
מבוא
המשמעות המילולית של המילה דמוקרטיה היא 'שלטון העם' )ביוונית: דמוס = עם; קרטוס 
= שלטון(, אולם מרבית האזרחים עסוקים ביומיום בניהול חייהם האישיים ולא בניהול ענייני 
המדינה. לכן, המשמעות המעשית של דמוקרטיה היא שהעם, מתוקף היותו ריבון, מסמיך 
נציגים שיחוקקו חוקים מטעמו, שיחליטו עבורו על מדיניות חברתית, כלכלית ומדינית ושיפעלו 
למימוש מדיניות זו הלכה למעשה )נשיא ארצות הברית בעבר, אברהם לינקולן, הגדיר את 
הדמוקרטיה כך: "דמוקרטיה היא שלטון העם, באמצעות העם ולמען העם"(. היות שהעם 
מורכב ממגוון קבוצות בעלות תפיסות עולם שונות, ולעיתים אף מנוגדות, נדרשים נציגי העם 
להכריע בשאלות של חקיקה ומדיניות גם במקרים שבהם אין הסכמה בקרב כלל הציבור )זוהי 
למעשה הדמוקרטיה העקיפה, הייצוגית. וזאת בשונה מהדמוקרטיה הישירה שהייתה נהוגה 

ביוון העתיקה(. 
בדמוקרטיה חייבת להיות הסכמה של האזרחים על "כללי משחק" דמוקרטיים. למשל – אם 
מחוקקים חוק, יש להעביר את החוק דרך כל שלבי החקיקה הנדרשים. אם צריך להחליף את 
השלטון, מקיימים בחירות לפי כל הכללים הדמוקרטיים הנהוגים. כאשר צריך לקבל החלטה, היא 
תתקבל על פי הכרעת הרוב. זאת ועוד, בכל הפעולות שעושה השלטון, ובכל "כללי המשחק" 
הדמוקרטיים, יש לדאוג תמיד שערכים מרכזיים בדמוקרטיה יישמרו, כגון: הזכות לחיים וביטחון, 

הזכות לחירות, הזכות לקניין, הזכות לשוויון, שלא תהיה פגיעה בזכויות המיעוט ועוד. 
תחת החסות של כל מדינה, פועלים ארגונים ומוסדות שונים שיש להם סמכות לכפות את חוקי 
המדינה על האזרחים )סמכות הנובעת בין היתר מרעיון 'האמנה החברתית' שקובע כי האזרחים 
מוותרים על חלק מחירותם לטובת הגנת המדינה(. כך לדוגמה, תפקיד המשטרה הוא לשמור 
על הסדר הציבורי ועל החוק, ובמסגרת תפקיד זה יש לה הסמכות להפעיל אלימות כנגד אזרחים 

במקרים מסוימים.
הכנסת יכולה לחוקק חוקים ברוב קולות גם כאשר אין הסכמה מוחלטת בין חברי הכנסת, 
ותפקיד הממשלה הוא להוציא את החוקים הללו אל הפועל, גם כאשר הם אינם מקובלים על 
חלקים מהציבור. אף שכל אזרח עשוי להתנגד בנסיבות מסוימות לפעולה מסוימת של רשויות 
המדינה, עדיין ישנה ציפייה שכלל האזרחים יכירו באופן עקרוני בזכות של המדינה לכפות את 

רצונה על האזרחים, מכיוון שהיא מייצגת את רצון העם, שהוא הריבון.
ההכרה בסמכות עקרונית זו של המדינה היא היסוד לרעיון הממלכתיות שבו נדון בשיעור זה.

הסמכות של מוסדות המדינה לכפות את חוקי המדינה על כלל האזרחים היא אבן יסוד בדמוקרטיה, אולם רעיון ה'ממלכתיות' מעלה שאלות הנוגעות גם 
ליחס של האזרחים כלפי המוסדות הללו, ולתחושת ההזדהות עמם. באמצעות עיון במקורות שלפניכם תוכלו להעלות שאלות בנוגע למתח שבין הסמכות 

של מוסדות המדינה לבין החשיבות של אמון הציבור במוסדות אלה.

מאמר דעה 

ממלכתיות / יעקב קסטל

"תמה ממלכתיות מן הארץ ואחרינו המבול", קונן נשיא המדינה ראובן ריבלין במושב הפתיחה 
של הכנסת העשרים, ואכן דומה שהחברה הישראלית נתונה במשבר ממלכתיות עמוק. מוסדות 
ממלכתיים מרכזיים דוגמת צה"ל, משטרת ישראל ומערכת המשפט, מותקפים ומאותגרים יותר 

ויותר, והמונח 'ממלכתיות' תופס נפח גדל והולך בשיח הציבורי.
ממלכתיות היא תפיסה אזרחית המבוססת על תודעה של ריבונות ועל האחריות הנגזרת ממנה 
על מכלול היבטיה של ההתנהגות האזרחית והתרבות הפוליטית במדינת ישראל. אצלנו קשורה 
הממלכתיות בפרויקט הציוני, אשר ביקש לגאול את העם היהודי במסגרת מדינה ריבונית משלו 
והאינטרס  המדינה  בעליונות  להכרה  הדרישה  עומדות  הממלכתיות,  של  בטבורה  ישראל.  בארץ 
הכללי על פני גופים ואינטרסים תנועתיים ופרטיקולריים; והדרישה לפיתוח רגש של אחריות כלפי 
המרחב הציבורי והגנה עליו מפני השתלטותן של קבוצות או מגזרים שינצלוהו לתועלתם הצרה. מבחינה היסטורית, תפיסה זו מזוהה עם 

דוד בן גוריון, אך היו שותפים לה כמעט כל החוגים והזרמים במפה הציונית ביישוב היהודי ובמדינת ישראל עם הקמתה. 
הממלכתיות הדגישה לא רק את הכוח הריבוני ואת השותפות, אלא גם את הזיקה האזרחית השוויונית, את הדמוקרטיה ואת חשיבותן של 
מערכת פרלמנטרית יציבה, של ביורוקרטיה ממלכתית חסרת פניות, של מערכת חינוך ממלכתית ושל מערכת משפט עצמאית, מקצועית 

וחזקה, היוצרת, מפרשת ואוכפת משפט אזרחי-ממלכתי כללי ואחיד.
בשל פרקי הריבונות קצרי הימים בהיסטוריה של העם היהודי, לא פיתחה המסורת היהודית 'תורת מדינה' וגם לא תרבות של ניהול מרחבים 
ציבוריים ומדינתיים; וודאי לא כאלו הדרושים במציאות מודרנית. לקראת חידושה של הריבונות והקמת המדינה, התעצם האתגר הממלכתי 
לפתח 'הלכות מדינה', באופן שימזג את ניסיון העמים הדמוקרטיים עם ערכים השאובים מתרבות ישראל. אתגר זה הצטרף לאתגר המעבר 
ממנטליות של גלות לתודעה של ריבונות ואף לשיירים של מורשת אנטי־ממלכתית, שאפיינה עם שהתרגל לחיות כמיעוט בממלכות של 

אחרים, והוא ניצב בפנינו גם עתה.  
היום, עם עליית משקלה של פוליטיקת הזהויות והשיח המגזרי בחברה הישראלית, עם התגברות הלכי רוח ניאו־ליברליים וערכי חברת 
השוק, ועם ירידת אמון הציבור במערכות המדינתיות ובמוסדות הדמוקרטיים, דרושה לנו ממלכתיות יותר מתמיד. תפיסת ממלכתיות בנויה 

על חברה סולידרית, על שותפות אזרחית ואחריות הדדית לכל חלקי החברה. היום, יותר מתמיד, דרושה לנו סולידריות וערבות הדדית.
יעקב קסטל הוא מנהל תוכנית לב אהרון במכון שלום הרטמן, להעמקת זהות יהודית, ציונית, דמוקרטית ופלורליסטית בקרב הקצונה הבכירה של צה"ל

ר יְִהיֶה בַּיִָּמים ָהֵהם ֹפֵט אֲׁשֶ ַהּשׁ
בספר דברים, פרק יז, מתואר כיצד אמורה להתנהל מערכת 
פרק  פי  על  הארץ.  כיבוש  אחרי  ישראל  עם  של  המשפט 
יריבים  צדדים  בין  משפטית  שאלה  מתעוררת  כאשר  זה, 
בענייני נפשות, ממונות או נזקי גוף, עליהם להתייצב בפני 
המקומי  השופט  אם  במשפטם.  שיכריע  השופט המקומי 
הדין  בית  אל  לעלות  עליו  משפטי,  מענה  לתת  בכוחו  אין 
הגדול, שבידו נתונה הסמכות לדון במקרים מורכבים, על 
מנת שיכריע בשאלה המשפטית הנדונה בסכסוך. קראו את 

הפסוקים, והשיבו לשאלות שמופיעות לאחר מכן.

י ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט; ֵּבין ָּדם ְלָדם, ֵּבין ִּדין ְלִדין, ּוֵבין ״ִּכ

ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָעִליָת  ְוַקְמָּת  ִּבְׁשָעֶריָך.  ִריבֹת  ִּדְבֵרי  ָלֶנַגע,  ֶנַגע 

ְוֶאל ַהּׁשֵֹפט  ַהְלִוִּים  ִיְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ּבֹו. ּוָבאָת ֶאל ַהּכֲֹהִנים  ֲאֶׁשר 

ַהִּמְׁשָּפט.  ְּדַבר  ֵאת  ְלָך  ְוִהִּגידּו  ְוָדַרְׁשָּת,  ָהֵהם,  ַּבָּיִמים  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר 

ְוָעִׂשיָת ַעל ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ִמן ַהָּמקֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ִיְבַחר 

ה' ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּוָך. ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוָך ְוַעל 

ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְלָך ַּתֲעֶׂשה.  ֹלא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו 

ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל.

דברים, פרק יז, פסוקים ח–יא

ביאור: 
הבא  משפטי  בעניין  לפסוק  תדע  לא  אם   – ּפָט  לַּמִׁשְ דָבָר  ִמּמְךָ  יִפָּלֵא  כִּי 
ָּם לְָדם – בדיני נפשות. בֵּין  לפניך ]הפנייה מופנית לשופט המקומי[. בֵּין ד
ִּין לְִדין – בדיני ממונות. וּבֵין נֶגַע לָנֶגַע – בדיני נזקי גוף. דִּבְֵרי ִריבֹת –  ד
ר יוֹרוּךָ – מחויב אתה  ַמְרּתָ לַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲׁשֶ סכסוכים שבין אדם לחברו. וְׁשָ
ְׂמֹאל  לבצע את הוראות השופטים. לֹא ָתסוּר – אינך רשאי לסטות. יִָמין וּש

– לכאן או לכאן

הממלכתיות של דוד בן גוריון
דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, 
טבע את המונח 'ממלכתיות' )מלשון ממלכה( כדי לדבר על 
הסמכות של המדינה כלפי האזרחים. אולם מעבר לסמכות 
החוקית והרשמית של אותם ארגונים ומוסדות מדינתיים, 
לבוא  חייבת  הישראלית  שהממלכתיות  האמין  גוריון  בן 
לידי ביטוי גם בתחושה של שייכות ומחויבות של כל אזרח 
ישראלי כלפי המדינה ומוסדותיה. קראו את דבריו שלהלן 

והשיבו לשאלות שמופיעות לאחר מכן:

בכושר ״כ ורק  אך  תלוי  אינו  המדינה  של  הפעולה  ושר 

הממשלה  הכנסת,   – הרשמיים  מוסדותיה  של  הפעולה 

והמנגנון הממלכתי, כלומר: עובדי המדינה, הצבא והמשטרה. 

יותר אולי מכל מדינה אחרת תלויה מדינת ישראל ברוח וברצון 

הפועם בעם כולו, בנכונות של כל אחד מאזרחי המדינה לעשות 

תושב.  כל  של  הממלכתית  האחריות  של  ברגש  לכלל,  חובתו 

אולי   – המדינה  בעול  לשאת  וירצה  יוכשר  כולו  שהעם  מבלי 

יעמלו  לשווא   – שהיא  מדינה  לאיזו  שיש  ביותר  הכבד  העול 

המוסדות הרשמיים.

דוד בן גוריון, חזון ודרך, ד, עמ' 217

שאלות לדיון:

מה מניע בני אדם להתייצב בפני שופט בבית המשפט? האם שני הצדדים  	
צפויים לצאת מרוצים מהתהליך?

האם אפילו מי שמרגיש שנעשה לו עוול בבית המשפט, יהיה מחויב לקבל  	
על עצמו את הכרעת הדין? מדוע?

ְׂמֹאל"; מדוע לדעתכם הסמכות  	 ּ לְךָ יִָמין וּש "לֹא ָתסוּר ִמן הַדָּבָר אֲׁשֶר יַגִּידו
להכריע במקרה של ספק נתונה בידי בית הדין הגדול ובידי שופט מקומי?

יש הרואים בגישה המשתקפת בפסוקים קירבה לעמדה 'ממלכתית'. נסו  	
להסביר טענה זו. 

שאלות לדיון:

מהו "כושר הפעולה של המדינה" שאליו מתייחס בדבריו דוד בן גוריון?  	
באילו שני גורמים תלוי כושר זה? איזה משני הגורמים חשוב יותר לדעתכם? 

הסבירו.
המדינה  	 כלפי  ממלכתית"  אחריות  של  "רגש  בדבריו  מתאר  גוריון  בן 

ומוסדותיה. האם חשתם פעם רגש שכזה? מתי?
מדבריו של בן גוריון עולה כי הוא האמין שהעול המוטל על אזרחי ישראל  	

חפשו  בעולם.  כלשהי  מדינה  אזרחי  על  שמוטל  ביותר  הכבד  העול  הוא 
מידע נוסף על התנאים ששררו בישראל בשנים הראשונות לקום המדינה, 
"תקופת  באינטרנט  חפשו  )רמז:  זו  אמונה  נבעה  לדעתכם  מניין  וכתבו 

הצנע" או "מעברות"(.
לגישת הממלכתיות שתיאר  	 יש מגזרים בחברה הישראלית שמתנגדים 

בן גוריון בכתביו? נסו לשער מדוע. למי מבין שתי הגישות אתם מרגישים 
קרובים יותר? 

השוו בין המקורות העתיקים מהמקרא ומהתלמוד לבין המקורות המודרניים הלקוחים מדברי ראש הממשלה דוד בן גוריון וחברת הכנסת 
מטעם מפלגת כחול לבן(. כל המקורות הללו מתייחסים אמנם לאמון הציבור במוסדות המדינה, אולם יש ביניהם גם הבדלים מסוימים. מה 
משותף לכלל המקורות? ואילו הבדלים משמעותיים עולים בהשוואה בין תקופת המקרא לימינו, בזיקה לשאלת אמון הציבור במוסדות 

המדינה?

פעילות פתיחה: מדד הממלכתיות

בסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שנערך ב-2019 בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, התבקשו
הנשאלים לציין מה מידת האמון שלהם במוסדות שונים של המדינה. לפניכם תרשים שמפרט את אחוז המשיבים

שציינו שיש להם "אמון רב" או "אמון די רב" במוסדות השונים
)מקור: המכון הישראלי לדמוקריטה, מדד הדמורקטיה הישראלית 2019, עמ' 44(.

בחנו את תרשים תוצאות הסקר:

פעילות סיכום: חינוך ממלכתי

חינוכיות  היו למעשה רשתות  חינוכיים שונים במקביל. הזרמים  זרמים  בישראל כמה  קום המדינה פעלו  בשנים שלפני 
שהשתייכו למפלגות פוליטיות שונות. בשנת 1953 בוטלה שיטת הזרמים בחינוך והונהג בישראל חינוך ממלכתי, מתוקף 

חוק שכונה "חוק חינוך ממלכתי", ובשנת 2000 חוקקה הכנסת את מטרות החינוך הממלכתי:
קראו את מטרות החינוך הממלכתי באמצעות סריקת הברקוד, ואתרו בו את כל הסעיפים שמבטאים לדעתכם את עיקרון 

הממלכתיות.

ערכו סקר כיתתי שמדמה את הסקר שנערך על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה.  	
מה מידת האמון של כיתתכם במוסדות המדינה?

הציעו פירוש לתוצאות הסקר שעלו בכיתתכם – מה התוצאות אומרות עליכם? 	

חשבו: מדוע לדעתכם יש פער כה גדול בין מידת האמון של הציבור היהודי לבין  	
בצבא  האמון  מידת  מדוע  לדוגמה:  מסוימים?  בגופים  הערבי  הציבור  של  האמון 
גבוהה יותר בקרב הציבור היהודי, ומידת האמון במפלגות גבוהה יותר דווקא בקרב 

הציבור הערבי?

יוזמה חברתית שיש בכוחה להעלות את אמון הציבור במוסדות המדינה.  	 הציעו 
את  לחזק  רוצים  אתם  שבו  המוסד  על  היעד,  קהל  על  חשבו  לקבוצות,  התחלקו 
את  יציגו  הקבוצות  זאת.  לעשות  מנת  על  תפעלו  שבהם  האמצעים  ועל  האמון 

היוזמות אחת לשנייה ויקבלו משוב זו מזו.

האם בית הספר שלכם הוא בית ספר ממלכתי? האם הוא מחנך לממלכתיות? 	

הציעו שינוי שנדרש לדעתכם במטרות החינוך הממלכתי ונמקו את הצעתכם. 	

בישראל קיימת אמנם מערכת חינוך ממלכתית, אך עדיין פועלים בה כמה זרמים חינוכיים, וביניהם החינוך הממלכתי-דתי, 
החינוך המשלב, החינוך העצמאי הממלכתי-חרדי והחינוך הערבי )הכולל בדואים, ערבים ודרוזים(.

בחרו באחד הזרמים הללו, וקראו על אודותיו באינטרנט.

כמה תלמידים לומדים בזרם שבו בחרתם? 	

מהם מאפייניו העיקריים, ובמה הוא שונה מזרם החינוך הממלכתי היהודי? 	

מהם התחומים שאותם כולם לומדים ומהם הדברים הייחודיים לכל זרם? 	

במה מתבטאת הממלכתיות של הזרמים השונים? 	

לקריאה

https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns2_education.pdf

