
מבוא
אזרחות משמעה מערכת של זכויות וחובות בין האזרח למדינתו. המדינה מצידה מחויבת 
לשלומו, לביטחונו, לחירותו ולזכויות האדם של האזרח; ואילו הוא מחויב בנאמנות כלפי המדינה 
בציות לחוק, תשלום מיסים ועוד. רעיון זה התגבש בעת החדשה על ידי שני פילוסופים אנגליים, 
תומס הובס וג'ון לוק, שגיבשו במאה ה-17 את רעיון 'האמנה החברתית'. רעיון האמנה החברתית 
יוצא מנקודת הנחה שבשלב כלשהו בעבר האנושי החליטו בני האדם לנטוש את 'המצב הטבעי' 
שהיווה את השלב הראשון בקיום של החברה האנושית, כדי ליצור במקומו חברה בעלת חוקים 
המחייבים את חבריה. לפי רעיון זה, בני האדם הסכימו מרצונם להתארגן במסגרת של מדינה 
ולקבל על עצמם חוקים, פיקוח ומגבלות. בתמורה הם זוכים לביטחון קיומי ולדאגה לצורכיהם 

ולזכויותיהם, באמצעות השלטון.
במדינות דמוקרטיות רבות, הנאמנות למדינה נחשבת כחלק מחובת האזרח )שכוללות גם 
תשלום מיסים, חובת ציות לחוקי המדינה, חובת דיווח על תאונות דרכים ומפגעים, ובחלק 
מהמדינות הדמוקרטיות גם חובת גיוס לצבא(. חשוב לדעת שאין קשר בין מימוש זכויות אדם 
או אזרח לבין מימוש חובותיו. כלומר אין להתנות מימוש של זכות אדם או אזרח במימוש חובה 
זו או אחרת. נאמנות של אזרח למדינה אפשר להביע במגוון דרכים, ואחת מהן היא הצהרת 

נאמנות, כפי שמקובל במדינות מערביות רבות.
נאמנות נבחנת כאשר נדרשת נכונות להקרבה. כאשר אנו נאמנים לעניין מסוים, אנו מוכנים 
להקריב למענו מזמננו, מכספנו ומחיינו. לצד הנאמנות למדינה, לכל אדם נאמנויות נוספות, כגון 
למשפחה, לדת, לחברים ולערכים. במקרה של התנגשות ביניהן עלינו לבחור בנאמנות הגבוהה 
יותר עבורנו. כך אנו מקיימים היררכיה של נאמנויות, למשל גיוס לצבא לעומת נאמנות למשפחה.
בשנת 2010 אישרה הממשלה תיקון בסעיף 5 לחוק האזרחות, העוסק במבקשים להתאזרח 
בישראל שלא מכוח שבות. על פי תיקון זה, להצהרה הנוכחית: "אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן 
למדינת ישראל", נוספו המילים: "כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואני מתחייב לכבד את חוקי 

המדינה".
הצירוף "מדינה יהודית ודמוקרטית" נוסח לראשונה באופן רשמי ב'חוק יסוד: חופש העיסוק', 
ו'בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו' שהתקבלו בשנת 1992. מאז ניסוחו, צירוף זה מעורר מחלוקות 
ושאלות רבות לגבי משמעותם של המושגים 'יהדות' ו'דמוקרטיה', ומעלה שאלות הנוגעות 
ליחסים שבין יהדותה של המדינה לבין הערכים הדמוקרטיים; האין יהודיותה של המדינה 
סותרת את היותה מדינה דמוקרטית המחויבת לשוויון זכויות מלא לכל אזרחיה ללא הבדל 
דת, גזע ומין? ומהי משמעותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ביחס לאזרחים שאינם בני 

הלאום היהודי?
בשנים האחרונות היחס בין אזרחות לנאמנות הולך ותופס מקום מרכזי בשיח החברתי והפוליטי 
בישראל. כך למשל, לאחרונה, העניין בא לידי ביטוי בסדרה של הצעות חוק שמטרתן להתנות 
זכויות הכרוכות באופן מסורתי באזרחות, בנאמנות למדינה. יוזמות החקיקה הדורשות הצהרה 
על נאמנות לישראל כמדינה 'יהודית ודמוקרטית' משקפות תפיסה המבססת את הסולידריות 
החברתית בישראל על הזדהות עם הלאום היהודי. התפיסה העומדת בבסיס חוקים אלה רואה 
באזרחות ובנאמנות את שני הנדבכים שעליהם מבוססת מערכת היחסים בין האזרח למדינתו. 
על פי תפיסה זו, מושג ה'נאמנות' מבטא את יחסו הנדרש של האזרח למדינה, כלומר חובותיו 
כלפיה, ואילו מושג ה'אזרחות' מבטא את זכויותיו של האזרח במדינה, כלומר חובותיה של 
המדינה כלפיו. מתנגדים ליוזמות החקיקה האלה טוענים מנגד כי התניית האזרחות בנאמנות 
היא דבר פסול מעיקרו מאחר שנאמנות היא עניין סובייקטיבי, נפשי ורגשי, והדרישה לנאמנות 

שאיננה כרוכה בציות לחוקים מסוימים היא ריקה מתוכן וחסרת משמעות.
בשיעור שלפניכם נבחן כמה משאלות היסוד הנוגעות ליחס שבין אזרחות לבין נאמנות. נשאל: 
מה כוללת נאמנות למדינה? האם נאמנות למדינה מחייבת את האזרח לפעולות ולמעשים 
מוגדרים ומסוימים? האם במדינת ישראל הדמוקרטית ניתן להתנות את האזרחות בנאמנות?

פעילות פתיחה

כפתיחה לשיעור נצפה בכתבה שלפניכם העוסקת בשחקני פוטבול אמריקניים שמסרבים לעמוד בזמן שירת ההמנון. 

נקודות לדיון בעקבות הצפייה בסרטון:
מדוע שחקני הפוטבול כורעים ברך בעת שירת ההמנון?  	

האם לדעתכם מבטא הדבר חוסר נאמנות למדינה? הסבירו. 	

שחקן העבר אייל ברקוביץ טען כי לא יתכן שקפטן נבחרת ישראל  	
זו  לטענה  ישיב  לדעתכם  כיצד  "התקווה".  את  ישיר  לא  בכדורגל 

קפטן הנבחרת אם אינו מזדהה עם מילות ההמנון?



ּ ַחיִּים בָּלָעוּ? אִיׁש ֶאת ֵרֵעהו
בימינו, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית שבה 
חיים מיעוטים בני לאומים שאינם יהודים. מציאות זו הינה 
וחריגה בהיסטוריה היהודית, שכן במשך מרבית  ייחודית 
השנים היהודים הם שחיו כמיעוט תחת שלטון זר ולעיתים 
בארץ  שחיו  היהודים  המשנה,  חכמי  של  בתקופתם  עוין. 

ישראל היו נתונים תחת השלטון הרומי.
בדומה למציאות של המיעוטים הלא־יהודים החיים במדינה 
יהודית, היהודים בתקופה זו התמודדו עם שאלת הנאמנות 
והציות  הנאמנות  לחובת  שני  ומצד  אחד,  מצד  ליהדות 
לסמכותו של שלטון שערכיו זרים ליהדות. שתי המשניות 
מבט.  נקודות  משתי  השלטון  אל  ביחס  עוסקות  שלפנינו 
של  לשלומו  להתפלל  דרישה  מציגה  הראשונה  המשנה 
עבור  השלטון  של  בחשיבותו  עוסקת  כך  ובתוך  השלטון, 
החברה ועבור האדם הפרטי. המשנה השנייה, לעומת זאת, 

מביעה יחס מסויג מהשלטון.

ַרִּבי ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֲֹהִנים אֹוֵמר:״ 

ֱהֵוי ִמְתַּפֵּלל ִּבְׁשלֹוָמּה ֶׁשל ַמְלכּות,

ֶׁשִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה,

ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַחִּיים ָּבָלעּו. 

מסכת אבות, פרק ג, משנה ב

ביאור:
לכך.  ולקוות  להתפלל  ראוי  מתפלל,  הֱיֶה   – ִמְתפַּלֵּל  הֱוֵי 
ל ַמלְכוּת – למען שלומו, רווחתו ויציבותו של  לוָֹמּה ׁשֶ בִּׁשְ
הפחד  בלי  היראה,  שלולא   – מוָֹראָהּ  אִלְָמלֵא  ׁשֶ השלטון. 
ּ – כל אחד היה  ּ ַחיִּים בָּלָעו והציות לשלטון. אִיׁש אֶת ֵרעֵהו

'בולע' את השני; בני אדם היו פוגעים זה בזה.

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא אֹוֵמר:

ֱהוּו ְזִהיִרין ָּבָרׁשּות, ֶׁשֵאין ְמָקְרִבין לֹו ָלָאָדם ֶאָּלא ְלצֶֹרְך ַעְצָמן.

. ִנְרִאין ְּכאֹוֲהִבין ִּבְׁשַעת ֲהָנָאָתן, ְוֵאין עֹוְמִדין לֹו ָלָאָדם ִּבְׁשַעת ָּדֳחקוֺ

מסכת אבות, פרק ב, משנה ג 
ביאור:

ולחשוד  להיזהר  להיות,  עליכם  היו,   – בָָּרׁשוּת  זְהִיִרין   ּ הֱוו
אֵין ְמָקְרבִין לוֹ לָאָָדם – שהשליטים מאירים פנים  בשלטונות. ׁשֶ
לאדם. אֶלָּא לְצֶֹרךְ עַצְָמן – רק למען האינטרסים שלהם. נְִראִין 
עַת הֲנָאָָתן – השליטים נראים כאילו הם אוהבים  כְּאוֹהֲבִין בִּׁשְ
ומעריכים את האדם כאשר צומחת להם מכך טובת הנאה. וְאֵין 
ֳָּחקוֺ –  עַת ד עוְֹמִדין לוֹ לָאָָדם – אבל אינם תומכים באדם. בִּׁשְ

בזמן שהוא במצוקה וזקוק לסיועם.

שאלות לדיון:

מהו יחסו של רבי חנינא לשלטון? ממה הוא נובע ומהו הנימוק לעמדתו?  	
מהם היתרונות ומהם החסרונות של ציות לשלטון מתוך פחד? 

ולגלות  	 החוק  על  לשמור  לאזרחים  לגרום  דרך  קיימת  לדעתכם  האם 
נאמנות למדינה גם בלי שלטון של פחד? 

שאלות לדיון:

מדוע לדעת רבן גמליאל יש לגלות זהירות וחשדנות כלפי השלטונות? 	

הסבירו  	 נאמנות.  חוסר  של  ביטוי  גמליאל  רבן  של  בעמדתו  הרואים  יש 
טענה זו? האם אתם מסכימים עימה?

כיצד לדעתכם ניתן להגיע למצב שבו יש אמון בין האזרחים והשלטונות? 	

אופיה של המדינה מושפע מהיחסים ששוררים בין השלטונות לבין האזרחים, ומן היחסים ששוררים בין כל פרט לבין הציבור בכללותו. מצד אחד, ישנה 
ציפייה שכל אדם יהיה נאמן לציבור, לשלטונות ולמוסדות המדינה. אולם מצד שני, ציפייה זו עשויה להתנגש עם ערכים כמו חופש הפרט, וזכותו של אדם לא 
להסכים עם רעיונות שמקובלים על מרבית האזרחים ועל השלטונות. בשיעור זה נדון במושג הנאמנות ונשאל מה צריך להיות מקורה במדינה דמוקרטית?



בלי נאמנות אין אזרחות?
יצאה מפלגת  לכנסת ה־18,  בשנת 2009, ערב הבחירות 
ישראל ביתנו, בראשותו של אביגדור ליברמן, עם הסיסמה: 
היה תגובה  אזרחות". קמפיין הבחירות  אין  נאמנות  "בלי 
נגד גילויים של הזדהות אזרחים ערבים עם ארגוני הטרור 
הפלסטינים, והניב למפלגה  הישג  מרשים של  15 מנדטים. 
דרישה זו להתנות את אזרחותם של אזרחי מדינת ישראל 

בנאמנות עורר חילוקי דעות סוערים.
לפניכם קטעים ממאמר ביקורת של הפרופסורים אבי שגיא 
וידידיה צבי שטרן על הכוונה להתנות את האזרחות בנאמנות.

מסדר הנאמנות חי וקיים. הוא משתלט על חיינו. הפתעת ״ 

"ישראל  מפלגת  היא   2009 בשנת  האחרונות  הבחירות 

אין  נאמנות  "בלי  הסיסמה  את  דגלה  על  שחרתה  ביתנו", 

אזרחות".

]...[ התניית האזרחות באמות מידה של נאמנות היא לא פחות 

היא  שאזרחות  קובע  הליברלי  הדמוקרטי  השיח  מפאשיזם. 

בלתי מותנית: מי שאיננו משלם חובו למדינה – אינו מתגייס, 

אזרחותו   – ההמנון  ניגון  בעת  עומד  ואינו  מיסים  משלם  אינו 

]...[ אזרחות איננה בגדר "שכר" או "עונש"; היא  איננה נשללת. 

את  המכוננת  האמנה  של  היסוד,  יחידת  הראשוני,  הבסיס 

המדינה והנותנת תוקף לחוקיה. ערבי ישראלי שנולד במדינת 

ישראל הוא אזרח מלא גם אם הוא איננו אוהב אותנו ואפילו 

"מדינת  המכונה  ההתארגנות  של  היהודי  האופי  בשינוי  חפץ 

ישראל".

מוסריותו של  בוחנות את  אינן  ליברליות  דמוקרטיות  מדינות 

אינן  הן  דומה  באופן  הפנימי.  עולמו  ואת  ערכיו  את  אדם, 

רשאיות לחדור אל מתחם נאמנויותיו. בפני האזרחים – תהא 

נאמנותם אשר תהא – מוצבת דרישה אחת בלבד: ציות לכללי 

המשחק כפי שהם מתגלמים במערכות חוקיה. אסור למדינה 

אמורה  היא  אדרבה,  הפרט;  של  האוטונומי  למרחב  לחדור 

האופייני  הריבוי  את  לאפשר  כדי  פתוח  זה  מרחב  להותיר 

לקיום האנושי.

 מתוך: אבי שגיא וידידיה צ' שטרן, "בלי נאמנות אין אזרחות", מולדת יחפה:
מחשבות ישראליות, עם עובד תשע"א, עמ' 109–111.

שאלות לדיון:

הסבירו במילים שלכם את הסיסמה "בלי אזרחות אין נאמנות".  	

איזו עמדה מביעים הכותבים כלפי סיסמה זו? מדוע? 	

במדינה  	 נאמנות  מביעים  האזרחים  כלל  שבו  מצב  ליצור  ניתן  כיצד 
ובמוסדותיה, מבלי שהדבר ייכפה עליהם? 

השוו בין המקור העתיק מהמקרא לבין המקור המודרני הלקוח 
הללו  המקורות  שני  גוריון.  בן  דוד  הממשלה  ראש  מדברי 
מתייחסים אמנם לאמון הציבור במוסדות המדינה, אולם יש 
לשני המקורות?  גם הבדלים מסוימים. מה משותף  ביניהם 
ואילו הבדלים משמעותיים עולים בהשוואה בין תקופת המקרא 

לימינו, בזיקה לשאלת אמון הציבור במוסדות המדינה?

פעילות סיכום: חינוך ממלכתי

של  מרחב  המאפשר  פתוח  חלל  שיווצר  כך  הכיתה  את  פנו 
תנועה. חלקו את חלל הכיתה לשניים, וחצו אותו באמצעות קו. 
בקצה אחד הניחו שלט "מסכים/מה מאוד" ובקצה השני שלט 

"מתנגד/ת מאוד".
המורה תקרא/יקרא היגדים שונים ועבור כל היגד התלמידים 
יתבקשו לחשוב עד כמה הם מסכימים להיגד או מתנגדים לו 
ל"מתנגד/ת  מאוד"  "מסכים/מה  שבין  הציר  על  ולהתמקם 
מאוד" בהתאם לכך. ניתן להתמקם בקצה או בתווך שבין קו 
האמצע לקצה בהתאם למידת ההזדהות עם ההיגד. לאחר כל 
היגד, ניתן לבקש מהתלמידים לנמק את עמדתם ואף לנסות 

לשכנע את חבריהם מהעבר השני להחליף צד.
היגדים:

"האזרח חייב לגלות נאמנות מוחלטת לערכיה של המדינה גם 
כשהם מנוגדים להשקפתו ולאמונתו"

"אמונתו וערכיו של האדם הם עניינו הפרטי והפנימי בלבד. 
לשלטון אין שום סמכות להתערב ולהשפיע על כך"

בביטחונה  פוגעים  במדינה  אמון  וחסרי  חשדניים  "אזרחים 
וביציבותה של החברה"

"ניתן להשפיע על הזדהותם ונאמנותם של האזרחים לשלטון 
באמצעות חקיקת חוקים"

"אין קשר בין אזרחות טובה לבין אמונות ודעות"
"בלי אזרחות אין נאמנות"



מאמר דעה 

הילכו שניהם יחדיו? / ד"ר חנה פנחסי

אני נאמנה למשפחתי ומוכנה להקריב למענה כמעט ללא תנאי. זו נאמנות שאיננה תלויה בדבר. אני 
נאמנה. פשוט כך. כמה חמקמק המונח נאמנות. אנחנו משתמשים בנאמנות גם ביחסים האישיים 

ביותר אבל גם ביחס למדינה. יש יסוד של דמיון בין השניים, אבל השוני ביניהם רב יותר.
נאמנות למדינה אינה אקסקלוסיבית כמו בנישואים, שבהם יש תביעה לבלעדיות ולהימנעות 
מקשר עם בן זוג אחר. אדם יכול להיות נאמן למדינתו ועדיין לשמור אמונים למקום אחר שנולד בו, 
או לפעול למען חברה אחרת, רחוקה ממדינתו. בעולם גלובלי בוודאי יש לאנשים נאמנויות רבות.
מעבר לזה, במדינה דמוקרטית אזרחות עומדת ביסוד הקשר, ואזרחות איננה מותנית בנאמנותנו 
למדינה. ישראל, למשל, לא נטלה את האזרחות של יגאל אמיר או של מרדכי ואנונו, אף שעשו 
מעשה בגידה ולא היו נאמנים. זאת משום שאזרחות היא האמנה המכוננת של החברה המעניקה 
שייכות וזכויות, לצד חובת ציות לכללי המשחק, כלומר לחוק. בהקשר של מדינה, בניגוד למשפחה, 

נאמנות היא יחס עודף שאיננו הכרחי.
אנחנו נאמנים לקבוצת הכדורגל שאנחנו אוהדים, לתנועת נוער או לארגון, משום שאנחנו רואים בהם ערך המעניק משמעות לחיינו. על הזדהותנו 
עם הקבוצה או התנועה, כלומר על נאמנותנו, רק אנחנו נוכל להעיד. באותו אופן, העמדת זולתנו למבחן נאמנות משמעה להביט מלמעלה, 
ומבחוץ על אחרים, ולנסות לאמוד עניין שאין כל אפשרות למדוד אותו מבחוץ. בגלל הבעייתיות של מדידה מבחוץ, מבחן נאמנות למדינה )או 
לכל ארגון( מפורר סולידריות ויוצר פוליטיקה של חשד. בעצם, אין לאף אחד מאיתנו ביטחון שיעמוד במבחן נאמנות כזה אם יוגדר על ידי אחרים.
מימין ומשמאל אנחנו נתבעים לגלות נאמנות גם כאשר מנהיגי המדינה "מותחים את גבולותינו". אולם ברור לנו כי ישראל צריכה להיות ראויה 
לנאמנותנו ולהבטיח שהיא מממשת את הערכים והרעיונות שכוננו אותה. לכולנו יש גבול: לא נהיה נאמנים למדינה בכל מחיר ולא פעם, דווקא 
ביקורת בגלל התרחקות המדינה מערכיה היא־היא ביטוי לנאמנות. נאמנותה של המדינה לערכנו חיונית בישראל דווקא בגלל האיום הקיומי 
המרחף מעלינו. ללא נאמנותה של המדינה לערכנו היסודיים, היא תתקשה לתבוע את ההקרבה הדרושה להישרדותה, את חירוף הנפש. על 

המדינה להיות ראויה להקרבה כזו.
מדדים בינלאומיים מעידים כי ישראל היא מקום שטוב לחיות בו. לא נאמנות ללא תנאי הופכת את אותה לכזו, אלא מאמץ תמידי שהיא, המדינה, 

תהיה ראויה לנו ולערכינו ומאליה באה הנאמנות.המדינה, תהיה ראויה לנו ולערכינו ומאליה באה הנאמנות.

ד"ר חנה פנחסי היא מנהלת בית הספר להוראת תרבות ישראל של תוכנית בארי במכון שלום הרטמן


