
מבוא
לאומיות היא תופעה חברתית אידאולוגית, שלפיה לכל עם זכות לקיים ממשל עצמי. הלאומיות 
המודרנית הופיעה לראשונה במאה ה-19. המושג "לאומיות" קשור למושג אומה – קבוצה גדולה

של בני אדם החולקים שפה אחת, תרבות והיסטוריה משותפת, אשר לעתים הם בני מוצא אחד, 
ובדרך כלל הם קשורים בקשר היסטורי לאזור גיאוגרפי מסוים. הלאומיות היא מושג רחב יריעה 
הכולל היבטים רבים ומגוונים. לא כל קבוצה או עם שמקיים את כל הקטגוריות שצוינו לעיל הופך 
למדינה, וכן להפך - לא כל מדינה מכילה את כל הקריטריונים הללו. לדוגמה, הכורדים הם עם 
החי באזור גיאוגרפי מסוים עם שפה ותרבות משותפת אך ללא מדינה. בלגיה לעומת זאת היא 
מדינה המורכבת משתי קבוצות גדולות שונות המתגוררות באזורים שונים ודוברות שפות שונות. 
כאמור, הלאומיות היא נושא מורכב וסבוך הטומן בחובו פוטנציאל "נפיצות" גבוה. מדינת הלאום 
הפכה להיות מוקד זהות מרכזי של תושביה, ובעבר הובילה זהות זאת למלחמות רבות ועקובות 
מדם על עצמאות, שלטון, כיבוש ושחרור. גם כיום מתנהלות מדי פעם מלחמות בין מדינות לאום 
שונות או מלחמות אזרחים תוך מדינתיות, כמו כן במדינות רבות מתנהלים מאבקים פנימיים 

עזים על זהותה הלאומית של המדינה.
מדינת ישראל, עם הקמתה בשנת 1948, הכריזה על עצמה במגילת העצמאות כעל מדינה 
יהודית בארץ ישראל, ובכך קבעה את זהותה הלאומית של מדינת ישראל. ואולם, כעבור 70 
שנה, ראו לנכון 62 חברי כנסת להצביע בעד "חוק הלאום" )שבו נעסוק בהמשך( המעגן מחדש 

את אופייה וזהותה הלאומית של מדינת ישראל כמדינת יהודית. 
הדרך שעברה הלאומיות מראשיתה ועד ימינו מתוארת יפה בפסקה הבאה:

"
בשעתה היפה בשלהי ימי הביניים, ייצגה הלאומיות עיקרון מאחד ומרחיב שורות, בהשוואה 

לסדר הפיאודלי שקדם לה. הלאומיות התבססה אז על תשתית מוצקה – התרבות המשותפת 

לבני המקום. עמים ולאומים היו בעלי צביון תרבותי ייחודי משלהם. הם היו בראש וראשונה נשאי 

נעה  היום  הלאומית'  ה'התעוררות  משותפים.  והיסטוריה  מנהגים  שפה,  היו  שמרכיביה  תרבות, 

בכיוון הפוך: היא סתגרנית, מתבדלת, מצופפת שורות. כל כולה הפגנה של פחד מאובדן זהות, שכן, 

במציאות הגלובליסטית המתהווה, התרבות הלאומית הייחודית מיטשטשת והולכת".

יגאל עילם, "הארץ", 21.5.2020

או  יהודית  לאומיות  מהי  לאומיות?  מהי  ונשאל  הלאומיות  בערך  נעסוק  שלפניכם,  בשיעור 
ישראלית? והאם יש סתירה בין יהדות לישראליות או שהן משלימות זו את זו?

פעילות פתיחה
"לאומיות" היא מושג שעל הגדרתו מתנהל דיון שנים רבות. על מנת לענות על השאלות בפתיחה, ניתנת כאן הגדרה מתומצתת 

מקובלת למדי. 

 לאומיות היא צירוף של "רגש לאומי", כלומר תחושת שייכות ללאום, והרצון לממש רגש ושייכות זו בצורת "מסגרת פוליטית", 
כלומר מדינה.

התחלקו לקבוצות קטנות של 4–5 תלמידים, ונסו להבין יחד את ההגדרה. לאחר מכן ענו יחד בקצרה על השאלות הבאות מנקודת 
המבט של הדמויות:

אני תאילנדי שנולד בתאילנד. גם הוריי והורי הוריי נולדו באזור שאני חי בו. מהי הלאומיות שלי? 

שמי לורן, אזרחית קנדה שחיה בקוויבק ומדברת צרפתית. מהי הלאומיות שלי? 

שמי סרגיי, יהודי שהיגר לארה"ב מאוקראינה לפני 30 שנה. מהי הלאומיות שלי? 

שמי סמירה, אזרחית ישראל, ערבייה מחיפה. הוריי והורי הוריי חיו פה. מהי הלאומיות שלי? 

אני עמיר, אזרח ישראלי. נולדתי בחדרה, הוריי גדלו בקיבוץ, סביי וסבתותיי עלו לארץ מפולין. מהי הלאומיות שלי? 

אני איברהים, ערבי פלסטיני מדהיישה )מחנה פליטים ליד חברון(, סבותיי הגיעו לכאן מיפו. מהי הלאומיות שלי? 

שמי אמיר, דרוזי מעוספיא, שירתתי 10 שנים בצה"ל, מהי הלאומיות שלי? 

שמי פאולה, אני קטלאנית, תושבת ברצלונה )ואוהדת בארסה כמובן(. מהי הלאומיות שלי? 

שמי אוזיל, נולדתי בגרמניה. הורי עברו לפה מטורקיה על מנת למצוא עבודה. מהי הלאומיות שלי? 

מהי הלאומיות של כל אחד מכם, משתתפי הקבוצה? האם לכולכם אותה לאומיות? האם אתם מגדירים את לאומיותכם או שמישהו 
כפה אותה עליכם?

עברו שוב על רשימת הדמויות וענו על אותה השאלה מצד משקיף מהצד, )לדוגמה מהי לאומיותה של "לורן" לדעת ה "משקיף" 
החיצוני, האם מדינת קנדה מחליטה מהי הלאומיות שלה או שלורן עצמה מחליטה?( חישבו מי קובע את לאומיותו של האדם, הוא 

עצמו, הקהילה או המדינה שהוא חי בה?
הציגו את תשובותיכם בכיתה. נסו לשתף את כולם בחלק מהדיונים בקבוצה. כשאתם משתפים את רעיונותיכם בכיתה, ציינו מי 
מהדמויות הייתה "קלה" להגדרה ומי הייתה "מסובכת". חשבו האם מה שהיה לכם מסובך בהכרעה לגבי הלאומיות של כל דמות 

היה מסובך גם ל"דמויות" הדמיוניות עצמן – לורן, איברהים, סרגיי וכן הלאה.
חשבו: מהי הלאומיות של כל אחד מכם, משתתפי הקבוצה? האם לכולכם אותה לאומיות? האם אתם מגדירים את לאומיותכם או 

שמישהו כפה אותה עליכם?
יש להניח שבעת המענה לשאלות השונות, נתקלתם בקושי להכריע לגבי לאומיות של דמות זו או אחרת. לקושי הזה סיבות שונות, 
שכן אנשים הם ישויות מורכבות, והלאומיות היא "חיה משונה". הלאומיות היא אומנם עמומה לעיתים, אך בד בבד היא בעלת 
חשיבות עצומה עבור רוב בני האדם, כיוון שבתקופתנו היא חלק מהותי מזהותו ושייכותו של האדם. בהמשך ננסה להבין טוב יותר 

את המורכבות הזו, וננסה להבהיר את חשיבותה עבור כל אזרח במדינה.



"ִהנֵּה ַעם" 
מוגדר  שבו  שמות,  ספר  מפתיחת  מקראי  קטע  לפניכם 
לראשונה עם ישראל כ"עם" ולא כמשפחה. קראו את הקטע 

והשיבו על השאלות שאחריו:

ר ֹלא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף. ״ ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶשׁ ַוָיּ

ּנּו.  ֵני ִיְשָׂרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶמּ ה ַעם ְבּ אֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהֵנּ ַויֹּ

ם  ַגּ ְונֹוַסף  ִמְלָחָמה  ִתְקֶראָנה  י  ִכּ ְוָהָיה  ה  ִיְרֶבּ ן  ֶפּ לֹו  ָמה  ִנְתַחְכּ ָהָבה 

נּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.  הּוא ַעל שְֹׂנֵאינּו ְוִנְלַחם ָבּ

נֹות  ִמְסְכּ ָעֵרי  ֶבן  ַוִיּ ִסְבֹלָתם  ְבּ תֹו  ַענֹּ ְלַמַען  ים  ִמִסּ ָשֵׂרי  ָעָליו  ִשׂימּו  ַוָיּ

תֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. ְלַפְרעֹה ֶאת ִפּ

שמות א, ח–יא

משאל עם 
באלפי השנים שבין ספר שמות לתקופה המודרנית קרו 

שינויים רבים. "עמים" ו"ארצות" התקיימו כל העת, אך 
הגדרת המדינות ותחושת הזהות והשייכות של תושביהן 

עברו שינויים גדולים. לא נרחיב בכל השינויים הללו, רק 
נציין שבמאה ה-19 (ובעיקר בסופה) התרחשה, באירופה 

ובאזורים נוספים בעולם, תופעה המכונה היום "עליית 
הלאומיות". קבוצות אתניות, שונות, שחיו באזורים 
מוגדרים, דרשו לממש את זהותם התרבותית השונה 

במסגרת פוליטית של מדינה. לדוגמה לכך היא "תנועת 
הציונות" ששאפה לממש את הזהות התרבותית השונה 

של היהודים במסגרת מדינית. באותם ימים, מנהיגים 
והוגים מכל קשת הדעות ניסחו את מושג ה"לאומיות". 
בקטע שלפניכם מצוטט אחד מאותם הוגים ומדינאים, 

ארנסט רנאן, שהיה עד ֵ לכיבוש צרפת על ידי גרמניה 
בשנת 1870: 

" אומה היא, אפוא, סולידריות בקנה מידה גדול, המיוסדת 
על תחושת הקורבנות שהועלו בעבר ועל אלה שתידרש 

נכונות להעלותם בעתיד. היא מניחה מראש את קיומו של 
עבר, ועם זאת, היא באה לידי ביטוי בהווה בעובדה 

המוחשית של קיומה, היינו, בהסכמה ובשאיפה המובעת 
בבירור להמשיך בחיים משותפים. קיומה של האומה הוא, 

סלחו לי על הדימוי, משאל עם יומיומי.

הציטוט מתוך:  אנתוני ד' סמית, האומה בהיסטוריה, עמ'  27

שאלות לדיון:

מי הגדיר את בני ישראל לראשונה כ"עם"? האם זאת הגדרה עצמית? 

דמיינו את בני ישראל במצרים. במה נבדלו בני ישראל מהמצרים? מהו 
החשש של מלך מצרים?

האם די בכך שקבוצת אנשים תגדיר את עצמה כ"עם", או נדרשת הגדרה 
או הכרה חיצונית, על מנת לקבוע שקבוצה כלשהי היא "עם"? 

שאלות לדיון:

ה"קורבן"  פרספקטיבת  דרך  הלאומיות  את  מציג  רנאן  לדעתכם  למה 
הנדרש למימושה )בעבר או בעתיד(?

מדוע לאומיות דורשת "עבר משותף"? ומדוע נדרש אישוש מתמיד של 
הלאומיות בהווה? 

מה פירוש המשפט האחרון בציטוט: "קיומה של אומה הוא... משאל עם 
יומיומי"? האם אתם מסכימים עם משפט זה?

האם אתם חווים את הלאומיות שלכם כעומדת במשאל יומיומי או שהיא 
מובנת מאליה? )או אולי ישנן לדעתכם אפשרויות נוספות?( 

הלאומיות טומנת בחובה קשיים, אתגרים וקונפליקטים רבים. אין הרבה מדינות המורכבות מקבוצה אחת בלבד של אנשים שמוצאם, שפתם, תרבותם, 
דתם וההיסטוריה שלהם משותפת. הניסיון לקבוע או לחזק את הלאומיות מהווה לרוב איום על המדינות השכנות, וכן על מיעוטים וקבוצות שונות בתוך 
המדינה עצמה. מהו מעמדם של המיעוטים? האם מדינה דמוקרטית יכולה להכריז ולהגדיר את לאומיותה מבלי להפלות את המיעוטים שבה? האם מיעוט 

מספיק גדול רשאי וזכאי לדרוש להקים מדינה משלו?



היהודים הם עם
הציונות, שקמה גם היא בשליש האחרון של המאה ה־19, 
לחידוש  קראה  אשר  לאומית,  תנועה  מראשיתה  הייתה 
הריבונות היהודית בארץ ישראל. בקונגרס הציוני הראשון 
שנערך בעיר באזל בשנת 1897, נאם בנימין זאב הרצל את 

נאום הפתיחה, ואמר בו את הדברים הבאים:

 "
אל  שיבה  היא  הציונות  הביתה.  שבנו  לומר,  אפשר  ...אנו, 

הבנים  אנו  היהודים.  ארץ  אל  השיבה  לפני  עוד  היהדות 

תיקון  הטעונים  דברים  כמה  בו  מוצאים  הבית  אל  השבים 

במפגיע ]תיקון מיידי[.

]...[ כבר הצליחה הציונות להגשים דבר מופלא, שנחשב לפני 

כן כבלתי אפשרי: הקשר ההדוק בין היסודות המודרניים ביותר 

אירע,  הזה  והדבר  הואיל  ביותר.  השמרניים  עם  היהדות  של 

בלא שיצטרך אחד משני הצדדים לעשות ויתורים שלא לכבודו 

ולהקריב קרבנות נפשיים, הרי זו ראיה נוספת לכך, אם הייתה 

דרושה עוד ראיה, לעובדה שהיהודים הם עם. ליכוד כזה לא 

ייתכן אלא על הרקע של אומה.

מהרבה  בה  לתפסו  הוא  הכרח  גדולה  כך  כל  תנועת־עם   ]...[

הרוחניים  באמצעים  גם  כך  משום  יתעסק  הקונגרס  צדדים. 

גם  היהודית.  הלאומית  ההכרה  של  ולטיפוחה  להחייאתה 

חושבים  אנו  אין  באי־הבנות.  להילחם  אנו  צריכים  זו  בנקודה 

לנו,  שרכשנו  התרבות  מן  כף-הרגל  רוחב  מלוא  על  לוותר  כלל 

אלא אנו חושבים על העמקתה הנוספת של התרבות, כפי שהיא 

מתפרשת בכל הרחבת-הדעת".

כתבי הרצל, כרך 7: בפני עם ועולם, א: נאומים ומאמרים ציוניים 1895–
1899, נאום הפתיחה בקונגרס הציוני הראשון 29.8.1897, עמ' 113

קם העם היהודי  
כידוע, הציונות הצליחה לממש את שאיפתה הגדולה. כ־50 
שנה לאחר כינוס הקונגרס היהודי הראשון קמה מדינת ישראל. 
בהכרזה על הקמתה של המדינה, נוסח החזון של מדינת 
ישראל והוקרא ברוב טקס. קראו את הפתיחה של מגילת 

העצמאות וענו על השאלות שלאחריה.

מּותֹו ָהרּוָחִנית, ״  ָבה ְדּ ּה ֻעְצּ הּוִדי, ָבּ ֶאֶרץ־ִיְשָׂרֵאל ָקם ָהָעם ַהְיּ ְבּ

ָיַצר  ּה  ָבּ ית,  ַמְמַלְכִתּ י קֹוְמִמּיּות  ַחֵיּ ַחי  ּה  ָבּ ִדיִנית,  ְוַהְמּ ִתית  ַהָדּ

ּלֹו ֶאת ֵסֶפר  ים ְוהֹוִריׁש ָלעֹוָלם ֻכּ ִיּ ים ּוְכָלל־ֱאנֹוִשׁ ִיּ ְרּבּות ְלֻאִמּ ִנְכֵסי ַתּ

ְצִחי. ָפִרים ַהִנּ ַהְסּ

ָכל  ְבּ ֱאמּוִנים  ָלּה  ַמר  ָשׁ רֹוַע  ַהְזּ כַֹח  ְבּ ֵמַאְרצֹו  ָהָעם  ֻהְגָלה  ֶשׁ ְלַאַחר 

ׁש  ּוְלַחֵדּ ְלַאְרצֹו  ָלׁשּוב  ְקָוה  ּוִמִתּ ה  ִפָלּ ִמְתּ ָחַדל  ְוֹלא  זּוָריו,  ְפּ ַאְרצֹות 

ִדיִנית. תֹוָכּה ֶאת ֵחרּותֹו ַהְמּ ְבּ

ּדֹור  ָכל  ְבּ הּוִדים  ַהְיּ ָחְתרּו  ֶזה  י  ּוָמָסְרִתּ ִהיְסטֹוִרי  ר  ֶקֶשׁ מּתֹוְך 

בּו  ָשׁ ָהַאֲחרֹוִנים  ּוַבּדֹורֹות  יָקה;  ָהַעִתּ ם  מֹוַלְדָתּ ְבּ ּוְלֵהָאֵחז  ָלׁשּוב 

ּמֹות,  ְנַשׁ ִהְפִריחּו  ים  ּוָמִגִנּ יִלים  ַמְעִפּ ַוֲחלּוִצים,  ֲהמֹוִנים,  ַבּ ְלַאְרָצם 

ֵדל  ָגּ ִיּׁשּוב  ְוֵהִקימּו  ְוָעִרים,  ָפִרים  ְכּ נּו  ָבּ ָהִעְבִרית,  ְשָׂפָתם  ֶהֱחיּו 

ַעְצמֹו,  ַעל  ּוָמֵגן  לֹום  ָשׁ ְוַתְרּבּותֹו, ׁשֹוֵחר  קֹו  ִמְשׁ ַעל  יט  ִלּ ַהַשּׁ ְוהֹוֵלְך 

ְלַעְצָמאּות  ַנְפׁשֹו  ְונֹוֵשׂא  ֵבי ָהָאֶרץ  ְלָכל ּתֹוָשׁ ְדָמה  ַהִקּ ת  ְרַכּ ִבּ ֵמִביא 

ית. ַמְמַלְכִתּ

ְוַעם  ַעם  ָכל  ְכּ ִלְהיֹות  הּוִדי  ַהְיּ ָהָעם  ל  ֶשׁ ְבִעית  ַהִטּ ְזכּותֹו  זֹוִהי   ]...[

ְמִדיָנתֹו ָהִרּבֹוִנית. ְרׁשּות ַעְצמֹו ִבּ עֹוֵמד ִבּ

שאלות לדיון:

הרצל, שנטה לסף ההתבוללות לפני שפנה לציונות, אומר שה"ציונות היא  	
שיבה אל היהדות". למה כוונתו?

בפסקה השנייה טוען הרצל שהציונות שמחברת בין מודרניות ושמרנות  	
)למשל: חילונים וחרדים( מהווה הוכחה לכך שמדובר ב"עם" וב"אומה" 

אחת. מדוע זה מוכיח זאת ולמה צריך בכלל הוכחה שכזו?

הסבירו בלשונכם את הפִסקה השלישית. 	

האם לדעתכם הציוניות של הרצל היא תנועה דתית או לאומית? או אולי  	
גם וגם? 

שאלות לדיון:

שעליהם  	 הראשונה,  בפסקה  המפורטים  השונים  הנושאים  משהם 
מתבססת הטענה של כותבי המגילה כי זכותם להקים מדינה יהודית? 

הדורות  	 לאורך  היהודים  של  בנאמנותם  עוסק  במגילה  השני  החלק 
לטריטוריה שהמדינה עתידה לקום בה. מדוע חשוב לפרט סעיף זה, ועוד 

בפתיחתה של המגילה )במשפט השני(?

אילו  	 ובהווה של הכותבים.  הסעיף השלישי במגילה עוסק בעבר הקרוב 
נושאים התווספו על אלה שבסעיף הראשון? האם לדעתכם הם מחזקים 

את טענת הזכות ללאומיות? 

הגדירו את הלאומיות הישראלית על פי פתיחת מגילת העצמאות. ממה  	
היא מורכבת ועל מה היא מתבססת?

 לאוזני מי מיועדת ההצהרה זאת – לצורכי חוץ וכלפי העולם או כלפי פנים  	
ולאוזני תושביה העתידיים של המדינה?

מגילת העצמאות ממשיכה לעסוק ברקע ההיסטורי, וכתובה בה ההכרזה  	
ּ ַמכְִריזִים בָּזֹאת עַל הֲָקַמת ְמִדינָה יְהוִּדית בְּאֶֶרץ יְִשָׂראֵל,  הבאה: "]...[ אָנו
דוגמאות  תנו  לדעתכם?  יהודית"  "מדינה  מהי  יְִשָׂראֵל".  ְמִדינַת  הִיא 

אחדות ליהודיותה של מדינת ישראל )לעומת אנגליה למשל(.

עוד בהמשך המגילה מופיע הסעיף הבא: 	

 "
ּתּוַח  קֹד ַעל ִפּ ְשׁ ֻלּיֹות; ִתּ ה ְיהּוִדית ּוְלִקּבּוץ ָגּ תּוָחה ַלֲעִלָיּ ֵהא ְפּ ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל ְתּ

לֹום  ֶדק ְוַהָשּׁ ָתה ַעל ְיסֹודֹות ַהֵחרּות, ַהֶצּ ָתּ ֵהא ֻמְשׁ ֶביָה; ְתּ ל ּתֹוָשׁ ָהָאֶרץ ְלטֹוַבת ָכּ

ְלָכל  מּור  ָגּ ּוְמִדיִני  ֶחְבָרִתי  ְזֻכּיֹות  ְויֹון  ִשׁ ם  ַקֵיּ ְתּ ִיְשָׂרֵאל;  ְנִביֵאי  ל  ֶשׁ ֲחזֹוָנם  ְלאֹור 

ת, ַמְצּפּון, ָלׁשֹון, ִחּנּוְך ְוַתְרּבּות;  ְבִטיַח חֶֹפׁש ָדּ ַזע ּוִמין; ַתּ ת, ֶגּ ל ָדּ ִלי ֶהְבֵדּ ֶאְזָרֶחיָה ְבּ

תֹות". ל ַהָדּ ל ָכּ ים ֶשׁ דֹוִשׁ קֹומֹות ַהְקּ מֹר ַעל ַהְמּ ְשׁ ִתּ

האם סעיף זה מחזק או מחליש את היותה של ישראל "מדינה יהודית"? 	

"מדינה  	 ישראל  מדינת  של  היותה  את  מחליש  או  מחזק  זה  סעיף  האם 
דמוקרטית"?

האם לדעתכם מדינת ישראל עומדת כיום בהצהרה זו? נמקו ופרטו. 	



חוק הלאום
לפניכם קטעים מרכזיים מחוק הלאום שחוקק בכנסת בשנת 

2018. קראו את החוק וענו על השאלות שלאחריו.
נוסח סעיפים נבחרים מהחוק: 

עקרונות יסוד. . 1

העם א.  של  ההיסטורית  מולדתו  היא  ישראל  ארץ 
היהודי, שבה קמה מדינת ישראל.

מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ב. 
התרבותית,  הטבעית,  זכותו  את  מממש  הוא  שבה 

הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית.

במדינת ג.  לאומית  עצמית  להגדרה  הזכות  מימוש 
ישראל ייחודי לעם היהודי.  

]...[

שפה. . 4  
עברית היא שפת המדינה.  א. 

הסדרת ב.  במדינה;  מיוחד  מעמד  הערבית  לשפה 
או  ממלכתיים  במוסדות  הערבית  בשפה  השימוש 

בפניהם תהיה בחוק.  

שניתן ג.  במעמד  לפגוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין 
בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו של חוק יסוד זה.  

יהודית . 4 לעלייה  פתוחה  תהא  המדינה  גלויות.  קיבוץ   
ולקיבוץ גלויות.  

6( הקשר עם העם היהודי.  	  
היהודי  	 העם  בני  של  שלומם  הבטחת  על  תשקוד  המדינה 

ושל אזרחיה הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל 
אזרחותם.  

המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני  	
העם היהודי.  

שאלות לדיון:

השוו את הסעיפים השונים ב"חוק הלאום" לאלה שבמגילת העצמאות.  	
האם הם זהים או שונים? האם הם מנוסחים בצורה ישירה או מעורפלת 

יותר?

יותר?  	 "יהודית"  לדעתכם  היא  הלאום  חוק  שאחרי  ישראל  מדינת  האם 
"דמוקרטית" יותר? גם וגם? לא זה ולא זה? – נמקו.

וְיוֹן זְכֻיּוֹת  	 ַקיֵּם ִשׁ בסעיף ה במגילת העצמאות מופיע המשפט הבא: "...ְתּ
חֶבְָרִתי וְּמִדינִי גָּמוּר לְכָל אֶזְָרחֶיהָ בְּלִי הֶבְֵדּל ָדּת, גֶּזַע וִּמין". מדוע לדעתכם 

סעיף זה אינו נמצא בחוק הלאום?

בסיכומו של דבר, האם לדעתכם חוק הלאום ממשיך את מגילת העצמאות  	
ומחזק אותה או אולי דווקא מנוגד לה ומחליש אותה?

היזכרו  	 הלאום?  לחוק  ביחס  ישראל  במדינת  מיעוטים  מרגישים  מה 
עמדתו  האם  הפתיחה.  בפעילות  שהזכרנו  מעוספיא  אמיר  של  בדמותו 

אמורה להשתנות בעקבות חוק הלאום?

עבור  	 טיעונים  ושני  לחוק  המתנגדים  עבור  לפחות  טיעונים  שני  נסחו 
התומכים בחוק. האם אתם עצמכם תומכים או מתנגדים?  

 פעילות סיכום: 
בין לאומיות ללאומנות

יחד בוויקיפדיה  	 התחלקו לקבוצות של 4–5 משתתפים. קראו 
את הערך "לאומנות" )התמקדו בפסקה הראשונה(. לאחר מכן 
נסו לחשוב יחד ולדון האם אתם או מישהו שאתם מכירים הוא 

"לאומן"?

חזרו לדמויות מפעילות הפתיחה וחשבו מה יענה "לאומן" על  	
שאלת הגדרת הלאומיות של כל אחת מהדמויות.

נסו לנסח לעצמכם מחדש את ההבדל בין לאומי ולאומן – חישבו  	
על פעולה שאותה יעשה ה"לאומן" ואילו ה"לאומי" יתנגד לה.

במליאה:
חיזרו לפורום הכיתתי והרכיבו יחד רשימה של פעולות שאותה  	

ישנה  האם  בדקו  לה.  יתנגד  ה"לאומי"  ואילו  ה"לאומן"  יעשה 
שנכללו  הפעולות  לגבי  התלמידים  כל  בין  גורפת  הסכמה 
ברשימה או שפעולות מסוימות נמצאות במחלוקת לגבי סיווגן 

)כ"לאומיות" או "לאומניות"(.



מאמר דעה 

לאומיות / יוסי קליין־הלוי

לאומיות היא ההכרה בכך שהאנושות מאורגנת לפי "משפחות" מורחבות, החולקות זו עם זו 
זיכרונות עבר ותקוות עתיד, החולקות שפה ותרבות, ולעיתים גם אמונה.  

לאומיות יכולה להיות כוח דוחף לעשיית טוב אך גם לעשיית ֶרשע. היא עשויה לעודד בקרב עמים 
מטרה משותפת, תחושת שוויון ואנושיות פשוטה; אך לחלופין עלולה להוביל לבדלנות ושנאה.  

לאומיות יכולה להגן על הדמוקרטיה, אך גם לגרום לאובדנה. היא יכולה להכיל בתוך חיבוקה החם 
את כל אלה החיים בתוך גבולות מוגדרים וחולקים אזרחות משותפת, או לחלופין לזרוע פירוד 

ולהדיר בעיקר את קבוצות המיעוט שאינן נחשבות לחלק אורגני מהעם.  
הגדרה ליברלית של לאומיות עומדת על כך שכל החולקים אזרחות משותפת חולקים גם זהות 

לאומית, גם אם זהות זו מבוטאת בדרכים שונות.  
מדינת ישראל מבוססת על שתי זהויות. קריאתי שלי בנוסח "הכרזת העצמאות" מעלה כי ישראל 
הינה בד בבד מדינתו של העם היהודי – של כל היהודים, בין אם הם אזרחיה ובין אם לאו – ומדינתם 

של כל אזרחיה, בין אם הם יהודים ובין אם לאו.  
כשאני גדלתי בארצות הברית, הרגשתי את עצמי כחלק ממדינת ישראל, אף שעדיין לא התאזרחתי פה. כשעליתי לארץ, קיבלתי אזרחות 

בהסתמך על העובדה הפשוטה אני יהודי. 
המופע היחיד של העדפת יהודים המותר – ואף קבוע בנוסח הכרזת העצמאות – הוא היחס המועדף לעולים יהודים. בהתחשב בהיסטוריה 
היהודית ובאיום המתמשך על יהודים ברחבי העולם, מעצבי הכרזת העצמאות הבינו שהכרחי שיהיה מקום אחד בעולם שיהודים יוכלו להתקבל 

בו באופן מידי, ללא מגבלות רק על סמך היותם יהודי/יה.
השופט העליון לשעבר, אהרון ברק, הסביר שבכוחה של מדינה לקבוע מי יהיו אזרחיה, אולם ברגע שנכנס המהגר מבעד לשעריה, לא מגיעות 

לו זכויות יתר בשל יהדותו. זהו הבסיס ללאומיות הליברלית הישראלית.  
לי עצמי יש היום, למעשה, שתי זהויות לאומיות: אני משתייך לעם היהודי ומשתייך לעם הישראלי. עבורי שתי הזהויות שזורות זו בזו. עליתי 

לארץ כי האמנתי שזהותי היהודית תוגשם באופן הטוב ביותר באמצעות הפיכתי לישראלי.
אני מכיר כמובן בכך שישנם אזרחים שנולדו בארץ הזאת והם ישראלים, אבל לא יהודים. האם אני 'יותר' ישראלי בגלל שלזהותי נוסף הרכיב 
היהודי? או שמא אני 'פחות' ישראלי כיוון שנולדתי בחוץ לארץ? אני מחשיב שאלה זו לא רק כלא רלוונטית אלא אף כעלבון לזהות הישראלית 
ולדמוקרטיה. כל אלה השותפים במדינת ישראל הם בעלי חלק שווה בזהות הישראלית. לי יש מחויבות נוספת לעם היהודי, ממש כפי שלערבי 
ישראלי עשויה להיות מחויבות נוספת לעולם הערבי או לאומה הפלשתינית. נכון, למדינת ישראל ככלל יש מחויבות לעם היהודי ברחבי העולם 

ולא לשום עם אחר, כולל הפלשתינים. קבלת מחויבות זו – גם אם אזרח ערבי אינו שותף לה – היא חלק ממהותה של לאומיות ישראלית.
כן, זה מורכב. אבל זו התוצאה הבלתי נמנעת של היותנו עם עתיק ששב לארצו בנסיבות כה יוצאות דופן. כל זהות לאומית היא ייחודית; שלנו 

כנראה קצת יותר משל אחרים.  

יוסי קליין־הלוי הוא עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן ומנהל שותף של היוזמה למנהיגות מוסלמית במכון, המבקשת לבנות יחסי הבנה, כבוד הדדי ואמון בין מוסלמים 
בצפון אמריקה לבין קהילות יהודיות שם.




