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 יסוד: מדינת כל אזרחיה-קהצעת חו

יסוד את עקרון האזרחות השווה לכל -יסוד זה היא לעגן בחוק-מטרת חוק .1 מטרה

ת היהודי ,הלאום שתי קבוצותאזרח, תוך הכרה בקיומם ובזכויותיהם של 

  החיות בגבולות המדינה, המוכרים על פי הדין הבינלאומי. ,והערבית

 .דמוקרטילכל אזרחיה, שהמשטר בה הוא משטר מדינה  היאהמדינה  .2 עקרונות יסוד 

היותו שווה בין במדינה מושתת על ערכי כבוד האדם, חירותו והמשטר  (א) .3 משטר

 שווים.

ושתת על הפרדה בין דת למדינה, תוך הבטחת חופש מהמשטר במדינה  (ב)  

 לבני כל הדתות. פולחן

של את הזהות האינדיבידואלית והקולקטיבית  המדינה מכבדת (ג)  

דת, מגדר, לשון, צבע, פליה מטעמי לאום, גזע, העל בסיס שווה, ללא אזרחיה 

 השקפה פוליטית, מוצא עדתי או מעמד חברתי.

פליה ההעדפה מתקנת ליחידים, המשתייכים לקבוצה שסבלה מ (ד)  

 פליה.ההיסטורית, לא תחשב ל

סמלי המדינה 

 וההמנון

 יסוד זה.-סמלי המדינה וההמנון ייקבעו בחוק, לפי עקרונות חוק .4

פליה, ותנאי הושתתת על עקרון השוויון ואיסור ההאזרחות במדינה מ .5                             אזרחות

יסוד זה, ובכלל זה ייקבע כי היא -בהתאם לעקרונות חוקייקבעו רכישתה 

 תוענק למי שנתקיימו אצלו אחד מאלה:

 ;אזרח המדינה חד מהוריו הואא (1)  

 ;בהתאם לבקשתוהמדינה,  זוג של אזרח בן (2)  

 ;אדם שנולד במדינה (3)  
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על הדין על פי זכות הנשענת  הגעתו או שהותו במדינה היאאדם ש (4)  

 ;ארגון האומות המאוחדותהבינלאומי והחלטות 

 השפה הערבית והשפה העברית הן השפות הרשמיות של המדינה. .6 שפות רשמיות

אוטונומיה תרבותית לכל קבוצת מיעוט לאומית או  הבטיחמהמדינה  )א( .7 זכויות תרבותיות 

תרבותית, לרבות קיום, כינון וניהול מוסדות ייצוגיים, חינוכיים, תרבותיים 

 יסוד זה.-ודתיים באופן עצמאי ובהתאם לעקרונות חוק

לכל אזרח לקיים, להשתמש ולטפח את תרבותו,  תאפשרמהמדינה  )ב(  

 יסוד זה.-מורשתו, שפתו וזהותו, בהתאם לחוק

לכל אזרח לקיים קשרים תרבותיים עם בני עמו או  תאפשרמהמדינה  )ג(  

 בני האומה לה הוא משתייך, לרבות מחוץ לגבולות המדינה.

המדינה מאפשרת למיעוט לאומי, החי בגבולותיה המוכרים על פי הדין  )ד(  

הוא  הםהבינלאומי, לקיים קשרים תרבותיים עם העם או האומה אלי

 משתייך, לרבות מחוץ לגבולות המדינה. 

המדינה מאפשרת לכל אזרח לקיים קשרים משפחתיים וחברתיים עם  )א( .8 זכויות חברתיות

 הוא משתייך, לרבות מחוץ לגבולות המדינה. םבני עמו או בני האומה לה

לחלוקת משאבים לפי עקרונות צדק חלוקתי והעדפה  דואגתהמדינה  )ב(  

 מתקנת.

 קיום בכבוד לכל אדם שחי בשטחה.מבטיחה המדינה  )ג(  

יסוד שנתקבל ברוב של חברי -יסוד זה, אלא בחוק-אין לשנות חוק )א( .9 נוקשות

 כנסת.ה

יסוד זה יפקע -תוקפו של חוק הפוגע בזכויות או בעקרונות של חוק  )ב(  

 בתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה.

ר ב ס ה י  ר ב  ד

פליה מהותית וממסדית המתבטאת, בין היתר, בהגדרת המדינה, בהקצאת התקציבים, הכיום ישנה 

קים בזכויות קנין וקרקע, בחינוך, בתשתיות, בתעסוקה, ביחס ללשון ולזהות ובחוקי האזרחות המעני

המוצע מושתת על אזרחות שווה וזכויות אזרחיות שוות,  היסוד חוקעליונות לקבוצה לאומית אחת. 

 ומם של סוגים ורמות שונות של אזרחות על בסיס כלשהו.ואוסר על קי

היא לעגן את עקרונות השוויון והדמוקרטיה ואת האזרחות השווה היסוד המוצע  מטרתו של חוק

החוק מבטיח שהמדינה לא  י.בוצתלכלל האזרחים במדינה ללא הפליה או הבחנה כלשהי על בסיס שיוך ק

 תהיה רכושה של קבוצת אזרחים מסוימת, אלא מדינה לכל האזרחים בשוויון מלא.

המוצע מתבסס על הערכים של מדינות דמוקרטיות המבטיחים את השוויון והחירות  היסוד חוק

 של הקבוצות הלאומיות והתרבותיות בוצתיותבזכויות הק והכרההאישית לכלל האזרחים והתושבים 

ליישם את האמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם ובכלל זה זכויות  הוא נועדשבתוך המדינה. כמו כן, 
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 . בוצתיותפוליטיות, חברתיות, כלכליות, תרבותיות וזכויות ק

חיים שני לאומים שזכאים ליחס שווה  "קו הירוק"זו היא שבשטחי ה ת חוקנקודת המוצא של הצע

וזאת ללא פגיעה בשוויונם של שאר האזרחים או  ,ן במישור הקיבוציהן במישור זכויות הפרט וה

 התושבים. 

מבטיח הפרדה בין דת ומדינה, בניגוד למצב המצוי כיום. הפרדה זו מהווה בסיס  המוצע חוק היסוד

להגן על זכותם של כלל האזרחים למימוש הגדרתם העצמית, חירויותיהם  אדמוקרטי, שמטרתו הי

למנוע כפייה דתית ולהבטיח שהמדינה תהיה ניטרלית ביחסה  נועדהוא   .תבוצתיוהאישיות והק

 לקבוצות דתיות, ולא תהיה קשורה לקבוצה אחת על חשבון אחרת או אחרות. 

מגן על זכויותיהם השוות של כל האזרחים בהתבסס על עקרונות כבוד האדם,  חוק היסוד המוצע

 י.החירות, השוויון והצדק, ובכפוף לדין הבינלאומ

 

 

 



 

 2מש/

 

צילום חוות דעת 

 יועמ"ש הכנסת
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ועץ המשפטי לכנסת  הי

 
 01903618סימוכין:

 תשע"חה סיוןב' כ ירושלים,
 2018יוני ב 3

 
 

 לכבוד
 נשיאות הכנסת

 
 
 

 שלום רב,
 
 

 על שולחן הכנסתהנחה  -יסוד: מדינת כל אזרחיה -ת חוקהצעהנדון: 
 

 
ן, שנוסחה מצורף היסוד שבנדו תובא לדיון הצעת חוק מחרשתתקיים בישיבת נשיאות הכנסת 

מתעוררת לגביה עה אזברגה, אשר ג'מאל זחאלקה, חנין זועבי וג'מ חברי הכנסתשהציעו  בזה,

#נשיאות הכנסת לא תאשר הצעת חוק לתקנון הכנסת הקובע כי (ה) 75סעיף  ו שלתחולת שאלת
שלדעתה שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי או שהיא גזענית 

 ". במהותה
 

 :ביחס לסוגיה זולהלן פירוט עמדתי 

 
 כללי -סמכות נשיאות הכנסת 

 
ה על שולחן הכנסת של הצעת חוק שלדעתה לא לאשר הנחנשיאות הכנסת מוסמכת כאמור,  .1

"שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי" או שהיא "גזענית 

נשיאות הכנסת נהגה להעניק פרשנות  ,במהותה". מאז נקבעה הוראה זו בתקנון הכנסת

שלא לפגוע כדי מצמצמת לשתי העילות המאפשרות פסילת הנחת הצעות חוק, וזאת 

חופש  ולהגן עללדיון בפני הכנסת  י הכנסת להביא את הצעותיהםהבסיסית של חבר םבזכות

 למימושו.המרכזיים הביטוי הפוליטי של חברי הכנסת שהצעות החוק הן אחד הכלים 

 
פסילת הנחת הצעת חוק פרטית היא איפוא מעשה יוצא דופן, אשר עשוי להיות מוצדק רק  .2

בהתקיים נסיבות חריגות ביותר שבהן יש בעצם הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת כדי 

 (ה) לתקנון. 75בסעיף  המוגניםלחתור באופן מובהק תחת שני ערכי הליבה 

 

מכות לפסול הנחתן של הצעות חוק, פסלה ואכן, במהלך השנים, מאז ניתנה לנשיאות ס

של  ןפסלה נשיאות הכנסת את הנחת 18-נשיאות הכנסת הצעות ספורות בלבד. בכנסת ה

וזאת לראשונה מהטעם של "שלילת קיומה של , שהגיש חה"כ אחמד טיבי ת חוקוהצעשלוש 

ת הכחש -יסודות התקציב (תיקון (הצעת חוק  מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי"
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; הצעת חוק אלקודס בירת פלסטין והאומה האסלמית; הצעת חוק חינוך ממלכתי הנכבה)

עתירה לבג"ץ  2011יצוין כי חה"כ טיבי הגיש בשנת  תוכן והגדרות בספרי הלימוד)). -(תיקון 

כנגד ההחלטה לפסול את הצעת החוק הראשונה, ואולם, לאחר שבית המשפט הרחיב את 

ובית המשפט החליט שאין עוד מקום  18-התפזרה הכנסת ה תנאי,-על-ההרכב והוציא צו

 להכרעה עקרונית בעניין. 

 
 הצעת חוק.  אףלא פסלה הנשיאות  20-ובכנסת ה 19-בכנסת ה

 

 מן הכלל אל הפרט 

 

יה של ישורה של סעיפים שנועדו לשנות את אופכוללת  : מדינת כל אזרחיהיסוד-הצעת חוק .3

מדינה שבה יש מעמד שווה מבחינה לל העם היהודי הלאום שממדינת מדינת ישראל 

 לאומית ללאום היהודי וללאום הערבי.

 
יסוד את עקרון -יסוד זה היא לעגן בחוק-נאמר כי "מטרת חוקלהצעה  1כך בסעיף 

תוך הכרה בקיומם ובזכויותיהם של שתי קבוצות הלאום, האזרחות השווה לכל אזרח, 

 דינה, המוכרים על פי הדין הבינלאומי"., החיות בגבולות המהיהודית והערבית

  

נקודת המוצא של הצעת חוק זו היא שבשטחי ה'קו הירוק' " נאמר כי דברי ההסברבנוסף, ב

, והן במישור הקיבוציהן במישור זכויות הפרט  שני לאומים שזכאים ליחס שווהחיים 

 ."וזאת ללא פגיעה בשוויונם של שאר האזרחים או התושבים

 

, זכויות הפרטבמישור לכל אזרחיה רוע ממחויבותה של מדינת ישראל לשוויון מבלי לג .4

, ישראל "כמדינתו של העם היהודי" תקנון נועד להגן על מעמדה של(ה) ל75סעיף י כנראה 

. בהתאם לכך, הצעת חוק אשר מוקנית בה עדיפות "במישור הקיבוצי" ללאום היהודי

תיחשב לאומי ללאום היהודי -במישור הקיבוציהמבקשת לשנות את המעמד העדיף המוקנה 

 השוללת "את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי".כזאת כ

 
העליון בית המשפט למסקנה דומה. לאורך השנים, מובילה הצעת החוק  פרטיבחינה של גם 

"מאפיינים ה'גרעיניים' המעצבים את הגדרת המינימום של היות מהם ה בפסיקתו פירט

"מאפיינים אלה הם בעלי כי הבהיר לעניין זה בית המשפט  .ינת ישראל מדינה יהודית"מד

, זכותו של כל יהודי לעלות למדינת ישראל. במרכזם עומדת ..היבט ציוני ומורשתי גם יחד

ועיקר חגיה וסמליה של המדינה,  עברית היא שפתה המרכזיתשהיהודים יהוו בה רוב; 

מרכזי  ; מורשת ישראל היא מרכיבל העם היהודימשקפים את תקומתו הלאומית ש

 .)נ' ח"כ טיבי 16-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 11280/02(א"ב  במורשתה הדתית והתרבותית"

  

מן המרכיבים ה"גרעיניים"  כל אחדוהנה, הצעת חוק היסוד דנן מבקשת לכאורה לשנות  .5

  :האמורים

 



3 
 

זכותו של כל יהודי לעלות  - קרון השבותלבטל את עלהצעה מוצע  5כך למשל, בסעיף 

אזרחות במדינה תתבסס על הזיקה המשפחתית של ולקבוע במקומו כי קבלת  -לישראל 

אדם לאזרח המדינה, על כך שהאדם נולד במדינה, ועל זכויות מכוח הדין הבינלאומי 

 והחלטות האו"ם. 

 
-לפי עקרונות חוקבחוק, להצעה מוצע כי סמלי המדינה וההמנון "ייקבעו  4כך גם בסעיף 

נראה כי גם בכך יש כדי לשלול את העיקרון לפיו "עיקר סמליה" של המדינה  ."יסוד זה

 ישקפו את תקומתו הלאומית של העם היהודי. 

 
להצעה מוצע לקבוע כי "השפה הערבית והשפה העברית הן השפות  6בדומה, בסעיף 

הקדמת השפה הערבית לשפה הרשמיות של המדינה". גם בהקשר זה הדעת נותנת כי 

העברית, ושינוי המצב הנוהג שלפיו, כדברי בית המשפט, "עברית היא שפתה המרכזית של 

 ה של המדינה כמדינתו של העם היהודי.יהמדינה", נועדו לשנות היבט מרכזי נוסף באופי

 

 קשה שלא לראות בהצעה ככזאת, הפרטני והן במישורהעקרוני  הן במישורהנה כי כן,  .6

את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, ועל כן, בהתאם המבקשת לשלול 

 על שולחן הכנסת.מוסמכת נשיאות הכנסת למנוע את הנחתה (ה) לתקנון, 75לסעיף 

 

בדבר לשנות את הגישה הנוהגת בנשיאות הכנסת שנים רבות כדי באמור לעיל כי אין יודגש 

הנחת הצעות חוק על למנוע הנשיאות לנהוג בבואה הזהירות והריסון הרב שבו נדרשת 

הונחה בהקשר זה יוער כי רק לאחרונה . , גישה אשר אני שותף לה באופן מלאשולחן הכנסת

תרבותית ושוויונית של חה"כ -יסוד: מדינה דמוקרטית רב-הצעת חוקעל שולחן הכנסת 

יה ימאתגרים את אופשאמנם ) אשר כללה מרכיבים שונים 5353/20יוסף ג'בארין ואח' (פ/

לא חוצים את "רף  בשונה מההצעה שבפנינו אך, של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי

המינימום" עליו עמד בית המשפט בפסיקתו בכל הנוגע למרכיבי אופייה של המדינה 

 . כמדינתו של העם היהודי

 
 
 

 בברכה,
 
 

 איל ינון
 
 
 
 
 

 העתק:
 'מאל זחאלקה, חנין זועבי, ג'מעה אזברגהחברי הכנסת ג -יוזמי הצעת החוק 

 הורוביץ, מזכירת הכנסת-גב' ירדנה מלר
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 צילום העתירה
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צילום תשובת יועמש 

 הכנסת
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 מטעם הכנסת מקדמית תגובה

את הכנסת להגיש  , ולבקשת הארכה, מתכבדת11.6.2018בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 מקדמית לעתירה כדלקמן:ה התגובת

הצעת החוק הנחתה של שלא לאשר את  4.6.2018עניינה של העתירה בהחלטת נשיאות הכנסת מיום  .1

), וזאת מהטעם כי הצעת החוקיסוד: מדינת כל אזרחיה (להלן: -הצעת חוק –הפרטית מטעם העותרים 

. החלטת נשיאות הכנסת תו של העם היהודי"כמדינ"המדינה הצעת החוק שוללת את קיומה של 

נשיאות הכנסת לא תאשר הצעת חוק שלדעתה שוללת את קיומה "כי  הקובע(ה) 75התקבלה לפי סעיף 

 של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי או שהיא גזענית במהותה". 

במישור החוקתי ובמישור  –העתירה מבקשת לתקוף את החלטת נשיאות הכנסת בשני מישורים 

ע לאי הנחת הצעת חוק השוללת (ה) לתקנון הכנסת, בכל הנוג75יישומי. במישור החוקתי נטען כי סעיף ה

פוגע בחופש הביטוי  משום שהואוזאת  –, אינו חוקתי ובטל מדינתו של העם היהודיאת היות המדינה 

יישומי נטען כי החלטת בחני פסקת ההגבלה. במישור השוויון באופן שאינו עומד במובזכות להפוליטי 

(ה) 75לוקה בחוסר סבירות משאינה הולמת את תכלית סעיף בעניינם של העותרים נשיאות הכנסת 

 לתקנון, ועל כן בכל מקרה יש לבטלה. 

 : מהטעמים שיפורטו בתמצית להלן דין העתירה, על שני ראשיה, להידחותהיא שעמדת הכנסת  .2

-שנים קודם לחקיקת חוק 7, 1985חקק בשנת (ה) לתקנון הכנסת נ75סת כי סעיף , תטען הכנראשית

 10חוסה תחת ההגנה של סעיף שמירת הדינים המעוגן בסעיף ועל כן הוא יסוד: כבוד האדם וחירותו, 

 להידחות על הסף.  –(ה) לתקנון הכנסת 75ביטול סעיף  –לחוק היסוד. משכך, דין הסעד החוקתי 
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(ה) לתקנון מעלה כי אין מקום להתערבות 75סעיף של  ו, הכנסת תוסיף ותטען כי גם בחינה לגופשנית

פעילותו (ה) לתקנון משום הגבלה מסוימת על 75שיפוטית בעניינו. הגם שאין חולק כי יש בסעיף 

חוקתיים הקיימים, ובראשם -בהינתן "כללי המשחק" המשטריים, הפרלמנטרית של חבר הכנסת

ת את ההיבחרות לכנסת של מי שמבקש מונעה ,יסוד: הכנסת-א(א) לחוק7ההגבלה הקיימת בסעיף 

לשלול את קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, אין המדובר בהגבלה משמעותית, ובוודאי 

באשר לטענות לפגיעה בזכות לשוויון, תטען שאין המדובר בפגיעה בליבה של חופש הביטוי הפוליטי. 

על כל פנים, כפי שנפרט להלן, לשוויון החוקתי. (ה) לתקנון הכנסת אינו פוגע בזכות 75המשיבה כי סעיף 

 צולח את מבחני פסקת ההגבלה.גם תקנון הכנסת 

(ה) לתקנון 75המוענקת לה מכוח סעיף הכנסת מימשה את הסמכות שיאות נהכנסת תטען כי , שלישית

הרכיבים הגרעיניים המאפיינים את המדינה , משהצעת החוק מושא העתירה שוללת את כדין הכנסת

נוכח מתחם ההתערבות לאור האמור, וכמדינה יהודית, בהתאם לפסיקתו של בית המשפט הנכבד. 

הצדקה יש לדחות גם את הטענות שבמישור היישומי, בהעדר המצומצם הנהוג במקרים אלה, 

 להתערבותו של בית המשפט הנכבד בהחלטת נשיאות הכנסת.

 לעניין. שד בתמצית על עיקרי התשתית העובדתית והנורמטיבית תחילה נעמו .3

 

 ונורמטיבי רקע עובדתי 

או  ידי חבר הכנסת ה"בודד"-על לתקנון הכנסת מסדיר את הליך הגשת הצעות חוק פרטיות 75סעיף  .4

סעיף קטן (ה), העומד במוקד העתירה, קובע כי , אישורן והנחתן על שולחן הכנסת. מספר חברי כנסת

 קואליציה ואופוזיציה ,יעות שונותנציגי סגוף הכולל את יו"ר הכנסת ותשעת סגניו,  –נשיאות הכנסת 

 :תאשר כל הצעת חוק פרטית קודם להנחתה על שולחן הכנסת, וזו לשונו  – , כאחד

הכנסת;  נשיאות"הצעת חוק פרטית תובא לאישור 

 או שהיא גזענית במהותה".  

 אלא אם כן נאמר אחרת] –[ההדגשות במסמך אינן במקור 

) כי "הסתייגות לא תשלול את קיומה 2(ד)(86סעיף בקובע גם (ה), תקנון הכנסת 75יצוין, כי ברוח סעיף 

ת במהותה והיא לא תכיל כינוי או ביטוי פוגע של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, לא תהיה גזעני

 או גזעני, או פגיעה בכבוד הכנסת; התעורר ספק, תכריע בעניין נשיאות הכנסת".

אלא שבמסגרת עבודת ועדת הכנסת  ,(ג)134בסעיף  ההייתה קבועלתקנון (ה) 75הוראת סעיף במקורה 

פורסם  22.8.2011לעדכון וניסוח מחדש של תקנון הכנסת שונו סדרי הסעיפים ומספריהם, וכך ביום 

 ., ללא כל שינוי בתוכנו(ה) לתקנון75הסעיף מחדש כסעיף 

 . 1/משמצורף ומסומן  22.8.2011העתק התיקון לתקנון הכנסת כפי שפורסם בילקוט הפרסומים ביום 
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 (ג) לתקנון הכנסת134הוספת סעיף הרקע ל

שהיו גזעניות ופוגעניות להניח על שולחן הכנסת מספר הצעות חוק כהנא מאיר חה"כ ביקש  1984בשנת  .5

 תהנחאשר הכנסת שלא לנשיאות התעורר דיון בכנסת בשאלה האם בסמכות  האמור,. על רקע במהותן

הצעות חוק אלה על שולחן הכנסת, ואם התשובה לכך שלילית, האם יש מקום לתקן את תקנון הכנסת 

 כאמור.  התוולהסמיך א

בתקנון הוצע לכלול הוראה של חה"כ כהנא, האמורות הצעותיו תוכן ובפרט על רקע בשלב הראשון, 

כמו כן, הוצע גם שתסמיך את נשיאות הכנסת שלא לאשר הנחה של הצעת חוק שהיא גזענית במהותה. 

  להשמיע במליאה דברים בעלי אופי גזעני. חבר כנסתאת הסמכות למנוע מלאפשר 

ביקש להשיג על ההצעה חה"כ יצחק זיגר . 20.11.1984ביום עדת הכנסת התקיים והדיון הראשון בו .6

טען כי יש להגדיר ברורות והכנסת שלא להניח הצעות חוק על בסיס תוכנן הגזעני,  להסמיך את נשיאות

את מושג הגזענות והביע את חששו כי שלילת זכותו של חבר כנסת להגיש הצעת חוק או להשמיע דבריו 

באופן שעשוי להתפרש כגזעני תפגע בחירות הדיבור וכן תוביל דווקא לתוצאה הפוכה של היעדר במליאה 

. כן טען חה"כ זיגר כי יש לסמוך על הגיונם "למען יראו וייראו" –ד רשמי הכרחי של אמירות גזעניות תיעו

הבריא של חברי הכנסת ואזרחי המדינה שלא יתמכו בתכנים גזעניים (פרוטוקול הדיון בוועדה מיום 

 ). 17-15, עמ' 20.11.1984

 :)17(שם, עמ'  , באמרוחה"כ אלעזר גרנות התייחס לדברים אלו בפנותו לחה"כ זיגר

 אבסורדום עד דברים מביאים כאשר, זיגר"... אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת  
 שהיא לכנסת רשימה פסילת נגד תהיה האם, אותך אשאל אני אם. קורה מה

 הגיונם על סומך שאתה אומר שאתה או? תאמר מה, ישראל מדינת חיסול בעד
 למדנו[...]  הגבול את שמים איפה השאלה אבל, גבול יש, מבחין אני. אנשים של

 כלים לתת וצריכים עצמה על להגן צריכה דמוקרטיה. ההיסטוריה מן משהו
 ."דמוקרטיים לא כלים לא אבל, בידיה

כן הוסיף חה"כ גרנות כי לשיטתו, אסור למחוק את אזכורה של הצעת חוק שנפסלה מן הפרוטוקולים, 

שכן מן הבחינה החינוכית חשוב שייוודע שהצעת חוק שכזו הוגשה ונשללה זכותה להיות מונחת על 

 ). 18-17שולחן הכנסת בשל תכניה (שם, עמ' 

 .2/משמצורף ומסומן , 20.11.1984העתק פרוטוקול הדיון בוועדת הכנסת מיום 

, כשבתחילתו נשמעה עמדת היועץ המשפטי סוגיהב ת הכנסתנמשך הדיון בוועד 25.12.1984ביום  .7

היועץ המשפטי לממשלה סבר כי לנשיאות הכנסת יש סמכות טבועה, יצחק זמיר. פרופ' לממשלה דאז, 

 ,הנחתן על שולחן הכנסתלאשר או לפסול הצעות חוק פרטיות טרם  ,גם ללא הסמכה מפורשת בתקנון

באופן בתקנון הצעת התיקון מיותרת, והביע חששו שעיגון הסמכות ש. לפיכך, סבר בשל היותן גזעניות

מפורש יוביל לשימוש נרחב בסמכות באופן שיפגע בתחומי פעילותו הפרלמנטרית של חבר הכנסת 

בשל החשש באי התנגד לעמדה זו ). חה"כ דוד לי16-14, עמ' 25.12.1984(פרוטוקול הדיון בוועדה מיום 

ללא הוראה ברורה ומצומצמת עלולה ולל תוכנה על דרך פרשנות גשמתן סמכות לפסול הצעת חוק ב

 ). 19." (שם, עמ' "לפתוח פתח שיפסלו הצעת חוק על דעות
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יש לתחום את מונח הגזענות בגדרי הגדרה ברורה, מחשש שהשימוש בסמכות הפסילה טען שחה"כ גרנות 

 באופן נרחב מדי שעשוי אף לפגום במרקם היהודי של המדינה, ובלשונו:ייעשה 

"הגדרת המושג גזענות חשובה, כי אנחנו חיים במדינה מסודרת. כאשר אני מטיף 
למניעת אפליה, או יוצא כנגד אפליה, אני מכיר בכך שיש חוק אחד במדינת 

..] אמרתי הוא חוק השבות. [. –אוהב אותו אבל הוא חוק מפלה  יישראל שאנ
שאני בעד חוק השבות, אבל אינני מרמה את עצמי. אני אומר שבחוק זה יש 
מידה מסויימת של אפליה כלפי לא יהודים באשר מדינת ישראל היא מדינת 

 ). 21היהודים" (שם, עמ' 

 את חששו כי השימוש במונח גזענות ייעשה באופן "בלתי הגיוני", בדבריו: גםחה"כ זיגר הביע 

הכנסת גרנות הביא כאן לדוגמה את חוק השבות. אני עשיתי יותר -"טוב שחבר
מזאת, לקחתי את מגילת העצמאות שאומרת שמדינת ישראל בראש וראשונה 

דין שאיש לא -היא מדינה יהודית והדברים שולבו בפסיקה. נאמר במספר פסקי
יחלוק על כך שהאופי של מדינת ישראל הוא אופי יהודי. הפכתי זאת למעין 

אפשר -ת חוק יסוד שבה אמרתי שאת האופי היהודי של מדינת ישראל איהצע
לשנות. אם אדם לא יכול להבחין בין טירוף לבין דבר נכון הרי הוא יגיד שזוהי 

אחרי שתתקנו את הסעיפים האלה בתקנון  –הצעת חוק גזענית. [...] יבואו מחר 
ויגידו על חוק יסוד מדינת ישראל המבוסס על מגילת העצמאות שהוא חוק  –

 ). 23גזעני." (שם, עמ' 

 .3מש/מצורף ומסומן  25.12.1984העתק פרוטוקול הדיון בוועדת הכנסת מיום 

החליטה נשיאות הכנסת שלא להניח את הצעות החוק של , דיוני הוועדה בהצעה לתיקון התקנון בין לבין .8

כי הצעת חוק פרטית תובא  הלתקנון דאז שקבע 134לשון סעיף פרשנות וזאת בהתבסס על  חה"כ כהנא,

 שלא לאשר הצעות חוק פוגעניותפרשנותה לכך שיש בידה סמכות טבועה ולאישור נשיאות הכנסת 

, פ"ד כהנא נ' יו"ר הכנסת 742/84בג"ץ לבית המשפט הנכבד (. חה"כ כהנא עתר כנגד החלטה זו בתוכנן

וטען כי החלטת נשיאות הכנסת אינה חוקית בהעדר , ))כהנא הראשון עניין) (להלן: 1985( 85) 4לט(

בהתאם בית המשפט הנכבד קיבל טענה זו וקבע, כי  .לעניין בתקנון הכנסתמפורשת הסמכה חוקית 

נסת על אין נשיאות הכנסת רשאית להימנע מהנחת הצעות חוק על שולחן הכלהוראות תקנון הכנסת, 

לפסק הדין). עם זאת, בית המשפט הנכבד הבהיר, בפס'  13(פס'  טעמים מהותיים הנוגעים לתוכנהיסוד 

כי אין בכך כדי להביע עמדה באשר לאפשרות לתקן את ההסדר ולהסמיך את הנשיאות  ,לפסק דינו 15

 : באופן מפורש לפסול הצעות חוק בשל תוכנן

הסדר זה ובכך להצר או להרחיב את  תהכנסת רשאית לשנו"למותר לציין, כי 
הכנסת היחיד להניע את גלגלי החקיקה של הכנסת. בעניין אחרון  חברכוחו של 

 זה אין אנו מביעים כל עמדה."

התכנסה ועדת הכנסת לדיון מחודש , כהנא הראשוןבעניין , לאחר פרסום פסק הדין 12.11.1985ביום  .9

, חה"כ שלמה הלל, ביקש בפתח הדיון מחברי הוועדה דאז הכנסת יו"ר. בהצעה לתקן את תקנון הכנסת

שהוגש לוועדה, באמרו כי לאחר התייעצויות הוחלט על נוסחת לתיקון התקנון  המעודכןלתמוך בנוסח 

קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם שלילת איזון הכוללת גם את רכיב הגזענות וגם את רכיב 

שמסמך רשמי של הכנסת יכלול תכנים בעלי משמעות כזו  היהודי, מתוך תפיסה לפיה לא ייתכן

 ):7, עמ' 12.11.1985מיום  ת הכנסת(פרוטוקול הדיון בוועד

עשה קבענו כקריטריונים שמי שתומך בהם מ"אלה הם שני הדברים שאנחנו ל
ממילא לא יוכל להציג את מועמדותו לכנסת. רק הגיוני שבאותם שני דברים 

על ומעבר לכל ויכוח, גם אם הוא קשה, הוא ויכוח ספציפיים, שהם בעינינו מ
פרלמנטרי לגיטימי, נראה לנו שהכנסת בכך שהיא קובעת את שני הדברים האלה 
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שבכלל אינם נסבלים על ידינו, אם אנחנו מונעים הנחתם על שולחן הכנסת, 
 ".בעבודה שלנו תקלותבכך נמנע פגיעה בכנסת עצמה וגם נמנע 

כי לדעתו אין צורך בהוספת הרכיב של שלילת קיומה של המדינה כמדינתו בדיון חה"כ יוסי שריד ציין 

של העם היהודי, שכן כל נסיבות הולדתה של הצעת התיקון כרוכות באופייה הגזעני של הצעת החוק של 

חה"כ כהנא, וכי "מעולם לא הוגשה הצעת חוק לכנסת ששללה את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו 

סיון שלכם למהול י. [...] חוק כזה לא היה, אין בדעת אף מפלגה להגיש חוק כזה, זה נשל העם היהודי

; וראו גם עמדות דומות 9אושים" (שם, עמ' יאת המאבק נגד הגזענות כאילו גם בצד השני עושים ב

 ). 15חה"כ מרדכי וירשובסקי, עמ' , ו12עמ'  ,חה"כ חייקה גרוסמןשהביעו 

יין כי לשיטתו "אין להפריד בין הדבקים" וישנה חשיבות בשמירה על שני מנגד, חה"כ אבנר חי שאקי צ

יסוד: הכנסת, משום שגזענות איננה הבעיה היחידה עמה מתמודדת -הרכיבים, כפי שהם מופיעים בחוק

 :)14(שם, עמ'  ישראל, ולדבריו תמדינ

"יש רשימה שלמה שלפני זמן מה קיבלה החלטה הנוגדת את רוח המלים הללו,  
יא בעד שמדינת ישראל איננה רק מדינתו של העם היהודי. יש דעות כאלה שה

בציבור, יש דעות כאלה בכנסת. חשוב מאוד שהאנשים האלה יידעו שהם לא 
 ."יוכלו להגיש הצעת חוק כזאת

כן ציין חה"כ שאקי כי לדעתו היה מן הראוי שסמכות זו של יו"ר הכנסת תיקבע בחוק ולא רק בתקנון 

 ). 14(שם, עמ' 

הדבר לעמדתו . חה"כ תופיק טובי הביע את צערו על הוספת הרכיב של שלילת אופייה היהודי של המדינה

 . )20(שם, עמ'  הוא נושא הגזענות –ועד להסיח את הדעת מהנושא המרכזי שעמד על סדר היום נ

, או שוללת קיומה של הגזענות במהות –ביחס לאמור ציין חה"כ אהרן נחמיאס כי "שני הדברים האלה 

-כבר הוחלט עליהם במליאת הכנסת. כבר הוחלט עליהם בחוק –מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי 

מחדשים פה שום חידוש שיכול לפגוע במוסד  יסוד: הכנסת בעבור רשימה המציגה את עצמה. אנחנו לא

 ). 22כלשהו או ביסוד כלשהו." (שם, עמ' 

 חה"כ אמנון לין, הביע גם כן את עמדתו ביחס לרכיב שלילת אופייה היהודי של המדינה, לפיה:

פעם נצטרך לעמוד -"אני חושב שאיש לא העלה על דעתו בזמן ייסוד המדינה שאי
העלאת נושאים או הצעות חוק שיערערו על  בפני הצורך לשקול אפשרות של

קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי [...] העובדה שכרגע עוד לא 
עומדת לנגד עינינו הצעת חוק שמישהו מערער על קיומה של ישראל כמדינתו 

איננה פותרת אותנו מהחובה לתקן בהזדמנות זו גם את  –של העם היהודי 
לראות לנגד עינינו, שיקום מישהו ויערער על עצם החוק המאפשר לצפות ו

 ).21-20קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי." (שם, עמ' 

הועברה והיא  יו"ר הכנסת בפני ועדת הכנסת,של נוסח ההצעה בתום הדיון אישרו חברי הוועדה את  .10

עדת הכנסת לא המליצה על שינוי ויצוין, כי  .)27למליאת הכנסת לשם הצבעה על הצעת התיקון (שם, עמ' 

 פוגעני במליאה, כפי שעלה בתחילת דיוני הוועדה.  התקנון לעניין מתן הסמכות למנוע מחבר כנסת דיבור 

 ידי ועדת הכנסת.-תיקון התקנון בנוסח שהובא עלאישרה מליאת הכנסת את הצעת  13.11.1985ביום 

 .4מש/מצורף ומסומן  12.11.1985העתק פרוטוקול הדיון בוועדת הכנסת מיום 
 .5מש/מצורף ומסומן  13.11.1985העתק החלק הרלוונטי מפרוטוקול מליאת הכנסת מיום 

  .6/משמצורף ומסומן  17.11.1985העתק התיקון לתקנון הכנסת כפי שפורסם בילקוט הפרסומים ביום 
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 לאשר הנחת הצעות חוק החלטות נשיאות כנסת שלא

לאורך השנים עשתה נשיאות הכנסת שימוש מצומצם ביותר בסמכותה לפי סעיף  כפי שיפורט להלן, .11

   .(ה) לתקנון הכנסת75

תקנון הכנסת, החליטה נשיאות הכנסת שלא לאשר את הנחתן של מספר (ג) ל134סעיף תיקון עם מיד  .12

. חה"כ ובמהות גזעני היהאלה  של תוכנןגם ש מהטעם ,להגישחה"כ כהנא  ביקשהצעות חוק פרטיות ש

"ר יו, הלל שלמה' נ כנסת חבר, כהנא מאיר הרב 669/85"ץ בבג – הנכבדכהנא עתר בשנית לבית המשפט 

 . )עניין כהנא השני(להלן: ) 1986( 393) 4פ"ד מ( ,הכנסת

"הוראה ש משום, כי החלטת הנשיאות אינה חוקית, דכאןבדומה לאחת מטענות העותרים ען, בעתירתו ט

תקפה, הבאה להגביל את זכויותיו של חבר הכנסת בכל הנוגע להגשת הצעות חוק, חייבת להיות מעוגנת 

בחוק, או, אם וכאשר תהיה כזאת, בחוקת המדינה, ואין לנסות להשתיתה על הוראותיו של התקנון 

 טענה דחה, שמגר הנשיא' כב מפי, הנכבד המשפט בית ).של כב' הנשיא שמגר דינולפסק  2בלבד" (פס' 

בהתחשב במעמדו  ,בין היתר ,זאת". התקנון של בדברו, זה בעניין הוראות לכלול היה"ניתן  כי וקבע, זו

ועל כך שאין בה  בתקנון ההוראה של מהותהעמד על של תקנון הכנסת ובאופן אישורו. כב' הנשיא שמגר 

של באשר להחלטה הפרטנית . של השיטהעקרונות היסוד בזכויות של חברי הכנסת או כדי לפגוע ב

מצומצם הההתערבות היקף בהתחשב בקבע כב' הנשיא שמגר כי  ,חה"כ כהנאהנשיאות בעניינו של 

 .)4-3(שם, פס'  בהחלטהעילה להתערבות נמצאה לא בסוגיות אלה, 

ות, ציין אין מקום להתערב בהחלטת הנשיאשמגר ששהסכים עם כב' הנשיא יצוין, כי כב' השופט ד' לוין, 

ניתן היה שלא לאשר את הצעות החוק של חה"כ , לדעתו כהנא הראשוןכי בשונה מפסק הדין בעניין 

הסמכות הטבועה מכוח . זאת, כלשונו, ללא סמכות מפורשת בתקנון הכנסת גםכהנא על שולחן הכנסת 

 :לפסק דינו) 7(פס' בעניין זה של הכנסת 

נתאר לעצמנו, כי חבר כנסת פלוני מבקש להניח על שולחן הכנסת הצעת חוק, "
היא תנועה גזענית, ולפיכך יש, על פי האמור בהצעת החוק,  הציונותהקובעת כי 

לאסור הוראת הציונות בבתי הספר ובכל מוסד אחר, וכל העובר על הוראה זו 
 דינו מאסר...

נשיאות הכנסת, המכבדים את להשקפתי, לא עולה על הדעת שיו"ר הכנסת ו
עצמם והשומרים על מעמדה הרם של הכנסת, יאשרו הנחת הצעת חוק בזויה 
כזו על שולחן הכנסת ויאפשרו בדרך זו פתיחתו של הליך חקיקתי רגיל וסדיר 

 בנושא כזה. 

 .... 

אפילו הייתי סבור כי תקנון הכנסת אינו מעניק סמכות לנשיאות הכנסת שלא 
לו לגופו  חוק כזו, ובשל כך לכאורה עמידה לו לפנינו ועילה לאשר הנחת הצעת

ו נשענת על רתשל עניין, ראוי היה שבית משפט זה ידחנו על הסף, משום שעתי
ת את עקרונות היסוד הנעלים והערכים המקודשים, שבזכותם דהצעת חוק הנוג

 ".קמה מדינת ישראל ושעל פיהם היא מתקיימת...

שתי הצעות חוק נוספות שנשיאות הכנסת לא אישרה את ידוע על מעבר להצעות החוק של חה"כ כהנא,  .13

לפיה רק יהודי יוכל  ,1997היותן גזעניות במהותן. הצעת חוק משנת בשל הנחתן על שולחן הכנסת 

ידי הנשיאות להנחה על שולחן הכנסת מחמת היותה -שלא אושרה על ,להיבחר לכהונת ראש ממשלה
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, שכונתה "הצעת חוק נפש תחת נפש", לפיה 2004נת גזענית. וכן הצעת חוק של חה"כ אריה אלדד מש

או ברמת הגולן יפונה גם יישוב ערבי הנמצא בתחומי מדינת  ביהודה ושומרוןבמקביל לפינוי יישוב יהודי 

 ישראל. 

 2011בשנת  -כמדינתו של העם היהודי באשר לאי הנחת הצעות חוק בשל שלילתן את קיומה של המדינה  .14

 –חוק של חה"כ אחמד טיבי ההנחת הצעת את לאשר  שלא ,לראשונה, 18-ההחליטה נשיאות הכנסת 

 שתילהנחה לא אושרו  2012בשנת  .מטעם זה – הכחשת הנכבה) –הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון 

והצעת חוק  ,בירת פלסטין והאומה האסלמית אלקודסהצעת חוק  –הצעות חוק נוספות של חה"כ טיבי 

 תוכן והגדרות בספרי הלימוד).  –חינוך ממלכתי (תיקון 

ח"כ  5478/11בג"ץ ( בלבד 2011נגד החלטת נשיאות הכנסת משנת לבית המשפט הנכבד עתר חה"כ טיבי 

. בעתירה נטען כי יש ))עניין טיבי(להלן:  )03.02.2013(פורסם בנבו,  ד"ר אחמד טיבי נ' יו"ר הכנסת

כי הצעת חה"כ טיבי טען  ,בין יתר טענותיוחרגה מסמכותה. לבטל את החלטת נשיאות הכנסת משזו 

בהלכה כפי שפורשו ת ישראל כמדינה יהודית, דינניים של מימאפיינים הגרעשללה את הלא לו החוק ש

 הפסוקה, ועל כן לא היה מקום למנוע את הנחתה על שולחן הכנסת. 

היועץ המשפטי לכנסת  הביעלעניין הצעתו של חה"כ טיבי,  2011משנת הכנסת נשיאות דיון ביצוין, כי ב

(ה) לתקנון הכנסת לאורך השנים ותוכן 75לסעיף  נהאת עמדתו לפיה בהינתן הפרשנות המצמצמת שנית

. כאמור, נשיאות הכנסת דחתה הנחתה, הוא סבור שאין מקום לפסול את של חה"כ טיבי הצעת החוק

  .על שולחן הכנסת המלצה זו וברוב קולות החליטה שלא לאשר את הנחת הצעת החוק

 . 7מש/מצורף ומסומן  2011העתק החלטת נשיאות הכנסת משנת 

הוציא בית המשפט הנכבד צו על תנאי התקיים דיון בעתירה בעניין טיבי שבסופו  20.6.2012 ביום  .15

ובהתאם לכך, טענה הכנסת בעיקרי  18-. בין לבין, התפזרה הכנסת ההשופטים והחליט על הרחבת הרכב

לבחון  שיהיה צריך משוםכי שאלת הנחת הצעת החוק של חה"כ טיבי הפכה לתיאורטית  ,עמההטיעון מט

יבקש להניחה מחדש. בית המשפט חה"כ טיבי , ככל שאליהביחס  19-נשיאות הכנסת ההחלטת מה תהא 

 .את העתירהמחק הנכבד קיבל עמדה זו ו

הכחשת  –הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון  -להשלמת התמונה יצוין, כי הצעת החוק של חה"כ טיבי

טרם נדונה הצעת החוק  .)1848/20פ/( 20-על שולחן הכנסת הלבסוף הונחה , 2015–הנכבה), התשע"ה

 .בדיון מוקדם

 

 מושא העתירההחלטת נשיאות הכנסת 

את להניח על שולחן הכנסת ביקשו , חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה, חנין זועבי וג'מעה אזברגה :העותרים .16

  ., היא הצעת החוק העומדת במוקד העתירה שלפנינויסוד: מדינת כל אזרחיה-הצעת חוק

יסוד את עקרון האזרחות השווה לכל אזרח, תוך הכרה -"לעגן בחוקה מטרת צוין כי של ההצעה 1סעיף ב .17

החיות בגבולות המדינה, המוכרים אום, היהודית והערבית, לבקיומם ובזכויותיהם של שתי קבוצות ה

 ל פי הדין הבינלאומי". ע
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וצע, בין היתר, כי המדינה היא "מדינה לכל אזרחיה", המושתתת על "הפרדה בין דת הלחוק  2בסעיף 

 למדינה", "תוך כיבוד הזהות האינדיבידואלית והקולקטיבית של אזרחיה על בסיס שווה". 

חוק בהתאם לעקרונות ולקבוע כי אלה ייקבעו סמלי ההמנון והמדינה, את גם ההצעה מבקשת לשנות 

 . )3(סעיף יסוד ה

תוענק למי שנולד לאזרח, למי שנישא לאזרח, למי שנולד ישראלית כי אזרחות הוצע  5כמו כן, בסעיף 

פי זכות הנשענת על הדין הבינלאומי והחלטות -במדינה או למי שהגעתו או שהותו במדינה היא על

 האו"ם. 

 רית הן השפות הרשמיות של המדינה".בע"השפה הערבית והשפה ההוצע כי  6בסעיף 

אינם עולים בקנה אחד עם החוקים הקיימים, הוצע  היסוד-שבהצעת חוקמתוך הנחה כי העקרונות 

היסוד יפקע בתום שלוש שנים -חוקהצעת הפוגעים בעקרונות של  םחוקיהתוקפם של כל כי  9בסעיף 

 מיום תחילתו של החוק.

 . 8מש/יסוד: מדינת כל אזרחיה, מצורף ומסומן -הצעת חוקהעתק 

"שוללת את קיומה של האמורה לדון בשאלה האם הצעת החוק  4.6.2018נשיאות הכנסת התכנסה ביום  .18

את הנחתה על שולחן בשל כך יש לדעתה מקום למנוע האם מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי" ו

 הכנסת.  

, העביר היועץ המשפטי לכנסת לנשיאות הכנסת, את חוות דעתו בסוגיה 3.6.2018יום קודם לכן, ביום 

כי פסילת הנחת הצעת חוק פרטית היא מעשה יוצא דופן היועץ המשפטי לכנסת זו. בחוות דעתו ציין 

אשר עשוי להיות מוצדק רק בהתקיים נסיבות חריגות ביותר שבהן יש בעצם הנחת הצעת החוק על 

עם זאת,  (ה) לתקנון.75באופן מובהק תחת שני ערכי הליבה המוגנים בסעיף שולחן הכנסת כדי לחתור 

בנסיבות הצעת החוק הקונקרטית סבר שהנשיאות מוסמכת לעשות שימוש בסמכותה לפי הסעיף 

 :[ההדגשות במקור] האמור, וכך ציין בחוות הדעת

"
(ה) לתקנון נועד להגן על מעמדה של ישראל "כמדינתו 75, נראה כי סעיף 

. של העם היהודי", 
בהתאם לכך, הצעת החוק המבקשת לשנות את המעמד העדיף המוקנה במישור 

יומה של מדינת לאומי ללאום היהודי תיחשב ככזאת השוללת "את ק-הקיבוצי
 ישראל כמדינתו של העם היהודי". 

גם בחינה של פרטי הצעת החוק מובילה למסקנה דומה. לאורך השנים, בית 
המשפט העליון פירט בפסיקתו מהם "המאפיינים" ה'גרעיניים' המעצבים את 
הגדרת המינימום של היות מדינת ישראל מדינת יהודית". בית המשפט הבהיר 

פיינים אלה הם בעלי היבט ציוני ומורשתי גם יחד... במרכזם לעניין זה כי "מא
שהיהודים יהוו בה רוב;  עומדת 

; מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשתה 
נ' ח"כ  16-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 11280/02(א"ב התרבותית הדתית ו

 . טיבי)

מן המרכיבים ה"גרעיניים" והנה, הצעת החוק מבקשת לכאורה לשנות 
 ."האמורים...

 לאור האמור, סיכם היועץ המשפטי לכנסת כי:
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במישור העקרוני והן במישור הפרטני, קשה שלא לראות בהצעה ככזאת  הן"
המבקשת לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, ועל כן, 

(ה) לתקנון הכנסת, מוסמכת נשיאות הכנסת למנוע את 75בהתאם לסעיף 
 הנחתה על שולחן הכנסת. 

 . 9/מש, מצורף ומסומן 3.6.2018המשפטי לכנסת, מיום  העתק חוות הדעת של היועץ

בפתח הדיון בנשיאות הכנסת חזר היועץ המשפטי לכנסת על עיקרי חוות דעתו וציין כי מדובר בדיון נדיר  .19

וחריג שלא התקיים בשתי הכנסות האחרונות. עוד ציין, כי הצעות חוק המונחות על שולחן הכנסת הן 

ת נקטה כלי מרכזי של חברי הכנסת וחלק אינהרנטי מחופש הביטוי שלהם, ועל כן נשיאות הכנס

(ה) לתקנון והמעיטה מלעשות שימוש בסמכותה שלא לאשר הנחתן 75בפרשנות מאד מצמצמת של סעיף 

קשה שלא לראות בהצעה  עמדתו לפיההיועץ את הביע של הצעות חוק על שולחן הכנסת. לצד זאת, 

ת, עמ' הנדונה כזו המבקשת לשלול את קיומה של המדינה כמדינה יהודית (סיכום הדיון בנשיאות הכנס

2-1.( 

(ה) לתקנון 75הסכים כי המדיניות בעניין השימוש בסעיף  ,יו"ר הכנסת, חה"כ יולי (יואל) אדלשטיין .20

. להנחתה על שולחן הכנסת , אך באשר להצעת החוק הנדונה סבר שאין מקוםמתלהיות מצומצצריכה 

תו של העם בנויה המדינה כמדינ םיסודות שעליהב םזאת, מאחר שמדובר בהצעה המבקשת לכרס

ציינה כי הצעת החוק שוללת לחלוטין את ערכי מגילת  ,חה"כ רויטל סווידסגנית היו"ר, היהודי. 

העצמאות, את ערכי המדינה, את חוק השבות, ועל כן אין להשלים עם הנחתה על שולחן הכנסת. עמדות 

 פלוסקוב. ידי חברי הכנסת מאיר כהן, נאוה בוקר, ישראל אייכלר וטלי -דומות הוצגו גם על

הסכים כי מדובר בהצעה השוללת את קיומה של המדינה כמדינה  ,חה"כ בצלאל סמוטריץ'סגן היו"ר, 

יהודית, אך סבר כי הוראה המעניקה סמכות לנשיאות הכנסת שלא לאשר הנחה של הצעות חוק על 

 ין זה. נמנע בהצבעה בעני, ועל כן שולחן הכנסת מן הראוי לעגנה בחוק יסוד ולא בתקנון הכנסת

מדינת  –יסוד: ישראל -ציין כי הצעת החוק נועדה להתריס כנגד הצעת חוק ,ראחה"כ חמד עמסגן היו"ר, 

היסוד המבקשת -הלאום של העם היהודי, שנדונה באותה העת בכנסת, וכי על אף התנגדותו להצעת חוק

ן, אין מקום לקבל לעגן את המדינה כמדינת הלאום היהודי, בשל העדר התייחסות בה לעקרון השוויו

 את ההתרסה שבהצעת החוק הנדונה, ועל כן הוא מקבל את עמדת היועץ המשפטי לכנסת. 

סבר שיש לאפשר את הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת. לדעתו הרוב  ,חה"כ עיסאווי פריג'סגן היו"ר,  .21

סת הערבים ומותר לחברי הכנבסוגיות שונות את המיעוט הערבי רבות תגר בהזדמנויות אהיהודי מ

תמך גם בעמדה זו. . חה"כ אחמד טיבי יהודים במדינהדבריו לזכויות היתר שיש ללבקש לערער על 

לדבריו, חה"כ זחאלקה מציג במשך שנים רבות את משנתו הפוליטית מבחינה רעיונית ועובדה זו לא 

עוט הערבי בחר גרמה לכל נזק ולא הביאה לאלימות אלא רק מפרה את השיח הציבורי. עוד טען, כי המי

 במאבק דמוקרטי ולא במאבק אלים ולא ניתן שלא להשאיר בידיו כלים פרלמנטריים לצורך כך. 

ונמנע אחד, שלא לאשר את הנחת הצעת החוק על שולחן  נגד שנייםבתום הדיון, הוחלט ברוב של שבעה  .22

 הכנסת. 

 . 10/משמצורף ומסומן  4.6.2018העתק סיכום הדיון בנשיאות הכנסת מיום 
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 הטיעון המשפטי

כאמור, העותרים מבקשים לתקוף את החלטת נשיאות הכנסת בשני מישורים. במישור החוקתי נטען כי  .23

(ה) 75סעיף , החלטת נשיאות הכנסת בטלה, משהיא התקבלה על יסוד סעיף בתקנון שאינו חוקתי

יישומי נטען כי החלטת העקב היותו פוגע באופן בחופש הביטוי הפוליטי ובזכות לשוויון. במישור  ,לתקנון

משחרגה באופן קיצוני ממתחם הסבירות. עיקר הטענה  ,דינה להיבטל מושא העתירהנשיאות הכנסת 

העומדת בבסיס סעיף שלדעת העותרים הוא כי ההחלטה שהתקבלה אינה עולה בקנה אחד עם התכלית 

 (ה) לתקנון. 75

 תחילה נתייחס לטענות העותרים במישור החוקתי. 

 

 (ה) לתקנון הכנסת75אין עילה להתערבות שיפוטית בסעיף 

 

 שמירת דינים .(א)

(ה) לתקנון, 75יש לדחות על הסף את הסעד החוקתי של ביטול הוראת תחילה תבקש הכנסת לטעון כי  .24

 מהטעם שהוראה זו חוסה תחת ההגנה של סעיף שמירת הדינים. 

(ה) לתקנון הכנסת מהטעם 75בעתירה שבפנינו מבקשים העותרים כי בית המשפט הנכבד יבטל את סעיף  .25

, תוך התמקדות בזכות דם וחירותויסוד: כבוד הא-חוקהוראות שסעיף זה אינו עולה בקנה אחד עם 

  לחוק היסוד.  2לשוויון ובחופש הביטוי הפוליטי כנגזרות של הזכות לכבוד המעוגנת בסעיף 

יסוד זה כדי לפגוע בתקפו -"אין בחוקכי יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע -לחוק 10כידוע, סעיף ואולם, 

 .של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק היסוד"

חקיקת כולל כ, הרחב נובמובא ייסוד הכנסת ה-לחוק 10המקובלת של המונח "דין" בסעיף  הפרשנות

פרשנות (ראו פרופ' ברק,  לפקודת הפרשנות [נוסח חדש] 1הגדרת המונח "דין" בסעיף , בדומה למשנה

קת חקיקת משנה, וכל שכן חקי, המונח "דין" כולל גם לפיכך. )561, כרך ג', פרשנות חוקתית, עמ' במשפט

 –משנה כגון תקנון הכנסת, המצוי במעמד נורמטיבי גבוה במיוחד נוכח מהותו ואופן אישורו בכנסת 

כהנא (וראו לעניין זה דברי כב' הנשיא שמגר בעניין  מליאת הכנסתלאחר מכן בו בוועדת הכנסתאישור 

 . )3, פס' השני

שנים לפני מועד קבלת חוק היסוד, ולכן  7, 1985התקבל בכנסת בשנת לתקנון (ה) 75סעיף במקרה דנן, 

שבמסגרתו שונה מיספור סעיפי  2011שינוי תקנון הכנסת בשנת כי ויודגש,  .חוסה תחת שמירת הדינים

הסעיף, ועל כן שינה את תוכן (ה) לתקנון, לא 75לסעיף  פכה(ג) לתקנון ה134הוראת סעיף כך שהתקנון, 

 לפגוע בהגנת שמירת הדינים.אין בו כדי 

(ה) לתקנון 75הכרזת בטלות סעיף  –החוקתי המבוקש בעתירה הסעד מכאן, כי יש לדחות על הסף את 

 הכנסת. 
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 סדרי הדין הפנימיים של הכנסתהיקף ההתערבות המצומצם ב .(ב)

להתערבות לחלופין תטען הכנסת בתמצית, כי לעמדתה, גם ללא קשר לסעיף שמירת הדינים, אין מקום  .26

אינה ביקורת  הביקורת השיפוטית המופעלת במקרה כגון זהשכן , (ה) לתקנון הכנסת75שיפוטית בסעיף 

  , כפי שיפורט להלן:והיקף ההתערבות בעניין זה מצומצם שיפוטית שגרתית

"התערבות שיפוטית בחקיקת שנפסק כי הרי על חקיקת המשנה המצומצם באשר להיקף הביקורת  .27

מצומצמת ביותר ושמורה רק למקרים של אי סבירות קיצונית ביותר היורדת לשורשו של משנה היא 

); 23.9.2007( האוצר שר' נ דין עורכי מזרחי, עמר, טיקוצקי, דורון 6407/06(ראו והשוו: בג"ץ  "עניין

 . ))24.3.2009( והרווחה העבודה שר' נ חדשה משפחה 4293/01בג"ץ 

חקיקת משנה בהתאם לפסיקת בית המשפט הנכבד, היקף הביקורת מצטמצם עוד יותר, בבואנו לבחון 

. ראו למשל לעניין רק במקרים "נדירים וקיצוניים"המשפט יתערב לגביה נקבע כי בית שאושרה בכנסת 

 488) 2לח(, יו"ר ועדת הכספים של הכנסתד"ר אמיליה לוי נ'  89/83ג"ץ בבזה דברי כב' השופט גולדברג 

 לפסק דינו: 14, בפס' )1984(

 ועדהיש להחיל את הכלל, שנקבע בכל הנוגע לחקיקת משנה, שזכתה לאישור "
, כי דהיינושל הכנסת, 

:445, בעמ' 108/70, כפי שנאמר בבג"צ שכן 

 306/81, והאסמכתאות שם וכן בג"צ 262, בעמ' 310/80(וראה גם בג"צ 
131הנ"ל, בעמ' 

"רגילה", אלא חקיקה במדרג  בגדר חקיקת משנה וביתר שאת. תקנון הכנסת אינ ננוהלכה זו נכונה לעניי .28

כב' הנשיא בהתאם לכך, קבע בכנסת.  ווזאת נוכח מהותו של התקנון ואופן אישור -נורמטיבי גבוה יותר 

 :לפסק דינו) 3כי (פס'  כהנא השנישמגר בעניין 

בהוראת התקנון שנתקבלה  מתגלהבאופיין, עת  ..רק בנסיבות "
במליאת הכנסת 

, תיתכן הפעלת ביקורת שיפוטית על הוראה של 
 התקנון, שנתקבלה כדין במליאת הכנסת".  

מתוך נקודת מוצא זו של היקף ביקורת שיפוטית מצומצם, נעבור לניתוח החוקתי של הוראת אם כן,  .29

 (ה) לתקנון.75סעיף 

 

  בזכויות יסודהפגיעה  בחינת(ג). 

 חופש הביטוי הפוליטי 

(ה) לתקנון הכנסת פוגע בחופש הביטוי 75כי סעיף הוא יסוד לעניין הפגיעה בזכות עיקר טענת העותרים  .30

 לעתירה).  31-29(סעיפים של הזכות לכבוד נגזרת כהפוליטי, 
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(ה) המסמיך את נשיאות הכנסת לשקול שלא לאשר הנחת הצעת חוק על 75סעיף אין חולק, כי אכן,  .31

אותו בשימוש  מרחב הפעילות הפוליטית של חבר הכנסת ומגבילמשליך על בשל תוכנה הכנסת שולחן 

מספר טעמים זאת,  עם. פרטיות הגשת הצעות חוק - והמרכזיים שיש בידבאחד הכלים הפרלמנטריים 

ובר בפגיעה מצומצמת בעוצמתה, שאינה מצויה בליבה של חופש הביטוי מדמובילים למסקנה כי 

 הפוליטי:

 , כאמור,מדובר, יש להדגיש כי למרות שלפסילתה של הצעת חוק יש שבומבחינת אופי הזכויות , ראשית .32

של חבר הכנסת, הזכות להניח הצעות חוק על שולחן הכנסת הפוליטי השלכה מסוימת על חופש הביטוי 

 :כהנא השני. כפי שהסביר לעניין זה כב' הנשיא שמגר בעניין הח"כ הבודד אינה מובנת מאליהידי -על

של חבר הכנסת להיות יוזם של  התקנון בלבד הוא שיוצר מעיקרו את זכותו"
אין גם דבר וחצי דבר בהוראותיו של החוק החרות או בהלכה [...]  הצעת חוק
ש בו כדי לבסס את התיזה, לפיה , שירטפהמקובלת בעניין חירויות ההמשפטית 

; עד שבא כאמור התקנון חוקכנסת יחיד זכות מוקנית ליזום הצעת -יש בידי חבר
 יקנה לא פרלמנט של תקנון כי, לעצמי לתאר אני [...] יכול והקנה זכות כאמור

 תקדימים לכך היו וכבר, בודד כנסת-חבר לכל החקיקתית היוזמה זכות את
, החקיקה בנושא יוזמים סוג לגבי הבחנות יקבע שהתקנון גם [...] יכול בעולם
 שקובע והוא הזכות את שיוצר הוא התקנון, משמע. תקציביים בעניינים למשל

 ).400-399" (שם, בעמ' תחומיה את

יצוין כי בפרלמנטים אחרים בעולם זכותם של חברי פרלמנט להניח הצעות חוק פרטיות מטעמם היא  .33

ראו למשל לעניין זה פסק הדין בעניין כהנא הראשון, ידה בתנאים שונים (זכות מוגבלת, המחייבת עמ

", 32נייר עמדה  -וכן ראו: דנה בלאנדר, ערן קליין, בהנחיית פרופ' דוד נחמיאס "חקיקה פרטית  ,10 'פס

 . ))2002המכון הישראלי לדמוקרטיה (

(ה) מהווה "פגיעה קשה" בחופש הביטוי 75קשה לבסס את הטענה כי סעיף  , גם במישור התוצאתישנית .34

בישראל המגבלות על הנחת הצעות חוק על שולחן הכנסת הן מצומצמות הפוליטי של חברי הכנסת. 

ך כלל הצעות חוק מתו. הצעות חוק פרטיות 6,000-כהונחו עד היום  20-ביותר. ואכן, על שולחן הכנסת ה

 . הצעת החוק מושא העתירה , היאבלבדאחת חוק  הצעתידי הנשיאות -על עד היום הנפסל אלה

 םהשפעה שולית על פעילותתקנון הכנסת (ה) ל75סעיף לגם באופן ספציפי ביחס לעותרים דנן, 

 17-כנסת הב תחילת כהונתו, החל מהניח על שולחן הכנסת 1. כך, העותר הם בכנסתהפרלמנטרית של

, הניחה על שולחן הכנסת 2. העותרת נוכחיתבכנסת ה ןמה 200-הצעות חוק, כ 700-למעלה מ ועד היום,

. בכנסת נוכחית ןמה 200-הצעות חוק, כ 450-ועד היום, למעלה מ 18-כנסת התחילת כהונתה בהחל מ

הצעות חוק. בחלק  58, 2017הניח על שולחן הכנסת, מאז השבעתו כחבר כנסת בחודש מרץ  3עותר ה

היו יוזמים לצד חברי כנסת העותרים הם היוזמים היחידים, ובחלקן הם האמורות חוק הת מהצעו

 . אחרים

אם כן, מתוך מאות הצעות החוק שהניחו העותרים על שולחן הכנסת, רק הצעת חוק אחת מטעמם לא 

ככלי משמש אינו (ה) לתקנון 75אושרה להנחה על שולחן הכנסת. ברור, אפוא, כי גם בפן המעשי סעיף 

הנחת הצעות חוק פרטיות על שולחן משמעותי על הפעילות הפרלמנטרית של חבר הכנסת ועל מגביל 

 . הכנסת
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מגבילים ש הישראלית  מצוי בהלימה עם עקרונות יסוד השזורים בחקיקה(ה) לתקנון 75סעיף , לישיתש .35

, ובכלל זה כמדינה יהודית ודמוקרטיתפעילות המבקשת לחתור תחת עקרונות היסוד של המדינה 

 . פעילות פרלמנטרית

 . סעיף זה, כידוע,יסוד: הכנסת-לחוק (א)א7עיף סבעניין זה הוא הנוגע לענייננו העוסק הסעיף המרכזי  .36

מעגן את זכותה של המדינה להגן על עצמה מפני מי שמנסה לעשות שימוש בכלים דמוקרטיים במטרה 

לשלול את קיומה כמדינה יהודית ודמוקרטית, להסית לגזענות או לתמוך במאבק מזוין נגד המדינה. 

וללת אשר קובע כי לא תירשם מפלגה הש, 1992-, התשנ"בלחוק המפלגות 5עם סעיף גם סעיף זה משתלב 

 את קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

א(ג) לחוק 7, בהתאם לסעיף חלה על חברי הכנסת אף במהלך כהונתם (א)א7ההגבלה הקבועה בסעיף 

(טו) לחוק הבחירות הקובע כי 57היסוד הקובע כי "כל מועמד יצהיר הצהרה לעניין סעיף זה" וסעיף 

הבחירות המרכזית, עליו להצהיר "אני מתחייב לשמור בכתב ההסמכה שמגיש כל מועמד לוועדת 

 יסוד: הכנסת".-א לחוק7אמונים למדינת ישראל ולהימנע מלפעול בניגוד לעקרונות סעיף 

 

היבחרות לכנסת של מי  , בין היתר,המונע יסוד: הכנסת-לחוק (א)א7עצם קיומו של סעיף נראה, ש

קל ממלמדנו , כחלק מעקרונות היסוד החוקתייםשמבקש לשלול את קיומה של המדינה כמדינה יהודית, 

עצם את גביל מא(א) 7סעיף  הסדר המבקש למנוע פעילות שכזו בתוך הכנסת.הבדבר חוקתיות וחומר 

, וזאת על בסיס יהודית הבחירה של אדם לכנסת בשל פעילות השוללת את קיומה של המדינה כמדינה

(ה) לתקנון אינו נוגע לעצם הבחירה לכנסת והוא בוחן פעולה 75בחינה של מכלול פעולותיו. סעיף 

 . ובוודאי שפגיעתו במובן זה פחותה בהרבה, הצעת חוק ספציפית –קונקרטית וודאית של חבר הכנסת 

 את הזכות להיבחר לכנסת.מראש תקנון הכנסת נשען אפוא על אותם כללי משחק מהותיים שהגבילו  .37

כי ביטויים המבקשים לחתור תחת הערכים הבסיסיים של  כנסתמבטא את התפיסה של ה (ה)75סעיף 

, אינם חוסים תחת הפעילות הפרלמנטרית הלגיטימית של חבר כמדינה יהודית ודמוקרטית המדינה

פוליטיים האסורים על חברי תקנון לא יצר מגבלה מהותית נוספת על הביטויים הה. במובן זה הכנסת

או לפגיעה קשה  בליבה של חופש הביטוי הפוליטיקשה לבסס במקרה זה טענה לפגיעה וממילא  הכנסת,

 . בו

הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת אינה מונעת מן הסמכות של נשיאות הכנסת למנוע , רביעית .38

ת החוק הנדונה, שהיא, כעולה להשיג באמצעות הנחת הצע והעותרים מלהגשים את המטרה אותה ביקש

לעתירה).  4ולהציב "קול אלטרנטיבי" (ראו למשל פס'  ה של המדינהית אופיבסוגי דיון לעוררמהעתירה, 

לרשות חברי הכנסת, ובהם העותרים, עומדים כלים פרלמנטריים נוספים, שכל תכליתם ליזום דיון 

(ה) לתקנון. 75ולהעלות נושא על סדר היום של מליאת הכנסת, ואשר אינם מוגבלים בעילות של סעיף 

לתקנון) או לעשות שימוש בכלי  54או  52פי סעיף -לסדר היום (עללדוגמא, חבר הכנסת יכול ליזום הצעה 

הפרלמנטרי של "נאומים בני דקה" שבהם יכול חבר כנסת לשאת נאום במליאה בנושא לפי בחירתו 

 לתקנון).  51(סעיף 

(ה) לתקנון הכנסת משום הגבלה מסוימת על 75אשר על כן, עמדת הכנסת היא כי הגם שיש בסעיף  .39

מנטרית של חבר הכנסת, בהינתן "כללי המשחק" החוקתיים הקיימים בנושא, אין הפעילות הפרל

 המדובר בהגבלה משמעותית, ובוודאי שאין המדובר בפגיעה בליבה של חופש הביטוי הפוליטי.
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 הזכות לשוויון

בשני אופנים: האחד, משום שהוא חל רק  ,הסעיף פוגע בזכות לשוויוןטענה נוספת של העותרים היא כי  .40

על הצעות חוק פרטיות, ועל כן עורך הבחנה פסולה בין האופן שבו חברי כנסת יכולים להגיש הצעות חוק 

ממשלה יכולה להגיש הצעות חוק לכנסת. השני, משום שהסעיף פוגע "במיעוט האופן שבו ועדה או בין הל

מתוך האופוזיציה ועל פי המסלול של הצעות חוק  הפלסטיני בישראל שכל פועלם התחיקתי נעשה

 . לעתירה) 33פרטיות" (סעיף 

פי ההלכה הפסוקה, כדי להכריע בטענת הפליה יש לבחון האם ההבחנה הנוצרת בגדרה של נורמה -על .41

ארנן  4124/00ץ "בגלתכליתה של אותה נורמה (ראו לעניין זה למשל,  רלוונטישוני מסוימת מבוססת על 

. ))14.6.10(פורסם בנבו,  לפסק דינה של כב' הנשיאה ביניש 37-36, פס' ז"ל נ' השר לעניני דתות יקותיאלי

 כפי שנראה להלן, אין כל בסיס לטענה בדבר הפגיעה בשוויון:

הכנסת והממשלה הם בגדר קבוצה אחת שההליכים  ות, אין כל בסיס לטענה כי חבר הכנסת, ועדראשית .42

תקנון הכנסת מאפשר הנחת הצעת חוק בשלוש אחיד. לגביהם באופן  לחולהפנימיים בכנסת צריכים 

או ט פ: הצעת חוק ממשלתית; הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת, ועדת החוקה, חוק ומשדרכים שונות

; או לתקנון) 80הוועדה לענייני ביקורת המדינה, הרשאיות ליזום חקיקה בתחום עניינהן בלבד (סעיף 

מאופני חקיקה אלה נקבעו הוראות שונות בתקנון, הנגזרות מהמאפיינים הצעת חוק פרטית. לכל אחד 

הייחודים של כל אחד מהם וממהותם. כך למשל, הצעת חוק פרטית, שאינה עוברת את המסננות של 

חקיקה ממשלתית, צריכה, בנוסף לשלוש הקריאות הרגילות, לקבל את אישור מליאת הכנסת בדיון 

. אין כל בסיס לטענה כי ימים 45מונחת על שולחן הכנסת לפחות  ובטרם הבאתה לדיון היא מוקדם

ההבחנה שיש בתקנון הכנסת באשר לכללי המשחק השונים בכל אחד מדרכי החקיקה השונים היא בגדר 

 פגיעה בשוויון, כל שכן השוויון במובנו החוקתי. 

אין בה  ,"ות המיעוט הערביזכויב"בשל פגיעתו בשוויון, פוגע לתקנון (ה) 75אף הטענה כי סעיף  ,שנית .43

לתקנון נועד להעניק הגנה מיוחדת לעקרון היסוד בדבר האופי היהודי של (ה) 75כיוון שכאמור  ממש.

המדינה (לצד, המאבק בגזענות), ברי כי ההבחנה שבין הצעת חוק המבקשת לפגוע בעקרון יסוד זה, ובין 

למותר ועל כן אינה הבחנה מפלה. הצעת חוק שאינה עושה כן, היא הבחנה רלוונטית לתכלית הנורמה, 

(ה) ביחס לחברי 75מהסקירה לעיל, כי נשיאות הכנסת עשתה שימוש בסמכותה לפי סעיף  לציין, כעולה

 כנסת יהודים וערבים כאחד, כך שגם במבחן התוצאה אין ממש בטענות העותרים.

לעמדתה של הכנסת, מן האמור לעיל עולה בבירור כי אין בסיס לטענתם העותרים בדבר אשר על כן,  .44

הכנסת, וכל שכן שאין כל בסיס לטענתם לפגיעה בשוויון. על כן חברי של הפגיעה הקשה בחופש הביטוי 

מבחני פסקת  -מקום להידרש לשלב השני של הבחינה החוקתית בכלל ספק אם בנסיבות אלה יש 

מבחנים אלה, (ה) לתקנון צולח גם 75סעיף ההגבלה. עם זאת, למעלה מן הצורך, לעמדתה של הכנסת 

 . כפי שנבהיר להלן בתמצית
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 תנאי פסקת ההגבלהבחינת (ד). 

  חוקלפי הפגיעה 

במידה שסדרי העבודה לא נקבעו יסוד הכנסת קובע כי "הכנסת תקבע סדרי עבודתה; -לחוק 19סעיף  .45

; כל עוד לא נקבע סדרי העבודה כאמור, תנהג הכנסת לפי הנוהג והנוהל בחוק תקבעם הכנסת בתקנון

 המקובלים בה".

סעיף  הכנסת לקבוע, בין אם בחקיקה ובין אם בתקנון, את סדרי העבודה שלה.סמיך את החוק היסוד 

 (ה) לתקנון הכנסת הוא חלק מסדרי העבודה של הכנסת, שאינו מוסדר בדבר חקיקה ראשית, ועל כן75

  מדובר בפגיעה "לפי חוק".

לחוק היסוד היא כללית וסתומה, ובהעדר הסמכה מפורשת, לא  19לטענת העותרים ההסמכה בסעיף  .46

 ניתן לגזור מכוחו סמכות לפגוע בזכויות יסוד. יש לדחות טענה זו. 

 19קבע כי סעיף , שכהנא השניידי בית המשפט הנכבד בעניין -מפורשות על נדחתה, טענה זו ראשית

כב'  .ה להוראה זו בתקנון הכנסת, תוך התייחסות מהותית לסוגיהכלחוק היסוד מהווה מקור הסמ

הנשיא שמגר עמד, בין היתר, על כך שתקנון הכנסת הוא שהעניק לחבר הכנסת את הזכות מלכתחילה 

  ). 4ליזום חקיקה, ועל כן אין כל מניעה כי אותו דבר חקיקה יהיה גם המקור שיגביל אותה (שם, פס' 

מסמיך את הכנסת לקבוע בתקנון את "סדרי עבודתה". מטבע הדברים, סדרי עבודה של  19, סעיף שנית

המשפיעים ומשליכים על האופן שבו  כללים הנוגעים לפעילות הפרלמנטריתפרלמנט כרוכים בקביעת 

השנים האחרונות,  50בהתאם לפרשנות זו, במשך  יכולים חברי הפרלמנט לממש את פעילותם הפוליטית.

, גם העבודה בכנסת יסדר בדברמהותיים ביותר כללי משחק פי תקנון הכנסת הקובע -פועלת הכנסת על

 להשליך על זכויותיהם וחובותיהם של חברי הכנסת. כאלה שיש בהם כדי 

הגבלה ון מיוחדים בהצעת חוק תקציב המדינה ובמקרים אחרים מיוחדים וכך למשל, קביעת סדרי די

(ב) 90סעיף ראו למשל , הגבלת זמן דיבור במליאה (לתקנון) 98סעיף (הכנסת על זמן הדיבור במליאת 

סעיף (על מספר הפעמים שניתן להגיש בקשה לדיון מחדש הגבלה , )לעניין זמן הנמקת הסתייגות לתקנון

 . , ואלו רק מקצת מהדוגמאות)לתקנון 115

תקנון הכנסת להגביל את הפעילות יסוד הכנסת אינו מסמיך את -חוקלפיה קבלת טענת העותרים 

רבות בתקנון, הבסיס החוקי של הוראות שמיטת  , אפוא,משמעותהשל חברי הכנסת, הפרלמנטרית 

 מטעם זה דין הטענה להידחות. גם , ו1967ומנוגדת לפרקטיקה הנוהגת בכנסת מאז אישור התקנון בשנת 

העותרים אינם מבקשים את זה, שהרי  קיימת חוסר קוהרנטיות בטיעונם של העותרים בעניין, שלישית

ית שלא לאשר הנחת א(ה) לתקנון הכנסת הקובעת כי נשיאות הכנסת רש75הוראה בסעיף החלק בביטול 

 קיימתבמקרה של הצעת חוק גזענית לשיטתם הצעת חוק שהיא גזענית במהותה. מטיעוניהם עולה כי 

צם הדיון בעמדה מסוימת מתרחשת הצדקה לפסילת הנחתה "במקרים קיצוניים גזעניים בהם עם ע

 ). 43גם אם אותה הצעה נדחית" (פס'  לפגיעה שהדיון הציבורי אינו יכול להכי

מפורש בחוק היסוד.  הכצריכה מקור הסמלשיטת העותרים הצעות חוק גזעניות, הנחת ואולם, גם מניעת 

(ה) באשר 75לפיכך קבלת עמדת העותרים באשר למקור הסמכות, משמעותה ביטול כל רכיבי סעיף 

איזה מהעילות שבסעיף . טענת העדר הסמכות אינה מאפשרת לעותרים לבחור למניעת הנחת הצעת חוק

 . במישור המהותי מקובלות עליהן ואלו לא
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  תכלית ראויה

 נותהיא להעניק הגנה מיוחדת לעקרותכליתו לתקנון,  (ג)134כפי שעולה מדיוני ועדת הכנסת לעניין סעיף  .47

דבר אופייה היהודי של המדינה, וזאת באמצעות פסילת הצעות חוק של המדינה, ולענייננו להיסוד 

דינה ראו, ע"ב המבקשות לשלול עקרון זה (לעניין מעמדו של עקרון היסוד בדבר אופייה היהודי של המ

 ). 1965( 385, 365) 3, פ"ד יט(ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית 1/65

כאמור, גבולות הגזרה נקבעו בהלימה עם "כללי המשחק" הקיימים לעניין מי שרשאי להיבחר לכנסת,  .48

 ם לפי סעיף זה.יסוד: הכנסת ולחובות החלים על חברי הכנסת במהלך כהונת-א לחוק7הקבועים בסעיף 

 עשרה נ' אחמד טיבי-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש 11280/02כפי שפסק כב' הנשיא ברק בא"ב 

 ): בל"ד(להלן: עניין  )15.05.2003(פורסם בנבו, 

. אכן, טעם "
קיומה של מדינת ישראל הוא בהיותה מדינה יהודית. 

 יש לראות בה 
 . ")63(פרשת יאסין, עמ' 

הנמצאת בהלימה עם המבנה החוקתי תכלית ראויה, (ה) לתקנון היא 75מכאן, כי התכלית שבבסיס סעיף 

 ערכיה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.הקיים, והיא מגשימה 

 

 מידתיות

שעילת שלילת קיומה של המדינה  היאלתקנון (ה) 75סעיף בטענת העותרים באשר לחוסר המידתיות ש .49

כמדינתו של העם היהודי היא עילה גורפת, "ומן הראוי היה לתפור את סמכות הפסילה באופן הדוק 

 לעתירה). גם טענה זו דינה להידחות.  45ומצומצם ביותר". (פסק 

רמת בבסיסי, ומטבע הדברים עקרונות אלה נקבעים (ה) לתקנון הכנסת קובע עקרון 75סעיף , ראשית

דברי חקיקה רבים המתייחסים לערך המדינה כ"מדינה יהודית . זאת, בדומה למופשטות גבוהה

 . יסוד: הכנסת-א לחוק7ודמוקרטית", ובכלל זה סעיף 

על המאפיינים הגרעיניים שיש להביא בחשבון לעניין בפסיקתו בית המשפט הנכבד עמד כידוע, , שנית

 בית המשפט הנכבד בסוגיה פסיקתונעמוד על עניין זה בהמשך הדברים. האופי היהודי של המדינה, 

 . יוצקת תוכן גם לסעיף האמור בתקנון הכנסת, ומכוונת את שיקול הדעת של נשיאות הכנסת בנושא

של התקנון עלול להוביל גורף הניסוח הכי אין בסיס לטענת העותרים כי ה עידמהמציאות , שלישית

(ה) לתקנון 75נשיאות הכנסת פירשה בצמצום את סמכותה לפי סעיף ויות. לפגיעה בלתי מידתית בזכ

רק על ארבע הצעות חוק שנפסלו להנחה על שולחן הכנסת מהטעם שהן  עד היוםהכנסת, ולמעשה ידוע 

מלבד הצעת החוק מושא העתירה, כאמור, ( תו של העם היהודישוללות את קיומה של המדינה כמדינ

 הן הצעות חוק של חה"כ טיבי עליהן עמדנו לעיל). שנפסלו  שלוש ההצעות האחרות

ידי חברי כנסת -ידי העותרים ועל-, עלרבותהצעות חוק על שולחנה של הכנסת הונחו לאורך השנים 

לשנות חלק מסממניה. רק לשם  ושביקשושל המדינה, והדמוקרטי עוסקות באופייה היהודי ה אחרים,

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/02011280a.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/02011280a.htm
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-יאות הכנסת מושא העתירה, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוקהמחשה נציין, כי בסמוך להחלטת נש

), שהגיש חה"כ יוסף ג'בארין, שכללה אמנם 5353/20תרבותית ושוויונית (פ/-יסוד: מדינה דמוקרטית רב

רכיבים שונים שמאתגרים את אופייה של המדינה כמדינתו של העם היהודי, אך בשונה מההצעה שבפנינו 

  "רף המינימום" עליו עמד בית המשפט הנכבד בפסיקתו האמורה. לא היה בה כדי לחצות את

(ה) כדי למנוע הנחת הצעות חוק שביקשו לקיים דיון 75מכאן, כי אף בהיבט המעשי לא היה בסעיף 

 ציבורי בסוגיה, כפי שמבקשים העותרים לטעון.

 .11/מש), מצורף ומסומן 5353/20תרבותית ושוויונית (פ/-יסוד: מדינה דמוקרטית רב-העתק הצעת חוק

 

 עילה להתערבות שיפוטית בהחלטת נשיאות הכנסתאין 

החלטת (ה) לתקנון הכנסת הוא חוקתי, 75כאמור, טענה חלופית של העותרים היא כי גם בהנחה שסעיף  .50

כדי ליצור שלהם לא היה בהצעת החוק לשיטתם משום ש. זאת תהנשיאות בעניינם לוקה בחוסר סבירו

 53בציבור (פס' פוגעת ניכור קיצוני ובולט עד כדי שהיא פוגעת בוודאות קרובה בתדמית של הכנסת, או 

  , מהטעמים שיפורטו להלן:לעתירה). גם טענה זו דינה להידחות

הגרעיניים של המאפיינים שביקשו העותרים להניח על שולחן הכנסת שוללת את , הצעת החוק ראשית .51

, ועל כן לא נפל פגם בשיקול הדעת של נשיאות הכנסת שפעלה בהתאם האופי היהודי של המדינה

 . (ה) לתקנון75להוראות סעיף 

מתבטא בכך, בלי לגרוע מהזכות לשוויון לכל אזרח במישור זכויות הפרט, אופייה היהודי של המדינה 

, ללאום היהודי. לאורך השנים, בית המשפט העליון במישור הקיבוצישבמדינת ישראל ניתן מעמד עדיף, 

בפסיקתו פירט מהם המאפיינים הגרעיניים המעצבים את הגדרת המינימום של היות המדינה כמדינה 

 . יהודית

מדינת ישראל של המאפיינים הגרעיניים של  "הגדרת המינימום"כב' הנשיא ברק על  עמד, בל"דבעניין 

הבהיר כי "מאפיינים אלה הם בעלי היבט ציוני ומורשתי גם יחד... במרכזם עומדת וכמדינה יהודית, 

עברית היא שפתה הרשמית למדינת ישראל, שהיהודים יהוו בה רוב;  כל יהודי לעלותזכותו של 

; מורשת תקומתו הלאומית של העם היהודי ועיקר חגיה וסמליה משקפים אתשל המדינה,  המרכזית

  .)22" (שם, בעמ' ישראל היא מרכיב מרכזי במורשתה הדתית והתרבותית

 הצעת החוק שבפנינו מבקשת לערער על כל אחד מהמרכיבים "הגרעיניים" האמורים: .52

דר מוצע לבטל את עקרון חוק השבות וזכותו של כל יהודי לעלות לישראל, ולקבוע תחתיו הס 5בסעיף 

אזרחות המתבסס על קשר דם (לידה לאזרח) או קשר אדמה (לידה בישראל) או על זכויות בינלאומיות. 

מוצע כי סמלי המדינה ייקבעו לפי עקרונות חוק היסוד המעניקים מעמד שווה ללאום הערבי  4בסעיף 

יקוף סמלי והיהודי. נראה, כי גם בכך יש כדי לשלול את העקרון עליו עמד כב' הנשיא ברק בדבר ש

יש כדי לפגום במאפיין של היות השפה  6המדינה את תקומתו הלאומית של העם היהודי. גם בסעיף 

 העברית שפה מרכזית, כדברי כ' הנשיא ברק.

 של המדינהקיומה שוללת את האם לדעתם הצעתם בעתירה מבהירים העותרים אינם למותר לציין, כי  .53

צעת לא היה בההטענות המרכזיות הייתה כי מאחת  טיבי נייןבעיוער, כי . כמדינתו של העם היהודי

החוק שביקש חה"כ טיבי להניח על שולחן הכנסת כדי לשלול את המאפיינים הגרעיניים של האופי 
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העדר התייחסות ברורה ונדמה שלא בכדי. היהודי של המדינה. טענה כאמור לא נטענה בעתירה שבפנינו, 

יש התייחסות נרחבת בה חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת רקע  לעניין זה בעתירה מתחדדת גם על

כדי לערער על היות המדינה  החוק מטעמם . נדמה, אפוא, כי אף לשיטת העותרים יש בהצעתלעניין זה

 ". "מדינתו של העם היהודי

, טענת העותרים לגבי חוסר הסבירות של החלטת נשיאות הכנסת מתבססת בעיקר על הטענה כי שנית .54

(ה) היא לפסול הצעות חוק היוצרות ניכור קיצוני ובולט ופוגעות בתדמית הכנסת. תכלית 75תכלית סעיף 

 עם תכליתו, כפי שהובהר בהרחבה לעיל. הברורה וגם לא זו, לא עולה בקנה אחד עם לשון הסעיף 

 

עולה בקנה אחד עם לשון בנוגע להצעת החוק של העותרים, נשיאות הכנסת החלטת הנה כי כן,  .55

(ה) לתקנון הכנסת, ועל כן מדובר בהחלטה המצויה היטב במתחם הסבירות, וכל 75ותכליתו של סעיף 

 שכן שלא ניתן לומר כי היא חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות. 

, כי בהתאם להלכה הפסוקה היקף ההתערבות בהליכים הפנימיים בכנסת בהקשר זה נבקש לחזור ולציין

החלטה של נשיאות הכנסת בית המשפט הנכבד אף הבהיר באופן ספציפי כי בבואו לבקר הוא מצומצם. 

איננו יושבים כערכאת ערעור על שלא להניח הצעת חוק על שולחן הכנסת הוא ינהג בריסון, בציינו כי "

, וכמקובל עלינו, נוהגים אנו בריסון בכל הנוגע לכניסה לתחום ראש והסגנים-החלטותיהם של היושב

 ).400, עמ' כהנא השניהפעלת הסמכות הפנים פרלמנטארית, שהיא בגבולות התקנון" (עניין 

 

אשר על כן, מהטעמים המפורטים לעיל, עמדת הכנסת היא שדין העתירה שבפנינו להידחות על הסף  .56

 ולגופה. 

 

 היום, 

 תשע"טהטבת ב' ח
 2018דצמבר, ב 16
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                                ממונה על ייצוג הכנסת בערכאות                                                                 עוזרת ליועץ המשפטי לכנסת
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