
                                              

                                                                    ס"דב

 הצעות להסתייגויות –של העם היהודי  הלאוםמדינת  -ישראל  :חוק יסוד

זכותו על הארץ לא  לאחר המילה ההיסטורית להוסיף את המילה "והדתית". – )ב(ס"ק , 1סעיף  .א

אלא )שכנו בארץ ישראל מעת לעת גם עמים אחרים( נובעת רק בשל קיומנו ההיסטורי בארץ ישראל 

 מתוקף זכותנו הדתית.גם 

השינוי  .רצוי להחליף את המילים "במדינת ישראל" למילים "בארץ ישראל" – בס"ק )ג(, 1סעיף  .ב

, . לגבי רמת הגולן(המנדט שכולל את יו"ששטח התפרש כ "ארץ ישראל"המונח )יכלול גם את יו"ש 

שיש הסבורים שאינה נחשבת כחלק משטח המנדט )למרות שהייתה חלק משטח המנדט הבריטי 

 המקורי היא הועברה למנדט הצרפתי( היא חלק מ"מדינת ישראל" ולכן מכוסה בס"ק )ב(.

חקיקה אחר יפורש "האמור בחוק יסוד זה או בכל דבר להחזיר את סעיף ד' המקורי:  – 1סעיף  .ג

 "לאור הקבוע בסעיף זה

 : את אחת החלופות הבאות הוסיף בסיפאמוצע ל – 5סעיף  .ד

 ."ההתיישבות ולשמירה על רוב יהודי תפעל לפיתוחו..." .1

 ."התיישבות יהודיתו קיבוץ גלויותותשקוד על ..." .2

 הסעיפים הבאים:להחליף את הסעיף באחד או יותר מבין מוצע  – 7סעיף  .ה

ישראל רואה את עצמה מחויבת להקמתה וביסוסה של התיישבות יהודית צפופה "מדינת  .1

 ."בשטחי ארץ ישראל הנתונים לשליטתה

  "המדינה תפעל להתיישבות יהודית בארץ ותקצה קרקעות ומשאבים למטרה זו." .2

אדמות הקרן הקיימת לישראל הן אדמות לאום השייכות לעם היהודי וינוהלו בכפיפות " .3

 "ולתקנות בהתאגדות ההיסטורית של הקרן הקיימת לישראל.לתזכיר 

  – 9סעיף  .ו

 ואבל חגים וימי זיכרון' סעיף, ל'העצמאות וימי זיכרון יום' סעיףהשם מוצע לשנות את  .1

 .'לאומיים

יום העצמאות ויום ירושלים הם "באופן הבא:  להוסיף את יום ירושלים כיום חג לאומי .2

 ."המדינהשל הרשמיים ימי החג הלאומיים 

יום הזיכרון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ": לאומי אבללהוסיף את תשעה באב כיום  .3

 ."רשמיים של המדינה אבלזיכרון ולחללי מערכות ישראל, ותשעה באב הם ימי 

 להלן החלופות המוצעות: –סעיף משפט עברי  .ז

והלאומית תרבותית "עקרונות היסוד של מסורת ישראל הן חלק מהמורשת המשפטית, ה .1

 ".של מדינת ישראל

ספר הספרים הנצחי, ומורשת ישראל מהווים מקור השראה למחוקקים  -התנ"ך " .2

 "ולשופטים במדינת ישראל.

"מדינת ישראל מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי  .3

 "ישראל, והתנ"ך ומורשת ישראל מהווים בה מקור השראה למחוקקים ולשופטים.



 החזיר את סעיף המקומות הקדושים: ל .ח

"המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש 

 הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות."

 (.  61רצוי לשריין את החוק לשינוי ברוב של חברי הכנסת ) .ט

 בברכה,

 ד"ר חגי ויניצקי, ראש מכון בגין למשפט וציונות

 עינת קורמן, הפורום המשפטי למען ישראל ציונית ודמוקרטית

 עדי ארבל, המכון לאסטרטגיה ציונית

 


