איש יש שם“, והציגו את עמדת המשוררת ביחס לבניית הזהות של האדם.  .2

 לכל איש יש שם 

 שנתן לו אלוהים

ונתנו לו אביו ואמו

 לכל איש יש שם 

 שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו 

ונתן לו האריג.

 לכל איש יש שם 

 שנתנו לו ההרים 

ונתנו לו כתליו.

 לכל איש יש שם 

 שנתנו לו המזלות 

ונתנו לו שכניו.

 לכל איש יש שם 

 שנתנו לו חטאיו 

ונתנה לו כמיהתו.

 לכל איש יש שם 

 שנתנו לו שונאיו 

ונתנה לו אהבתו.

 לכל איש יש שם 

 שנתנו לו חגיו 

ונתנה לו מלאכתו.

 לכל איש יש שם 

 שנתנו לו תקופות השנה

ונתן לו עיוורונו.

 לכל איש יש שם 

 שנתן לו הים 

 ונתן לו 

מותו.

כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו“ם
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קראו את העקרונות של תנועת “הדרוזים הציונים“:   .3

הציגו והסבירו את מרכיבי הזהות המופיעים בקטע. האם קיימת סתירה או השלמה בין סוגי הזהויות. א.  

הסבירו מהו יחסה של התנועה למאפייניה היהודיים של מדינת ישראל. בססו תשובתכם על הקטע. ב.  

מבחר סעיפים:  

דרוזי ציוני זה מי שפועל ועושה למען שתי מטרות: א. למען הדרוזים. ב. למען מדינת ישראל.	 

יחיו 	  ולצידם  ברוב מוחלט  יהודים  יחיו  יהודית, שבתוכה  היא מדינה  ישראל  ציוני מאמין שמדינת  דרוזי 
מיעוטים שונים, בשוויון מלא בחובות ובזכויות, על פי מגילת העצמאות וזכויות האדם.

דרוזי ציוני הוא חלק אינטגרלי מהאישיות ומהזהות הישראלית, המורכבת מפסיפס עשיר של עדות ועמים, 	 
החיים במשותף תחת דגל מדינת ישראל, שהיא היצירה הנפלאה של הציונות.

דרוזי ציוני הוא בעל שתי זהויות: א. הזהות הדרוזית. ב. הזהות הישראלית. הזהות הדרוזית היא הייחודית 	 
והמאפיינת, והזהות הישראלית היא הכללית, המשותפת והמאוחדת לכלל תושבי מדינת ישראל.

ולחזק את המאחד, המשותף עם העדות 	  ולפתח   - ומורשת  - דת  ציוני שואף לשמור על המייחד  דרוזי 
הישראלי,  הישראלי, הצבא  הדגל   - ממנה  שנגזר  מה  וכל  הישראליות  הוא  בישראל, כשהבסיס  השונות 

הכלכלה הישראלית, החברה הישראלית, התרבות הישראלית.

דרוזי ציוני חי בהרמוניה ובסיפוק עם זהותו הדרוזית וזהותו הישראלית ציונית, שאין ניגוד ביניהן, והוא 	 
גאה בשייכות לדרוזים ולמדינת ישראל עד לנצח“.

   )ד“ר ג׳בר אבו רוכן, “דרוזי ציוני... אידיאולוגיה ועקרונות“, באדיבות המחבר(.
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פרק ח׳: 

זהויות דתיות וחילוניות בחברה 
הישראלית היהודית

לאחר שהצגנו, בפרק הקודם, את מרכיבי הזהות האישית של האזרחים במדינה, נעבור לדון בקבוצות השונות בחברה 

הישראלית. בפרק זה נלמד על זהויות בחברה הישראלית יהודית על הרצף הדתי-חילוני, ובפרק הבא נעסוק בקבוצות 

שמרכיבות את החברה הערבית והדרוזית. 

לדוגמה,  קבוצה.  באותה  הנמנים  פרטים  של  האישית  זהותם  לבין  הקבוצתיים  המאפיינים  בין  ישיר  קשר  בהכרח  אין 

ייתכן אדם המגדיר את עצמו כשייך לקבוצה החילונית, אבל צם ביום הכיפורים בשל משמעותו הדתית, הלאומית או 

המסורתית של היום.

הן  הזה.  על הרצף  עיקריות  לזהות ארבע קבוצות  ניתן  זאת,  על רצף בהקשר הדתי-חילוני. עם  היהודי פרוש  הציבור 

נבדלות זו מזו על פי מידת השמירה על מצוות ההלכה, מידת הפתיחות כלפי קבוצות אחרות, היחס לתרבות המערבית 

והיחס למדינה: החרדים, הדתיים, המסורתיים והחילונים. 

יש לזכור שמדובר ברצף, הקבוצות אינן סגורות והגבולות ביניהן אינם חדים. לא פעם ניתן לזהות דמיון בין מאפיינים 

של תת-קבוצה מסוימת לבין מאפיינים של קבוצה אחרת. טשטוש הגבולות בין הקבוצות מקשה על סיווגם של פרטים 

לקבוצות השונות, ולכן קשה לאמוד את מספר חבריה של כל קבוצה.
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שהם  כיוון  היהודי,  בעם  העוסק  ה׳,  בפרק  הוצגו   - והקונסרבטיבים  הרפורמים   - ביהדות  נוספים  דתיים  זרמים   שני 

ליהדות  התנועה  של  כנסת  ובתי  קהילות  ישנם  בישראל  גם  זאת,  עם  יחד  התפוצות.  יהדות  את  בעיקר   מאפיינים 

מתקדמת )הרפורמים( והתנועה המסורתית )קונסרבטיבים(.

נתמודד בפרק עם השאלה:

מהן הקבוצות בחברה היהודית על הרצף הדתי-חילוני?	 

ני החברה החרדית? י מהם מאפי

ואיך חברת הלומדים מתמודדת עם מגמות של פתיחות וסגירות

מאמינים  החרדים  בישראל.1  היהודית  מהחברה  כ-9%  מונה  החרדי  הציבור 

התורה  לימוד  כחמּורה.  קלה   – המצוות  קיום  על  ומקפידים  אלוהית  בהשגחה 

מהווה בחברה החרדית ערך עליון, בבחינת “והגית בו יומם ולילה“. רוב החרדים 

מאמינים שלימוד התורה מבטיח את קיומו של העם היהודי, וחלקם אף טוענים 

שלימוד התורה הוא האחראי לקיומה של מדינת ישראל. החרדים מקבלים את 

עניינים  לרבות  והציבוריים,  הפרטיים  חייהם,  תחומי  בכל  רבנים  של  המרות 

פוליטיים.

חרדים  של  מתת-קבוצות  מורכב  הוא  אחת.  ִמקשה  עשוי  אינו  החרדי  הציבור 

אשכנזים וספרדים ושל ליטאים וחסידים, ובמקרים רבים ההבדלים בין הקבוצות 

עמוקים. בשנים האחרונות, עם החדירה המוגברת של אורחות החיים ותפיסות 

והכללתם כקבוצה אחת  נעשו הגדרתם  לעולם החרדי,  גם  העולם המודרניות 

מסובכות עוד יותר. עם זאת, ישנם עדיין מכנים משותפים רחבים, המאפשרים 

הישראלית.  בחברה  מובחנת  ִמשנה  כתרבות  החרדים  של  מסוימת  הכללה 

המכנה המשותף המשמעותי ביותר הוא העובדה שהחרדים תופסים את עצמם 

כחלק מהקבוצה הזו. זו הגדרת הזהות העצמית שלהם. 

ידע הוא כוח

“התמודדות עם חילון וניכור כלפי הדת היא לא דבר חדש... מתירנות היתר של 
הרחוב הכללי ושל אורח החיים הדמוקרטי-ליברלי חודרת ומגיעה גם לקרבנו, 

בתוככי הגטו החרדי... 

מדי  חשופות  ילדינו  של  והאוזניים  שלנו  העיניים  לדבר:  זה  הראשון  “הדבר 
יום למיליוני פריטים ויזואליים שונים ומשונים, ורוצים מענה תורני, וחייבים 

להתייחס אליהם... 

“הדבר השני הוא לעורר חשיבה חדשה על קביעות היסטוריות כאלו ואחרות, 
היה  מה  נתקבלו,  הם  תנאים  באיזה  הדבר,  נסיבות  על  ולהתעמק  להתבונן 
הפתרון, ואם וכיצד זה רלוונטי למציאות עולמנו. הדברים חייבים להיעשות 

מתוך צמידות אדוקה ובלתי מתפשרת ליסודות ההלכה היהודית. 

)הרב שמואל פפנהיים, איש חסידות “תולדות אהרון“, מתוך “ידע הוא כוח“, אתר צו פיוס(

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח 7.6, 2015. הנתונים מעודכנים ל-2013. הסקר נערך בקרב בני 20 ומעלה  1

Á  חרדים צעירים בלבוש אופייני מול
כרזה נגד תמיכת מפלגת “יהדות 

 התורה“ בממשלת שרון. 
.CC-BY-SA-2.5 ,ויקיפדיה העברית

ארגון חרדי המטפל בזיהוי 
קורבנות אסון ובהבאת הגופות 
לקבר ישראל. מתנדבי הארגון 

מטפלים בקורבנות טרור, 
תאונות דרכים ואסונות אחרים, 

בשיתוף פעולה עם כוחות 
הביטחון וההצלה. 

יהודה משי זהב, שנמנה בין 
מקימי זק“א ובניו מתגייסים 

לצה“ל, נבחר להדליק משואה 
ביום העצמאות ה-55.

זק“א

Á .ויקיפדיה
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בחברה 	  מתקיימות  סותרות  מגמות  שתי  הישראלית:  בחברה  מעורבות 
החרדית בנושא של הסתגרות או פתיחות חלקית לחברה הישראלית. 

שלילית  ומֶעמדה  דתי  חיים  אורח  לשמר  מהרצון  נובעת  ההסתגרות  מגמת   

כלפי תרבות המערב וערכיו. לבושם של רוב החרדים מבדיל אותם משאר 

החברה היהודית, והם משתדלים להתגורר בערים או שכונות נפרדות, כדי 

להימנע מחשיפה לאורח חיים שאינו תואם את אמונתם. 

בכך  מכירה  המדינה  בצה“ל.  משרתים  אינם  הישיבות  מתלמידי  ניכר  חלק   

המדינה  קום  עם  שנקבעו  היסטוריים,  הסדרים  לאור  אומנותם“,  ש“תורתם 

הקובע  בנטל“,  “השוויון  חוק  נחקק   2014 בשנת  השנים.  במרוצת  והתרחבו 

לציבור החרדי מכסות גיוס הדרגתיות, במטרה להגדיל את מספר הצעירים 

להם  יסייע  שהדבר  בתקווה  הצבאי,  השירות  בנטל  המשתתפים  החרדים 

לאחר מכן גם להשתלב במעגל התעסוקה. מנהיגים בולטים בציבור החרדי 

התנגדו למתווה זה. בסוף שנת 2015 תוקן החוק, בהסכמת מנהיגים חרדים 

להטלת  עד  הביניים  תקופת  והוארכה  הפליליות  הסנקציות  בוטלו  בולטים, 

חובת גיוס כללית.

מערכת החינוך החרדית נפרדת ממערכת החינוך הממלכתית. מתקיימת בה   

דגש על לימודי קודש. רוב הבנים לומדים  ייחודית, השמה  תוכנית לימודים 

בישיבות. רוב הבנות משלבות לימודי קודש ולימודים כלליים, וחלקן ניגשות 

לבחינות הבגרות. הענקת האפשרות לקיים מערכת חינוכית נפרדת לחרדים 

היא ביטוי לגישה הרב-תרבותית בישראל.

מגמת הפתיחות המסתמנת בשנים האחרונות מתבטאת, בין היתר, בתחום   

חופשיים,  במקצועות  וחרדיות  חרדים  של  השתלבותם  עם  התעסוקה, 

בהיי-טק  במסחר,  החרדי,  למגזר  מחוץ  עבודה  למקומות  הצטרפותם  עם 

ועם  גבוהה  להשכלה  חרדיים  מוסדות  של  התפתחותם  עם  ובתקשורת, 

הקמתה של תקשורת חרדית מסועפת. 

הישראלית  החברה  של  וצריכה  התנהגות  דפוסי  אימצו  מהחרדים  חלק   

מהחרדים  שרבים  למרות  המודרנית,  בטכנולוגיה  שימוש  ועושים  הכללית, 

מסתייגים מתרבות העולם המערבי, ושוללים את ערכיה ואת סממניה. 

אינו אחיד. חלק מהם מתנגדים לקיומה של 	  בקרב החרדים  היחס למדינה 
המדינה במתכונתה הנוכחית מתוך השקפה דתית,* משום שמדינה יהודית 

צריכה לקום, לפי תפיסתם, בפעולה משיחית וכמדינת הלכה. לכן, הם אינם 

מייחסים ערך דתי לקיומה של מדינה יהודית חילונית. אחרים משלימים עם 

וסדר,  חוק  שתשליט  במסגרת  הצורך  בשל  שהיא,  כפי  המדינה  של  קיומה 

וגורסים: “דינא דמלכותא דינא“ )חוק המלכּות הינו החוק(.

 

*שלוש הְשבועות

“שבועות הללו למה? אחת 
שלא יעלו ישראל בחומה, 

ואחת שהשביע הקב“ה את 
ישראל שלא ימרדו באומות 

העולם, ואחת שהשביע 
הקב“ה את עובדי כוכבים שלא 

ישתעבדו בהן בישראל יותר 
מדי“ )מסכת כתובות קי“א, א׳(.

מקור זה עומד ביסוד ההשקפה 
החרדית כנגד התנועה הציונית, 

אשר ביקשה, לדברי מנהיגים 
חרדים, לדחוק את הקץ. 

העדה החרדית

ארגון גג משותף של תת-קבוצות 
חרדיות, המספק לחבריו שירותים 

כגון מוסדות חינוך ושירותי 
כשרות, במקום אלה שמציעה 

המדינה. השקפתם הדתית 
והאנטי-ציונית באה לביטוי בשיר:

 "כי ה׳ אלוקינו ומלכנו 
 ובו אנחנו מאמינים 

 תורתנו היא אמונתנו 
 ובה אנחנו מחזיקים

בשלטון הכופרים אין אנו 
 מאמינים 

ובחוקותיהם אין אנחנו 
 מתחשבים

 בדרך התורה נלך באש ובמים,
 בדרך התורה נלך נקדש שם

שמיים".

משימה ברשת:  
היכנסו לאתר ״בחדרי חרדים״, ובדקו באלו נושאים הוא עוסק.	�
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נהנים  בבחירות,  הצבעה  ידי  על   - המקומית  והן  הממלכתית  הן   – הפוליטית  במערכת  חלק  נוטלים  החרדים  רוב   

“שח“ר“ או  ייעודיות כמו  משירותי המדינה, עובדים במוסדות של המדינה, וחלק קטן אף מתגייס לצה“ל במסגרות 

“העדה החרדית“, מסרב להכיר בלגיטימיות של מוסדות המדינה, אינו  הנח“ל החרדי.2 רק מיעוט קטן, המזוהה עם 

משתתף בבחירות ומוותר על שירותי המדינה. בין השאר, הם אינם נוטלים קצבאות של המוסד לביטוח לאומי, כגון 

קצבת ילדים.

ני החברה הדתית? י מהם מאפי
ואיך מחברים בין שמירת מצוות לִקדמה הטכנולוגית ולציונות

הציבור הדתי הלא-חרדי, המונה כ-11% מכלל האוכלוסייה הישראלית,3 מקפיד 

כמו הציבור החרדי על שמירת מצוות מטעמים דתיים, אך קיימות בתוכו מגמות 

שונות ביחס לתרבות המודרנית - החל בהתבדלות ועד פתיחּות כמעט מוחלטת. 

באקדמיה  השונים,  המשק  בענפי  בעבודה   - המדינה  בחיי  משתלבים  הדתיים 

מתגוררים  ורובם  בצה“ל,  ובשירות  בתקשורת  והאמנות,  התרבות  בחיי  ובמדע, 

ביישובים מעורבים של חילונים ודתיים. 

ביסוד ההשקפה הדתית עומדת התפיסה שלפיה קיימת התאמה בין נאמנות לערכי המסורת וההלכה לבין פתיחות לערכי 

התרבות החילונית, הכללית והציונית. הרב אברהם יצחק הכהן קוק ניסח את התפיסה הזו במילים: “היָשן יתחֵדש והָחדש 

יתקֵדש“ )אגרות הראי“ה א׳, קס“ד, עמ׳ רי“ד(. המשפט מַתמֵצת את היחס המורכב של החברה הדתית אל הציונות ואל 

הִקדמה: שילוב של התחדשות, עם שמירה על קדּושה והתנגדות לחילּון.

גם בקרב הציבור הדתי יש פיצול לתת-קבוצות, החל בדתיים המודרניים וכלה 

באלה המכונים חרד“לים )חרדים-לאומיים(. נציג שתי קבוצות: 

)אורתודוקסיה מודרנית( מבטאת זרם מתון ביהדות  הדתיים המודרניים  קבוצת 

האורתודוקסית, הדוגל בשילוב של יהדות על פי ההלכה עם ערכים ואורחות חיים 

של העולם המודרני החילוני. ביטוי להשקפה זו ניתן למצוא בדברי הרב שמשון 

רפאל הירש )בעקבות אמרה של מסכת אבות(: “תורה עם דרך ארץ“. משמע, 

לטעמו, אין סתירה בין חיים על פי התורה וההלכה לבין חיים מודרניים והשכלה. 

תת-קבוצה נוספת מורכבת מחרדים-לאומיים )או תורניים-לאומיים(, הנחשבים 

לשמרנים. השקפתם משיקה להשקפה החרדית באשר ליחס לתרבות המערב, 

ובנים  בנות  בין  בהפרדה  היתר,  בין  לכך,  ביטוי  למצוא  וניתן  ולערכיו,  לסממניו 

רואים  רוב ה“חרד“לים“  בניגוד להשקפה החרדית,  זאת,  במוסדות החינוך. עם 

מחויבות דתית בציות לחוקי המדינה ובכיבוד סמליה.

בציבור הדתי מתקיימות רמות שונות של קבלה או הסתייגות של תרבות העולם 

מערבית,  תרבות  מצריכת  לחלוטין  להימנע  ומאמץ  בהתבדלות  החל  המודרני: 

דוגמת סרטים מערביים, ועד פתיחּות מלאה.

ההבדלים משתקפים גם בקיומם של מוסדות חינוך רבים, הנבדלים זה מזה בתחומים כמו לימודים מעורבים לבנים 

ולבנות, שילוב מקצועות לימוד כלליים )או הקצאת שעות לימוד למקצועות תורניים על חשבון מקצועות כלליים(, שיעורי 

תלמוד לבנות ועוד.

סוגיית הגיוס של בני הישיבות תידון בפרק ל“ז, “אתגר החיים המשותפים בחברה הישראלית“, ובפרק ל“ח, “עמדות על דמותה הרצויה של מדינת   2
ישראל“, בחלק הרביעי.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח 7.6, 2015. הנתונים מעודכנים ל-2013. על פי סקר בקרב בני 20 ומעלה.  3

קטע מהתפילה לשלום  
המדינה

ָאִבינּו ֶשַׁבָּשַּׁמִים, צּור ִיְשָׂרֵאל 
ְוגֹוֲאלֹו, ָבֵּרְך ֶאת ְמִדיַנת 
ִיְשָׂרֵאל, ֵראִשׁית ְצִמיַחת 

ְגֻּאָלֵּתנּו. 

ָהֵגן ָעֶליָה ְבֶּאְבַרת ַחְסֶדָּך, 
ּוְפֹרׁש ָעֶליָה ֻסַכּת ְשׁלֹוֶמָך, 

ּוְשַׁלח אֹוְרָך ַוֲאִמְתָּך ְלָראֶשׁיָה, 
ָשֶׂריָה ְויֹוֲעֶציָה, ְוַתְקֵּנם ְבֵּעָצה 

טֹוָבה ִמְלָּפֶניָך. ַחֵזּק ֶאת ְיֵדי 
ְמִגֵנּי ֶאֶרץ ָקְדֵשׁנּו, ְוַהְנִחיֵלם 

ֱאֹלֵהינּו ְיׁשּוָעה ַוֲעֶטֶרת ִנָצּחֹון 
ְתַּעְטֵּרם, ְוָנַתָתּ ָשׁלֹום ָבָּאֶרץ 

ְוִשְׂמַחת עֹוָלם ְליֹוְשֶׁביָה.

 תלמידות חכמים

פמיניזם נשי, הבא לידי ביטוי 
בהקמת מסגרות ללימוד תורה 

לנשים, שלא היו קיימות בדורות 
הקודמים, הוא דוגמה לאימוץ 
ערכים מערביים בציבור הדתי.
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כל הקבוצות הדתיות מחייבות את קיומה של מדינת ישראל, 	  היחס למדינה: 
לוקחות חלק פעיל בחיי המדינה ומגלות נטייה לשירות צבאי משמעותי. חלק 

דגאולה“  “אתחְלתא  רואים במדינה קדּושה-  מרכזי מהדתיים שאינם חרדים 

)התחלת הגאולה( - כלומר, מעניקים משמעות דתית להקמת מדינת ישראל, 

לחזרת היהודים לארץ ולהתיישבות על אדמתה. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, 

בתפילה לשלום המדינה ולשלום חיילי צה“ל, הנאמרת בשבת, ובאמירת ַהֵלל 

ביום העצמאות. אחרים לא רואים במדינה קדּושה, ותופסים אותה כערך אזרחי 

שאינו עומד בסתירה להשקפתם הדתית.

ן את המסורתיים? י מה מאפי

ואיך הם ממשיכים את שרשרת הדורות

הציבור המסורתי מונה כ-37% מכלל החברה היהודית בישראל, מבטא אימוץ 

חלקי של עקרונות הדת ומנהגיה,4 ומציב חלופה בין הדתיים לחילונים מבחינת 

שמירת המצוות וההקפדה על הוראות ההלכה.

חלקם  דתיים.  לא  ומסורתיים  דתיים  מסורתיים  כולל  המסורתי  הציבור 

הפרשנות  מבחינת  בלבד  חלקית  במידה   – ואחרים  רבה,  במידה  מצוות  שומרי 

מקיימים  הם  עולם.  בבורא  מאמינים  המסורתיים  רוב  להלכה.  האורתודוקסית 

ורצון  ומשמרים מנהגים דתיים, מתוך תחושת הזדהות עם העם היהודי  מצוות 

קשר  ומתוך  אבא  בית  של  המסורת  ערכי  את  לשֵמר  במטרה  קיומו,  על  להגן 

למקורות היהודיים.

“אורח החיים של המסורתיים אינו מבוסס רק על שיקולים של נוחות, כי אם 
שזוכות  לאלו  הנשמרות  המצוות  בין  ההבחנה  אתנו-לאומית...  הזדהות  על 
כ׳מהותיות׳,  אלו  מצוות  של  זיהויין  על  מבוססת  מכבדת...  להתעלמות 

‘בסיסיות׳ ו׳מרכזיות׳ לזהותו העצמית והקולקטיבית של הפרט כיהודי“.5

יחיד או  לא מדובר בקהילה נבדלת, למרות שחלקה בחברה גדול והיא מקיפה אנשים רבים. האופי המסורתי של כל 

משפחה הוא בדרך כלל מאפיין זהות פרטי, כך שיש מעט מאוד קהילות מסורתיות בישראל. 

חלק מהמסורתיים שולחים את ילדיהם לבתי ספר דתיים, חלקם לבתי ספר חילוניים ומיעוטם לבתי ספר המאופיינים 

המודרנית  לתרבות  יחסם  לצה“ל.  ובגיוס  ואמנות  בתרבות  בעבודה,  החברה,  אורחות  בכל  שזורים  הם  כמסורתיים. 

המערבית אוהד לרוב, וזה בא לידי ביטוי בדפוסי לבוש, מוזיקה, בילוי ובתחומי עיסוק מגוונים.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח 7.6, 2015. הנתונים מעודכנים ל-2013. על פי סקר בקרב בני 20 ומעלה.  4
מאיר בוזגלו, “המסורתי החדש וההלכה: פנומקולוגיה“, מתוך: התחדשות ומסורת – יצירה הנהגה ותהליכי בתרבות ביהדות צפון אפריקה, בעריכת   5

מ׳ אורפלי וא׳ חזן, אוניברסיטת בר אילן: תשס“ה, עמ׳ 204-187.

מטלה:  
הציגו נקודות דמיון ונקודות שוני בין הציבור הדתי לבין הציבור החרדי.	�

ארון הספרים היהודי

בשנים האחרונות ישנה מגמה 
בקרב חילונים להתקרב 

 למקורות היהודיים וללמוד אותם- 
תופעה הנקראת “חזרה לארון 

הספרים היהודי“. מדובר בלימוד 
מתוך התייחסות תרבותית 

והיסטורית אל הטקסטים, ולא 
מתוך השקפה דתית. כך קמו 

מרכזי לימוד חילוניים, כמו 
“אלול“, “עלמא“ ו“בינה“.

Á  ריקוד הדגלים המסורתי
ברחבת הכותל ביום ירושלים,    

בו משתתפים דתיים-לאומיים רבים. 
ויקיפדיה העברית.
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ן את החילונים? י מה מאפי

ומדוע להיות חילוני זה לא רק להיות “לא-דתי“

הציבור החילוני מונה כ-43% מהאוכלוסייה היהודית בישראל,6 ואינו עשוי ִמקשה אחת. יתר על כן, למושג “חילוני“ אין 

הגדרה אחת מוסכמת. באופן בסיסי, חילוניות היא חוסר מחויבות לממסד הדתי ולאמונה דתית מחייבת. יש מן החילונים 

העושים זאת מתוך אתאיזם )אמונה בקיומו של עולם ללא אל(, חלקם מתוך ספקנות במציאותו של אל, ויש המגדירים 

יש  בנוסף,  הדת.  במצוות  מאמינים  אינם  אך  האל  במציאות  מאמינים  עצמם 

המוסיפים להגדרת החילוניות היבטים נוספים, כמו האמונה בריבונות האדם על 

גורלו,7 או העמדת ערך האדם וחירותו כערכים עליונים. 

חלק ניכר מהציבור החילוני )שנקראו בעבר גם “חופשיים“( רואים את היהדות 

כלאום וכתרבות, וחלקם חשים מחוברים להוויה המסורתית היהודית. לדוגמה: 

חוגגים את החגים כחלק מהמורשת היהודית, אבל כחגים משפחתיים ולא כצו 

האל. 

)כ-3%(,8  אנטי-דתיים  עצמם  את  המגדירים  גם  ישנם  החילוני  הציבור  בתוך 

ונמנעים בצורה מופגנת מכל מנהג וטקס הקשורים בדת. 

בהשכלה  וביצירה,  בעבודה  הישראלית  החברה  של  בליבה  מצויים  החילונים 

ובביטחון, במדע ובאמנות.

סיכום  

הרצף  על  הנמצאות  היהודית  בחברה  המרכזיות  הקבוצות  על  בפרק  למדנו 

הדתי-חילוני, ועל יחסן למדינה ולמודרנה.

כיוון  אפשרי,   – לחילוניים  דתיים  בין  למשל,   - לשנייה  אחת  מקבוצה   המעבר 

כן, החלוקה לקבוצות  כמו  “לחזור בתשובה“.  או  “לצאת בשאלה“  יכול  שאדם 

הבוחרים  רבים  אנשים  ישנם  אך  היהודית,  החברה  של  כללי  תיאור  משקפת 

לאמץ חלקים שונים מקבוצות שונות. למשל, להיות חרדי אך להתגייס לצה“ל 

על  לשמור  זאת  ובכל  מהציבור החילוני  חלק  להרגיש  או  בישיבה,  ללמוד  ולא 

כשרות.

היכרות עם אזרחי המדינה הערבים, הדרוזים והצ'רקסים נעשה בפרק הבא.

על פי סקר בקרב בני 20 ומעלה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח 7.6, 2015. הנתונים מעודכנים ל-2013.  6
יש לציין שאף במקורות דתיים יהודיים קיימת תפיסה של ריבונות האדם לגורלו במסגרת עקרון הבחירה החופשית.  7

“יהודים ישראלים – דיוקן“, מרכז גוטמן לסקרים, 2009, תרשים מס׳ 6, עמ׳ 26, פורסם ב-2012.  8

"להיות חילוני" 

“להיות לא-דתי אפשר מתוך 
בּורּות, ומתוך עצלות ומתוך 
סתמיות: אבל להיות חילוני 
הרי זה מתוך בחירה להיות 

חילוני. 
“במה הוא חילוני? קודם כל 
בנטילת אחריות, ובאחריות 

שאין לה מקור מחוץ לו. 
“להיות חילוני זה להיות בעל 

תביעה לריבונות על חייו. 
בלתי מחויב מראש למצוות או 

לחיובים שלא באו מהכרעתו 
ומהסכמתו האוטונומית, 

לרבות חולשתו, שגיאותיו 
ומחיר השגיאות, שעל ראשו. 
אבל חילוניות אינה מתירנות, 
ואינה התפרקות הפקר, ואינה 

נטישת כל מה שבמורשת 
המסורת, ואינה הפיכת גב 

לתרבות“. 

)מתוך יזהר סמילנסקי, “עוז להיות 
 חילוני“, יהדות חופשית - כתב עת

להגּות יהודית חילונית הומניסטית, 
הוצאת כתר(

החילוניים 	� הערכים  את  הציגו 
שמציין כותב הקטע.

האם, לדעתכם, אנשים שאינם 	�
חילונים יזדהו עם הערכים 

המופיעים בקטע?
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תרגול  

קראו את הקטע הבא, וענו:   .1

מהם מרכיבי הזהות הבולטים של החרד“לים )חרדים-לאומיים( על פי הקטע?   

“להווי ידוע שהחרד“ליים אינם קבוצה נפרדת ומגובשת, עם ‘רבי׳ אחד והופעה אחת והנהגה אחת, אלא הם החלק,   
ההולך וגדל ב“ה, בתוך הציבור הדתי-לאומי שמשתדל להקפיד בתורה ובמצוות כמו שצריך, בלי ‘לעגל פינות׳. 

“אני מדגיש שוב שקשה להגדיר במדויק את החרד“ליים ולהצביע עליהם בדיוק, כי הם אינם בעלי גוון אחד ובעלי   
הופעה אחת, אלא הם מהווים את הציבור התורני של הציבור הדתי-לאומי. מדד די מדויק הוא שלחרד“ליים אין 
טלוויזיה בביתם, והשימוש במחשב אצלם בבית מוגבל לשימושים כשרים בלבד. זהו כמובן תנאי הכרחי, לא תנאי 

מספיק...

 - בעולם׳  ה׳  כיסא  כ׳יסוד  ישראל  למדינת  היחס  כלומר,  )במלעיל(,  ה׳ממלכתיות׳  הוא  מעמדתם  עיקרי  “חלק 
עמדה שמביאה אותם להתנגד לפעולות הפוגעות לפי הבנתם בריבונותה של מדינת ישראל“.

)הרב יואל קטן, שעלבים( 

קראו את הקטע הבא וענו:   .2

מהם השורשים מהם יונקת התפיסה החילונית המוצגת בקטע?  

“היהדות מחלחלת לכל תחום של חיי: למעשים הקטנים ביותר והיומיומיים ביותר. כשאני גוערת בבנותיי ואומרת: 
‘אתן מחכות למשיח שיבוא ויסדר לכן את החדר?!׳, אני יוצרת גשר ביני ובין העולם היהודי... למילים שאני פונה 
אליהן יש ֶהקשר דתי מובהק, אבל אני אוהבת ושונאת, מרחמת ונלחמת ְּבעולם ללא אל, שבו אין יום דין ואין 

עולם הבא. עולם שיש בו רק בני אדם החיים כאן ועכשיו. 

הרקע  ללא  היהודי,  העבר  ללא  משמעות  ולא  קיום  לא  לה  אין  עמוקים.  יהודיים  שורשים  יש  שלי  “לחילוניות 
בעקבות  להלך  יכולה  אני  כאן  רק  מאוד.  ארץ-ישראלית  גם  היא  שלי  החילוניות  יהודית.  קהילה  ללא  היהודי, 
שמשון בין צרעה לאשתאול, לטפס על הגלבוע ולהרהר בטרגדיה של שאול... והכל... מבלי להאמין ומבלי לקיים 

מצוות. 

“לא האל ציווה עליי לרשת את הארץ, זו הייתה בחירה שלי. ישראל היא בעבורי לא הארץ המובטחת, אלא הארץ 
הנבחרת“. 

)יולי תמיר, “מהפכה ומסורת“, מתוך: דדי צוקר )עורך(, אנו היהודים החילונים: מהי זהות יהודית חילונית? “משכל“, מייסודן של “ידיעות 

אחרונות“ ו“ספרי חמד“, 1999, עמ׳ 176-175(.



//  1 0 1 ן ו ש א ר ק  ל ח

פרק ט׳: 

 הערבים, הדרוזים והצ׳רקסים
בחברה הישראלית

והדרוזים,  הערביים  האזרחים  של  זהותם  במרכיבי  עסקנו  הזהות  בפרק 
המשתייכים לקבוצות המיעוט. בפרק זה נלמד על החברה הערבית, הדרוזית, 

הארמית והצ׳רקסית, בהיבט הדמוגרפי, הלאומי והדתי.1 

נבהיר תחילה את המושג: מיעוט 
במאפיינים  הנבדלת  הרוב,  אוכלוסיית  בתוך  אנשים  של  קבוצה  הוא  מיעוט 
מדובר  חלקם.  או  כולם  ואחרים,  לשוניים  תרבותיים,  דתיים,  אתניים,  לאומיים, 

במרכיבים שחלקם הם שיוכיים וחלקם נרכשים.
לרוב מובחנות קבוצות מיעוט על פי שתי אבני בוַחן:

המבחינה בינה לבין 	  מנקודת מבטה של קבוצת הרוב,   – אבן בוחן חיצונית 
לשוניים,  הבדלים  ייחודיים,  תרבותיים  מאפיינים  פי  על  המיעוט  קבוצות 

מנהגים, מסורות, נורמות, ערכים ועל פי מאפיינים חיצוניים כגון לבוש. 
אבן בוחן פנימית – מנקודת מבטה של קבוצת המיעוט, המַבדלת את עצמה 	 

מהרוב, באופן שמחזק את תחושת השייכות, הזהות והסולידריות בין בני הקבוצה. 

הכוונה למיעוט הערבי מקרב אזרחי ישראל בלבד.  1

מיעוטים במדינות לאום

מיעוט מולדת – קבוצת 
אוכלוסייה ילידת המקום, 
שהפכה למיעוט בעקבות 

שינויים פוליטיים וחברתיים 
במולדתה. לדוגמה: הגרמנים 

בחבל הסודטים עד ערב מלחמת 
העולם השנייה.

מיעוט מהגר – קבוצת אוכלוסייה 
שהיגרה למדינה מארץ אחרת. 

לדוגמה: המיעוט הסיני בארה“ב.

שאלה:   
מלבד המיעוטים הלאומיים, קיימים בישראל מיעוטים תרבותיים, דוגמת יהודים חרדים, השונים באורח חייהם ובתרבותם. 

הציגו קבוצות מיעוט נוספות בחברה הישראלית, והסבירו אלו מאפיינים יש להם כמיעוט.	�
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השאלות המרכזיות שאיתן נתמודד בפרק זה הן: 

מהם מאפייני החברה הערבית בישראל?	 

מהם מאפייני החברה הדרוזית בישראל?	 

מהו מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל?	 

מהם מאפייני החברה הערבית בישראל?

התמורות בדור האחרון, הדתות השונות והיחס לגיוס לצה“ל

המיעוט הערבי במדינת ישראל הוא מיעוט לאומי, אתני, תרבותי, דתי ולשוני.

“חברת המיעוטים היא בעלת גיוון רב, המתבטא בריבוי של דתות, מוצא אתני, 
צורות מגורים. עם זאת, יש לחברה זו מאפיינים משותפים רבים: סביבה פיזית 
וגיאוגרפית, שפה משותפת וערכים תרבותיים, המשמשים גורם מייצב המונע 

שינויים חברתיים מהירים“.

)עליאן אלקרינאוי, “החברה הערבית מול המודרנה והחילון“, בתוך: זמן יהודי חדש: תרבות 

יהודית בעידן חילוני, כרך רביעי, כתר, 2007, עמ׳ 245(.

מאפיין חשוב נוסף של המיעוט הערבי בישראל הוא עובדת היותו חלק מהעולם 

משפחה  קשרי  יש  מבניו  שלרבים  והעובדה  ישראל,  מדינת  את  הסובב  הערבי 

עם תושבי מדינות ערב. כלומר, המיעוט הערבי בישראל הוא חלק מהרוב במזרח 

התיכון. בעקבות מלחמת השחרור הפכו הערבים מרוב למיעוט במדינה, והדבר 

משפיע על יחסם למדינת ישראל כמדינת לאום יהודית.2 

רוב קבוצות המיעוט בישראל – המוסלמית, הנוצרית והדרוזית - דוברות ערבית, 

והן מהוות יחד כ-20% מכלל האוכלוסייה. הדרוזים, על אף ששפתם היא ערבית, 

הגדרתם כערבים שנויה במחלוקת - הן בִקרבם והן בקרב הערבים. רוב הדרוזים 

לא מגדירים עצמם כערבים. גם חלק מהנוצרים דוברי הערבית לא מזהים עצמם 

כערבים, אלא כארמים.

באוכלוסייה  וחלקו  בישראל,  ביותר  הגדול  הוא  הערבי  המיעוט 

השפה  דוברי  רוב  והצ׳רקסים(.  הארמים  הדרוזים,  )ללא  כ-17% 

הערבית מזדהים כחלק מהאומה הערבית, וחלקם הגדול מזדהים 

כפלסטינים.3 

 מרבית ערביי ישראל חיים בגליל, בנגב, ב“משולש“ )בערבית املُثَلَّث,

ובנחל  השרון  של  והצפוני  המזרחי  בחלקו  אזור   - אְלֻמת׳ַלּת׳( 

עירון, בו מרוכזים יישובים ערביים רבים, דוגמת טייבה, טירה ואום 

אל-פאחם, בערים מעורבות כמו עכו, לוד ותל-אביב-יפו, ובערים 

נפרדות כנצרת, סח׳נין ורהט.4 

נעסוק בכך בפרק ל“ז, “אתגר החיים המשותפים בחברה הישראלית“, בחלק הרביעי.  2
על הגדרת הזהות של הדרוזים והפלסטינים ראו פירוט בפרק ז׳, “זהותם של אזרחי ישראל“, בחלק הראשון.  3

ראו מפה של פריסת הישובים הערביים במדינת ישראל 2015, סוגי ישובים וגודל אוכלוסייה, עמ' 463.  4

הגירה ערבית לישראל

קיימת מחלוקת היסטורית 
בעניין מספר הערבים שחיו 

בארץ ישראל או היגרו אליה 
לפני העלייה היהודית הראשונה, 

ב-1882, וגם במקביל לעליות 
היהודיות. 

בנוסף מתקיים דיון בשאלה 
מה היה שיעור ההגירה בגידול 
הדמוגרפי הערבי במאה ה-20. 

אין ספק, כי לצד ההגירה 
היהודית התקיימה הגירה ערבית 

משמעותית לארץ ישראל 
במחצית הראשונה של המאה 

ה-20, אך היקפה שנוי במחלוקת 
היסטורית. 

)גד גילבר, “מגמות בהתפתחות 
הדמוגרפית של ערביי ארץ ישראל 

1948-1870“, קתדרה, גיליון 45, 
תשמ“ח/1987, עמ׳ 56-43(.

Á .הכפר שלי, 1984. באדיבות הצייר אחמד כנעאן
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הבדואים

הבדואים בישראל הם חלק מהמיעוט הערבי, ושיעורם כ-3.5% מהאוכלוסייה. מרבית הפזורה הבדואית מרוכזת בנגב 

ומיעוטה בצפון הארץ. 

מאז קום המדינה עוברת החברה הבדואית שינוי מואץ, מחברה חקלאית מסורתית לחברה מודרנית יותר. השינוי מתחולל 

הן בשל רצונם של צעירים בדואים ליהנות מיתרונותיה של הִקדמה, והן בשל מדיניות ממשלתית יזומה המעודדת עיור. 

למרות התמורות הללו, ממדי העוני בקרב הבדואים גבוהים פי שבעה מאשר בחברה היהודית. בין היתר, בשל שיעור 
בלבד.5 ל8.7%  מגיעה  העבודה  בכוח  הבדואיות  הנשים  של  השתתפותן  לדוגמה,  העבודה.  בשוק  נמוך   השתתפות 

בנוסף, בדואים רבים, בעיקר בנגב, מתגוררים ביישובים “בלתי מוכרים“ מבחינת המדינה,6 ולכן אינם נהנים מתשתיות 

בסיסיות כמים, חשמל, חינוך ממלכתי וכבישים.

הגורמים המשפיעים על התמורות בחברה הערבית בישראל
נעסוק בשלושה מעגלי ייחוס בנושא התמורות שחלות בחברה הערבית בארץ:

בין 	  ולקשר  הערבים,  לאזרחיה  ישראל  מדינת  בין  לקשר  הנוגעים  הגורמים  למכלול  מתייחס  הישראלי  המעגל 
האזרחים היהודים לאזרחים הערבים. הקשר הזה משתקף הן במדיניות הממשלתית כלפי האזרחים הערבים והן 

בעמדת האזרחים הערבים כלפי המדינה ואופייה היהודי-ציוני. ליחסי הגומלין האלה יש השפעה רבה על עיצוב דרכם 

הפוליטית של הערבים בישראל, למשל בהקמת מפלגות ערביות ארציות, וגם בתחומי הכלכלה והחברה, התרבות 

והחינוך. לדוגמה, ברכישת השכלה אקדמית.

מחברה 	  מהמעבר  יוצא  כפועל  הערבית,  החברה  בתוך  המתרחשות  לתמורות  מתייחס  הפנימי-חברתי  המעגל 
מסורתית לחברה מודרנית. השינויים הללו מתחוללים ומואצים, בין היתר, בהשפעת הרוב היהודי. ניתן לראות ביטוי 

לכך בתהליכי דמוקרטיזציה וכן בשינויים במעמדה המסורתי של החמולה והמשפחה ובמעמדן של הנשים. השינויים 

יוצרים מתח בין תהליכי המודרניזציה לבין השאיפה לשמור על המסורת ועל המסגרת המסורתית.

חלק  ועדתיים.  חמולתיים  שיוכים  על  ונשענת  משמעות,  רבת  המסורתית  הערבית  בחברה  הקהילתית  המסגרת   

ניכר מהמבוגרים ומהמוסלמים האדוקים חשים מאוימים לנוכח השפעות התרבות המערבית. לעומתם, הסתגלות 

הצעירים לתרבות המערב ולערכים המודרניים מהירה יותר, בזכות החשיפה שלהם לתקשורת ולמערכת החינוך. 

וקֵטנה  הולכת  למשל,  לכנסת,  בהצבעה  הערבים.  של  הפוליטית  התנהגותם  על  גם  משפיעות  הללו  התמורות   

השפעתם של שיקולים חמולתיים, ומתרחבת ההצבעה האישית. לעומת זאת, בבחירות לרשויות המקומיות ההצבעה 

החמולתית מקבלת תנופה בשנים האחרונות.

תמורות משמעותיות חלו גם בנוגע למעמד האישה הערבייה, והנתונים מצביעים על עלייה הדרגתית וקבועה במספר   

הנשים הערביות היוצאות ללימודים ולעבודה.

במקביל, ניתן להבחין בתגובת נגד של החברה המסורתית, המתבטאת, בין השאר, בגילויים של התחזקות דתית.  

המעגל הפלסטיני מתייחס לפלסטינים החיים מחוץ לישראל ולמכלול הנושאים הנוגעים לבעיית הפליטים, לסכסוך 	 
הפלסטיני-ישראלי ולהשפעתם על הפעילות הפוליטית של הערבים בישראל. 

לרבים מהערבים אזרחי ישראל יש קרובי משפחה ביהודה ושומרון ובמדינות ערב. הקשר עימם ותחושת הִקרבה   

ניסיונות של חלק מהמנהיגות  אליהם דומה לזו שבין אזרחי המדינה היהודים ליהודי התפוצות. המעגל הזה כולל 

הפלסטינית, החיה מחוץ לישראל, להשפיע על הפוליטיקה של ערביי ישראל.

סלימאן אבו-בדר ודניאל גוטליב, “עוני, חינוך ותעסוקה בחברה הערבית-בדואית: מבט השוואתי“, עמ׳ 59-1, התוכנית לכלכלה וחברה, ירושלים:   5
מכון ון ליר, 2008.

על הכפרים הלא מוכרים ראו בפרק ל“א,“השלטון המקומי בישראל“, בחלק השלישי.  6



ל  א ר ש י ב ם  י ח ר ז א ת  ו י ה ל   // 1 0 4

“דוחים את הקנאות“

“אנו נושאים באחריות, כחברה, כיחידים וכמוסדות פעילים, לבעיותינו החברתיות. חברתנו הייתה ועודנה, במידה 
רבה, כפופה למבנים חברתיים משפחתיים, עדתיים ולוקאליים, המגבילים את זכויות הפרט. 

“אנו מכבדים את הקשרים המשפחתיים ואת זכותו של הפרט לפולחן ולאמונה, ובלבד שקשרים ואמונות אלו לא 
יפגעו בחירויות הפרט ובכבודו. 

ומונעים  פיזית  כדי אלימות  סוגי הקנאות האחרים, שלעיתים מגיעים עד  כל  ואת  דוחים את הקנאות לעדה  “אנו 
מימוש הזדמנויות ליצירת סולידריות חברתית רחבה ובנייתה של זהות לאומית“.

ידי קבוצה של אקדמאים ואנשי רוח מוסלמים,  )“הצהרת חיפה“ - מסמך חזון שפורסם בשנת 2007, בחסות מרכז “מדה אל-כרמל“, על 

נוצרים ודרוזים אזרחי ישראל(

נים הדתיים של החברה הערבית בישראל? י מהם המאפי

הקהילה המוסלמית 

ומיעוט קטן  סּונים7  כולם  בישראל הם מוסלמים. כמעט  83% מכלל המיעוטים 

מהם צ׳רקסים. סקרים מוכיחים שהרוב המכריע של אזרחי ישראל המוסלמים 

הם דתיים או מסורתיים.*

ישנם תהליכים סותרים המתרחשים בחברה הערבית בישראל. מצד אחד קיים 

)בהשפעת  ה-80  בשנות  והואץ   1967 אחרי  שהחל  דתית,  התחזקות  תהליך 

תהליכים רחבים בעולם הערבי והמוסלמי(. הדבר נותן אותותיו בדפוסי הלבוש 

ראש.  כיסוי  הכולל  צנוע,  מסורתי  בלבוש  להתלבש  נוטות  שחלקן  נשים,  של 

ולבוש  מוסלמים  בקרב  האדיקות  ברמת  ירידה  של  הפוך,  תהליך  חל  במקביל 

משוחרר יותר של נשים. האחרון משקף את המודרניזציה, את התחזקות מעמדה 

של האישה הערבית במשפחה ובקהילה ואת השתחררותן ההדרגתית של חלק 

מהנשים מהשליטה הגברית המסורתית.

“מחובתנו לפעול להפסקת כל צורות האפליה נגד נשים“

רוב  האישה,  שוויון  למען  הפמיניסטית  והפעילות  הציבורית  המודעות  והתגברות  האישה  מעמד  קידום  “למרות 
הנשים בחברה שלנו, ובמיוחד אלה המשתייכות לשכבות הכלכליות הנמוכות, סובלות מדיכוי רב-פנים. דיכוי זה בא 

לביטוי בכמה מישורים: המעמדי, הלאומי, החברתי והמגדרי. 

“מחובתנו לפעול כדי לשים קץ לדחיקת הנשים לשוליים ולאפליה נגדן, הן במרחב הפרטי והן בתחומים השונים 
של המרחב הציבורי, ובמיוחד בתחומי התעסוקה והחינוך, ולהיאבק נגד הניסיונות החותרים לשלול מהן את הזכות 

לריבונות עצמית. 

קורבן,  נופלות להם  רבות  והניצול, שנשים  סוגי האלימות, ההתעללות  בכל  להיאבק  כדי  בנחישות  “עלינו לפעול 
ואשר מגיעים, לעיתים, עד כדי רצח על רקע מה שמכונה ‘כבוד המשפחה׳. 

עקרונות  על  בהתבסס  זכויותיהן,  שמירת  על  ולהיאבק  נשים,  נגד  האפליה  צורות  כל  להפסקת  לפעול  “מחובתנו 
השוויון, הצדק וההעדפה המתקנת“. 

)“הצהרת חיפה“(

שנתון סטטיסטי לישראל 2013. הנתונים מ-2012.  7

* רמת הדתיות בקרב 
המוסלמים הישראלים

62% - הגדירו את עצמם 
“דתיים“

 5.7% - “דתיים מאוד“
 19.3% - “לא כל כך דתיים“

12.8% - “לא דתיים“

)מתוך סקר חברתי של הלמ“ס, 2013, 
 בקרב בני 20 ומעלה(.
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הקהילה הנוצרית 
כ-9.5%.  הוא  בישראל  המיעוטים  בקרב  הערבית  דוברי  הנוצרים  שיעור 

השייכים  לטינים,  קתולים  עדות:8  מספר  בין  ונחלקים  בגליל  מתגוררים  רובם 

קופטים; מארונים;  יוונים;  קתולים  מזרחיים;  אורתודוקסים  הרומית;   לכנסייה 

פרוטסטנטים.

הקהילה הארמית

בשנת 2014 נענה לראשונה משרד הפנים לדרישה שהעלו גורמים בקרב ציבור 

הנוצרים דוברי הערבית, וִאפשר רישום זהות לאומית “ארמית“ במקום הרישום של לאומיות ערבית. בעת הדפסת ספר 

זה מוקדם לקבוע אם מרבית הנוצרים דוברי הערבית מקבלים את הגדרתם כבני לאום נפרד, הלאום הארמי, או שמא 

יעדיפו את ההגדרה שניתנה להם ברישומים הישנים, כבעלי לאומיות ערבית המשתייכים לדת הנוצרית. לפי התגובות 

השונות למהלך של משרד הפנים, מסתמן כי חלק מ-9.5% האזרחים במדינה שהם נוצרים דוברי ערבית מגדירים עצמם 

כבני הלאום הערבי והדת הנוצרית, וחלק אחר של הציבור הזה מגדירים עצמם כבני הלאום הארמי והדת הנוצרית. 

 9 , לאומי ואזרחי ים והאתניים לשירות צבאי יחסם של המיעוטים הלאומי
על  חלה  בצה“ל  השירות  חובת  )תשמ“ו-1986(,  ביטחון  שירות  לחוק  בהתאם 

כל תושב קבע בישראל, ללא הבדל דת, לאום או גזע. בפועל, ועל פי הסדרים 

חוקיים, מספר קבוצות במדינה פטורות משירות צבאי, בהן הערבים, ורק מעטים 

מהם מתנדבים לשירות. בקרב הבדואים נפוצה יותר התנדבות לצה“ל, ומרבית 

המתנדבים מתגייסים ליחידת הגששים, לגדוד הסיור המדברי ולמג“ב.

הטיעון המרכזי לפטור את ערביי ישראל משירות בצה“ל נעוץ בדילמה הניצבת 

וארגונים  ערביות  מדינות  לבין  ישראל  מדינת  בין  לחימה  של  במצב  בפניהם 

פלסטיניים, ולכן רבים – הן בציבור היהודי והן בציבור הערבי - מתנגדים לגיוסם. 

הצבאי  לשירות  כחלופה  האזרחי  השירות  האחרונות  בשנים  מוצג  זה  רקע  על 

וגם כדרך לשלב את ערביי ישראל בחברה הישראלית, ולהגביר את הזדהותם 

 עם המדינה. מדובר בהתנדבות למשך שנה )או יותר(, במגוון רחב של תחומים: 

הלכה  להסדיר  כדי  ציבוריים.10  וארגונים  פנים  ביטחון  רווחה,  בריאות,  חינוך, 

למעשה שירות לאומי אזרחי לערבים )ולחרדים( הקימה הממשלה ב-2007 את 

מינהלת השירות האזרחי-לאומי. 

המתנדבים  במספר  גידול  חל  הזו,  באפשרות  בוחרים  מעטים  ערבים  כי  אף 

לשירות אזרחי-לאומי, וב-2015 הגיע מספרם ל-4,500, לעומת 1,460 ב-2010. 

רוב המתנדבים הם נשים. 

חלק מההנהגה הערבית בישראל מתנגד להתנדבות לשירות לאומי-אזרחי -עקרונית ומעשית - בטענה שהיא מהווה 

רק שלב ראשון בניסיון לגייס את הצעירים הערבים לצה“ל, וכי היא עלולה לפגוע בזהות הקולקטיבית שלהם כערבים 

ישראלים. 

שנתון סטטיסטי לישראל 2013. הנתונים מ-2012.  8
נושא השירות הלאומי-אזרחי יטופל גם בפרק ל“ח, “עמדות על דמותה הרצויה של מדינת ישראל“, בחלק הרביעי.  9

השירות מוסדר בחוק השירות הלאומי-אזרחי )תשע“ד-2014(.  10

רמת הדתיות בקרב הנוצרים 
הישראלים

20.3% - “דתיים“
 27.9% - “לא כל כך דתיים“

49.9% - “לא דתיים“

)מתוך סקר חברתי של הלמ“ס, 2013, 
בקרב בני 20 ומעלה(.

עלייה בגיוס הנוצרים

על פי נתוני צה“ל ישנה עלייה 
משמעותית בהתגייסות של 

צעירי העדה הנוצרית לצה“ל. 
ברשתות החברתיות הוקמו 

קבוצות רבות התומכות בכך, 
וניתן למצוא בפייסבוק, חוץ 

מקבוצת “פורום גיוס בני העדה 
הנוצרית“, את “צעירי מעיליא 

תומכים בגיוס“ וקבוצות דומות 
מכפר יאסיף, מג׳אר, עילבון, 

עיבלין ושפרעם. 
חלק מחברי הכנסת הערבים 

הכריזו מלחמת חורמה בכל מי 
שיניף את דגל הגיוס לצה“ל.
)על פי ישי פרידמן, עיתון בשבע, 

.)21.3.2014
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שאלה:   
האזרחי-לאומי 	� השירות  מינהלת  הועברה  לדעתכם,  מדוע, 

ממשרד הביטחון למשרד המדע והטכנולוגיה?

מטלה:  

קביעת עמדה )ראו הנחייה בעמ' 107(

עמדות בציבור הערבי ביחס לשירות האזרחי

לפניכם קטעים המציגים שתי עמדות ביחס לשירות אזרחי 

של צעירי המגזר הערבי.

אחד 	� כל  של  הנימוקים  את  והסבירו  הקטעים  את  קראו 
מהדוברים.

הציגו ונמקו את עמדתכם בסוגיה.	�
Á .מלכתי. באדיבות הצייר אחמד כנעאן

"ניסיון לעשות ישראליזציה לבני הנוער שלנו" 

כמצורע,  בעינינו  ייחשב  הלאומי  לשירות  להתנדב  שיבחר  "מי  זחאלקה:  ג'מאל  ח"כ  בל"ד,  תנועת  יו"ר 
הזהות שלנו. בעצם ההתנדבות  על  לאומי לשמור  כמיעוט  זכותנו  אותו מתוכה.  והחברה הערבית תקיא 

לשירות אנו רואים ניסיון לעשות ישראליזציה לבני הנוער שלנו, ויש לנו בעיה קשה עם כך... 

"אנו בהחלט תורמים לחברה. אנו חברה עובדת, משלמים מיסים ונאמנים לחוקים. בכל מדינה דמוקרטית 
הזכויות הן מוחלטות והחובות הן יחסיות... כבר היו דברים מעולם, שכן פוטרים בארץ מיעוטים נוספים 

מלשרת בצה"ל".

.)27.10.2007 ,ynet ,"שרון רופא-אופיר, "זחאלקה: ערבי שיעשה שירות לאומי יהיה מצורע(

"צעד מצוין לעזור לאנשים"

רונה חג'אג'רה )21(, תושבת ערב אל-חג'אג'רה: "השירות האזרחי הוא צעד מצוין, שמאפשר להכיר אנשים 
ולעזור לאנשים במוסדות שונים. אני מתנדבת בבית ספר אצלנו בכפר, עוזרת לתלמידים ולמורות. אני גם 

מעבירה הרצאות לתלמידים בנושאים חברתיים כמו אלימות, במטרה להגביר את המודעות". 

חג'אג'רה סיפרה כי היא זוכה לתמיכה מבעלה, והוסיפה: "האנשים שמתנגדים לשירות האזרחי לא מבינים 
את תוכנו. במיוחד חברי הכנסת הערבים. אני חייבת לומר שאנחנו מעניקים עזרה לאנשים שחברי הכנסת 

לא עוזרים להם. כל אדם והתפקיד שלו".

.)21.5.2012 ,ynet ,"חסן שעלאן, "ערבים בשירות לאומי - רק לא לכפות בחקיקה(
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לשם ביצוע המטלה, לפניכם הנחיה:

עמדה:    
והסברים  )עובדות(  ראיות  מסוג  נימוקים  ומציג  עמדה,  מביע  או  טענה  שטוען  מי  של  פעולתו  הוא   הטיעון 

התומכים בה. 

מבוססת על מיומנות חשיבה של טיעון

הטיעון בנוי מ: 

טענה - אמירה שניתן להתווכח על נכונותה.

נימוקים - דוגמאות וסימוכין לביסוס הטענה.

מסקנה - בעקבות הטענה, מהן ההמלצות.

מטרות השימוש בטיעון: 

להביע דעה מנומקת, המושתתת על ראיות מבוססות.	 

להצדיק טענות על ידי ראיות.	 

להעריך טיעונים באופן ביקורתי.	 

לפתח תרבות דיון המבוססת על התייחסות לטיעוני האחר.	 

מה נדרש מכם כדי לבנות טיעון? 

לנסח טענה.	 

לנסח נימוקים לטענה. 	 

לפתח טענות נגד לטענות הצד השני. 	 

לפני בנייה של טיעון מומלץ לענות על השאלות הבאות:

לאלו נושאים ומושגים באזרחות הסוגיה מתחברת?	 

מה אני יודע על הנושא?	 

מה דעתי בנושא? 	 

ניסוח הטענה: כאשר אתם מנסחים את עמדתכם, השתמשו בביטויים: לדעתי, אני חושב/ת ש..., נראה    .1

ש..., אני מסכים /מתנגד... 

פיתוח נימוקים:    .2

אלו הוכחות ודוגמאות דרושות כדי לבסס את הטענה?   

כאשר אתם מבססים נימוקים, השתמשו בביטויים: משום ש..., היות ש..., כיוון ש...  

ניסוח מסקנה:   .3

אלו מסקנות ו/או המלצות עשויות לנבוע מהטענה ומהנמקתה?   

כאשר אתם מסיקים מסקנות, השתמשו בביטויים: לכן, משום כך, יוצא ש..., מכאן נובע, המסקנה היא,   

אם כן...

להמלצות, השתמשו בביטויים: רצוי ל..., אני מציע/ה ש..., חשוב ש..., ניתן לומר, מן הראוי ל...   

)מבוסס על נועה בדיחי-קלפוס, שרה ליפקין, שלב א׳: עברית. הבנה, הבעה ולשון, מטח, 2006(  
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מהם מאפייני החברה הדרוזית בישראל?

של  והשינויים  לצה“ל  הרחב  הגיוס  אחרים,  מיעוטים  לעומת  הייחוד 
השנים האחרונות

הדרוזים מהווים קבוצת מיעוט אתנית, ומונים 7.9% מקרב המיעוטים בישראל.11 

מרביתם מתגוררים בכפרים בגליל ובכרמל, ולצידם קהילה דרוזית בצפון רמת 

הגולן, שעברה לשליטת ישראל בעקבות מלחמת ששת הימים ב-1967 וסופחה 

רבים  בישראל,  הדרוזיות  הקהילות  מיתר  בשונה  ב-1981.  ישראל  למדינת 

לקבל  ומסרבים  כסורית,  האזרחית  זהותם  את  רואים  הגולן  ברמת  מהדרוזים 

אזרחות ישראלית. 

הדת הדרוזית היא סודית, נביאה הוא יתרו, והיא אינה מקבלת לשורותיה מאמינים 

אך  ערבית,  היא  שפתם  ייחודית,  כעדה  עצמם  את  מגדירים  הדרוזים  חדשים. 
מרביתם אינם מזהים את עצמם כערבים.12

תהליכי מודרניזציה בחברה הדרוזית
בחברה הדרוזית מתחולל תהליך הדרגתי של 	  היחלשות כוחה של הדת.* 

היחלשות כוחה של הדת בקרב חלק מהצעירים. הדבר מתבטא בכך שמספר 

הדרוזים הצעירים המבקשים – בגלוי או בסתר – לטשטש את זיקתם לדת 

בחלק  דרוזיים.  לא  ביישובים  דרוזיות  קהילות  של  מספרן  וגֵדל  וגֵדל,  הולך 

וניסיון להיטמע  מהקהילות הללו ניכרת התנתקות מהזיקה לעדה הדרוזית, 

במסגרות חברתיות חדשות.

בחברה 	  מתחולל  לעירונית  כפרית  מחברה  מעבר  של  מהיר  תהליך  עיור. 
הדרוזית בישראל. חלק מהעוזבים את הכפר הדרוזי מנתקים את עצמם גם 

מהחברה הדרוזית, ויש שבוחרים לחיות בשני העולמות. בחירה זו אופיינית, למשל, לתושבי דליית אל כרמל ועוספיה 

יחד עם  ומושפעת מִקרבתם לחיפה. החיים בשני עולמות מתבטאים במגורים ביישוב הדרוזי המסורתי  שבכרמל, 

יציאה לעבודה ובילויים בעיר המודרנית חיפה, תוך יצירת קשרים חברתיים גם עם מי שאינם דרוזים. 

השינויים הללו מערערים את המסגרת החברתית-דתית הייחודית של העדה, וכבר לא ברור אם הדור הדרוזי הצעיר   

והמשכיל יעדיף את טובת העדה, את השמירה על שלמותה ואת זהותה הייחודית על פני טובתו האישית בחברה 

מודרנית ללא זהות ייחודית. לשיטתם של אלה החוששים מפני היטמעות ואיבוד הזהות הדרוזית הייחודית, יש להקנות 

לדור הצעיר ערכים מהותיים ובסיסיים בנושא המורשת, המסורת והזהות הדרוזית, במסגרת מערכת החינוך, ולמצוא 

במקביל דרך לשלב בין מסורת לִקדמה.

נעוץ 	  התהליך  ומשכילה.  צעירה  בהנהגה  בהדרגה  מתחלפת  המסורתית  הדרוזית  המנהיגות  בהנהגה.  שינוי 
בהתפתחות מערכת החינוך ביישובים הדרוזיים ובהתרחבות שכבת המשכילים. על פי מחקר שבחן את יחסם של 

הדרוזים למנהיגות הדתית-רוחנית והפוליטית של העדה, 72.4% סבורים שהמועצה הדתית הדרוזית העליונה מייצגת 

נאמנה את האינטרסים של הדרוזים בישראל.

על פי השנתון סטטיסטי לישראל 2013. הנתונים מ-2012.  11
ראו סקר הגדרה עצמית של זהות בקרב הדרוזים בישראל בפרק ז׳, “זהותם של אזרחי ישראל“ , בחלק הראשון.  12

הדרוזים בישראל 

הקהילה הדרוזית בישראל היא 
השלישית בגודלה בעולם, מתוך 

כ-1.5 מיליון דרוזים בסך הכל. 
רוב הדרוזים מרוכזים בסוריה 
)בהר הדרוזים( ובלבנון )בהרי 

השוף(. קהילות דרוזיות קטנות 
יותר חיות בירדן, בצפון אמריקה 

ובדרום אמריקה.

)שוקי אמרני, “הדרוזים בין עדה, לאום 
ומדינה“, אוניברסיטת חיפה, 2010( 

* רמת הדתיות בקרב הדרוזים 
הישראלים

50.7% - “דתיים“
 21.3% - “לא כל כך דתיים“

23.1% - “לא דתיים“

)מתוך סקר חברתי של הלמ“ס, 2013, 
בקרב בני 20 ומעלה(
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צעירים דרוזים רבים יותר ויותר מגיעים לעמדות השפעה בכירות: קציני צבא, 	  השתלבות בחברה הישראלית. 
משטרה, משמר הגבול ושירות בתי הסוהר, בעלי מפעלים, קבלנים בתחומים שונים, חברי כנסת ואף שר וסגני 

שרים, סופרים, אמנים ועיתונאים.

בתעסוקת הדרוזים, מכלכלת כפר מסורתית, חקלאית, לכלכלה  בעשרות השנים האחרונות חלו שינויים מהותיים   

גיוסם של הדרוזים לצה“ל תורם לשילובם בשירות המדינה, והם מהווים כאחוז  המבוססת על שירותים ותעשייה. 

מכלל עובדי המגזר הציבורי.13 יחד עם זאת, המיעוט הדרוזי נתקל בקשיים בבואו להשתלב בעבודה במשק הישראלי 

הפרטי. 

זים בהיבט הדתי? נים של הדרו י מהם המאפי
והדרוזים  ה-11,  במאה  השיעי  מהאיסלאם  התפצלה  הדרוזית  הדת 

הם  לא-דרוזים.  לתוכה  מקבלת  אינה  שכאמור  סגורה,  לעדה  הפכו 

באל  “המאמינים  הוא  מערבית  שתרגומו  “אלמווחדון“,  גם  נקראים 

אחד“, וכן “בני מערוף“, כלומר “בני החסד“: העושים חסד עם הזולת. 

הכנסת  הדרוזים:  את  המאפיינות  תכונות  על  מצביע  הזה  הכינוי 

אורחים, סובלנות דתית ונאמנות. 

גם  נחשבת  ודעתם  העדה,  למנהיגי  נחשבים  הדרוזיים  הדת  אנשי 

בעניינים שאינם בתחומי הדת. בחברה הדרוזית נהוג להבחין בין איש 

דת, המכונה “עאקל“, לבין מי שאינו דתי ומכונה “ג׳אהל“ - אבל כל בני 

העדה שווים לפי התפיסה הדרוזית, ואין הבדל בין אדם דתי למי שאינו 

דתי. השוויון חל גם על הנשים, ובניגוד למקובל ברוב ארצות המזרח התיכון, מעמדה של האישה הדרוזית שווה למעמדו 

של הגבר, והיא יכולה לכהן בתפקיד דתי. 

אנשי הדת מסייעים לעדה הדרוזית לשמר את עצמה כקבוצה אתנית דתית נבדלת, באמצעות הנחיות כגון איסור נישואין 

מחוץ לעדה, עקרון הסודיות של הדת וקבלת מרותם של אנשי הדת ושל פסיקותיהם ברוב תחומי החיים.

 ? מהו יחסה של העדה הדרוזית לשירות צבאי
בצד  ולא  היהודי  בצד  לתמוך  הדרוזים  בחרו  המדינה  הוקמה  בטרם  עוד 

הערבי, וחלקם סייעו לצה“ל כבר במלחמת השחרור. 

ב-1956 הוחל על הדרוזים גיוס חובה לצה“ל. 83% מצעירי העדה מתגייסים 

ביחידות  משרתים  מהם  רבים  היהודים.  מקרב   75% לעומת  לצה“ל, 

הקצונה  עם  נמנים  וחלקם  קבע,  בשירות  גם  הממשיכים  יש  מובחרות, 

הבכירה. מאידך, מספר הדרוזים שקיבלו פטור משירות בצה“ל מטעמי דת 

צבאי.  משירות  פטורות  הדרוזית  העדה  נשות   14.2012-2010 בשנים  גדל 

רובם  כי  עולה  ב-2009,  הדרוזים  בקרב  שנערכו  קהל,  דעת  סקרי  משני 

רוצים להפוך את השירות הצבאי להתנדבותי, או אף לבטלו כליל, אם לא 
יזכו ליחס שוויוני במדינה – ולדבריהם הם אינם זוכים ליחס שוויוני.15

הניה מרקוביץ, “ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזים והצ׳רקסים, בשירות המדינה“, דו“ח נציבות שירות המדינה, נכון ל-2011.  13
מעובד על פי אתר צה“ל, מאי 2012.  14

סקר של פרופ׳ מאג׳ד אל-חאג׳ וד“ר נוהאד עלי, 2009, באתר דוברות אוניברסיטת חיפה, וסקר שערך סלים בריק.  15

Á  קברו של הנביא שועייב, ליד כפר חיטים, הוא המקום
המקודש ביותר לדרוזים. לע“מ, צלם: משה מילנר 1998.

Á .Creative: Ori ,נוף בכפר הדרוזי עוספיה. ויקיפדיה
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הצ׳רקסים
 הקהילה הצ׳רקסית בישראל מונה כ-4,000 נפש, ומהווה אף היא מיעוט עצמאי. כל חבריה מתגוררים בשני כפרים בגליל –

כפר קמא וריחניה. 

מבחינה דתית, הצ׳רקסים מהווים פלג של האיסלאם הסוני, אך מכל בחינה אחרת הם נבדלים מיתר הערבים בישראל. 

מוצאם בהרי הקווקז, שפתם אינה ערבית - והם לא רואים בעצמם ערבים. 

בדומה לדרוזים, הצ׳רקסים בחרו לגלות הזדהות מלאה עם מדינת ישראל ומשרתים שירות חובה בצה“ל.

מהו מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל?

התרבותי  בהיבט  הדתי,  בהיבט  המיעוטים  של  מעמדם  מה   – בפועל  המדיניות  לבין  העצמאות  מגילת  בין 
ובמעמד השפה הערבית

מעמדם של המיעוטים במגילת העצמאות
מחויבות  עצמה  על  קיבלה  ודמוקרטית,  יהודית  כמדינה  ישראל,  מדינת 

לשמירה על זכויותיהם של כלל אזרחיה מיום כינונה. הדבר בא לידי ביטוי 

במגילת העצמאות, הכוללת פסקת זכויות, עם התחייבות לזכויות המיעוטים: 
אזרחיה  לכל  גמור  ומדיני  זכויות חברתי  שוויון  ישראל... תקיים  “מדינת 
בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; 

המדינה  הכירה  בכך  הדתות“.  כל  של  הקדושים  המקומות  על  תשמור 

בזכויות האדם והאזרח של בני כל קבוצות המיעוט.

מעבר לכך קיימת במגילה התייחסות ייחודית לערביי המדינה, והיא מבטיחה 

להם “אזרחות מלאה ושווה... ונציגות מתאימה בכל מוסדותיה“.16 בנוסף, 

כי  1)א(  בסעיף  קובעת  )תש“ח-1948(  והמשפט  השלטון  סדרי  פקודת 
ישותפו  ישראל  במדינת  המכירים  המדינה  תושבי  ערבים  של  “נציגיהם 
במועצת המדינה הזמנית כפי שיוחלט על ידי המועצה; אי-השתתפותם 

הפקודה,  של  2)א(  סעיף  זאת,  לעומת  מסמכותה“.17  תגרע  לא  במועצה 

העוסק בייצוג בממשלה הזמנית, אינו מתייחס לערבים. 

ן מעמד המיעוטים בתחומי הדת, התרבות והלשו
מגילת העצמאות מבטיחה, כאמור, חופש דת במדינת 	  מוסדות הדת: 

ישראל. החוק מכיר בחופש הפולחן של כלל האזרחים - היהודים והלא-

דתם  מצוות  את  לקיים  ובזכותם   - ודרוזים  נוצרים  מוסלמים,  יהודים, 

ולחוג את חגיהם במועדם, על פי המצוות והטקסים המקובלים עליהם. 

פקודת סדרי שלטון ומשפט וחוק שעות עבודה ומנוחה מכירים בימי החג והמועד של כל הדתות המוכרות על ידי 	 
המדינה כימי מנוחה אפשריים עבור בני אותן דתות )עובד בן דת מיעוט רשאי לבחור בין חופשה בחגי ישראל לבין 

חופשה בחגי עדתו(. החוק גם אוסר הפליית עובד בשל אי-רצונו לעבוד בימי המנוחה השבועית על פי מצוות דתו. 

למגילת העצמאות אין מעמד חוקתי-משפטי מחייב. ראו פרק כ“ד, “היסודות החוקתיים של מדינת ישראל“, בחלק שלישי.  16
הכוונה לגוף הנבחר, הרשות המחוקקת.  17

Á  ראובן ריבלין, נשיא מדינת ישראל, מתייעץ
עם חברי “הרשימה המשותפת“ לגבי הטלת 
מלאכת הרכבת הממשלה לאחר הבחירות 

לכנסת העשרים. ויקיפדיה, מארק ניימן.

באה 	� העצמאות  במגילת  הבטחה  איזו 
לידי ביטוי בתמונה?

שאלת חשיבה:  
ללמוד 	� לדעתכם,  ניתן,  מה 

מגילת  של  הנוסח  בין  מההבדל 
סדרי  פקודת  לבין  העצמאות 

שלטון ומשפט ביחס לערבים?
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חוק שירות התעסוקה )תשי“ט-1959( אוסר על מעביד להפלות בקבלה לעבודה 	 
או בפרסום דרישה לקליטת עובדים מטעמי לאום או דת, וחוק שוויון הזדמנויות 

או  לאומית  על אפליה מטעמים של השתייכות  אוסר  )תשמ“ח-1988(  בעבודה 

דתית. 

מדינת ישראל מממנת חלק משירותי הדת של הקבוצות השונות. האגף לעדות   

צ׳רקסים,  נוצרים,  דרוזים,  במוסלמים,  לטיפול  אחראי  הפנים  במשרד  דתיות 

לבנייתם  תקציבים  מקצה  והמשרד  ואחמדים,  בהאים  שומרונים,  בדואים, 

ולהחזקתם של מוסדות דת, מסגדים וכנסיות. המדינה גם מתקצבת משכורות 

לכוהני הדת ובעלי תפקידים שונים.

)תשכ“ז-1967( 	  השמירה על המקומות הקדושים  חוק  חופש הפולחן הדתי. 
אחרת  פגיעה  וכל  חילול  מפני  שמורים  יהיו  הקדושים  “המקומות  כי:  קובע 
המקומות  אל  הדתות  בני  של  הגישה  בחופש  לפגוע  העלול  דבר  כל  ומפני 

המקודשים להם, או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות“. 

המעמד האישי של כל אזרחי ישראל, בני כל הדתות, מנוהל על פי הדין הדתי ועל ידי מוסדות דתיים. על המוסלמים 	 
חל חוק בתי דין השרעיים )1953(. המדינה מכירה גם במעמדם של בתי הדין הכנסייתיים-נוצריים, ובסמכויות השיפוט 

ֶהְקֵדש  וענייני  אימוץ  ירושה,  ואפוטרופסות,  ילדים  אחזקת  מזונות,  וגירושין,  נישואין  בענייני  עדתם  בני  לגבי  שלהם 

דתי.18 

עומדת  הנוצריות  העדות  של  הדתית  בהנהגה  המנדטורית  ההכרה   

בעינה, ואף הן זוכות לחלקן בתקציב המדינה מדי שנה בשנה. המעמד 

האישי של הדרוזים מנוהל על ידי בתי דין דתיים מיוחדים, שהוכרו בחוק 

בתי הדין הדרוזיים )1962(. 

ואולם, למרות שהמדינה מאפשרת חופש דת לבני הדתות השונות, היא   

למשל,  כך,  וילדים.  נשים  על  להגן  כדי  הדתי,  בדין  לעיתים  מתערבת 

בנוגע לגיל הנישואין המינימלי, יחסי ממון ואיסור על פוליגמיה )נישואים 

של גבר עם יותר מאישה אחת(.

מגבלות חוקיות על לבוש דתי או על בניית מבנים דתיים – לא קיימות   

ברשות  בורקה  לבישת  האוסר  הצרפתי  לחוק  בניגוד  זאת,  בישראל. 

הרבים, או לחוק השווייצרי המגביל בניית צריחי מסגדים. מדינת ישראל מכבדת גם מנהגים תרבותיים של קבוצות 

מיעוט, ונשים מוסלמיות ודרוזיות המבקשות זאת, לדוגמה, נושאות תעודות זהות ללא תמונה. 

התחום התרבותי-חינוכי: בשנת )תש“ס( 2000 נוספו לחוק החינוך הממלכתי תיקונים המתייחסים למטרות החינוך. 	 
ביניהם:

ואת  הוריו  את  המכבד  ישראל,  למדינת  נאמן  אזרח  ארצו,  ואוהב  עמו  אוהב  אדם,  אוהב  להיות  אדם  לחנך    .1
משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו.

להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות   .11
אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל.

דת  “מורשת  לדוגמה:  המיעוטים.  של  הספר  לבתי  רשמיות  לימודים  תוכניות  להכנסת  הובילו  האלה  הסעיפים   

האיסלם“, “מורשת דרוזית“ ו“מורשת הדת הנוצרית“.

כפי שהיה בתקופת המנדט הבריטי: בסימן 54 לדבר המלך במועצתו, מ-1922, הוכר המעמד של בתי הדין הכנסייתיים הנוצריים.  18

Á  ,כנסיית הבשורה בנצרת. לע“מ 
צלם: משה מילנר.

Á הבניין המרכזי של מכללת אל-קאסמי 
 בבאקה אל גרביה. ויקיפדיה העברית, 

צלם: מיכאל יעקובסון, 2012.
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החינוך מכוון במידה שווה לבני כל התרבויות ששוכנות בארצנו

את  ללמד  הספר  בתי  על  חובה  בחוק  מוטלת  הראשונה  “בפעם  רובינשטיין:  אמנון  פרופ׳  כתב  בחוק  התיקון  על 
עצם  אבל  מאוד,  חלקי  באופן  מבוצע  אמנם  הדבר  הערבי.  הציבור  של  ותרבותו  זהותו  ואת  הערבית  ההיסטוריה 

הדקלרציה ]ההצהרה[ על כך בחוק של הכנסת הינה בעלת חשיבות עצומה. 

“החוק הזה קובע דבר נוסף... הוא מתחיל במשפט האומר, שמטרת החינוך הממלכתי היא ליצור ‘אדם אוהב אדם, 
ואוהב ארצו׳. הכוונה היא שהחינוך מכוון במידה שווה... לבני כל הדתות, לבני כל הלאומים, לבני כל  אוהב עמו 

התרבויות ששוכנות בארצנו. 

“עניין זה מאוד משמעותי, וקבלתו לא הייתה קלה וארכה זמן רב. אבל הניסוח המשותף ליהודים וערבים, בפעם 
יהודים- ליחסי  ביותר  הוא חשוב  בתוכן מלא,  אינו מתמלא  הראשונה, של מטרות החינוך הממלכתי, אף שעדיין 

ערבים בישראל“. 

)פרופ׳ אמנון רובינשטיין, “מיעוט ערבי במדינה יהודית - אתגרים ואילוצים“, בתוך: אלי רכס, שרה אוסצקי לזר, עורכים, מעמד המיעוט 

הערבי במדינת הלאום היהודית, 2005, עמ׳ 15(.

מעמדה של השפה הערבית
ידי מדינת  כפי שראינו בפרק “המאפיינים היהודיים של המדינה, הלכה למעשה“, החקיקה המנדטורית, שאומצה על 

ישראל, קבעה שמעמדה של השפה הערבית שווה למעמדה של העברית בהתנהלות האזרחים מול רשויות השלטון, וכי 

חובה על רשויות השלטון לפרסם חקיקה ומודעות ממשלתיות רשמיות בעברית ובערבית. במקומות שיש בהם רוב ערבי, 

גם השלטון המקומי מחויב לפרסם מודעות רשמיות בשפה הערבית. 

עם זאת, בחוק ובפסיקה הישראלית התמונה מורכבת ואינה חד-משמעית.

לא הֵרי כל השפות כהֵרי הערבית 

“השפה מקבלת חשיבות מיוחדת שעה שמדובר בשפתה של קבוצת מיעוט. מכאן הגישה כי למיעוט עומדת הזכות 
לחופש הלשון... לא הֵרי כל אותן שפות )לועזיות שדוברים תושבי ישראל( כהֵרי השפה הערבית...

“הערבית היא שפתו של המיעוט הגדול ביותר בישראל, החי בישראל מימים ימימה. זוהי שפה הקשורה למאפיינים 
תרבותיים, היסטוריים ודתיים של קבוצת המיעוט הערבית בישראל“.

)השופט אהרן ברק, בג“ץ 4112/99, עדאלה נ׳ עיריית תל-אביב-יפו(.
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מעמד השפה הערבית בחקיקה הישראלית

בשונה מהחוק המנדטורי, המחוקק הישראלי אינו עקבי ביחסו לשפה הערבית. יש חוקים המעניקים בלעדיות לשפה 

העברית, ונמנעים מלתת מעמד כלשהו לשפה הערבית; יש חוקים שנותנים מעמד מועדף לשפה העברית, ולצידה מעמד 

ִמשני לשפה הערבית; יש גם חוקים שמעניקים יחס שוויוני לערבית ולעברית.

סדר הדין הפלילי,  בלעדיות לשפה העברית היא חוק  דוגמה לחקיקה המעניקה 

בעברית,  שלא  המשפט  לבית  המוגשת  משפטית  ראיה  או  עדות  כל  כי  הקובע 

חייבת להיות מתורגמת לעברית. בהתאם לכך, גם מסמך או עדות בערבית לא 

יתקבלו בשפת המקור, אלא באישור בית משפט, כמו כל שפה זרה אחרת. 

דוגמה לחקיקה המעניקה לערבית מעמד משני היא חוק התכנון והבנייה, המחייב 

המיועד  באזור  לפחות  אחוז  עשרה  אם  רק  ערבי  בעיתון  בנייה  תוכניות  פרסום 

לבנייה הם דוברי ערבית. לעומת זאת, חובת הפרסום בעיתון עברי אחד לפחות 

אינה תלויה בשיעור דוברי העברית.

בחוק  מצויה  העברית  של  לזה  שווה  מעמד  לערבית  המעניקה  לחקיקה  דוגמה 

שידורי הטלוויזיה מהכנסת, הקובע ששידורי הטלוויזיה מהכנסת, שאינם משודרים 

בשידור חי, ילוו בתרגום מעברית לערבית ובתרגום מערבית לעברית.

מעמד השפה הערבית במרחב הציבורי 

מעמדה של השפה הערבית במרחב הציבורי, בדומה למעמדה בחקיקה, גם הוא אינו עקבי. מצד אחד, מעמדה של השפה 

הערבית כשפה מקבילה לשפה העברית בא לביטוי בפעולות הרשות המבצעת במגוון תחומים, כגון מטבעות, שטרות 

ותעודות זהות, המודפסים בעברית ובערבית. ספר החוקים, קובץ התקנות ומהדורה מקוצרת של ילקוט הפרסומים יוצאים 

גם הם בערבית. בשלטי חוצות ושילוט רחובות מטעם “נתיבי ישראל“ )לשעבר מע“צ( והרשויות המקומיות מעמדה של 

השפה הערבית הושווה כמעט לחלוטין למעמד העברית. בסימול הרשמי של מדינת ישראל על גבי לוחיות הרישוי של 

המכוניות יש שילוב של השפה הערבית, כך שיש לה משמעות סמלית כשפת המדינה בצד העברית. 

ניהול משפטים  דיונים משפטיים בעברית בלבד. עתירה לבג“ץ, שדרשה לאפשר  מצד שני, בבתי המשפט מתנהלים 

בשפה הערבית - לא התקבלה. חלק ממשרדי הממשלה נמנעים מלהעניק שירותים בשפה הערבית, ופניות בערבית 

למשרדים אלה נתקלות לעיתים בדרישה לתרגום לעברית.

Á .שילוט במשרדי ממשלה
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סיכום  

למדנו בפרק על החברה הערבית, החברה הדרוזית והחברה הצ׳רקסית, ובחנו 

את מעמד המיעוטים בהיבט הדתי, התרבותי והלשוני. 

כבֶיֶתר מדינות הלאום האתניות-תרבותיות הדמוקרטיות, הרוב הלאומי היהודי 

המיעוטים  כאשר  המדינה,  סמלי  ועל  הציבוריים  החיים  עיצוב  על  משפיע 

גם  מכירה  ישראל  מדינת  והאזרח.  האדם  מזכויות  נהנים  והאתניים  הלאומיים 

בזכויות קבוצתיות של המיעוטים, בעיקר בתחום החינוך והדת. 

יידונו  אשר  דעות,  לחילוקי  קבוע  מוקד  מהווים  בישראל  והמיעוט  הרוב  יחסי 

בהרחבה בפרק “אתגר החיים המשותפים בחברה הישראלית״.*

תרגול  

החברה  של  מאפיינים  ושני  המוסלמית  החברה  של  מאפיינים  שני  הציגו    .1

הדרוזית.

מה ניתן ללמוד מהנתונים על התופעות המנוגדות של חילון ושל התחזקות    .2

דתית אצל המוסלמים, הנוצרים והדרוזים.

אחוזי  על  הנתונים  לבין  זה  בפרק  הדתיות  אחוזי  בנושא  הנתונים  בין  השוו    .3

הדתיות של הקבוצות בחברה היהודית בפרק ח׳. מה מסקנותיכם מההשוואה?

אלו נושאים בפרק עוררו אצלכם קושי מבחינה רגשית ומדוע?     .4

הציעו דרכים להתמודדות עם הקשיים שהעליתם.  

*החברה הישראלית מרובת 
שסעים 

השסע הלאומי - בין אזרחי 	 
המדינה הערבים לאזרחיה 

היהודים; 
השסע הדתי - בין דתיים 	 

לחילוניים; 
השסע המעמדי - בין עשירים 	 

לעניים; 
השסע האידיאולוגי-פוליטי - 	 

בין שמאל לימין או בין “יונים“ 
ל“ניצים“, בנושא הסכסוך 
הישראלי-ערבי והסכסוך 

הישראלי-פלסטיני, ובמיוחד 
על עתידם של שטחי יהודה 

ושומרון ורמת הגולן; 
השסע העדתי - בין “אשכנזים“ 	 

)יוצאי אירופה ואמריקה( 
ל“מזרחים“ )יוצאי אסיה 

ואפריקה(.


