
 בג״צ מס׳ 58/68

 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו אורן ו־גליה שליט
גד שר הפנים ויפקיד הרישום, מחוז חיפה  נ

 בבית־המשפט העליון בשבתו בבית־משפט גבוה לצדק
[23.1.70 ,21.11.68 ,16.10.68 ,14.7.68 ,25.2.68] 

, ) , והשופטים ז ו ס מ ן ) , מ׳ימ הנשיא ( ז י ל ב ר ג  לפני הנשיא ( א ג ר נ ט
ד ט ס י , ק י נ , מ ן ה , כ ן ו ק ת י , ו ן ו ז נ ר , ב י ו ד נ  ל

, ת ש כ ״ ה;•1965 [ ס ה ״ ח 466, ע׳ 270 ], ן י ס ו ל כ ו א ם ה ש ר ק מ ו  ח

, ו־19ג, 19ד, ן מ ו ס י ש פ , 47 (א) כ ן ק ו ת י ש פ כ ם 5, 2, 47 נ י פ י ע  ס

, ב ־ ח ו ק ו פ ס ו ה  19ה(א), 19ה(ב), 19א ע ד 19ו, 19ב(ב), 19ה, 19ב, 19ב(א) נ כ פ י ש

, ת ש כ ״ ז ־ 7 6 9 1 [ ס ד, ״ ח 509, ע׳ 145 ]) ( ן ו ק י ת ן ( י ס ו ל כ ו א ם ה ש ר  מ

 15, 16, 23, 47 (6), 3, 40, 35 (ב) (2), 2 (א)(5), 2 (א) (6), 6, 19, 2 (א) (5.)

׳ ו ת ם ה ש ר ת מ ד ו ק ד 14, 25, 1, 7, 11 — פ ד 2(א)(8), 19(2), 5 ע  ע

ם 5, 4, 4 (ו), 3, י פ י ע , ת ש ״ ט ־ 9 4 9 1 [ ת ו ס ״ א 48, ע׳ 164 ] , ס ם י ב  ש

, ת ש ״ י ־ 0 5 9 1 [ ס ה ״ ח 51, ת ו ב ש ק ה ו  3 (א)׳ 6׳ י• 5 (0 (2), 8, 6 (ב) — ח

, ת ו ס פ ו ר ט ו פ א ה ת ו י ט פ ש מ ת ה ו ר ש כ ק ה ו  ע׳ 159 ] , ס ע י ף 3 (א) — ח

 ק ב ת י ־ ה מ ש ו ף 80 — ח י ע 1 [ ס ה ״ ח 380, ע׳ 120 ] , ס 9 6 2 ־ ב ״ כ ש  ת

ת ד ו ק ת פ ע צ ף 7 — ה י ע ״ ח 233, ע׳ 148], ס , ד ס , ת ש י ״ ז ־ 7 5 9 1 [ ט  פ

 ו ר , פ ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ת ה צ ע ו מ , ת ש * D י 9 4 9 1 [ ם י ב ש ו ת ם ה ש ר  מ

ק ו , ע׳ 21] — ח ת ו ח פ ס ה 39, נ ב י ש ך ב, י ר , כ ם י נ ו י ד ל ה ו ק ו  ט

1 9 5 3 ־ ג ״ י ש , ת ( ן י ש ו ר י ג ן ו י א ו ש י נ ם ( י י נ ב ן ר י ד ־ י ת ט ב ו פ י  ש

, ה ח ו נ מ ה ו ד ו ב ת ע ו ע ק ש ו ף 2 — ח י ע  [ ס ה ״ ח 134, ע׳ 165), ס

ק ו ם 7 (ב), 26 (א) — ח י פ י ע  ר. ש י ״ א ־ 1 5 9 1 [ ס ה ״ ח 76, ע׳ 204 ] , ס

ח 57, ע׳ 281], ס ה ״ , ת ש ״ י ־ 0 5 9 1 [ ם ה י ר ז ו ע ב ם ו י צ א נ ן ב י ת ד י י ש ע  ל

ק נד, ע׳ 650] ר ך א, פ ר , כ י ׳ ׳ א ח ת [ ו ד ע ת ה ד ו ק ף 1(ב) — פ י ע  ס

ף 4 — י ע ח 95, ע׳ 146], ס ״ ה ס ] 1 9 5 2 ־ ב ״ י ש , ת ת ו ח ר ז א ק ה ו  — ח

, י ״ א ח ] 1922 , ( ת ו י ר ל ו ס נ ו ת ק ו י ו כ מ ס י ( ש י א ד ה מ ע מ ת ה ו נ ק  ת

ה 4 (ב). נ ק ך ג, ע׳ 2781 ] , ת ר  כ

 העותר הודיע לפקיד הרישום על לאום ילדיו כיהודי. פקיד הרישום פעל על־פי הנחיות

ת לאומם של ח ההלכה, וסירב לרשום א  שהוציא השר הממונה עליו, ביום 1.1,60, ושניתנו ברו

 ילדי העותר כיהודי, באשר נולדו לאם לא־יהודיה. בית־המשפט הגבוה לצדק הוציא צו־על־תנאי,

ת לאום ילדי העותר  בו הורה למשיבים לבוא וליתן טעם, מדוע לא ירשמו בתעודת רישום לידה א

 בהתאם להצהרתו ורצונו.
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 בית־המשפט הגבוה לצדק פסק —

: ( י , מנ ן ה , ויתקון, ברנזון, כ ן מ ס ו ם ז י ט פ ו ש ה  דעת הרוב (

 יש לעשות את הצו־על־תנאי מוחלט.

ט זוסנזן : פ ו ש  ה

 א. (1.) הענין הנדון אינו מעורר את השאלה מי הוא יהודי, אלא את השאלה אם

 חייבים המשיבים לרשום את ילדי העותר כבני הלאום היהודי על־פי פקודת מרשם

 התושבים וחוק מרשם האוכלוסין.

 (2) ריבוי המשמעויות הנודעות לדיבור ״יהודי״ אינו מאפשר להשיב על השאלה

 ״מי הוא יהודי״. כל שאפשר לשאול הוא : מי הוא יהודי לענין חוק פלוני.

 ב. (1) הנחיות שר הפנים שניתנו לפקידי הרישום הן הוראות נוהל ולא דבר

 חקיקה : במידה והן עומדות בסתירה לחוק, אין הן יכולות לשמש צידוק למעשה הפקיד

 או לסירובו.

 (.7) חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה־1965, כקודמתו פקודת מרשם התושבים,

 תשי׳ט־1949, הינו חוק מרשם ומטרתו לאסוף חומר סטטיסטי.

 (3) יוזמיו ומחוקקיו של חוק מרשם האוכלוסין לא התכוונו להצר את זכות

 ההגדרה העצמית של אדם, לא לענין הדת ולא לענין הלאום.

 (4) ההנחיות שניתנו לפקידי הרישום ביום 1.1.60 עומדות בסתירה לחוק מרשם

 האוכלוסין, ומטעם זה אין לנהוג לפיהן.

 ג. (1) פקיד הרישום חייב לרשום בהתאם להודעתו של מוסר ההודעה, אלא אם

 היתה לו כיבה סבירה להניח שההודעה אינה נכונה.

 (.2) אין פקיד הרישום רשאי לשנות על דעת עצמו מן הכתוב והחתום על־ידי

 מוסר ההודעה.

 (3) מבחן הדת אשר עליו ביסס פקיד הרישום את הנחתו כי ההודעה אינה

 נכונה, אינו המבחן הקובע לצרכי הרישום של לאום.

 ד. (1) קביעת השתייכותו של אדם לדת פלונית וללאום פלוני נובעת בעיקר

 מהרגשתו הסובייקטיבית של הנוגע בדבר.

 (2) הזדהותו הלאומית של אדם ניתנת במידה מםויימת להגדרתו העצמית, ואינה

 תלויה בגורמים אובייקטיביים בלבד.

 (3) הודעת רישום לגבי דת או לאום אינה חייבת לעמוד דוקא במבחן של

 בדיקה אובייקטיבית.

ט כהן : פ ו ש  ה

 ה. (1) פקיד הרישום אינו מוסמך להכריע בשאלת לאומם של ילדי העותרים,

 וממילא אין שר הפנים מוסמך להנחותו כיצד להכריע.
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 (2) הכרעת פקיד הרישום והנחיות שר הפנים לענין לאומם של ילדי העותרים,

 אינן רלבנטיות ואין בית־המשפט נזקק לבדקן לגופן.

ת אשר האזרח החייב ברישום אומר לו לרשום,  (3) על פקיד הרישום לרשום א

 ואין הוא מוסמך לעשות רישום בעל כרחו של האורח המודיע.

 (4) אין פקיד הרישום רשאי לרשום, על דעת עצמו או על דעת שר הפנים,

 לאומו של אדם בניגוד להודעתו, או לאומו של קטין בניגוד להודעת הוריו.

ת ההלכה הדתית על פרשנות מושגים כמו ״לאום״ ואפילו ״דת״  ו. אין להחיל א

 האמורים בחוק חילוני.

ן : ו ק ת י ט ו פ ו ש  ה

 ז. (1) בעיה אידיאולוגית, כגון מה מקומה של ההלכה הדתית בחיינו היום־יומיים,

 לא יכירנה מקומה בהקשר חוק מרשם האוכלוסין, שהוא חוק טכני שכל תכליתו מרשם

 וצרכי סטטיסטיקה.

 (2) לפעמים חייב בית־המשפט לנקוט עמדה בשאלות אידיאולוגיות.

 (3) אין להחיל את הכלל שבענין של מדיניות לא ימהר בית־המשפט להתערב

 במעשה המינהל על מדיניות שפירושה הכרעה לטובת אחת הגישות — הדתית או החי

 לונית — הקיימות בענין זה.

ן : ו ז נ ר ט ב פ ו ש  ה

 ח. (1) למושג ״לאוס״ יש לתת משמעות רגילה המתאימה לרוח הזמן והמשקפת

 את הדעה המקובלת על החלק הנאור של תושבי הארץ.

ך המושג לאום, אשר לפי הכרת רוב בני אדם הוא נפרד  (2) אין להטיל לתו

 מדת, את מבחני ההלכה היהודית.

 (3) תפיסתה של ההלכה הדתית בענין לאומיותו של תושב הארץ אינה יכולה

 לשמש בסיס לפסיקת בתי־המשפט האזרחיים במדינת ישראל.

 (4) פקיד הרישום, או שר הפנים בהנחיותיו, אינם יכולים להכתיב למודיע,

 בניגוד לרצונו ולהכרתו העמוקה, לאומיות אחרת מזו שהוא מאמין בתום־לב שהוא מש

 תייר אליה.

: ( ר ט ט י , ק י ו ד נ ם ל י ט פ ו ש ה , ו ( ג ר ב ל י ז א ( י ש נ מ ה ״ , מ ( ט נ ר ג א א ( י ש נ ה  דעת המיעוט (

 יש לבטל את הצו־על־תנאי.

: ( ג ר ב ל י ז א ( י ש נ מ ה ״  מ

 ט. (1) אין לנתק את הלאומיות היהודית מיסודותיה הדתיים : ההשתייכות הדתית

 היהודית נחוצה לצורך הלאומיות היהודית.

 (2) אין עדיין בנמצא לאומיות יהודית ישראלית, ואם היא קיימת אין היא

 בהכרח לאומיות חילונית.
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 (3;! אף אילו היתה כבר בימינו לאומיות חילונית שכזאת, היא לא היתה זהה

 עם הלאומיות הנרשמת במרשם התושבים.

 (4) המבחן היחיד לקביעת זהותו הלאומית של היהודי הוא מבחן ההלכה הרו

 אה אם יהודיה או גיור כסימני היכר בלעדיים, ולא המבחן הרואה כסימן היכר יהודי־

 לאומי את זיקתו של האיש לתרבות היהודית ישראלית וערכיה.

ר : ו סנ ט קי פ ו ש  ה

 י. (1; אין בסיס הגיוני או משפטי לפרופורציה שעל פקיד הרישום לפעול לפי

 הודעה בתום־לב של האזרח, ולרשום כל דבר אשר בהודעה, אף־על־פי שמסמכים אחרים

 סותרים את הדבר.

 (2) אין זכות האזרח נפגעת אם הרשות לא תרשום לפי הודעתו, כאשר לפי

 הפרטים שבידי הרשות, פרט פלוני שנמסר על־ידי האזרח אינו נכון או אינו מדוייק או

ת אמות המידה שנתקבלו על־ידי הרשות.  שהנתונים שנמסרו על־ידו אינם תואמים א

 (3) פקיד הרישום שבידו מסמכים רשמיים על הורי הנולד, מוסמר לרשום

 לפיהם את ההשתייכות הלאומית של הורי הילד, ואם שני ההורים משתייכים ללאומים

 שונים, מחייב השכל הישר כי יכתוב שהאב מלאום פלוני והאם מלאום פלמוני.

 (4) לגבי יהודים מאפשרת ההלכה לייחס ילד שנולד מנישואי תערובת ללאום

 האם, ופקיד הרישום יכול לנהוג כך.

 (5) אין יסוד משפטי להתערב ברישום ילדים מנישואי תערובת, כאשר פקיד

 הרישום רשפ את האמת לאמיתה.

 יא. (1) במדינתנו משמש המונח לאום לתיאור השתייכות לקבוצה אתנית, ולא

 למדינה.

 (2) הצהרת רצון להצטרף ללאום היא בעלת חשיבות רק כאשר מדובר על לאום

 במשמעות מדינה וכאשר השתייכות לאומית משמעה אזרחות.

 (3) לגבי ילדים קטנים אין גם מקום לדבר על רגש לאומי כלשהו ואין יסוד

 לרשמם כיהודים אפילו לפי שיטה סובייקטיבית.

 יב. (1) המונח יהודי הוא לפי המושגים המודרניים מושג לאומי ודתי כאחד, ואין

 להפריד ביניהם.

 (2) אין לפצל את ההצטרפות לעם היהודי להצטרפות לעם ישראל ולהצטרפות

 לדת ישראל.

ת דרכו של עם ישראל.  יג. (1) אין זה מתפקידו של בית־המשפט לבחון או לכוון א

 (2) בית־המשפט אינו יכול לצרף לעם ישראל אנשים שעד כה לא נחשבו

 כיהודים, כל עוד לא החליט על כך העם היהודי, כולו או רובו, באמצעות מנהיגיו.

י : דו ט לנ פ ו ש  ה

 יד. (1) על בית־המשפט לנהוג ניטרליות שיפוטית במחלוקת האידיאולוגית המפלגת

 את הציבור, בדבר מקומה של ההלכה במדינת ישראל.
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 (2) היות ולשאלה אם לבית־המשפט יסוד חוקי מספיק להכריז על הנחיות שר

בות מנוגדות לפי נקודת ההשקפה האידיאולוגית של ת תוקף, ייתכנו תשו  הפנים כחסרו

 המשיב, אין לבית־המשפט, במילוי תפקידו השיפוטי, יסוד מספיק לפסילת הנחיות אלה.

 (3) ההימנעות מלפסוק, בה מצווה בית־המשפט לנהוג בעתירה זו, אינה נובעת

 מחוסר השפיטות של הנושא, אלא מחוסר היכולת לשאוב תשובה משפטית לבעיה מאחד

 א ממקורות המשפט.

כל עוד לא  (4) אם מישהו נדרש להכריע בבעיה הנדונה, הרי זו הכנסת, ו

 קבעה הכנסת אחרת — הממשלה המופקדת על עניני מדיניות ותלויה באמונה של

 הכנסת.

 טו. עצם נקודת המוצא שההשתייכות ללאום היהודי היא ענין להגדרתו העצמית של

 ^ אדם, שנויה במחלוקת, ויש בה יצירת מעגל שוטה על יסוד הנחה שהיא עצמה רחוקה

 מלהיות מקובלת על הכל.

 טז. (1) הרישומים במרשם התושבים הם בבחינת ,,תעודה ציבורית״ במובן פקודת

 העדות, ואם גם אין הם ראיה לכאורה, עדיין הם בגדר ראיה כלשהי.

 ^ (2) יש למחוקק ענין גם בנכונות הפרטים שנמסרו על־ידי המודיע, ופקיד הרי

נות הפרטים הללו. ת נכו  שום מוסמך לבדוק א

: ( ט נ ר ג א א ( י ש נ  ה

 יז. (1) בתולדות העם היהודי נצטרפו היסוד הגזעי־לאומי והייחוד הדתי, ובין שני

 ד יסודות אלה נקשר קשר שאינו ניתן להפרדה.

 (2) במשך ההיסטוריה הארוכה של העם היהודי, ולפחות עד לתקופה המודר

 נית, הוא נשא אופי של לאום־דת.

י הנולד מנישואי תערובת הולד, לענין  (3) הלכת המשפט העברי הקובעת כ

ת ההכרה בדבר היות העם היהודי ישות לאומית־דתית,  מעמדו, אחרי האם, משקפת א

 ומבליטה שלפי תפיסת היהדות ההיסטורית, יסודות הלאום והדת כרוכים זה בזה ואינם

 ניתנים להפרדה.

ה אלא ב ל  יח. לכשיוכר רישומו כיהודי של בן לאם נכריה, לא יהא לו ערך טכני ב

 גם חשיבות מדינית חברתית.

 1 יט. (1) התשובה לשאלה אם בפריט של לאום במרשם התושבים ניתן לרשום כיהודי

 אדם שנולד לאב יהודי ואם גויה, תלויה בבחירה בין הגישה ההיסטורית, המחייבת שלא

 לסטות אף לענין זה מן הדין ההלכתי הקובע שהלה אינו יהודי, ובין הגישה המודרנית,

 האומרת כי לצורך המטרה הסטטיסטית המצומצמת העומדת מאחורי רישום הלאום במר

 שם התושבים, אין מקום להבחין בין בן של אם יהודיה ואב גוי לבין בן של אב יהודי

 ז ואם גויה.

 (2) הבחירה בין שתי גישות אלה מצויה בתחום האידיאולוגי, בו אינה קיימת

 תודעה עממית מגובשת, באשר הבחירה עצמה תלויה בשאלת היחס לדת, שאלה בה שור

 רים הבדלי גישה עמוקים בקרב הציבור היהודי בישראל.
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 (3) שורת הצדק אינה מחייבת שבית־המשפט ינקוט עמדה לגבי הבעיה האידיאו

 לוגית הנדונה, כאשר ברור שלא קיים לגביה קונסנסוס אצל החלק הנאור של הציבור, וכי

 עמדת ביח־המשפט תבוסס על ההשקפות האידיאולוגיות הפרטיות של השופטים.

 (4) שומה על בית־המשפט לרסן עצמו מלהביע דעתו הפרטית על אותה בעיה,

 ובלבד שקיים בפניו מוצא שיפוטי שאינו מצריכו לעשות כן.

 (5:) מוצא כזה קיים בענין הנדון מחמת אפיה הדיסקרציוני של הסמכות המסו־ א

 רה על־ידי החוק לבית־המשפט הגבוה לצדק.

 פסקי־דין ישראליים שאוזכרו:

 [I] בג״צ 72/62 — אוםוולד רופאיזן נגד שר הפנים; פד״י, כרך טז, ע׳ 2428, 2444, ^
,2444—2443 ,2442—2441 ,2451 ,2450 ,2452 ,2447 ,2440 ,2431 ,2438 ,2432 

.2439 ,2433—2432 ,2454 ,2455 
 [2] בג״צ 143/62 — הנריט אננה קטרינה פונק שלזינגר נגד שר הפנים; פד״י, כרך יז,

 ע׳ 225, 248, 245, 246, 249, 242, 243.
 [3] בג׳יצ 80/63 — שניצר! גורפינקל ו־ירחמיאל חקלאי נגד שר הפנים; פד״י, כרך יז,

 ע׳ 2048, 2069, 2071, 2058, 2061
 [4] ד׳ינ 3/62 — שר הפנים נגד גימאל נג׳יב נזוסא; פד״י, כרך טז, ע׳ 2467, 2474.

 [5] בג״צ 214/64 — אוח בסן לבית אהרנפלד נגד דייני בית־הדין הרבני הגדול לערעו־
 רין, ואח׳; פד״י, כרך יח (4), •ע׳ 309. ך

 [6] ע״א 461/62 — צים חברת השיט הישראלית בע״מ, ואח׳ נגד שושנה (רוזה) מזיאר;
 פד״י, כרך יז, ע׳ 1319, 1335.

 [7] ע״פ 131/67 — הישמט קמיאר נגד מדינת ישראל; פד״י, כרך כב (2), ע׳ 85, 113,
.130 

 [8] בג״צ 210/52 — מרכז רהיטי ״לכל״, ו־3 אח׳ נגד שר המסחר והתעשיה ו־מנהל אגף ק
 התעשיה הקלה, ירושלים : פד״י, כרך ו, ע׳ 795 ; פי״ם, כרך יא, ע׳ 237.

 [9] בג״צ 321/60 — לחם חי בע״מ נגד שר המסחר והתעשיה: פד״י, כרך טו, ע׳ 197 ;
 פי״ם, כרד נא, ע׳ 332.

 [10] בג״צ 186/65 — גדעון ריינר נגד ראש הממשלה, שר המשפטים ו־היועץ המשפטי
 לממשלה; פז־״י, כרך יט (2), ע׳ 485, 486, 487. ו

 [II] בג״צ 92/56 — ריכרד וייס נגד יו״ר וחברי המועצה המשפטית: פד״י, כרך י, ע׳
 1592, 1595 ־, פי״ם, כרך כה, ע׳ 362,

 [12] בג״צ 121/68 — אלקטרה (ישראל) בע״מ נגד שר המסחר והתעשיה; פד״י, כרך
 כב (2), ע׳ 551.

 [13] בג״צ 262/62 — ישראל פרץ, ואח׳ נגד המועצה המקומית בפר שמריהו; פד״י, כרך ז
 טז, ע׳ 2101.

 [14] בג״צ 130/66—132/66, 158/66 — חיים שגב; ע׳ רייכרט נגד בית־הדין הרבני
 והרבנות הראשית לצפת; פד״י, כרך כא (2), ע׳ 505, 526.
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 [15] בג״צ 237/61 — חברה ״פאר הדר״ בע״מ נגד ראש אגף רישום והסדר הקרקעות
 !־אליהו בשי; פד״י, כרד טז, ע׳ 1422, 1426, 1428.

 [16] בגי׳צ 293/61 — עמרם על־ענקרי נגד הממונה על גביית השכר באזור תל אביב
 והמרכז, ואח׳; פד״י כרך טו, ע׳ 2391, 2393.

 [17] בג״צ 351/67 — הרהיט אחים שמש בע״מ נגד יו״ר ההוצאה־לפועל, תל אביב יפו,
 ואח׳; פד״י, כרך כא (2), ע׳ 794, 795.

 פםקי־דין אנגליים שאוזכרו:

[18] Crown Milling Company, Ltd. and ors. v. R. : (1927), A.C. 394; 96 
L.J.P.C. 68 ; 136 L.T. 738 ; 43 T.L.R. 233, P.C. 

 פסקי־דין אמריקניים שאוזכרו:

[19] Henry R. Towne v. Mark Eisner: (1918), 62 L . Ed. 372, 376 ; 24.5 
US. 418; 55 S. Ct. Rep. 158. 

[20] Brown et al. v. Board of Education of Topeka, Shawnee County, Kan., 
et al.: (1954), 347 U.S. 483 ; 74 S. Ct. Rep. 686. 

 מקורות המשפט העברי שאוזכרו:
 (לפי סדר אזכורם)

; דף מ״ה, ע״ב; דף נו״ו, ע״ב; דף כ״ב, ע״א; דף צ׳׳ז, ע״ב.  נא] יבמות, דף כ״ג, ע״א
ם משנה קדושין, דף ס״ו, ע״ב.  נ

; דף לי. ם  נם קדושין, דף ס״ח, ע״ב, ו־רש״י, ש
 נד) רמב״ם, הלכות יבום וחליצה, פרק א׳, הלכה ד׳ •, הלכות איסורי ביאה, פרק י״ב,.
/ ו׳; הלכות מלכים, פרק יי, / ד ; פרק י״ג, הלכות ז׳, א ; פרק ט״ו, הלכה ד׳  הלכה ז׳

 הלכה גי.
 נה] שו״ע, פרק אבן העזר, סי׳ ח׳, סעי׳ הי.

; פרק ט׳, פסוקים ב׳, י״ב, ו־תרגום השבעים לעזרא, פרק י׳, ׳ / פסוק ג  נו) עזרא, פרק י
 פסוק מ״ד.

 ש אסתר, פרק ג׳, פסוק חי.
 נח] ישעיה, פרק נ״א, פסוק די.
 נש תהלים, פרק מ״ז, פסוק ד׳.

; פרק א׳, פסוק חי. ד ״  ני] משלי, פרק כ״ד, פסוק כ
 (יא] רוית, פרק אי, פסוקים ט״ז, י״ז, י״ח.

 ניב) ירושלמי, פרכות, פרק אי.
 ניג] מכילתא, כי תשא, ל״א.
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; דף צ״ו, ע״ב; דף ל״ז, ע״א; דף מ״ד, ו־דש״י שם.  ניד) סנהדרין, דף צ״ח, ע״א
 נטו) תשובות הרמב״ם, הוצאת מקיצי נרדמים, סי׳ מ״ב.

 נש) כתובות, דף י״א, ע״א, ו־רש״י שם.
 ניז) שו״ע, יורה דעה, סי׳ רס׳׳זז, סעי׳ זי.

 נים) שיטה׳ מקובצת מל כתובות, הוצאת ציוני, חל אביב, ע׳ רל״ו־, בשם רשב״א, שם ;
 בשם רש״י, שם, •ע׳ רל״ה. א

 ניט) גיטין, דף נ״ז, ע״ב.
ס תשובות הרדב״ז(רבי דוד בן זמרא), חלק ב׳, סי׳ רנ״א.  נ
 נכא) תשובות מהר״י בירב (רבו של ר׳ יוסף קארו), םי׳ ל״ט.

• דברים, פרק ז׳, פסוקים גי, ד׳, א׳; פרק הי, פסוקים א׳—ג׳; פרק ו׳, פסוקים א׳—ב׳. כ  נ
 נכג) רי״ט אלגאזי לבכורות, דף מ״ז, ע״א, ד׳׳ה ועוד. ב

 נכד) ״חכמת שלמה׳׳ למהרש״ל ליבמות, סוף דף ט״ז.
 נכר!) ״וכחורה יעשה׳׳ מאת הרב שלום קוםנא.

 נכו) ״ישב מצרף״ מאת הרב מרדכי לייב וינקלר.
 נכח ״כתורה הזאת״ מאת הרב ישעיה זילברשטיין.

 נכח) פתחי תשובה לאבן העזר, סי׳ ד׳, ס״ק אי. ג
 נכט) שו״ת ״דובב מישרים״ להרב דב בעריש ויידנפלד, חלק גי, סי׳ נ״ד.

 נל) חידושי הרמב״ן לקדושין, דף ס״ח, ע״ב.
 נלא) שו״ת משפטי עוזיאל, חלק יורה דעה, מהדורה תנינא, סימן ס׳, ד״ה לכן(ע׳ ר״ה).

• ״משך חכמה״ לפרשת בחוקותי להרב מאיר שמחה הכהן. ל  נ
 נלג) ״אורוית״ מאת הרב: קוק, שנת תר״פ (הועתק בחזון הגאולה, ע׳ קל״ט, קמ״ה). ד

 נלד) יחזקאל, פרקים ל״1, ל״ז.
 נלה) קונטרס של הרב משה שמואל גלזנר משנת 1920, (רבה של קלויזנברג), פורסם בקובץ

 ״תורה ומלוכה״, הוצאת מוסד הרב קוק, שנת תשכ״א.
 נלח ״נתיב מצוותיך״ מאת האדמו״ד הרב יצחק אייזיק ספרין מקומרנא, שנת תרי״ח, חלק

 שביל האמונה, אות וי. ה
 נלז) חזון הגאולה מאת !קרב קוק, שנת תשי״א, ע׳ קיע״א.

 נלח) שמות, פרק י״ט, פסוקים הי, ו׳ ־, פרק ל״ד, פסוק ט״ז.
 נלט) בראשית, פרק י״ח, פסוקים י״ח, י״ט.

 נ!ש תולדות ההלכה, רב צעיר, כרך א׳, ע׳ 305, 233, 296, 301—303, 264, 266.
 נמא) סוטה, דף מ״א, ע״א, ו־רש״י שם.

 הערות:

: מי יהודי ז קובץ תשובות של חכמי ישראל ונספחים ו ש׳ מירון, «מומר״ — יהודי או ם  עיין ג

צ 72/62, 01), הפרקליט, כדר כג, חוברת ב׳, ע׳ 164 ! ד״ר ז׳ פאלק, רישום נישואין ״ ג כ  כפול־דת ? (

צ 3/62*1, (2)), הפרקליט, כרך יט, ע׳ 199 ! ד׳ יעקבוון, מיהו ״יהודי״ בעיני המשפט ״ ג ב  בספר התושבים (

 האנגלי, הפרקליט, כרך טו, ע׳ 378.
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 השופט כהן

 התנגדות לצו־על־תנאי מיום כ״ו בשבט תשכ״ח (25.2.68) המכוון למשיבים והדורש
 מהם לבוא וליתן טעם, מדוע לא ירשמו בתעודת רישום לידה את לאום ילדי העותר
 בהתאם להצהרתו ורצונו — שהם ״בני הלאום היהודי וחסרי דת״. הצו־על־תנאי נעשה
 מוחלט, ברוב דעות, כנגד דעותיהם החולקות של הנשיא (אגתט), מ״מ הנשיא (זילברג),

 והשופטים לנדר, קיםטר.

 א העותר טען לעצמו?

 מ׳ שמגר, היועץ המשפטי לממשלה, צ׳ טרלו, יועץ בכיר לשר המשפטים,
׳ ברםלע, סגן פרקליט המדינה — בשם המשיבים י ־  ו

ן י ד ־ ק ס  פ
 ב

: העותרים הם איש ואשתו, ולהם שני ילדים קטינים שבחסותם. הם ן ה  השופט כ
 וילדיהם הם תושבי ישראל כמשמעות מונח זה בחוק מרשם האוכלוסין, תשב״ה־1965,
 ובפקודת מרשם התושבים, תש״ט־1949. לפי סעיף 5 לפקודה הנ״ל חייבים היו למסור
 לפקיד הרישום את פרטי הרישום כמשמעותם בפקודה, לגבי בנם הבכוד, ולפי סעיף 5
 ג לחוק הנ״ל חייבים היו למסור לפקיד הרישום את פרטי הרישום כמשמעותם בחוק, לגבי

 בתם הצעירה. פרטי רישום אלה, הן לפי סעיף 4 לפקודה והן לפי סעיף 2 לחוק, כוללים
 את ״הלאום״! והעותרים הודיעו לפקיד הרישום שלאומם של ילדיהם הוא יהודי. על־פי
 הנחיות שקיבל פקיד הרישום מאת הממונים עליו, ושר הפנים — המשיב מס׳ 1 — בראשם,

 ך סירב לרשום את לאומם של ילדי העותרים כיהודי, באשד נולדו לאם לא־יהודיה.

 2. השאלה היחידה העומדת לפנינו בהליכים אלה אינה אלא זאת, אם מוסמך היה שר
 הפנים ליתן לפקיד הרישום את ההנחיה האמורה. נאמר לנו שאילולא ההוראה מאת שר
 הפגים, היה פקיד הרישום רושם פרט רישום זה על־פי הודעת העותרים! רק משניתנה לו
 ה הוראה זו — שמבחינה מיגהלית חייב הוא ללא ספק לציית לה — היה עליו לסרב רישום

 פרט זה על־פי הודעת העותרים, ובמקום זה לעמוד על אי־רישום הפרט הנדון (״לא
 רשום״), דבר אשר העותרים לא רצו בו ואף התנגדו לו, או לעשות רישום אחר אשר
 העותרים לא הודיעו ולא הסכימו עליו (ואין נפקא מינה לעניננו מהו זה ואיזהו הרישום
 אשר פקיד הרישום עשה או עמד לעשותו על־פי ההנחיות האמורות בעל כרחם של העות־
 ו דים). אמת ששר הפנים הוא הממונה על ביצוע הפקודה והחוק, והוא הממנה את פקידי
 הרישום והממונים עליהם; ומוכן אני לצאת מן ההנחה שיכול שר הפנים לתת לפקידי
 הרישום הוראות מינהליות ככל שיראה לנכון, ובלבד שלא יהיו בנות־פעל תחיקתי (שדוב
 התקנות לביצוע החוק טעונות אפילו אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת: סעיף
 47 לחוק), ולא יוסיפו לפקידי הרישום סמכויות אשר אינן מוקנות להם על־פי החוק,

 ז ולא יגרעו מן החובות המוטלות על פקידי הרישום על־פי החוק.

 3. עצם השאלה אם לאומם של ילדי העותרים יהודי הוא אם לאו, אינה עומדת להכרעה
 לפנינו, ולא אחווה דעתי עליה. בית־משפט זה אינו נדרש, ואינו מוסמך, אלא לצוות על
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום׳ חיפה

 השופט כהן

 פקיד הרישום לעשות את אשר הדין מחייבו לעשותו! והדין — לאמור, הפקודה והחוק
 האמורים — אינו מח״יב את פקיד הרישום, ואינו מסמיכו, להכריע בדבר מה ומה הוא
 לאומם של ילדי העותרים (או של מאן דהוא), ועל־כן הכרעתו המיומרת לענין זה בלתי־
 רלבנטית היא, ואין בית־משפט זה נזקק לבדקה ולתקנה לגופה. ואם אין פקיד הרישום
 מוסמך להכריע בדבר מה ומה הוא לאומם של ילדי העותרים, ממילא אין שר הפנים מוס

 מך להנחותו ולהורותו כיצד להכריע וכיצד לא להכריע. הנחיותיו של שר הפנים לענין זה ־
 — יהיו אשר יהיו — אף הן בלתי־רלבנטיות הן, ואין להן שום נפקות משפטית.

 4. אין זאת הפעם הראשונה שמתעוררת בבית־משפט זה שאלת סמכותו של פקיד
 הרישום לפי הפקודה האמורה. בהזדמנות קודמת כבר נזדמן לי לומר, כי ״פקיד הרישום

 אינו שופט ואינו פוסק, אלא הוא רושם בלבד•, והוא אינו רושם אלא את אשר האזרח, 1
 החייב ברישום אומר לו לרשום. הרישום במרשם התושבים שפלוני הוא בן הלאום היהודי
 מוכיח אך זאת בלבד שאותו פלוני ביקש את פקיד הרישום לרשום את לאומו
 כיהודי לשון אחרת: הרישום אינו אלא ראיה על הצהרה שנמסרה לפני הרושם!
 ואין צריך לומר שהצהרה שכזו ורישום על־פיה אינם יכולים לחייב כל רשות שיפוטית או

 מינהלית אשר בפניהן עשויה להתעורר השאלה לגופה״, מהו לאומו של אותו פלוני (בג״ צ י
 72/62, (1), ב־ע׳ 2444).

 דומה המצב בהליכים הנוכחיים למצב שבית־משפט זה מצא עצמו שרוי בו ב־בג״צ
 143/62, נ2), ששם אמנם ״לא חלקו על סמכותו של שר הפנים להורות לפקידי הרישום,

 אימתי יבצעו רישום ואימתי יסרבו״, ועל־כן הניח בית־המשפט כי אמנם רשאי היה שר ז
 הפנים ליתן הנחיות לפקידי הרישום (שם, נ2), ב־ע׳ 248). ההנחיות ההן לא הורו את פקידי
 הרישום כיצד להכריע בשאלות שבמחלוקת, וכיוצא באלה דברים החורגים מסמכותם על
 פי הפקודה, אלא הן הורום שלא עליהם להכריע בשאלות משפטיות או דתיות (ע׳ 245) ;

 שאין עליהם לרשום אלא את אשר האזרח החייב ברישום אומר להם לרשום (ע׳ 246) ; ך
 שעליהם להזהיר את האדם החייב ברישום כי אין הם רושמים אלא מה שנאמר להם וכי אין
 הרישום משמש הוכחה משפטית לאמיתות הפרטים שנרשמו, אלא רק משום הוכחה למילוי
 חובת הרישום, וכי כל בית־משפט וכל בית־דין ואף כל רשות מינהלית רשאים לא לקבל

 את הפרטים הרשומים כממצא ואף לא להתחשב בהם (שם, נ2)) ־, וכי —

 ו
 ״לאחר שניתנה אזהרה על־ידי פקיד הרישום כנ״ל חייב הוא לרשום

 את הפרטים שנמסרו לו:

 א. אם הוא אינו רואה סיבה לכאורה להטיל ספק בפרטים הנמסרים
 לי־ ז

 ב. אם לאחר שנתעורר בלבו ספק בגין פרט מסויים והוא דרש ראיות,
 הפרטים הוכחו לו לכאורה: ,על פקיד הרישום לשוות לנגד עיניו תמיד כי
 אין הוא שופט ואין הוא פוסק אלא הוא רושם בלבד ־, והוא אינו רושם אלא
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישומ, חיפה

 השופט כהן

 את אשר האזרח החייב ברישום אומר לו לרשום׳ ״ (שם, נ2), ב־ע׳
.(246 

 ובית־משפט זה, מפי השופט זוסמן, הוסיף על ״ההנחיות״ הללו נופך משלו:

 א ״ אזרח הבא לפני רשות מעתלית עומד בחזקת דובר אמת, ואל
 לו לפקיד הרישום לשכוח, שאם יאבה ליטול לידו סמכות משפטית ולפסוק
 בענין הצריך לדעתו להכרעה, בידו לא ניתנו הכלים לעשות כן. והואיל
 והפקודה הנ״ל מחייבת את האזרח בהודעת פרטים לשם רישום ואת הפקיד
 ברישומם ובמתן תעודת־זהות, אין הדברים יכולים להסתיים בתיקו! על
 ב כרחך אתה אומר: הפקיד חייב לרשום מה שהאזרח אומר לו״ (שם, נ2),

 ב־ע׳ 249).

 5. נתחלפו העתים ונשתנו השרים, ובמקום הנחיות העושות סייג לפקודה והמורות את
 פקידי הרישום להיזהר ולא לחרוג ממסגרת סמכויותיהם, באו עתה ההנחיות החדשות׳ ובהן
 ג ״הוראות נוהל״ לבצע רישום פרטים ״של מי שחייב למסור פרטים על עצמו״, כאילו הלה

 לא מסר ולא כלום, וכאילו מה שמסר הלה לאין ולאפס נחשב, ופקיד הרישום הוא הקובע
 והוא הפוסק, ואין הוא רושם מה שהאזרח מוסר לו לרשום, אלא מה שהוא, הפקיד, על־פי
 ההוראות שבידיו, מחליט לרשום (מוצג מש/9). לא עוד רישום של מה שהאזרח אומר לו,

 אלא רישום על אפו ועל חמתו של האזרח, ובניגוד למה שהוא עשוי לומר לו.

 בין ״הוראות נוהל״ אלה מצינו הוראה זו:

 ״נולדו ילדים לאב יהודי ולאם נכריה, יירשמו הפריטים ,דת׳ ו׳לאום׳
 ך, לפי הפריט המתאים של האם.״

 אמנם לא מילא פקיד הרישום דנן אחרי הוראות אלה ככתבן וכלשונן, אבל אין בכך
 כלום: הרישום כפי שהוא עשה אותו, ״נובע מטעות משרדית גרידא״(סעיף 5 (א) לתצהיר
 התשובה מטעם המשיבים), וניתן לתיקון בכל עת בהתאם להנחיות האמורות — והעיקר,
 ן הצד השווה שבין הרישום כפי שהוא נעשה ובין הרישום כפי שצריך היה להיעשות על־פי
 ההנחיות, הוא שהעותרים לא הודיעו עליו, ולא רצו בו, ואף התנגדו לו, והוא נעשה או

 ייעשה על אפם ועל חמתם.

 6. הפקודה נתחלפה בחוק, ומסתבר שהמחוקק נתן דעתו לבעיות שהעסיקו בית־משפט
 ז זה לענין פקידי הרישום וטיב סמכותם. יצויין שההנחיות הנדונות ניתנו לפקידי הרישום

 עוד בשנת 1960, ושר הפנים לא ראה מקום לשנותן לאחר ביטול הפקודה ותחילת החוק.

 בית־משפט זה פסק, כאמור, שעל פקיד הרישום לרשום את אשר האזרח אומר לו.
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט כהן

 ייתכן ורשאי הוא לסרב לעשות רישום פלוני, אך בוודאי אינו מוסמך לעשות רישום בעל
 כרחו של האזרח המודיע, אם לא הוסמך לכך מפורשות על־ידי המחוקק.

 והנה מצינו בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה־1965 (להלן — החוק) שיש ורשות מוס
 מכת חייבת להודיע לפקיד הרישום על שינוי שחל בשמו או במצבו האישי או בדתו של
 התושב (סעיפים 15 ר־16), ועל־פי הודעה זו לא היה עוד פקיד הרישום רשאי לרשום שינוי
 זה, אם התושב לא הודיע על השינוי ולא ביקש רישומו, עד שבא חוק מרשם האוכלוסין
 (תיקון), תשכ״ז־ד196, והסמיך אותו לכך (סעיף 19ג). נמצאנו למדים שללא הסמכה מפור
 שת מידי המחוקק, אין פקיד הרישום רשאי לרשום אפילו את אשר הוכח לו כאמת לאמיתה
 על־ידי פסק־דין של בית־משפט או בית־דין מוסמך, אלא חייב הוא להשאיר את הרישום

 הקיים בעינו, על־אף אי־גכונותו.

 בא סעיף 23 לחוק ומסמיך את פקיד הרישום ״להורות על תיקון טעות סופר והש
 מטת סופר שחלו במרשם״, ומכלל הן אתה שומע לאו: טעות סופר והשמטת סופר רשאי
 הוא לתקן על דעת עצמו — ואף גם זאת על־פי תקנות שיותקנו על־ידי שר הפנים לפי

 סעיף 47 (6) לחוק, ולא על־פי ״הנחיות״ או ״הוראות נוהל״ בלתי־פורמליות — ושום ו
 טעות אחרת אין הוא רשאי לתקן על דעת עצמו או על־פי הוראות הממונים עליו. ואם
 אינו רשאי לתקן טעות, סימן שלא איכפת לו למחוקק שהרישום בטעותו יעמוד — ובלבד

 שלא ייעשה בו רישום בעל ברחו של התושב אשר אליו הוא נוגע.

 ואמנם התווסף לחוק סעיף 19ד — המתנה תיקון רישום במרשם בבקשת התושב ¡
 שהרישום מתייחס אליו ובהמצאת תעודה ציבורית המעידה שהרישום לא היה נכון. ללא
 בקשה מצד התושב שהרישום מתייחס אליו — לא איכפת לו למחוקק להשאיר את הרישום

 בכזבו.

 לפי סעיף 19ה(א) רשאי פקיד הרישום לנקוט יזמה ולרשום פרט החייב רישום ולא ן
 נרשם, או שרישומו ״אינו שלם או עומד בסתירה לרישום אחר שבמרשם או לתעודה
 ציבורית״ — ובלבד שיתן תחילה ״לכל מי שהפרט מתייחס אליו הזדמנות להשמיע טענו
 תיו ולהביא ראיותיו״ ¡ ואולם הוראה זו אינה חלה על הרישום לגבי הלאום, הדת או המצב
 האישי: לפי סעיף 19ד»(ב) אין פקיד הרישום רשאי לרשום רישום כלשהו לגבי אחד

 מאלה, ״אלא בהסכמת מי שהפרט מתייחם אליו, או על־פי פסק־דין הצהרתי של בית־ ו
 המשפט המחוזי שניתן לבקשתו של פקיד הרישום הראשי״. לשון אחרת: אם לאומו של
 תושב פלוני (או של ילדו) לא נרשם במרשם, אין פקיד הרישום רשאי לרשמו, אלא אם כן
 הסכים אותו פלוני לרישום המוצע, או השיג פקיד הרישום פסק־דין של בית־משפט מחוזי
 — ואין נפקא מינה לענין זה אם מכות הוראות או הנחיות של שר הפנים, או מרוב ידיעו

 תיו במשפט, או מתוך בקיאותו בש״ס ופוסקים, יודע פקיד הרישום על בוריו (או סבור ז
 הוא שיודע) לאומו של פלוני מהו, או לאומו של פלוני מה אינו.

 7. ואף גם על זאת נתן המחוקק, בבואו להחליף את הפקודה בחוק, את דעתו, שבנסי־
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ויפקיד הרישופ, חיפה

 השופט כהן

 בות המיוחדות השוררות אצלנו בשטח הדת בכלל ובשטח דיני האישות בפרט, יש והרי
 שום במרשם שנעשה על־פי הודעת התושב החייב ברישום, עלול ליצור — או להראות
 כאילו יוצר — עובדות מוגמרות או מוכחות הנוגדות את דיני הדת, או אשר נקבעו על־
 ידי המודיע — ולו גם בתום־לב— שלא בהתאם למצב המשפטי כפי שהוא קיים על־פי־
 דין. על־מנת ליטול את העוקץ מכל רישום אשר דבק בו חשש קל שבקלים של פגיעה
 א שמאת או ניגוד שמה, עשה המחוקק מעשה רב (תרתי משמע) וקבע כי הרישום במרשם
 של לאום, דת, מצב אישי והיות אדם בן־זוג׳ לא יהיה אפילו ראיה לכאורה לנכונות פרטי
 הרישום (סעיף 3 לחוק). ולא זו בלבד אלא, כאילו לא די בכך, הוסיף וקבע המחוקק כי
 אין כל דבר הרשום במרשם יכול ויפגע בדיני איסור והיתד לעניני נישואין וגירושין(סעיף
 »4 לחוק). אין זאת כי אם גילה המחוקק את דעתו לא רק על טיבו ואפיו של הרישום
 ב בפרטים אלה, שאין הוא אלא אישור על קיום חובת ההודעה החלה על התושב, אלא גם
 — ובעיקר — על גבולות סמכויותיו של פקיד הרישום (וממילא גם גבולות סמכויותיהם
 של הממונים עליו): אילו רצה המחוקק להסמיר את פקיד הרישום לעשות מעשה כדי
 למנוע כי רישום פלוני ישמש ראיה כאילו רישום אמת הוא, או כדי למנוע כי רישום פלוני
 יטעה את בתי־הדין והרשויות הממונים על עניני נישואין וגירושין, לא היה מורה את אשד
ת לסרב כל מ מ ס  ג הורה בסעיפים 3 ו־40 האמורים, אלא היה מעניק לפקיד הרישום את ה
 רישום העלול לשמש ראיה או להטעות כאמור! או אולי היה מחייב את המודיע להוכיח
 מראש נכונותם של פרטי רישום אלה על־ידי תעודות או פסקים של הרשויות או בתי־הדין
 המוסמכים! או דילמא היה מסמיך את שד הפנים ליתן לפקידי הרישום הוראות כיצד ינהגו
 ברישום שכזה. המחוקק, בחכמתו, לא עשה אף הסמכה אחת מכל אלה — לא מפני שלא
 ד ראה את הנולד, ולא מפני שלא היה ער למכלול הבעיות המביכות והמסובכות העלולות

 להתעורר, כי אם מפני שהוא בחר לפתרון הבעיות הללו דרך משלו, שנראתה בעיניו, בצדק
 גמור, מספקת ובטוחה די הצורך: היא הדרך הפשוטה לשלול מאת הרישום בפרטים אלה

 כל ערך הוכחתי, ולו רק לכאורה בלבד.

' 8. אמרתי שאין פקיד הרישום רשאי לרשום, על דעת עצמו או על דעת שר הפנים,  י

 לאומו של אדם בניגוד להודעתו, או לאומו של קטין בניגוד להודעת הוריו! ואין נפקא
 מינה שפקיד הרישום מאמין, או הונחה, שמה שהוא רושם הוא האמת, ומה שהם הודיעו
 אינו אמת — והוא, כל עוד לא השיג הסכמת המודיע או פסק־דין הצהרתי של בית־המשפט
 ו המחוזי לביצוע הרישום כרצונו שלו. אבל מה הדין אם פקיד הרישום אינו עושה מעשה
 כלל, ואינו רושם כלום, אלא יושב בשב־ואל־תעשה, ורק מסרב לרשום את אשד התושב
 מבקשו לרשום ? מילא, אסור לו לרשום דבר על דעת עצמו! אבל מהיכן החובה המוטלת
 עליו לעשות מעשה ולרשום, אף כשהרישום מוטעה הוא ומטעה לפי מיטב ידיעתו (או

 הנחיותיו) ו
 ז

 ראשית, חוששני שרישום בלשון ,,לא רשום״, כפי שהוא נעשה לגבי בן העותרים
 (מוצג מש/7), אף הוא בכלל מעשה רישום — ומחיקת הפרטים כפי שהם נרשמו בטופס
 על־ידי העותרים והחלפתם במלים ״לא רשום״, יוכיחו. טופס הרישום מוגש לו לפקיד
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט.בשמו ובשם ילדיו נגד שד הפגים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט כהן

 הרישום כשהוא כתוב וחתום בידי התושב החייב בהגשתו, ושומה על פקיד הרישום לקבלו
 כמות שהוא ולא לעשות בו שינויים או תיקונים על דעת עצמו. מסמכו של התושב הוא,

 ואין פקיד הרישום עושה בו כאדם העושה בתוך שלו.

 שנית, רשאי פקיר הרישום להזהיר ולנסות לשכנע את התושב הנרשם, שימלא את
 הטופס כדבעי, ולא יכתוב בו פרטי רישום שאינם נכונים. הוא גם רשאי, לאחר המעשה, ^

 לנסות ולשכנע את החושב שימחוק מן הטופס דבר שלא היה צריך להיכתב בו. אם הצליח
 לשכנעו — מוטב! לא הצליח — הדרך פתוחה לפני פקיד הרישום לבקש פסק־דין הצהרתי
 של בית־משפט מחוזי לפי סעיף 19ה(ב) להוק! וכל עוד לא השיגו, אין הוא יכול לשנות

 מן הרישום כפי שהוגש לו ולא כלום.
1 

 ושלישית: כבר בפסק־דינו ב־בג״צ 143/62, (2), רמז בית־משפט זה לכך שאין פקיד
 הרישום חייב — ואולי אף אינו רשאי — להושיט ידו לדבר מרמה. ״סמכות״ זו לסרב
 רישום שיש בו משום עבירה, אינה צריכה להיות מפורשת בחוק: היא מובנת מאליה, והיא
 נתונה בידי כל רשות במילוי תפקידיה המינהליים. מכאן הדרישה (שעמדתי עליה ביתר

 פרוטרוט ב־בג״צ 72/62, נ1), הנ״ל) שההודעה של החייב ברישום תיעשה ״בתום־לב״ — ז
 לאמור, אין פקיד הרישום נזקק להודעה אלא אם היא ניתנת כדי לצאת ידי חובת החוק ולא
 למטרה זרה ושונה, ואין הוא נזקק להודעה שהיא הודעת שקר ביודעין (סעיף 35 (ב)(2)

 לחוק).

 איש לא טען לפנינו שהודעת העותרים על לאומם היהודי של ילדיהם היתד. הודעת ז
 שקר ביודעין, או שההודעה לא נמסרה לפקיד הרישום בתום־לב תוך כדי קיום מצוות החוק.
 ואילו נטענה טענה זו, היה דינה להידחות, שהרישום של הלאום היהודי אינו עשוי להטעות
 איש, באשר עומדים הסעיפים 3 ו־40 לחוק כתרים בפני כל הטעיה אפשרית ז וההודעה על

 לאומם היהודי של ילדי העותרים ניתנה בתום־לב, שהרי העותרים מאמינים באמונה שלימה ן
 שלאומם של ילדיהם יהודי הוא, והנחיותיו הנוגדות של שר הפנים בוודאי אינן יכולות
 לחייב אותם, ושום מטרה זרה וחיצונית לא עמדה לנגד עיני העותר כשביקש לרשום ילדיו

 כבני הלאום היהודי.

 9. לאחר שכתבתי את הדברים האלה, הגיעוני דברי חברי הנכבדים, ולמקראם רואה אני ו
 חובה לעצמי להוסיף את הדברים האלה — פן תיראה שתיקתי כהודאה.

 גם אלה מחברי הנכבדים אשר רואים את האמת לאמיתה בקביעת פקיד הרישום (או
 שר הפנים) לאמור, כי לאומם של ילדי העותר אינו ״יהודי״, אין ידם משגת אלא שלילה
 זו בלבד, ולמעשה משאירים הם את הילדים האלה במצב של חוסר כל ״לאום״. לא שאיכ
 פת להם שיהיו, למשל (כפי שהנחיות שר הפנים מחייבות), בני הלאום הסקוטי, באשר אמם
 נמנתה אי־פעם על לאום אציל זה! אלא לדידם אין צורך בפתרון חיובי, כל עוד יובטח

 שהלאום היהודי יישאר בטהרתו.
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט כהן

 אבל השלילה הזאת אינה עונה על דרישות החוק: ״הלאום״ האמור בחוק אינו בגדר
 סגולה אשר היא מיוחדת לאומה היהודית, אלא תושב תושב ולאומו שלו, יהודי ושאינו
 יהודי. אי אתה יכול לבחון את ״הלאום״, כמשמעותו בחוק, על־ידי שתסתכל על הלאום
 היהודי בלבד,׳ סגולותיו המיוחדות של הלאום היהודי בלתי־רלבנטיות הן, שהרי המושג
 ״לאום״, כמשמעותו בחוק, שווה הוא׳ וצריך להיות שווה, לכל אומה. באמרך כי אצל היהו־
 א דים לאום ודת חד הוא, לא אמרת ולא כלום לענין הפרשנות של המונח ״לאום״, על דרך

 הסתם, כפי שהוא אמור בחוק.

 זאת ועוד: מנין לנו שמותר להחיל את ההלכה הדתית — הלכה של כל דת שהיא —
 על פרשנות מושגים כמו ״לאום״ ואפילו ״דת״ האמורים בחוק ? הענינים אשר בהם מצווים
 ב — ועל־כן רשאים — בתי־המשפט לפסוק לפי דין התורה, או לפי דיני הדתות האחרות,
 מפורשים ומפורטים הם מפי המחוקק! ומקום שהמחוקק לא ציווה על תחולת דין דתי, אין
 בית־המשפט רשאי להחילו — שאם לא תאמר כן, לא יישאר שריד ופליט משלטון החוק.
 והנה היו כל השופטים שישבו לדין בפרשת רופאיזן (בג׳יצ 72/62׳ נ1), הנ״ל) מאוחדים
 בדעתם כי השאלה אם רופאיזן הוא ״יהודי״ כמשמעותו בחוק השבות, או מהו ״לאומו״
 ג כמשמעותו בפקודת מרשם התושבים, לא תוכל להיחתך על־פי ההלכה הדתית היהודית׳,
 חוק השבות חוק חילוני הוא, ופקודת מרשם התושבים חוק חילוני היא, ואין להלכה דתית

 ולפרשנותם ולא כלום.

 כבודה של ההלכה הדתית במקומו מונח; אין ערוך לחשיבותה, לא רק מן הבחינה
 הדתית בלבד כי אם גם מבחינה היסטורית, אתנולוגית, סוציולוגית, פסיכולוגית, השווא
 תית, ציונית ומוסרית. אלא בבואו לפרש ולבצע את החוק, ככל חוק חילוני, אין בית־•
־ ו  המשפט שוקל שיקולים חיצוניים, היסטוריים או אחרים, ואל לו לחרוש בשדות לא ל
 עליו לרסן את עצמו ולהצטמצם בארבע האמות של שיקולים משפטיים ושיפוטיים. יכול אני
 ה להעלות על דעתי שיקולים משפטיים מובהקים, ושיקולים קונםטיטוציוניים־עקרוניים ברא

 שם, ושיקולים של חירויות־יסוד וזכויות־האדם בתוכם, אשר לפיהם יוכל בית־המשפט
 לכלכל צעדיו בבואו, אי־פעם, להכריע בשאלה מהו ״הלאום״ של אדם פלוני! וכל השיקו
 לים הלגיטימיים הללו כאחד ימריצו ואף יחייבו את בית־המשפט שלא להכריע בה על־פי

 הלכות הדת. וד״ל.

 ו
 כפי שאמרתי, השאלה מהו לאומם של ילדי העותר, אינה עומדת לפנינו כל עיקר,
 ועל־כן נמנעתי מלבררה לגופה. אבל היא גם לא עמדה לפני פקיד הרישום, ועל־כן מחייב

 הצדק שנמנע בעדו מלהשיג גבולו של האזרח ומליטול שררה לעצמו ללא סמכות.

 ז 10. לדעתי יש לעשות את הצו־על־תנאי מוחלט.
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 מ״מ הנשיא (זילברג)

: השאלה העומדת לדיון בפנינו עולה בערכה וחשיבותה על ( ג ־ ם ל י ז  מ״מ הנשיא (
 כל מה שנדון בבית־משפט זה למן יום היותו לבית־משפט ישראלי ועד היום הזה. על־אף
 היותה, מן הבחינה הקונקרטית, שאלה אישית, פעוטה, מצומצמת, הרי הדיה בה ובמרכי
 ביה האידיאולוגיים, יצריך חשבון־נפש נוקב ויורד עד התהום, עם יישותנו כעם, מהותנו

 כלאום, ותפקידנו המדיני־ציוני בהחייאת הארץ הזאת.

 2. אודה ולא אבוש, כי אילו נשאלתי מראש, לפני הגשת העתירה, אם הבעיה שבה א
 עשויה להתמצות עד תום בבית־המשפט שלנו, הייתי עונה: לא, בא׳ רבתי! זו היא, בלשון
 התלמוד, ״מסאנא דרב מכרעא״, נעל הגדולה מן הרגל, מן הרגל של כולנו, ואפילו מרגלם
 הקולקטיבית של כל תושבי המדינה. כי בעל־דינם האמיתי של העותרים הוא לא ממשלת

 ישראל ולא מדינת ישראל, אלא כלל ישראל, האומה הישראלית כולה, ורק גוף רפרזנטא־ 2
 טיבי, כל־יהודי, עולמי — אילו היה בנמצא — מסוגל היה להתמודד עם הבעיה הלזו. אבל
 ״אליאה יאקטא אםט״ — הקוביה הוטלה, הבקשה הוגשה — ושוב אין אנו בני־חורין להי
 פטר הימנה. שומה עלינו איפוא להימס בעבי הקורה הזאת, לצלול בה עד היסוד, ולוודא

 ככל אשר לאל ידנו, מה היא עמדת היהדות כלפי הבעיה הנדונה בתיק זה.

 3. בטרם אכנס לעמקו של דין זה, רצוני להצהיר קבל עם ועדה, כי אינני מתכונן
 ״לקבור״ את הבעיה מתחת לערימת ההוראות הפרוציסואליות, הפורמליות, של חוק מרשם
 האוכלוסין, תשכ״ה או תשכ״ז. ייתכן מאד, כי בהתחפדנו מאחורי סעיף פלוני או אלמוני
 של החוק, יכולנו לא בקושי להכריע לשבט או לחסד את גורל העתירה. אך לא אלך בדרך

 זו, אף כי קלה היא, כי לא זה, לא פתרון בעייתה של משפחת שליט, הוא ראש דאגותינו ך
 במשפט זה. הבעיה, בכל אימתה וחומרתה, היא: מהו תכנו של המושג ״יהודי״, ואם יכול
 אדם להשתייך לעם היהודי, בלי להיות בעת ובעונה אחת גם בן הדת היהודית. ושאלה זו
 בנפשנו היא, וחייבת לבוא על פתרונה המלא. השאלה היא, במלוא הקיצור, הקיים מבחן
 אחר, זולת מבחן ההלכה, לקביעת זהותו הלאומית של היהודי ? במקרה שלפנינו ההלכה

 אומרת כי ילדי העותרים אינם יהודים, שכן הם נולדו לאם נכריה — דאה יבמות, דף כ״ג, ה
 ע״א משנה קדושין, דף ס״ו, ע״ב! גמרא קדושין, דף ס״ח, ע״ב! רמב״ם, פ״א מהלכות
 יבום וחליצה, הלכה ד׳! פי״ב מהלכות איסורי ביאה, הלכה ז׳! פט״ו מהלכות איסורי ביאה,
 הלכה ד׳! שו״ע אה״ע, סי׳ ח׳, סעי׳ ה׳, ומקורות רבים אחרים זולתם — ועלינו לפסוק
 אם חייב המשיב הראשון לרשמם כיהודים על־פי לאום רק בשל כך שהוריהם — גם האב

 וגם האם — רואים עצמם כיהודים, ומתעתדים לחנך את ילדיהם ברוח היהדות הישראלית ו
 על־פי המובן והתוכן אשר הם מייחסים למושג מופשט זה.

 4. וכאן רצוני להתעכב לרגע קט, כדי להגות מן המסילה קושיה אחת הניצבת בפתח
 עיניים על אם הדרך, ואינה נותנת לנו להתקדם בבירור הבעיה. הקושיה שרבים שואלים

 אותה היא: כלום שכח בית־משפט זה את אשר הוא עצמו פסק במשפט רופאיזן (בג׳׳צ ז
 72/62, נ1» ? הן שם העדיף בית־המשפט את המבחן החילוני על מבחן ההלכה, בנמקו את
 החלטתו בכך, שחוק השבות הנדון שם הוא חוק חילוני, ומדוע לא ייעשה כן במקומנו, לגבי

 חוק מרשם האוכלוסין, שהינו אף הוא חוק חילוני ?
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ויפקיד הרישום, חיפו!

 נז״מ הנשיא (זילברג)

 תשובתי לכך: פליאה־תמיהה זו אינה מטרידה אותי כלל, כי אין הנדון דומה לראיה,
 והתבוננות קצת יותר עמוקה בשתי הפרשיות תפתור את החידה. שם, בפרשת רופאיזן,
 או ״האח דניאל״, ענין היה לנו למקרה קיצוני, יוצא דופן, של יהודי תמהוני שהתנצר
 ונעשה כומר, וביקש במפגיע להירשם כיהודי. לגבי מומר כזה קיימות באמת, למרבה
 התמיהה, שתי השקפות הנוגדות זו את זו: השקפת ההלכה, הרואה אותו על־אף הכל כיהו־
 א די, והשקפת האדם מן השוק — גם אם יהודי דתי הוא ושומר הלכות — הרואה אותו בחיי

 יום יום כראות גוי גמור, ואף מכנה אותו כך. והואיל והחוק שהזכיר את המלה ״יהודי״
 היה חוק חילוני, ויוצרו־מחוללו היתד. הכנסת המדברת ״בלשון בני־אדם״, ייחסנו לדברי
 הכנסת את הפירוש העממי, החילוני (לא־הלכי), של המלה והחלטנו, כי המומר אינו יהודי
 הזכאי ליהנות מיתרונותיו של חוק השבות. במקרה שלפנינו, המצב שונה. כאן אין לנו
 ב ענין לפירוש המונח ״יהודי״ שבחוק. בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה או תשכ״ז, נזכרת
 לא המלה ״יהודי״ אלא המלה ״לאום״, והשאלה המתבררת כאן היא: אם בן לאב יהודי ואם
 נכריה רשאי, במשבצת הפריט ״לאום״, לרשום את התשובה: ״יהודי״. ואם חקירתנו תעלה,
 כי אין הגדרה כללית, יעילה, של המושג ״יהודי״, זולת הגדרת ההלכה, חייבים נהיה לאמץ
 לנו את מבחן ההלכה, למרות מה שהחוק הנדון הדורש את רישום הלאומיות הינו אף הוא

 ג חוק חילוני.

 5. ובזה חוזרים אנו אל הנקודה שעמדנו בד. בסוף פיסקה 3 לעיל. הוצעו לנו, כהנחיות
 להכרעה, שני מבחנים שונים: האחד, שהעותרים מגינים עליו, הוא מבחן ההזדהות הפני
 מית׳ שייקרא להלן ״המבחן הסובייקטיבי״, והשני, אשר היועץ המשפטי מגן עליו, הוא
 ך מבחן ההלכה, שייקרא להלן ״המבחן האובייקטיבי״. חייבים אנו לשקול זה נגד זה את שני

 המבחנים, בשובה ונחת, וללא כל דעות קדומות. באמרי ״ללא כל דעות קדומות״, התכוונתי
 לכך, שאסור לנו להיתפס לאיזה שהוא ״פרג׳ודיס״, אך לא רציתי לומר שחייבים אנו להו
 ציא מכלל שיקול את העובדה, שמבחן ההלכה הוא ״דעה קדומה מאד״ מבחינת הזמן,
 ולימינו עומדת היסטוריה ארוכה של כמה אלפי שנים. גם היסטוריון, שאינו מאמין בדברי
 ןק חז״ל, ואינו מוכן לקבל את הפירושים שמייחסים חכמי התלמוד לפסוקי המקרא (כגון קדו
 שיו, דף ס״ח, ע״ב, על הפסוק של דברים ז׳, כי יסיר את בנך מאחרי), גם היסטוריון כזה
 יודה — שאם לא כן, בור ועם הארץ יהיה — כי ההלכה של התייחסות הילד אחרי האם
 קיימת בישראל לפחות החל מתקופת עזרא, היינו החל מאמצע המאה החמישית לפני הספי
 רה (עיין ודוק עזרא י׳, גי, וראה את תרגום השבעים לעזרא י׳, מ״ד), וגיל נכבד שכזה ודאי

 1 וודאי ראוי הוא להירשם כאקטיב במאזן הזכויות והחובות של מבחן ההלכה.

 6. דבר טיבו ומהותו של מושג הלאום והלאומיות הוא סוגיה קשה ומסובכת עד מאד. הרבה
 דיות נשפכו וכמה קולמוסין נשברו על פרשה זו, ועדיין לא זכינו להגדרה ברורה וחד־
 משמעית של מושג קונטרוברסאלי זה (ראה ספרו המצויין של אקצין על ״מדינות ולאו־
 ז מים״, ניו־יורק, 1966). השאלה שלא נפתרה היא, מה הוא אותו ״סרך־יחד״ העושה מיליוני

 אגשים ליחידה לאומית אחת; ויש מי שאומר כי הרגשת ההשתייכות הלאומית היא תחושה
 יסודית, מוגוליטית, שאיגה גתוגה להסברה באמצעות מושגים אחרים, כשם שאין ״להס
 ביר״ את הצבע הירוק על־ידי ציון אורך הגל או מספר התנודות שלו. ברם׳ לאשרגו הרב,
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 מ״מ הנשיא מילברג)

 אין בעיה זו מתעוררת כלל במקרה שלפנינו. כאן שני הצדדים שווים, כי ישראל עם הוא,
 והשאלה היא רק כיצד, ובאיזה סימני־היכר, מזהים את היחידים שלו.

 ואמנם נוכח מעמדו האכסקלוזיבי של ישראל בעולם, נוכח העובדה כי אנו תמיד כה
 שונים מן האחרים, אם לטובה כפי שאומרים אוהבינו המעטים, ואם לרעה כפי שטוענים

 משנאינו הרבים, ובראשם המן בן המדתא האגגי(״ודתיהם שונות מכל עם״, אסתר ג׳, ח׳), ^
 יקשה מאד לשלול מן היהדות את האופי של עם או לאום. אגב: המלים ״עם״ ו״לאום״ הן
 בעברית שני שמות נרדפים שמשמעותן היא אחת. עדים לכך: פסוקי הפרלליזם הסינונימי
 של התנ״ך, כגון ״הקשיבו אלי עמי, ולאומי אלי האזינו״ (ישעיה נ״א, די)! ״ידבר עמים
 תחתינו, ולאומים תחת רגלינו״(תהלים מ״ז, די) או ״יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים״(משלי

 כ״ד, כ״ד) ורבים אחרים זולתם. 1

 7. בכך םוקלה סופית הדרו לקראת עיון והכרעה בשאלה העומדת לפנינו והיא: איזהו
 המבחן שיבור לו בית־המשפט בבואו לקבוע את זהותו הלאומית היהודית של האדם —
 המבחן האובייקטיבי, המקובל, של ההלכה, הרואה אם יהודיה או גיור כסימני היכר

 בלעדיים של היהודי, או המבחן הסובייקטיבי שהעותרים בחרו בו, הרואה כסימן היכר ג
 יהודי לאומי את זיקתו של האיש לתרבות היהודית־ישראלית וערכיה ? ילדי העותרים היו,

 בעת הגשת העתירה, אורן בן ארבע, וגליה בת שנה, והם:

 ״אם כי אינם בני דת משה (או דת כלשהי) הינם בעלי זיקה יהודית־
 ישראלית ומחונכים ברוח זאת״ (סעיף 5 של כתב־העתירה), ן

 ולכן חייבים הם, לדעת העותרים, להירשם כבני הלאום היהודי.

 8. האמת ניתנה להיאמר, כי אילו ביקשתי להיפטר בקלות ובזול מכל כאב הראש שנג
 רם לנו על־ידי העתירה, הייתי דוחה אותה על אתר באמרי, כי בפנינו לא הוכח מה יחשבו ו

 הילדים, אורן וגליה, גופם בהגיע תורה של זיקתם התרבותית העתידה. העותרים הם אמנם
 הורי הילדים, ומותר להאמין להם על דברתם בכל הנוגע לתכנית חינוך הילדים, אבל —
 וזה הוא העיקר — אין אפוטרופוס להצלחת החינוך והתמדתו, ומי לכפינו יתקע כי גם
 לכשיגדלו, יקיימו את מצוות הכתוב: ״שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך״(משלי

/ ח׳) 1 ושמא תקוץ נפשם פעם ביהדות הסינתטית שמעדיפים עליהם הוריהם, ויעדיפו 1  א
 עליה את ״הגויות״ הגמורה, או את הכנעניות, או את הקוסמופוליטיזם המודרני של השמאל
 החדש? כלום על משענת קנה רצוץ שכזאת נבוא להשתית את זהותם הלאומית של

 ה״קטני־קטנים״ הללו«

 העותרים, כנראה בעליל, הרגישו מה רעוע היסוד עליו מבססים את טיעונם בנוגע ז
 לילדיהם, והם מנסים להתגבר על כך בפרק בי, סעיף 14, של עיקרי טיעונם בהם נאמר:

 ״אותו חוק (הכוונה לסעיף 80 של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופ־
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 מ״מ הנשיא (זילברג)

 סות, תשכ״ב־1962) גם פותר בעיית הילדים: ׳קטין, פסול־דין וחסוי, חזקה
 עליו שמקום מושבו במקום מושבו של נציגו, כל עוד לא הוכח שמרכז חייו

 נמצא במקום אחר/״

 והם ממשיכים:

 א
 ״ילדינו שנולדו פה, מחונכים פה, ומשתרשים בה, לא עולה בדעתם כי
 מרכז חייהם הוא במקום אחר וכי שונים הם בזהותם הלאומית משל חבריהם.״

 עד כאן דברי העותרים.
 ב

 ובמי הכתוב מדבר, מי הוא החושב ומי הוא המרגיש? שני ילדים רכים, בלשון
 התנ״ך ״גמולי מחלב עתיקי משדים״, האחד בן ארבע, השניה בת שנה׳ ולאלה ושכמותם
 מייחסים דעה והרגשה היכן מרכז חייהם, ואיזו היא זהותם הלאומית! הנשמעה אי־פעם

 ג טענה משונה שכזאת ?

 ברם לא בשל כך אדחה את בקשת העותרים. כי דחיה מטעם זה לא תועיל, והיא את
 הבעיה כלל לא תפתור. יופיעו לפנינו מחר עותרים ״דיקנני״ — בעלי זקן, מבוגרים —
 שאביהם יהודי והאם נכריה, ויטענו בשם עצמם את הטענות שנטענו, בשם הבנים, על־
 ד ידי העותרים הנוכחים. שומה עלינו לשתות ולמצות את קובעת כוס הבעיה־התרעלה הזאת
 עד תומה, בלי לתור אחרי טעמים אינדיבידואליים העשויים להכריע רק במקרה משפחת
 שליט. עלינו איפוא לדון בעתירה כאילו הוגשה על־ידי אורן וגליה גופם, ונטענו בד. כל

 הטענות המופיעות בכתב־העתירה שלפנינו.

 ה אבל גם פיקציה זו או ״זיוף״ זה לא יצילו את עתירת העותרים. כי המבחן שהוצע

 על־ידם — ״זיקה פנימית, שכלית ורגשית, לתרבות היהודית־ישראלית וערכיה״ — הוא
 מבחן־לא־יוצלח לפענח את סוד הלאומיות, לא של קטנים ולא של גדולים, לא של הדיוטות

 ולא של מלומדים. הטעמים לכך יבוארו להלן בפיסקאות 9—22 של פסק־דין זה.

 ו
 9. מדינת ישראל אינה מכילה את רוב בנינו ורוב מנינו של העם היהודי. לפחות ארבע
 חמישיות הימנו — 10 מיליון מתוך 13 בערך — יושבים בחוץ־לארץ וישנן שתי ארצות,
 ארצות־הברית ורוסיה, בהן האוכלוסיה היהודית עולה אף על זו שבמדינת ישראל. אם
 קיים איזה שהוא סימן־היכר המאפיין את האדם היהודי, חייב הוא להיות סימן המקיף וחובק
 ז הן את היהודי האמריקני והן את היהודי הרוסי, הן את היהודי הסקנדינבי והן את היהודי
 התימני. כי הלאום, שאת סימניו אנו מבקשים, הוא לא הקיבוץ הקטן, הצברי־ישראלי, אשר
 בתור לאום אינו כלל בנטצא, אלא הלאום היהודי הגדול, בן 13 המיליונים שיחידיו מפו

 זרים על־פני כל ארצות תבל, ובתוכן גם מדינת ישראל.
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 10. לא התעלמתי, כמובן, מן האפקט העצום של הקמת המדינה, או מן ההזדהות־עם־
 ישראל, שהיא (המדינה) עוררה בקרב יהודי התפוצות. ידוע לי, וידוע לכל, כי מלחמת ששת
 הימים וכל אשר לאחריה העלו את ישראל, העם והמדינה, על ראש דאגותיו של כל יהודי
 ויהודי באשר הוא שם. אפילו ״יהדות הדממה״ הנמקה בארצות הגוש המזרחי, החלה בזמן
 האחרון ״לשתוק בקול אדיר ונורא״, ומעשהו הנואש והנועז של הצעיר מריגה יוכיח!
 ונשאלת השאלה: האם נוכח כל אלה לא יהא נכון לומד כי מעתה המדינה היא ״הנותנת
 את הטון״ בכל רחבי העולם היהודי, ולאומיות יהודית־ישראלית היא ממילא לאומיות

 יהודית י

 תשובתי לכך היא:; לא ולא! והשלילה היא כפולה:

 (א) אין בנמצא, או ביתר דיוק: אין עדיין בנמצא, לאומיות יהודית־ישראלית, ואם
 היא קיימת — אין היא בהכרח לאומית חילונית

 (ב) אף אילו כבר היתה בימינו לאומיות חילונית שכזאת, היא לא זהה היתה עם
 הלאומיות הנרשמת במרשם התושבים.

 11. אשר לשלילה הראשונה: מדינת ישראל נועדה להיות מדינת עליה, מדינה של קיבוץ
 גלויות. זאת היתה מטרתה העיקרית לפי מגילת הכרזת העצמאות, ובלעדיה לא תוכל להת
 קיים לאורך ימים בתוך אוקינוס השנאה האופפת. בתחילה, מיד אחרי קום המדינה, נפתחה
 עליה המונית, דוהרת, עליית מצוקה, שחיסלה כמעט כליל את גולת ערב והאישלם, והע
 שירה את אוכלוסיית הארץ (היהודית) בשלושת רבעי מיליון נפשות. לאחד־מכן פחת קצב
 העליה, היא הפכה עליו־ סלקטיבית שגדלה וקטנה חליפות במשך 16—17 שנה, והכניסה

 לגבולות הארץ כחצי מיליון נפשות.

 באה מלחמת ששת הימים והביאה אתה את החוויה הטראומאטית של המפגש הפת
 אומי בין העם והארץ. מעתה החלה שוב להסתמן באופק עליה גדולה, רחבה, הפעם לא

 מארצות המצוקה, אלא מארצות הרווחה.

 העליה שלה אנו מצפים היום, תהיה אף היא ״עליית מצוקה״, אלא שמצוקה זו תהיה
 לא המצוקה הכלכלית, הגשמית, המנוונת, אלא ״המצוקה העשירה״, הנפשית, הרוחנית,
 אותה כל יהודי, שלא התבולל כליל, מרגיש בסביבה הזרה. זאת תהיה איפוא עליית אנשים
 בעלי מטען רוחני כבד, שיביאו אתם השכלה, מוסר, תרבות, נסיון וידע, ובפועלם בכל אלה
 ישפיעו על אפיו וסגולותיו של העם היושב בציון, ויעצבו את דמותו הרוחנית של היהודי

 הישראלי החדש.

 יום העליה העתידה ההיא, אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, אבל הוא בוא יבוא,
 ואף־על־פי שיתמהמה נחכה לו, כי זה הוא העיקר, הראשון במעלה או הכל כולל, של
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 נז״מ הנשיא (זילברג)

 אמונתנו הציונית והדתית, ובלעדיו אין תכלה ואין טעם לסבלנו בארץ הזאת. לעת עתה
 ועוד זמן לא קצר, לא נדע היכן הם מאגריה של העליה העתידה, מנין תבוא, ואילו ארצות,
 או איזה חוגים, יפרנסו אותה, כך שכיום אין לשער אפילו, מה יהיה אפיו ודמותו, או מה

 תהיינה דעותיו ונטיותיו, של הטיפוס היהודי העתיד בארצנו.

 א 12. גם אם נכוון עינינו לא אל העתיד הנכסף אלא אל ההווה הקיים, לא תעלה תדמית
 תכנה של הלאומיות היהודית־ישראלית כפי שתוארה על־ידי העותרים.

 העותרים שגו בשניים:

 ב (א) הם מתעלמים כליל, וללא כל הצדקה, מן הנוער הדתי המשכיל, שהוא בעל מעמד
 נכבד בחברה הישראלית, ולו השפעה לא־מבוטלת על האמונות והדעות בישראל. חלף הזמן
 בו האפיקורסות נחשבה סימן היכר מובהק של השכלה, החלה תקופה בה המדע כלל אינו

 דוחק את דגלי האמונה הטהורה.

 ג (ב) העותרים גם אינם מבינים לריעו של הנוער ״החפשי״, ואינם תופסים כדבעי, את

 השקפת העולם שלו. ביחוד הם לא חלים ולא מרגישים את ״התפנית ימינה״ שחלה בקרבו
 מאז מלחמת ששת הימים. שני הצעירים העותרים מייצגים — כך הם חושבים — את
 השקפת עולמו החילונית של הנוער בישראל, בהתרחקם כמטחווי קשת מכל שמץ של דת

 ומסורת. את ילדם הקטן הם אמנם מלו, אבל לא לשם גיור חס ושלום, אלא לשם נוחות.

 ובהשקפתם זו הם, במחילה מכבודם, טועים, לא כך היא דרכו של הנוער הישראלי י
 הנוער שלנו איננו מתמכר לתרגילי ״אפיקורסות אדוקה״, קטנונית, דווקנית, של מומר להכ
 עיס, והעובדה כי הוא, ברובו, אינו שומר תורה ומצוות, עדיין אינה עושה אותו ל״מושך

 ה בערלה״, מפר־ברית, מתייוון.

 קרה משהו ביוני 1967 — נפל דבר בישראל! תוך משק כנפי ההיסטוריה, ובסערת
 מלחמה אכזרית, התחוללה פגישה פתאומית בין העם והארץ. מאורע חשוב זה לא יכול היה
 לעבור בלי השארת חריש עמוק בלבו של הנוער הלוחם. עם שחרור ירושלים הם חשו
 ן לראשונה ״לא את הישראליות, אלא את היהודיות של העם״ (שיח לוחמים, 163), ולא
 אשמתם היא, כי מפקדיהם־מחנכיהם לא דאגו לליבוי ״הגחלת שהיתה עוממת עמוק בלבם״
 (שם, 69). תצויין כאן, כמאמר מוסגר, הערתו הקולעת של אחד הלוחמים, כי שדר הרדיו
 שהודיע ביום כ״ח אייר על כיבוש הכותל, ראוי היה לתודת הכל ״על שהצליח להבהיר לנו

 לפתע, עד כמה אווילי היה הוויכוח המתפלפל מיהו יהודי״(שם, 236).
 ז

 אבל הגחלת לא כבתה, חומה לא פג, והיא עדיין עוממת. חומה ניזון לא רק מן ההלם
 של חוויית המפגש, אלא גם p הנפץ של פסילי האלילים הזרים. אחד הפסילים הגדולים
 שנופצו היה הרומן האומלל, המאד חד־סטרי, שנוהל על־ידי מי שנוהל ע0 האידיאולוגיה
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 של מנהיגי הגוש המזרחי. עם ניפוצו וניתוצו של אליל ענק זה, פסו, נעלמו ונגוזו גם
 אילוזיות ואשליות אחרות. התוצאה היתד.: עם לבדד ישכון, ולבדו — יילחם! וכאשר עמדו
 אמנם במערכה לבדם מול עולם עויין ושוטם — לכל היותר אדיש ושווה נפש — ראו צעי־
 רינו־לוחמינו בעליל, כי אין ידיד לישראל אלא ישראל, וידידות צריכה טיפוח, את הידיד
 חייבים להכיר, לקרב ולאהוב. מכאן כמיהת השיבה אל עצמנו הלוחשת בלב הנוער ה״חפשי״

 שלנו זה למעלה משנתיים ימים, כי הוא סובל, בחלקו, מריקנות פתאומית שבלב, הוא מוכרח א
 למלא את הוואקואום שנפער בקרבו לאחר נתיצת־האלים הגדולה. האמירה כי הנוער שלנו
 השתחרר מכל זיקה למורשת אבות היא איפוא אמירה טפלה, שטחית, משמיצה ופוגעת,
 הנכון הוא היפוכו של דבר, והמורשה הנכספת היא רובה ככולה ערכים וסמלים דתיים!
 למען האמת ייאמר, כי טועים בהערכת הנוער והבנתו מצרים גם במחנה הדתי, והלוואי כי

 שגגה זו לא תהא עולה להם זדון• ב

 13. מורשת אבות זו שכולנו או כמעט כולנו קשורים אליה, אם במעט ואם בהרבה, היא
 אחת מאבני היסוד, עליהן בנויה זכותנו לנחול וליישב את הארץ הזאת. הוגלינו מן
 הארץ לפני 1900 שנה, אך לא נעדרנו ממנה אפילו יום אחד. הגינו בה ללא הרף

 בחלום ובהקיץ, וכל מעיינינו נתונים היו לה ״מראשית השנה עד אחרית השנה׳/ נוכחותנו ג
 הרוחנית בארץ הזאת היתה הרבה יותר אינטנסיבית מנוכחותם הפיסית של כל העמים
 והעממים — רומאים, יוונים, צלבנים, פרסים, טטרים, ממלוכים, טורקים וערבים —
 ששלטו או ישבו בה ב־19 המאות שלאחר החורבן. התפללנו — בגלות — ל״טל ומטר״ לא
 בימות הגשמים של פולניה ואוקראינה, אלא בימות הגשמים של ארץ־ישראל, ואת ״קו

 התאריך הבינלאומי״ חיפשו גדולי ההלכה דוקא בסביבות ירושלים (השווה אגן הסהר ד
 להרב צימרמן, הוצאה שניה, ע׳ ג—כה). כל המנתק את הלאומיות היהודית מיסודותיה
 הדתיים, פוגע בבבת עינה של תבייעתנו הפוליטית לארץ־ישראל. ניתוק זה, כמוהו כמעשה

 בגד ממש,

'  14. ואשר לשלילה השניה האמורה בסוף פיסקה 10 לעיל, הוכחתה פשוטה בתכלית. כל י
 יהודי המגיע ארצה, ביהוד אם הוא בא על יסוד חוק השבות, מצהיר, עם רדתו מן האניה
 או המטוס, כי לאומיותו היא יהודית! אותה שעה הוא ודאי וודאי לא הספיק עדיין ״להת
 בולל״ בתוך הלאומיות החילונית היהודית־ישראלית, שלקיומה טוענים העותרים! נמצא

 כי השם ״יהודי״ במשבצת ה״לאום״ של מרשם האוכלוסין, מן ההכרח כי יהא עשוי לחול ן
 גם על יהודי שלאומיותו אינה זהה דוקא עם הלאומיות שבדו מלבם העותרים שלפנינו.

 15. התוצאות ההרסניות של מבחן העותרים הן ברורות וחמורות. מי שאומר כי אדם יכול
 להיות בן הלאום היהודי בלי להיות בעת ובעונה אחת גם בן הדת היהודית, יהיה מוכרח,

 אם יאבה ואם ימאן, להוסיף ולומר כי גם נוצרי או מושלמי— אם אך מקננת בלבו זיקה ז
 אמיתית לתרבות היהודי־ת־ישראלית וערכיה — יוכל לדרוש להירשם כבן הלאום היהודי.
 למען האמת ייאמר, כי העותרים גופם לא דרשו להרחיב את התיזה שלהם גם על בני דתות
 אחרות, הם אינם צריכים לכך, ולכן צימצמו את עתירתם לבני־בלי־דת בלבד, או לילדים
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 שלפחות האב שלהם הוא יהודי. אבל ״קונצסיה״ זו לא תועיל לנו הרבה: יבואו עותרים
 אחרים, גויים גמורים, נוצרים או מושלמים הן מאב והן מאם, ויבקשו להחיל את ״תקדים
 שליט״ גם עליהם. והם יצדקו! כי אין כל טעם וכל הגיון להבחין בין שני המקרים. מי
 שאומר א׳ בפרשה זו, מוכרח לומר גם ב׳, ואם ההשתייכות הדתית היהודית אינה נחוצה

 לצורך הלאומיות היהודית, ההשתייכות הדתית הנוצרית גם איננה מפריעה.

 א
 ועתה הבה נראה מה תהיינה התוצאות המעשיות של הלכה זו לגבי יהדות הגולה. שתי
 מחלות אוכלות כסרטן בגוף האומה בתפוצות, והן: שנדד ונישואי תערובת. יהודי שהתנצר
 או התאשלם אינו מתקבל כמובן לתוך הקהילה היהודית, ואם נתקבל לפגי המרתו, הוא
 כרגיל עוזב את הקהילה או מוצא הימנה. ודבר זה משמש תריס בפני ההשתמדות, כי כל

 ב יהודי בחוץ־לארץ שואף להיות חבר פעיל ונכבד בקרב קהילתו.

 והנה אם בית־משפט זה יפסוק. כי גם נוצרי או מושלמי או בודהיסטי יכול, בתנאים
 מסויימים, להירשם כאדם בן הלאום היהודי, ייפתח פתח כפתחו של אולם, או תיפתח
 מקווה, לטיהור המשומדים הנ״ל והיא: לעלות ארצה, להירשם כאן, ללא הסתרת מעשה
 ג השמד, כיהודי על־פי־לאום, ולהציג תעודה זו בכל מקום שיידרש לכך. גם אם לא נחשוש
 מפני סכנה מעשית רחוקה שכזאת, הרי עצם האפשרות הנתונה כאן למשומד להירשם
 כיהודי, ימנע את הקהילות בחיץ־לארץ מלסרב לקבל או מלגרש את המשומדים מתוכן,
 ונמצא אתה הורס את מבנה הקהילות היהודיות, שהן אולי עוגן ההצלה היחיד שנותר לנו

 לפליטה בגולה.
 ד

 16. וכאן המקום להפנות את תשומת הלב לעובדה הידועה לכולנו או לרובנו: כי ביהדות
 צפון אמריקה אין לא־יהודי געשה יהודי, אלא אם כן עבר תהליך של גיור. כך הוא הדבר
 בקהילה האורתודוכסית והקהילה הקוגסרבטיבית, וכך הוא אפילו בקהילה הרפורמית, כפי
ff30 ך שיוצא מתוך ה־.Rabbi's Manual, Cincinati 1946, pp. 

 אחת השאלות המוצגות אל המתגייר היא:

"Do you promise ío cast i n your lot with the people of I s r a e l 
amld all circumstances and conditions ? 

 ו
 ובתעודה הניתנת לו על־ידי הרב המגייר גאמר, כי פלוגי בן פלוגי —

"having come before me with the expressed desire of j o i n -
i n g the Jewish Religión and having declared acceptance of 
the principies, doctrines, and institutes of Judaism, etc. T 

 לא חשוב כאן לעניננו, מה הם בעיניהם העקרונות והדוקטדיגות של דת ישראל,
 חשוב הדבר שאפילו הקהילה הרפורמית החפשית מכירה בכך, כי אין הצטרפות לעס
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 ישראל בלי קבלת דה ישראל — אותה הברית בין דת ולאום, שנכרתה לפני למעלה
 משלושת אלפים שגה, באמור רות המואביה לחמותה נעמי ״עמך עמי ואלהיך אלהי״ (רות

 א׳, ט״ז), וזה הוא, במועבר למדינת ישראל, מבחן ההלכה.

 17. ההתייחסות אל ההשפעה העלולה להיות לדיון שלנו על יהדות הגולה, מילאה תפקיד
 מסרים גם בטיעון העותרים, אלא שהם התייחסו לא ליהדות ארצות החופש, אלא ליהדות ן

 ארצות ״עבר המסך״. מבחן ההלכה, אם יתקבל — טוענים העותרים — ירחיק מאתנו את
 יהדות רוסיה, אם יזכו־ פעם, כפי שאנו רוצים, להרמת מסך־הברזל, ויורשו או יגורשו
 לעלות למדינת ישראל. כי יהודים אלה המנותקים מעמם זה למעלה מ־50 שנה, נטמעו
 בהם אנשים ונשים שלא מזרע ישראל ונמצא חלק רב מהם לא־יהודים הם על־פי מבחן

 ההלכה. אין אני אוטם אוזן בפני טענה זו, אך גם אינני מוכן להפריז בה ביותר. 1

 ושני טעמים לדבר:

 (א) לא הרי זו כהרי זו. העליה מארצות החופש היא נסיון שנוסח, עובדה, מציאות
 — עליית יהודים שאני יודעים יפה את טיבם ומאוויהם. העליה מארצות עבר המסך היא
 עדיין חזון סתום, תקוה, חלום, ״הלכתא למשיחא״׳ שאין אנו יכולים, או רשאים, לכלכל
 על־פיה את מעשינו בארץ הזאת. אם אמנם יתרחש הנס, ויהודי ברית־המועצות יורשו
 ויחפצו לעלות בהמוניהם למדינת ישראל, דבר זה עצמו יוכיח מה עמוק הוא הקשר הקושר
 אותם עם מסורת ישראל, ולכן אין אני סבור כי עלייתם תהא דוקא נוגדת את השימוש

 במבחן ההלכה. תכנו הנרגש והמזעזע של מכתב יהודי גרוזיה לוועדת האו״מ לזכויות ך
 האדם מראה לנו, כי עדיין ייתכן יחס לאומי־דתי למדינת ישראל מצד יהודים החיים זה

 עשרות בשנים תחת מגף השלטון הקומוניסטי בברית־המועצות.

 (ב) שנית, וזהו העיקר, מאמין אני באמונה שלימה, כי אם תיפתח באמת עליה
 נרחבת מארצות הקומוניזם — עליה העלולה להכריע לשבט או לחסד את גורלו של העם ה

 בישראל — יימצאו חכמים שישתמשו במלוא סמכותם, ויקלו הלכית על קליטתו, בעם
 ובארץ, של השבט הרוסי הנידח. עבותות ההלכה, מאז ומתמיד, איגדו את העם, אך לא
 חינקו אותו. השבת היא, כידוע, אחד הערכים המקודשים ביותר של היהדות, היא שקולה
 כנגד כל המצוות (ירושלמי, ברכות, פרק א׳), ואף עליה נאמר ״ושמרתם את השבת, לכם

 שבת מסורה, ואי אתם מסורים לשבת״(מכילתא, תישא ל״א). משמעותו העמוקה מני תהום ו
 של מאמר נפלא זה היא, כי ההלכה היא משרתו של העם ולא אדוניו. מי יגלה עפר מעיניך,
 רבינו הרב קוק, כי רק אתה וההולכים בדרכיך מסוגלים היו, והינם, להורות לדור זה את

 התורה החסרה לו, את תורת ״הלכות מדינה״.

- ץ י ת  יוטעם אף יודגש: מבעיה אחת לא התעלמתי, היא בעיית אי־ההכרה (על-יךי ב
 הדין הרבניים) בנישואי התערובת שנערכו על־ידי ״העולים הקומוניסטים״ בארצות מגו
 ריהם• אך בעיה זו כלל אינה עומדת לדיון בעתידה הנוכחית, והיא לא תיפתר בין אם נדחה
 בין אם נקבל את עתירת העותרים. הגע בעצמך: אחד הארגומנטים שמשתמשים בו העות־
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 נז״מ הנשיא (זילברג)

 דים הוא: כי קבלת עתירתם איגד. פוגעת בחוק, וכי אם אורן וגליה, בהגיעם לפרקם, ירצו
 להתחתן עם בן־זוג יהודי בישראל, עליהם יהיה — למדות הירשמם כיהודים — לעבוד
 הליכי גיור דתי. קיצורו של דבר: אי־הכדת בתי־הדין הרבגיים בגישואי תערובת מקורה
 הוא בחוק ישראלי קיים, ואין להשתמש בה, כאדגומנט לכאן או לכאן, בבעיה המתבררת

 לפגיגו.

 18. מבחן ההלכה הוא מבחן קל ופשוט ביותר לקביעת לאומיותו של היהודי. מבחן זה
 הוא חד וחלק, ואותו יכול אתה להחיל על כל יהודי ויהודי, בין אם הוא מצפון איסלגד בין
 אם הוא מדרום תימן׳ בין אם הוא צדיק יסוד עולם בין אם הוא רשע מרושע. לכאורה
 פרדוכס הוא הדבר׳ אבל לכשגדייק היטב גראה׳ כי צדקה גדולה וחכמה גדולה עשתה
 2 היהדות עם בניה, שאיגד. דורשת מהם — לשם קריאת השם — לא הכרה שבלב ולא קיום
 תורה ומצוות. בזה היא מגעה יציאה מן היהדות וניתוק סופי, עולמי, של הקשר בין הפרט
 והכלל. שאלמלא כן׳ היתד. האומה גכחדת חם וחלילה ב״דור שכולו חייב״׳ שהוא אחד
 משני הדורות האלטרגטיביים בהם בן דוד — המשיח הגואל — עתיד לבוא (סנהדרין

 צ״ח, ע״א).
 ג

 19. הושמעה טענה אחת, מאד מוזרה, נגד השימוש במבחן ההלכה, והיא כי מבחן זה —
 שומו שמים! — גורר אותנו ״לשימוש במושגים הלקוחים מהמילון הנאצי״. על טענה גסה
 זו לא הייתי עונה, אילמלא הנפשות הרבות שהיא עושה בקרב השמאל היהודי החדש
 הפרברסי באוניברסיטאות מערב אמריקה. יהודי המאשים את בני עמו בנאציזם — היש

 ך לך תענוג מאזוכיםטי גדול מזה ?

 ברור כי הגזירה שווה וההיקש בין האם היהודיה, מכשירת היהדות, של ההלכה, לבין
 הסבתא היהודית, הדוחה והמכתימה, של תורת הנאצים, הם אבסורד שאין דוגמתו. טומאתה
 של התורה הנאצית אינה בכך שהיא הבחינה במציאותם של גזעים שונים! שפלותה היא
 ה בכד שהיא שללה זכות קיום וחיים מאת הגזעים הלא־אריים, הגזעים הנחותים. ההלכה
 היהודית בכלל אינה מכירה את המושג של ״גזע נחות״, והא ראיה: גר שנתגייר נחשב
 ל״בן האומה היהודית״ (תשובות הרמב״ם, הוצאת מקיצי נרדמים, סימן מ״ב) ואפילו הוא

 צאצא של כושים או אינדיאנים.

 ו אף יש ויש קשר עז, נגאטיבי, בין מעללי הנאצים והשקפת העותרים דנן — קשר שמן

 הראוי היה כי יתנו את דעתם על כך. הנאצים השמידו ששה מיליון יהודים, רובם המכריע
 יהודים דתיים, אשר שיר ה״אני מאמין״ היה על שפתם, עת צעדו בסד אל תאי הגזים
 ותנורי המשרפות. קדבנות אלה — מעיזים אנו לומר בעצמת האיגוצנטריות שלנו — לא היו
 לשוא, כי במותם ציוו לנו את החיים, ועל טס סבלם ויסוריהם הביאו לנו את מדינת ישראל.
 ז ואם אמנם כד הוא הדבר, איה ואיפה הוא אותו קורטוב של דרך ארץ בפני הערכים המקו

 דשים של הולכי למוות אלה, האם מדינה חילונית־ קיצונית כפי שמתארים לעצמם העות
 רים, מדינה של יהודים ערלים היתד. ה־ Moritun te saiutant, Patria שהגו ברגעי חייהם

 האחרונים ?
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 נז׳ינז הנשיא מילברג)

 20. ולבסוף תשובה לטענה אחת, מרשימה ביותר, ממש ״גונבת לבבות״. הטענה היא:
 הייתכן, כי בן האם היהודיה המצטרף לחבלני ה״פתח״, ושואף בכל לבו ומאודו להשמדת
 ישראל, ייקרא יהודי על־פי לאום, ואילו אדם בן לאם לא־יהודיה, ששפד את דמו למען
 הארץ, ומוכן להקריב את כל חייו למענה, אדם כזה לגוי, נכרי, לא־יהודי ייחשב ? הייתכן ?

 היכן כאן ההגיון, הבריא, הפשוט י אתמהה!

 א
 תשובתי לטענה ״מרשימה״ זו היא: בן האם היהודיה, חבר מחבלי ה״אל פתח״, הוא
 יהודי מנוול ורשע מרושע, אשר רבים כמוהו בחוגי השמאל היהודי החדש. ילדי העותרים
 הם, לעומת זה, ילדים לא־יהודים נחמדים ומסכנים, אשר בשל התנגדותם העיקשת של
 הוריהם אל הדת, לא זכו בכרטיס כניסה אל הלאום היהודי. ״יהדות״ אינה פרס הניתן

 לאדם, כמו דוקטוראט של כבוד, בעד זכויותיו ופעולותיו למענה! ״יהדות״ היא תואר דתי־ ב
 משפטי החל, או המוענק, רק בתנאים מסויימים, וילדי העותרים, משום מה, לא מילאו את

 התנאים ההם. למעשה כבר התלבטנו בשאלה מעין זו ב־בג״צ 72/62, נ1), ב־ע׳ 2432.

 אילו היו העותרים דנן אתיאיסטים לא כל כך פאנאטיים, יכולים היו להסדיר את גיור
 ילדיהם בשובה ונחת, 1:לי להתכחש אף במשהו להשקפתם הלא־דתית. מניח אני כי הקושי ג

 שקשה היה להם להתגבר עליו, היה לא ניתוח המילה — שהרי אורן הימול נימול (אמנם
 לא בטכס של גיור, אלא מטעמי נוחות). הם פחדו בעיקר מפני קבלת המצוות, שראו בה

 עשיית שקר בנפשם. אך נעלם מהם, מן העותרים המלומדים, כי לפי הדין —

 ״גר קטן מטבילין אותו על דעת בית־דין״ (כתובות, דף י״א, ע״א! ד
 רמב״ם, הלכות איסורי ביאה, פרק י״ג, הלכה ז׳! שו״ע, יורה דעה, סי׳

 רס״ח, סעי׳ זי).

 ״על דעת בית־דין״ פירושו: על דעת בית־דין בלבד, בלי לבקש מן הקטן, או מהוריו,
 הצהרת קבלה של תורה ומצוות! בית־דין מסדר את הטבילה, את המילה, ואת הד״ב ק

 (רשב״א בשיטה מקובצת על כתובות, הוצאת ציוני, תל אביב, ע׳ רל״ו). קבלת מצוות אינה
 מעכבת. וכאשר הדבר הוא בלתי־אפשרי — מוותרין עליו(שיטה מקובצת, שם). אם ההורים
 (ואפילו האם לבדה) מביאין אותו לבית־הדין, מגיירין אותו אפילו אם הם אינם מתגיירין

 יחד אתו(שיטה מקובצת בשם רש״י שם, ע׳ רל״ה).
 ו

 אד הדבר המעניין ביותר בגיור קטן על דעת בית־דין הוא, כי הגר, לאחר שהגדיל,
 יכול למחות, כלומר לחזור בו. דבר היותו יהודי לאחר שהגדיל תלוי איפוא ברצונו
 החפשי: רצה — נשאר ביהדותו, רצה — אומר: אי־אפשי להיות גר, והגירות מתבטלת
 למפרע (עיין ודוק בדברי רש״י כתובות, דף י״א, ע״א, ד״ה יכולין, בסוף! רמב״ם, פרק י׳

 מהלכות מלכים, הלכה ג׳! שו׳׳ע, יו״ד, סי׳ רס״ח, סעי׳ זי). הווה אומר: אילו גיירו העותרים ז
 את ילדיהם בהיותם קטינים על דעת בית־דין, לא היו קובעים בזה את גורלם לעד, אלא
 היו משאירים את הדבר ברצונם החפשי לאחר שיגדלו, ואיש לא יכול היה להרשיע אותם

 בגרימת חבלה רוחנית לנפש הילדים.

 502 פסקי־דין״, כדך כג, חלק שני, תשכ״ט/תש״ל־1969



 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 נדנז הנשיא (זילברג)

 21. הוא אשר אמרתי לעיל, כי אילו היו העותרים קצת פחות קיצוניים וקצת יותר גמי
 שים ומלומדים, יכולים היו להסדיר את דבר דתם ולאומיותם של ילדיהם בלי להרעיש
 עולמות, ובלי לעורר שאלה מתסיסה העשויה לפלג את העם היהודי שעה שהוא נאלץ

 להילחם, בשדה הקרב או במועצת הבטחון, על קיומו הפיסי בין עמי העולם.

 א 22. החיפוש אחדי מבחן חדש של זהותנו הלאומית, מהווה למעשה שלילה גמורה של
 המשך קיומו של העם היהודי. משמעותו היא: תם ונשלם! אין ציונות יותר, אין מורשה,
 אין היסטוריה, ישנה רק שאיפה להקים מדינה חדשה, ללא עבר ומסורת, על חופו המזרחי
 של הים התיכון. ולא לשם כך נטלנו על עצמנו את המשימה הגדולה, והכבדה מאד, של
 הפצת הציונות בקרב יהודי תבל — לא לשם יצירת דמוקרטיה קטנה, דלה, אפורה ואילנזת,

 ב שאין לה מה להשמיע משל עצמה ולא כלום. אמרתי ב־בג״צ 72/62, נ1), (ב־ע׳ 2438) :

 ״רק פתי יאמין או יחשוב, כי אנו יוצרים כאן תרבות חדשה, כי —
ab ovo מאוחר מדי! עם שגילו (כמעט) כגיל האנושות, אינו מתחיל 
 ותרבותנו החדשה בארץ תהיה, אף במקרה הקיצוני, רק מהדורה חדשה של

 ג תרבות העבר״.

 ותרבות העבר היא, בראש ובראשונה, זהותנו הלאומית הנקבעת, כפי שהיא נקבעת, לפחות
 זה 2400 שנה.

 23. סיומו של פסק: יש לבטל את הצו־על־תנאי ולדחות את העתירה.
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 השופט חסמן

: ן מ ס  השופט ח

 העובדות:

 העותר, בנימין שליט, נולד בחיפה בשנת 1935. בשנת 1958, בהיותו סטודנט באדינ־
 בורג אשר בסקוטלנד, נשא לו לאשה את אן גדם. הבעל הוא יהודי ואילו האשה איננה

 יהודיה. במכתב העותר אל המשיבים מיום 4.3.67 (המוצג ג׳) מצינו טענה, כי אבי האשה ן
 היה סקוטי ממשפחה ציונית ותיקה ואמה ״צרפתיה ממשפחה הידועה באי־הזדהות דתית
 כל שהיא״. שני בני־הזוג מכריזים על עצמם כעל חסרי השתייכות דתית. עם גמר הלימו
 דים, בשנת 1960, חזר העותר לעיר מולדתו, חיפה, כשאשתו עמו, בתוקף אשרה לישיבת־

 קבע שניתנה לה על־ידי משרד הפנים. מאז יושב הזוג בחיפה והעותר משרת בחיל הים, ג
 צבא ההגנה לישראל, בדרגת קצין. בשבתם בחיפה נולדו לבני־הזוג שם שני ילדים, הבן
 אורן ביום 14.3.64, והבת גליה ביום 11.2.67. אומר העותר — ואין על כך מחלוקת — כי
 הוא בן הלאום היהודי המתכוון להמשיך את חייו בישראל עם משפחתו ״באותה רוח
 יהודית בה חונכתי אני״. ועוד אומר הוא, שגם אשתו, כיוצאת ״משפחה אשר באופן מוצהר

 ומוגדר שללה שייכות לאיזו דת שהיא זה מספר דורות״, השתלבה לגמרי בתרבות ישראל. ג
 הבן נימול, אך לא בטכס של ברית מילה.

 2. משנולדו הילדים, ניתנה הודעה על לידתם כיאות, לגבי הבן בהתאם לפקודת מרשם
 התושבים, תש־׳ט־1949 (להלן — הפקודה), ולגבי הבת בהתאם לחוק מרשם האוכלוסין,

 תשכ״ה־1965 (להלן — החוק הנ״ל). החוק הנ״ל נכנס לתקפו ביום 1 באוגוסט 1965 ובא ץ
 במקום הפקודה. על הפרטים החייבים הודעה ורישום נמנים, על־פי סעיף 4(0 לפקודה
 וסעיפים 2 (א)(5) ו־(6) לחוק הנ״ל, דתו של הנרשם ולאומו. בהודעה על לידתו של אורן
 (המוצג מש/7) החתומה על־ידי פקידת בית־החולים בו נולד הילד וגם על־ידי אביו, לא
 נרשם דבר בעמודה ״10 דת״ ונמתח בה קו, ואילו בעמודה ״11 הלאום״ נרשם ״יהודי״.

 עושי דברם של המשיבים שינה את ההודעה הנ״ל ורשם בעמודה 10 ״אב יהודי — ך
 אם נכריה״, ובעמודה 11 רשם, במקום ״יהודי״ — ״לא רשום״. בהודעה על לידתה של
 גליה, שאף היא נחתמה כאמור (המוצג מש/11), לא נרשמו לא דתה של הילדה ולא הלאום,
 אך גם בה נעשה שינוי על־ידי פקיד מפקידי משרד הפנים. הוא מילא את העמודה ״7 דת״
 — ״לא רשום״ ואת העמודה ״8 לאום״ — ״אב יהודי — אם נכריה״. ביום 1 במרס 1967

 פנה העותר אל משרד הפנים בבקשה לרשום את הבת כ״בלי דת״ וכמשתייכת ללאום ו
 ״העברי או היהודי״. בקשתו הושבה ריקם, ולאחר חליפת מכתבים ממושכת בינו ובין משרד
 הפנים, הוציא בית־משפט זה ביום 25.2.68 צו־על־תנאי, בו הורה למשיבים, שר הפנים
 ופקיד רישום מחוז חיפה, לבוא וליתן טעם, מדוע לא ירשמו בתעודת־רישום־לידה את
 לאום ילדי העותר בהתאם להצהרתו ורצונו — שהיא (כך כתוב): ״בני הלאום היהודי

 וחסרי דת״. ז

 3. בתצהיר־התשובה אומרים המשיבים, כי הם מוכנים לשנות את רישום הבת באופן
 שיעלה בקנה אחד עם רישום הבן, היינו ״דת — אב יהודי — אם נכריה״, והלאום ״לא
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ויפקיד הרישום, חיפה

 השופט זוסמן

 רשום״, אך הם עומדים בסירובם לרשום את הילדים בבני הלאום היהודי בנמקם את הדבר
 כד:

 ׳״יהודי — כמשמעותו המקובלת של מושג זה בקרב העם היהודי מדו
 רות דורות, כוללת את אלה ואותם בלבד:

 א (1) אדם שאמו יהודיה והוא אינו בן דת אחרת 5

 (2) אדם שנתגייר כדין ואינו בן דת אחרת.״

 משמעות זו — כך נאמר בסעיף 4 (א) לתצהיר המשיבים — ״חובקת בקרבה את הנורמות
 ב של לאום ודת יהודית גם יחד, ולפיכך אין לראות אדם כבן הלאום היהודי אם הדת היהו

 דית אינה רואה אותו כלל כיהודי״.

 מי הוא יהודי ? — אינה הבעיה

 ג 4. משפט זה עורר בציבור תשומת לב רבה ואף זכה לכותרת: מי הוא יהודי ל אחרי

 סיום הדיונים הגיעו לידי פניות בכתב, שעל מקצתן מתנוסס סמל המדינה ויש ביניהן כאלה
 שנשלחו אלי הביתה בדואר רשמי, על חשבון המדינה. בכתובים אלה הובעה, בין השאר,
 הדעה, כי בית־משפט זה אינו מוסמך לפסוק בשאלות שנתעוררו והועמדו לפנינו לדיון,
 ך וכי ״בעצם העלאת השאלה בשעת מבחן זו(יש משום) סילוף דמותו של עם ישראל״. הייתי

 כובש את יצרי ונמנע מלהגיב על פניות חסרות־טעם אלה אל בית־המשפט, אלמלא
 התמיהה שרכוש המדינה ושירותי הדואר הרשמיים של משרד ממשלתי עומדים לרשותו
 של מי שמבקש בדרך פסולה זו להשפיע על הליך משפטי. לגוף הענין דייני אם אומר,
 שסמכותו של בית־משפט זה, בשבתו כבית־־משפט גבוה לצדק, קבועה בסעיף ד לחוק בתי
 ק המשפט, תשי״ז־1957, ואין עלינו מדות זולת זו של המחוקק הריבוני, היא הכנסת. למותר

 לציין כי היועץ המשפטי, אשר טען לפנינו למשיבים, לא טען אחרת.

 5. ואולם למעשה טעות היא לחשוב כי הענין דנא מחייב אותנו לקבוע מי הוא יהודי,
 וכבר בעצם הצגת השאלה בצורה זו יש משום טעות. עלינו לפסוק, אם חייבים המשיבים
 ו לרשום את ילדי העותר כבני הלאום היהודי וכחסרי־דת כאמור בצו־על־תנאי, או שמא
 עלה בידיהם להצדיק את סירובם. דא ותו לא. שמא תאמר שחובת הרישום בתור בני הלאום
 היהודי מותנית בכך, שהילדים יוכרו בתור יהודים, אם לפי מבחן הדת היהודית כטענת
 המשיבים ואם לפי איזה מבחן אחר, אף אני אשיב לך שגם זו טעות היא, המתנכרת לתפ
 קידו של בית־המשפט, והדברים יתבארו בהמשך. על כך כבר עמד השופט 'לנדוי ב־בג״צ
 ז 0/63&, נ3) (ב־ע׳ 2069, שם), פרשת גורפינקל, כאשר הצביע על ההבדל שבין תוקף הני

 שואין שהעותרים שם ביקשו לרשמם ובין השאלה שעמדה לפני בית־המשפט, היינו, אם
 נהג המשיב כדין כאשר סירב לבקשת רישום שלא נתמכה אלא בתצהירם של הנוגעים

 בדבר ועדים אחרים.
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 השופט זוסמן

 חובת פקיד הרישום — מהי ?

 6. אמרתי שהשאלה היא, אם חייבים המשיבים לרשום את הילדים כבגי הלאום היהודי,
 וכעת עלינו לברר מה חובה מוטלת על פקיד הרישום על־פי הפקודה והחוק הג״ל. לענין
 הדת הסכים היועץ המשפטי בשעת הדיון לכבד את רצון העותר ולרשום את הילדים

 כחסרי־דת, ובכך יורד ענין זה ממילא מעל הפרק.

 מה חובה מוטלת על פקיד הרישום, כבר נתברר בבית־משפט זה בפרשת פונק
 שלזינגר, בג״צ 143/62, נ2], ב־ע׳ 242. בסעיף 3 לפקודה הנוגעת לענין הבן נקבעו תפקי

 דיו של משרד רישומ, ועל־פי סעיף 3 (א), עליו —

 ״לנהל ספד התושבים לפי פרטי הרישום המפורטים בסעיף 4.״

 את פרטי הרישום המפורטים בסעיף 4 לפקודה נוטל הרושם ממי שמוסר לו הודעה
 על כך, כחובתו על־פי סעיף 5 לפקודה.

 בחוק הנ״ל, הקובע לענין רישומה של הילדה, חסך לו המחוקק את הטרחה למנות את
 התפקידים של משרד הרישום, אך הבל מסכימים שאין בכך ולא כלום, שכן כאז כן גם
 עתה מחייבת לידה בישראל מתן הודעה, על־פי סעיף 6 לחוק הנ״ל, וזולת הודעת לידה
 שקיבל (או הודעה אחרת כאמור בחוק הנ״ל), אין לו לפקיד הרישום כל מקור אחר ממנו

 הוא יכול ורשאי לשאוב ידיעה שתשמש יסוד לרישום.

 כיצד ינהג פקיד הרישום כאשר פרט מן הפרטים שנמסרו לו על־ידי מוםר־ההודעה
 אינו נראה לו ואינו מתקבל על דעתו? אף דבר זה כבר נתבאר ב־בג״צ 143/62, 23),
 הנ״ל. על־פי סעיף 6 לפקודה רשאי פקיד הרישום לחקור ולדרוש ראיות! כיוצא בזה על
 פי סעיף 19 לחוק הג״ל אשר, במידה שהדבר נוגע לעניננו, שונה מסעיף 6 הנ״ל בסגנון
 בלבד. אך בידי פקיד הרישום לא הופקדו סמכויות שיפוט, ומטרת החיקוק שהוא ממונה
 עליו אף אינה מחייבת, כי הוא יהא הפוסק באיזו שאלה שהיא. אין איפוא כל תימה בכך
 שלא הפקודה ולא החוק הנ״ל נתנו בידי פקיד הרישום את הכלים בהם משתמש בית־

 המשפט כדי להוציא אמת לאור.

 7. כבר נאמר בהנחיות עליהן סמכנו את ידינו ב־בג״צ 143/62, נ2), הנ״ל, כי אזרח
 הבא למסור הודעה כמצוות החוק עומד בחזקת דובר אמת, ואין זה מן הראוי שהפקיד
 יחשוד בכשרים. בכפוף לתוצאות הבירור שפקיד הרישום חייב לקיים כאמור בסעיף 6
 לפקודה וסעיף 19 לחוק הנ״ל, אין הרישום מותנה בכך שפקיד הרישום יהא משוכנע כי
 הפרטים שנמסרו לו נכונים הם: בג״צ 143/62, (2), ב־ע׳ 248 ו־249, שם. הרישום אינו

 אלא רישום הפרטים כמו שנמסרו לפקיד, בכפוף לאמור.
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 השופט זוס מן

 רק סייג אחד נקבע לסדר רישום זה, בלא שידובר על כך בפקודה, והוא, כאשר פרט
 מן הפרטים מיניה וביה לא היה אמת והדבר גלוי לעין, כגון שאדם בגיר מתייצב בפני
 הפקיד ומבקש להירשם כבן 5 — הרי זו הדוגמה עליה דיברנו ב־בג״צ 143/62, נ2), הנ׳יל,
 ב־ע׳ 243, שס. במקרה כזה יסרב הפקיד לרשום את גילו, שכן אין הוא חייב ליתן יד לבי
 צועו של רישום כוזב. אבל גם במקרה כזה אין פקיד הרישום רשאי לרשום את גילו של

 א המבקש לפי אומדנתו: לא הוא רשאי לקבוע מהו גילו של אדם.

 נמצאנו למדים, השינויים בשתי ההודעות־לידה, מש/7 ו־מש/12׳ שנעשו על־ידי
 הפקיד, נעשו שלא בחוק. אם חייב היה פקיד הרישום לרשום את הפרטים כדברי מוסר
 ההודעה אם לאו, זוהי שאלה אשר תורה עוד יגיע, אך בוודאי לא היה רשאי, ללא הסכמת
 ב מוסרי ההודעה לשנות מן הכתוב והחתום על־ידיהם. אגב, הרישום ,,אב יהודי — אם
 נכריה״ בכלל אינו משיב על השאלה מה דתו של האדם אשר נרשם, ואילו דתם של ההו
 רים אינה אחד מהפרטים שרושמים במרשם. מה היינו אומרים, לו שם הילוד לא נשא חן
 בעיני הפקיד והוא רשם לו שם אחר תחת השם הנקוב בהודעה, כאילו שם אחר זה הוא

 השם אשר הוריו קבעוהו י רק טעות סופר ניתנת לתיקון בהתאם לסעיף 23 לחוק הנ״ל.
 ג

 חדשים אחדים אחרי לידת הבת, בחודש ספטמבר 1967, תוקן החוק הנ״ל על־ידי חוק
 מרשם האוכלוסין(תיקון), תשכ״ז־1967, וסעיפים 19א עד 19ו הוספו בו. בחוק המתקן עוד
 אדון בהמשך דברי, אך כאן חפץ אני להעיר שתיים: ראשית, סעיף 19ב(ב) החדש מסמיך
 פקיד רישום לסרב ״לרשום פרט רישום על־פי הודעה בלבד, (אם) אחרי שהפעיל סמכו
 יותיו לפי סעיף 19 היה לו יסוד סביר להניח שההודעה אינה נכונה״. הסעיף הנ״ל תואם
 את הלכתו של בית־משפט זה כמו שנפסקה ב־בג״צ 143/62, (2), הנ״ל. ״יסרב לרשום״
 נאמר, ירשום לפי שיקול־דעתו או הבנתו לא נאמר. גלוי וידוע הוא, שכאשר הוחקו שני
 החוקים בשנים 1965 ו־1967, עמד פסק־דינו של בית־משפט זה בפרשת פונק שלזינ־
 ך גר, נ2), כנגד עיני המחוקק, ובכך קיבלה הלכה פסוקה, הן לגבי תפקידו של פקיד הרישום
 כרשות מינהלית והן לגבי סמכויותיו, את הגושפנקה של המחוקק. נכון אני איפוא לאמץ
 לעצמי לצורך עניננו את לשון הסעיף 19ב(ב) הנ״ל, אף־על־פי שהוחק לאחר־מכן, ולומר,
 כי פקיד הרישום חייב לרשום את הפרטים המובאים לו בהודעה, אלא אם יש לו יסוד
 סביר להניח שההודעה אינה נכונה. שנית, סעיף 19ה מסמיך עכשיו את פקיד הרישום
 ן הראשי ליזום בעצמו תיקון רישום, אך סמכות זו לא הופעלה בענין דנא ולכן לא אתעכב

 על כך•

 ההיה יסוד סביר להניח שההודסה אינה נכונה 7

 ז 8. העולה מן המקובץ, שלכאורה חייב היה פקיד הרישום להיענות לבקשת העותר, אלא
 אם היה לו יסוד סביר להניח שההודעה אינה נכונה. ההיה לו יסוד סביר לכך ?

 בנמקו את סירובו כאמור בסעיף 3 דלעיל, פעל פקיד רישום על־פי הנחיות שניתנו
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישוט, חיפה

 השופט זוסמן

 לו על־ידי שר הפנים ביום 1 בינואר 1960. הנחיות אלה הובאו לפנינו בתור מוצג מש/8,
 ובהן בוטלו הנחיות קודמות שניתנו על־ידי משרד הפנים ביום 10.3.58. ההנחיות האמורות
 הוראות נוהל הן ולא דבר־חקיקה: במידה שהן מתיישבות עם החוק, על פקידי הרישום
 הסרים למשמעתו של שר הפנים לנהוג על־פיהן, אך במידה שהן עומדות בסתירה לחוק,

 אין הן יכולות לשמש צידוק למעשה הפקיד או לסירובו.

 א
 השאלה אם היה לפקיד הרישום יסוד סביר להניח שההודעה אינה נכונה, היינו,
 ששני הילדים אינם בני הלאום היהודי, מחייבת אותנו, בראש וראשונה, לעמוד על מטרת
 החיקוק שאנו דנים בו, שכן להשגת מטרה זו חייבת רשות מינהלית שהוקמה על־פיו,

 לפעול. לשם מה הרישום ?

 חוק מרשם האוכלוסין, שמו מעיד עליו כי חוק מרשם הוא, כקודמתו הפקודה. מטרתו
 היא כמטרת הפקודה, לאסוף חומר סטטיסטי: בג״צ 143/62, (2), ב־ננ׳ 249, שם. באמרי
 כך, לא התעלמתי מן הדברים שאמר השופט לנדר ב־בג״צ 80/63, נ3), הנ״ל (ב־ע׳ 2071,

 שש בהצביעו על חשיבותו המעשית של המרשם. אך גם לענין זה אמר בינתיים המחוקק ג
 את דברו, ובסעיף 3 לחוק הנ״ל הוציא את רישום הלאום משורת הפרטים שרישומם משמש

 ראיה לכאורה לנכונות הפרט שנרשם.

 אם נתבונן עכשיו בתולדותיו של מוסד הרישום, נראה מה רבה היתד, מידת עקביותו ך
 של המחוקק. כאשר הביא שר הפנים את הצעת הפקודה לפני מועצת המדינה הזמנית ביום
 3 בפברואר 1949, אמר בדברי הפתיחה שלו (פרוטוקול הדיונים של מועצת המדינה

 הזמנית, ישיבה 39, ע׳ 6) :

'  ״יש לנו עכשיו כרטיסיה של כל אוכלוסיית המדינה, ויש צורך להמ־ ר
 שיך בדבר, לחדש את הנתונים שבכרטיסיה, לרשום את השינויים שחלו
 באוכלוסיה שכבר נרשמה ולהוסיף עליה את אלה שעלו ארצה. אנחנו מדינת
 עליה, ובכל שנה ושנה, כפי שכולנו מקווים, תגדל בהרבה האוכלוסיה היהו
 ת  דית והאוכלוסיה של מדינתנו בכלל. צריך יהיה איפוא לנהל כרטיסיה מ

 ייקת של השינויים החלים באוכלוסיה עקב העליה והריבוי הטבעי. זוהי ז
 מטרת משרד הפנים.״

 בהמשך דבריו אמר שר הפנים, כי ״אין אצלנו במדינה מוסד, בו אפשר לדעת את
 כתבתו של אזרח, או תושב המדינה. על־ידי יסוד מוסד של רישום אנו נתקן גם את ץ

 המעוות הזה״.

 לא נרשמה אלא הסתייגות אחת מהצעת הפקודה, של חבר מועצת המדינה ניר המנוח,
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 שביקש לבטל את רישום הדת, כאמור בסעיף 4 (ו) לפקודה. בדברו על הסתייגות זו אמר
 שד הפגים (בע׳ 6, שם):

 ״אני חושב שבסטטיסטיקה, ביחוד בארץ שבה ישנם אזרחים בעלי דתות
 שונות, נחוץ לדעת לאיזו דת הוא שייך, כמו שצריך לדעת לאיזה לאום הוא
 א שייך, מה לשונו ועוד דברים מסוג זה. ציון הדת אינו קשור בשום זכות. זהו

 ענין שבםטטיסטיקה בלבד.״

 ההסתייגות נדחתה והחוק נתקבל ברוב של 19 נגד 1.

 ב גם אנו אמרנו ב־בג״צ 143/62, נ2), הנ״ל, ב־ע׳ 249, כי הפקודה לא שיוותה לרישום

 במרשם התושבים כוח של ראיה או הוכחה לשום דבר, ורק כאשר הוחלפה הפקודה בחוק
 הנ״ל בשנת 1965, נקבע בסעיף 3 לחוק הנ״ל, כי הרישום ישמש ראיה לכאורה לנכונות
 הפרטים שנרשמו, להוציא הפרטים המנויים בפיסקאות (5) עד (8) לסעיף 2 (א). לגבי אלה

 האחרונים נשאר הדין כמו שהיה למן שנת 1949.

 9. אל נכון הובנו הדברים בחוברת שהוצאה על־ידי המדור הדתי, מחלקת הנוער
 והחלוץ, ההסתדרות הציונית העולמית, בשנת 1964, והופצה על־ידי הסוכנות היהודית.
 חוברת זו שמה Religious issues in Israel's Political Life , והיא נכתבה בידי
 ך אליעזר גולדמן, באנגלית, כנראה מפני שהיא מופנית כלפי חוץ־לארץ. בע׳ 66, שם, פותח
 המחבר בסקירת הוויכוח שהתנהל בכנסת בשנת 1958 סביב ההוראות שיצאו מאת משרד
 הפנים לענין רישום הלאום בהתאם לפקודה. אלה הן ההנחיות שהיו בתקפן עד שיצאו

 הנחיות חדשות ביום 1.1.60, כאמור בסעיף 8 לפסק־דיני, לעיל.

 ה אומר המחבר שההוראות או ההנחיות ניתנו ״בנסיון להכניס קצת סדר לנוהג חסר־
 עקביות של הפקידים הממונים על רישום התושבים״, ובהן נקבע תחילה —

 ״אדם המצהיר בתום־לב שהוא יהודי יירשם כיהודי, ולא תידרש ראיה
 ן נוספת,״

 אך לאחר מכן שונו כך:

 ״אדם המצהיר בתום־לב כי הוא יהודי ואינו בן דת אחרת, יירשם
 ץ כיהודי.״

 ועוד: ״אם שני בני־הזוג מצהירים שילדם הוא יהודי, תיחשב הצהרתם כאילו היתד.
 הצהרתו החוקית של הילד עצמו. אין לפקיד הרישום ענין בעובדה שלפי דין תודה (כאשר
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 אחד ההורים אינו יהודי) מעמדו של הילד הוא כמעמד האם הצהרת ההורים שילדם
 הוא יהודי דייה כדי לרשמו כיהודי״.

 המחבר מעיר (בעי 67, שם), כי רישומו כזה של ילד עומד בסתירה להלכה, ולאחר
 שכבר אמר קודם (בעי 66), כי ״אין לזה כמעט שום תוצאה מעשית״, הוא חוזר ואומר:

 ״אך חשיבותו המעשית של רישום כזה תהא כמעט אפסית,״

 שכן הרישום אינו מעיד אלא על כך בלבד שהחייב ברישום קיים חובתו.

 תמוה בעיני על שום מה מסיים מר גולדמן את הפרק הנ״ל באמרו, כי ״הממשלה
 זנחה את הענין לאחר קבלה חוות־דעתם של חכמי ישראל״, ואינו משלים את סקירתו,
 שראתה אור בשנת 1964, על־ידי ציון העובדה כי ההנחיות משנת 1958 בוטלו בשנת 1960
 וההנחיות החדשות מתבססות דוקא על ההלכה. למרבה הצער׳ הוא גם טעה בנבואה כי
 ״מסתברת תוצאה אחת מהוויכוח (בכנסת): כנראה שבעתיד לא תהא עוד התנגשות רבתי

 בענין זה״.

 המשפט שלפנינו מוכיח מד. גדולה היתד. הטעות.

 10. סטטיסטיקה מן הראוי שתהא נכונה ככל האפשר, אך איש לא יתן בה אמון מוחלט
 הואיל ולא ניתן להשיג דיוק מוחלט. בין הפרטים החייבים רישום ישנם כאלה אשר ניתן
 לבדקם ולבדר נכונותם במידה מסויימת של ודאות, כגון המין והשם והמען. אלה הם
 פרטים ״אובייקטיביים״. אך ישנם גם פרטים ״סובייקטיביים״, של עובדות הצפונות בלבו
 של אדם, כגון דתו, ורק במקרים יוצאים־מן־הכלל ניתן לזולת לבדקם ולסתרם. הבדל זה
 בא לידי ביטוי בדיוניה של מועצת המדינה כהסתייגותו של המנוח ניר, והודגש על־ידי
 חבר אחר של הממשלה, שר החקלאות (בעי 10, שם). ואלה דברי התשובה של שר הפנים

 למסתייג(בעי 8, 9 ו־נ1, שם):

 ״ובנוגע לענין הדת — אני מצטער מאד, שחבר מועצת המדינה מר
 ניר לא שיכנע אותי. ענין זה דרוש לנו, כדי לדע^ת קודם־כל מי הוא האיש,
 אם הוא שייך לדת הפרבוסלבית או לדת הקתולית, לפרוטסטנטית או למוש־
 למית ואם מישהו יאמר, שהוא אינו שייך לשום דת — צריך לרשום
 זאת. יכול אדם להיות רשום כיהודי לפי הלאום, עברי לפי לשונו וכבן־בלי־

 דת הסטטיסטיקה צריכה לרשום זאת

 המדינה צריכה לדעת, כמה בני כל דת ישנם בתחומה, וזה לא לשם
 פגיעה בזכויותיהם, אלא גם כדי לספק את הצרכים הדתיים. יש לנו מיניס
 טריון לעניני הדתות, והוא צריך לדעת את מספר בני הדתות השונות, כי עליו
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 מוטל לספק את צרכיהם, וכמו כן הוא צריך לדעת את מספרם של אלה
 שאינם שייכים לשום דת, כדי לא לספק צרכים שאינם זקוקים להם.״

ו(ב־ע׳ 11, שם) הושמעה  עד כאן דיבר שר הפנים על רישום הדת, אך בהמשך דברי
 קריאת־ביניים: ולאום י על כך השיב השר לאמור:

 ״אם הוא חושב, שהוא בן־בלי־לאום — ירשום: בלי לאום, אם הוא
 חושב שלפי הלאום איננו ערבי ולא צרפתי ולא ארמני ולא יהודי, יכתוב:

 בלי לאום, ושום סכנה לא תצמח מזד״ לא לעם ולא לדת ולא למדינה.״

 ב עינינו הרואות, קביעת השתייכותו של אדם לדת פלונית וללאום פלוני נובעת —
 בעיקר ~ מהרגשתו הסובייקטיבית של הנוגע בדבר. אמרתי ״בעיקר״, הואיל ובמקרים
 יוצאים־מן־הכלל ניתן גם לאדם אחר לבדוק את מידת אמיתותו של המצהיר על פרט זה.
 טול מקרהו של אדם המצהיר כי הוא בן הדת היהודית ומבקש כך להירשם, אך פקיד הרי
 שום העלה בחקירתו על יסוד סעיף 19 לחוק הנ״ל, כי האיש נטבל לנצרות, מבקר בכנסיה
 ג נוצרית ומתפלל בה. במקרה כזה יהא לפקיד יסוד סביר להניח כי ההודעה אינה נכונה
 והוא יצדק בסירובו לרשום! אך גם אז לא יהא רשאי לקבוע את דתו של אדם ולרשום

 ״דת — קתולית״, כי הנרשם לא הודיעו על כך.

 לא הושמעה כל התנגדות לדברי הסבר אלה של שר הפנים, וניתן איפוא להסיק
 שהם משקפים את דעתם של חברי מועצת המדינה הזמנית שקיבלו את החוק כמעט פה־
 אחד. נמצא, הודעת רישום לגבי דת או לאום אינה חייבת לעמוד דוקא במבחן של בדיקה

 אובייקטיבית.

 ך 11. פקיד הרישום הניח עקרון זה נר לרגליו: ״אין לראות אדם כבן הלאום היהודי אם

 הדת היהודית אינה רואה אותו כלל כיהודי״. אעיר כאן דרך אגב, שקשה להבין מדוע לא
 יירשם ילוד של אם יהודיה כיהודי, אף אם הוא בן דת אחרת, שכן הדת היהודית דואה
 אותו כיהודי: בג״צ 72/62, נ1), פרשת רופאיזן. יהא הדבר אשר יהא, אם מוסר ההודעה
 אינו חייב לבסס את הודעתו על מבחן הדת, נמצא שפקיד הרישום נהג לפי עקרון מוטעה,
 ן ולא היתה לסירובו סיבה סבירה. ואמנם באתי למסקנה כי לא היה צידוק לסירוב המשי
 בים לרשום את הילדים כבקשת הוריהם. באמרי כן אינני מתבסס רק על הרקע ההיסטורי
 של דבר החקיקה, המראה בעליל, כי יוזמיו ומחוקקיו לא התכוונו להצר את זכות ההגדרה

 העצמית של אדם, לא לענין הדת ולא לענין הלאום.

 ז 12. מקובלנו מפסק־דינו של בית־משפט זה ב־ בג״צ 72/62, נ0, הנ״ל, כי לדיבור
 ״יהודי״ אין משמעות אחת, קבועה ועומדת. לו נתבע רופאיזן, העותר במשפט הנ״ל, בפני
 בית־הדין הרבני בענין שבגדר סמכותו, לא יכול היה להתנגד לשיפוטו בטענה שאינו
 יהודי, כי לצורך חוק שיפוט בתי־דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי״ג־1953, ההלכה
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 קובעת מי הוא יהודי׳ ועל־פיה הוא יהודי. אך בתעודת עולה בתור ״יהודי שבא לישראל״,
 מכוח סעיף 3 (א) לחוק השבות, תש״י־1950, לא זכה, הואיל ומשמעותו של ״יהודי״ בחוק

 השבות היא אחרת ושונה מזו שבחוק שיפוט בתי־דין רבניים.

 למעשה משתמעת מהלכתו של בית־משפט זה בפרשת רופאיון, נ1), שלילת העקרון
 שעל־פיו נוהגים המשיבים לגבי חוק מרשם האוכלוסין, שכן רופאיזן לא רק ביקש תעודת
 עולה מכוח חוק השבות אלא גם תעודת זהות, מכוח סעיף 7 לפקודה, ובתעודה זו ביקש
 לציין בתור לאום: יהודי (ראה כותרת פסק־הדין, ב־ע׳ 2431, נ0, שם). אין ספק בכך, כי
 הדת היהודית רואה אותו כיהודי אף־על־פי שהתנצר׳ לפי הכלל ״ישראל אף־על־םי שחטא
 — ישראל הוא״, כמו שנתאשר על־ידי בית־המשפט בפסק־הדין הנ״ל. אם כן הוא, מדוע
 לא נרשם במרשם התושבים כיהודי, בהתאם לבקשתו, אפילו לא בא בגדר חוק השבות?
 השופט זילברג הורה ב־ע׳ 2440, שם, כי רופאיזן הוא חסר־לאום, והמשבצת לאום

 תישאר ריקה ובלתי־ממולאת.

 המשיבים פותרים קושי זה בכך, שאינם רושמים כיהודי מי שנולד כיהודי אם הוא
 בן דת אחרת, אך בכך כופרים הם עצמם בעקרון הדתי שלפיו הם מתיימרים לפעול.

 כלל הפרשנות

 13. אף אם אין הכרח בכך שלדיבור ״יהודי״ או לכל דיבור אחר בדבר־חקיקה, תהא
 משמעות אחידה בכל החוקים למיניהם, הדעת נותנת, כי פירושו של ״יהודי״ בחוק מרשם
 האוכלוסין יהא כפירושו בחוק השבות. שאם לא תאמר כן, לא יוכר אמנם כיהודי אדם
 שהתנצר, כאשר הוא בא לישראל, לענין סעיף 3 (א) לחוק השבות, אך מיד לאחר בואו
 (על־פי אשרה), בשבתו בישראל, ייחשב כיהודי לפי לאומו, ויירשם בתור שכזה, וכזאת

 לא ייתכן. ן

 נוסף על שני החוקים האמורים, חוק שיפוט בתי־דין רבניים וחוק מרשם האוכלו
 סין ישנם עוד חוקים, בהם מדובר ב״יהודי״. לדוגמה, סעיף 7 (ב) לחוק שעות עבודה
 ומנוחה, תשי״א־ 1951, מבדיל בין יהודי ללא־יהודי לענין המנוחה השבועית. פלוני שאמנם

 נולד לאם יהודיה, אינו רואה עצמו כיהודי, בין אם נטבל לנצרות ובין אם לאו, ומבקש ן
 לשבות ביום ששי או ביום ראשון, ואילו ביום שבת הוא עובד. האם מעבידו אשם בעבירה,
 לפי סעיף 26 (א) לחוק הג״ל י טול דוגמה אחרת: אלמוני הרג ילדים שנולדו לאב יהודי
 ולאם לא־יהודיה. האם אין זה פשע כלפי העם היהודי, כמוגדר בסעיף 1 (ב) לחוק לעשיית

 דין בנאצים ובעוזריהם, תש״י־1950 ?
 ן

 מהאמור לעיל יוצא על שום מה טעות היא לשאול: מי יהוא יהודי ? ריבוי המשמעויות
 הנודעות לדיבור אינו מאפשר להשיב על שאלה כזאת. אפשר לשאול, מי הוא יהודי לענין
 חוק פלוני, או, כמו ששאל בית־המשפט ב־בג״צ 72/62, נ0׳ הנ״ל (ב־ע׳ 2432, שם׳ בריש
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 פיסקה 2), מה משמעותו של המונח ״יהודי״ בחוק השבות, תש״י־1950. בענין שלפנינו
 תהא השאלה, אם חייבים המשיבים לרשום את הילדים כבני הלאום היהודי, על־פי הפקודה

 וחוק מרשם האוכלוסין.

 14. דיבור שבחיקוק הוא יצור החי בסביבתו. הוא מקבל צביונו מהקשר הדברים, ומכאן
 א שיש לפרשו לפי המטרה שאותו חיקוק — הוא ולא אחר — בא לשרת, דאה ד״נ 3/62, נ4),
 ב־ע׳ 2474-, בג״צ 72/62, (1), שס, ב־ע׳ 2438. כאשר אתה שואל, מי הוא יהודי לצורך
 חוק שיפוט בתי־דין רבניים, אתה משווה לנגד עיניך כי ענינו של החיקוק סמכותו של
 בית־דין דתי, הדן על־פי ההלכה, ועל כרחך אתה אומר שיהודי הוא, מי שבית־הדין רואה
 אותו כיהודי על־פי אותה הלכה שלפיה הוא דן. לא רק מי שאינו יהודי, אלא גם ספק־
 ב יהודי אינו נתון לשיפוטו של בית־הדין: בג״צ 214/64, 53], אך כאשר אתה שואל, אם
 פלוני הוא יהודי לצורך חוק השבות, שהוחק כדי לקבוע מעמדם של בנים השבים לגבולם,
 המטרה הלגיסלטיבית מחייבת את המסקנה כי אדם שניתק עצמו מן היהדות לא ייחשב עוד
, in pari materia ,כיהודי. אלא שאם היה הנושא של שני חוקים זהה או לפחות דומה. 

 כגון חוק השבות וחוק מרשם האוכלוסין, חזקה על המחוקק, שלא דיבר בשתי לשונות.
 ג

 הצורך לשאוב משמעותו של מונח מהקשר הדברים, ומן המטרה של החוק נובע מדלות
 הלשון, לא הלשון העברית דוקא אלא כל לשון, שאינה מסוגלת לטבוע מטבע חדש לכל
 ענין וענין, כאשר חיקוק חדש עולה על הפרק. על כגון דא אמר השופט Holmes בענין

L. Ed62 , )1918(Towne v. Eisner ; ., 372 ,376,] 19ך : נ 

"A word is not a crystal, transparent and unchanged, it is the 
skin of a living thought and may vary greatly in color and con-
tent according to the circumstances and the time in which it is 
used." 

 ה

 לאום — מהו ?

 15. עד שנשאל מי הוא יהודי לענין החוק הנ״ל, מן הראוי גם לשאול איזהו לאום לענין
 ו אותו חוק, שכן החוק נוהג לא רק לגבי בני הלאום היהודי. פרופסור אקצין המקדיש פרק
The Phenomenon לסוגיה ( A n c h o r ,1966 הוצאת) ,States and Nations אחד של ספרו 
 of the Nation, מציין כמה וכמה דברים הנוגעים לעניננו. ראשית, לא ניתן לקבוע
 במדוייק את סימני ההיכר האופיינים של קבוצה אתנית, שהפכה לאום עקב המגמה המכ
 רעת השולטת בה. שנית, אין זה מן ההכרח כי סימני היכר אלה יתקיימו בכל אחד מבני
 ז אותו לאום. שלישית, חשיבותם של סימני ההיכר האמורים אף אינה קבועה אלא משתנית
 היא מדי תקופה בתקופה. רביעית, לרוב מודגשים כסימני היכר של לאום: שפה משותפת
 ומסורת משותפת של תרבות. חמישית, דת משותפת היתה בעבר חשובה ביותר, אך בזמננו
 איבדה מחשיבותה, אם כי נודעת לה חשיבות גם בימינו אנו. ששית, השתייכותו הלאומית
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 של אדם יכול שתשתנה, ושביעית, הזדהותו הסובייקטיבית של אדם עם לאומו. כל מי
 שעקב אחרי התהליכים הפוליטיים שלאחר מלחמת העולם הראשונה יודה בכך, שהזדהותו
 הלאומית של אדם ניתנת במידה מסויימת להגדרתו העצמית, ואינה תלויה בגורמים אוב־
 ייקטיביים בלבד. אכן גם רצונו — הסובייקטיבי — של אדם, הוא בלבד, לא יעשה אותו
 לבן לאום פלוני, אם אינו מבוסם על נתונים אובייקטיביים או נוגד נתונים אובייקטיביים

 השוללים את בחירתו של אדם. על כך כבר דובר ב־בג״צ m ,72/62, הנ״ל, בו גילה העו־ ^
 תר על־ידי מעשהו את כוונתו לנטוש את היהדות. פרופסור Georg Jeiiinek בספרו
 Allgemeine Staatslehre, מהדורה ג׳, בע׳ 119, מרחיק לכת, ומגיע לכלל מסקנה כי
 ״הלאום הוא בעיקר עגין סובייקטיבי, היינו סימן המעיד על תוכן הכרה מסויים״. בין אם
 מסקנה זו מבוססת היא ובין אם לאו, מכלול של גורמים אובייקטיביים וסובייקטיביים יחדיו

 מעלים קבוצת אנשים לדרגת לאום. 2

 16. טול ענינם של שני אנשים, פלוני ואלמוני, שנולדו שניהם להורים יהודים והם באו
 לישראל, אולי לאו דוקא כעולים, אבל בתור ״תושבים״ כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הנ״ל,
 הם חייבים ברישום. שניהם מכריזים על עצמם כעל יהודים לפי דתם, אך בעוד שפלוני

 מצהיר כי הוא בן הלאום היהודי, מבקש אלמוני להירשם, לפי הכרתו, כבן הלאום של ג
 אותה ארץ — אנגליה, למשל — ממנה הוא בא ואליה הוא מתכוון לשוב. ההבדל בין ההו
 דעות של שני תושבים אלה אינו נובע משוני הנתונים האובייקטיביים, שכן אלה שווים
 בשניהם, כי אם משוני השקפתם הסובייקטיבית. האחד ממשיך לראות את עצמו כבן הלאום
 של אבותיו והשני הובלע מרצונו בלאום של ארץ מושבו. לא מצינו בחוק הנ״ל כל סמוכין

 לכך שפקיד הרישום חייב לכבד השקפתו של פלוני בלבד, ואילו על אלמוני רשאי הוא ד
 לכפות קביעת לאום שזה אינו רוצה בו. כל אחד מן השניים זכאי להירשם על־פי הודעתו,

 והודעתו של אף אחד מהם — על־אף הסתירה שביניהם — אינה לוקה בחוסר סבירות.

 17. לא ייפלא, שבאין סימני היכר ברורים ובטוחים רבה המחלוקת בין המלומדים. לדוג־ ךן
 מה: בספרם של Anschutz-Thoma-Laun, Staatsrecht מונים המחברים את קווי האופי
 של לאום, המבדילים לדעתם בין לאום ולאום, ומציינים ביניהם, נוסף על ״הכרתו האישית
 החפשית״ של אדם, גם זהות השפה! מכיון שכך, הם קובעים כי מדינת שווייץ מורכבת
 מארבעה לאומים היושבים בה יחדיו, שכן באין שפה אחת משותפת, אין זה לאום אחד.

 לעומתם אומרים חכמי המשפט השווייצרי, כי ריבוי השפות בשווייץ אינו גורע מן ו
Giacometu-Fieiner, schweizerisches העובדה שהעם השווייצרי מהווה לאום אחד, עיין 
ה גי׳ בעי ר ו ד ה מ 1 9 4 9 ; Ruck, Schweizerisches Staatsrecht < Bundesstaatsrecht, , 

.32—33 

T פטורים אנו מלהכניס ראשנו בין ההרים הגבוהים, שכן גם השאלה לאום — מהו, אינה 
 צריכה תשובה. לכאורה, חייב פקיד הרישום ללכת אחר הצהרתו של אדם, ומבחן הדת
 אשר שימש לו עילה לסירובו, אינו קנה־המידה אשר על־פיו מרכיבים את מרשם האוכ
 לוסין. אך לא למותר להפנות בהקשר זה גם אל דבריו של ד״ר ארתור רופין בספרו מלחמת
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 היהודים לקיומם׳ עליהם הסתמך בית־משפט זה בפרשת רופאיזן, m (ראה דברי השופט
 לנדוי ב־ע׳ 2447 והשופט ברנזון ב־ע׳ 2452׳ שם). אף ד״ר דופין לא דאה את הדת כאחד
 היסודות המאחדים עם, וציין בין השאר גם את האלמנט הסובייקטיבי, באמרו (ב־ע׳ 11,

 שם):

 א ״אדם שייך לאותה אומה, כלומר לאותו קיבוץ לאומי שלפי הדגשתו
 הוא מחובר אליו ביותר על־ידי היסטוריה, לשון, תרבות ומנהגים משות

 פים. אומה, פירושה קבוצת אנשים בעלת גורל ותרבות משותפים.״

 הנתונים המובאים על־ידי העותר — ושאין חולקים עליהם — דיים כדי לבסס בקשת
 ב רישום בתום־לב, ולגבי ענינים אחרים, כגון דיני איסור והיתר, הרישום ממילא אינו

 מחייב, כאמור בסעיף 40 לחוק הנ״ל. ההנחיות שניתנו לפקידי הרישום ביום 1.1.60 עומ
 דות בסתירה לחוק הנ״ל, ומטעם זה אין לנהוג על־פיהן.

 ג שינוי הנחיות הממשלה

 18. זאת ועוד: הבאתי בסעיף 9 דלעיל את ההנחיות הקודמות שיצאו ביום 10.3.58
 ובוטלו ביום 1.1.60. על הנחיות אלה סמכה הממשלה את ידה כאשר החליטה ביום

 20.7.58, כי —
 ד

 ״אדם המצהיר בתום־לב כי הוא יהודי ואינו בן דת אחרת יירשם
 כיהודי,״

 ראה בג״צ 72/62, 13), ב־ע׳ 2450, שם.
 ה

 ההנחיות שונו בשנת 1960, כנראה עקב חילופי גברי במשרד הפנים, ראה פסק־דינו
 של השופט ברנזון, ב־ע׳ 2451, שם. נמצא, אילו נולדו הילדים לפני 1960, משרד הפנים
 לא היה מסרב לרשמם כיהודים, ואנשים אחרים, בעלי נתונים דומים, בוודאי נרשמו כך
 ו משנת 1958 עד לשנת 1960, ואולי גם קודם לבן. לא החוק השתנה בשנת 1960 אלא
 הרכב הממשלה. אך משמעותו של חוק קבועה ועומדת ואינה יכולה להשתנות עקב שינויים
 בהרכב הממשלה. אין טוען כי שינוי ההנחיות בא כדי לתקן טעות לה נתפסה הממשלה.
 כאשר שואב אזרח את נתוני הרישום שהוא — ולא פקיד הרישום — חייב לקבעם, מהש־
 קפתה של הממשלה הקודמת ואינו נוהג על־פי הנחיותיה של הממשלה הנוכחית דוקא, אין
 ז לומר, כי מעשהו אינו עומד במבחן הסבירות, שאם לא תאמר כן, לא תהא מרות החוק עליו
 אלא היפוכה, מרות הממשל. שינויים בהרכבה של ממשלה הם שינויים פוליטיים, אך אין
 הם מצדיקים את המסקנה שמה שנעשה על־ידי הממשלה הקודמת, איבד מכאן ולהבא את

 סבירותו.
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 הוספת הפרט לגבי הבת

 19. לא נשאר לי אלא לדון בפרט אחד, הנוגע לבת גליה. כזכור, כאשר נולדה גליה
 ביום 11.2.67, לא נרשם הלאום בהודעת הלידה, אלא בקשת הרישום באה רק לאחר־מכן,
 ביום 1.3.67 (המוצג מש/12). פקיד הרישום לא נענה לבקשה הנ״ל, כפי שחייב היה לעשות,
 ובינתיים, ביום 16 באוגוסט 1967, נכנס סעיף 19ג לתקפו, על־פיו מחייב רישום־שינויים

 המצאת תעודה ציבורית המעידה על השינוי.

 סעיף 19ג הנ״ל אינו קובע אלא דרכי נוהל לגבי רישום שינוי ברישום הקיים, ואין
 נוהגים על־פיו לגבי ״הרישום הראשון׳׳. הוספת הפרט שהיה חסר בהודעה המקורית, אין
 בה משום שינוי של פרט רשום, שכן בהודעה הקודמת לא נרשם דבר. העותר רק השלים
 מה שהחסיר בהודעתו המקורית, לצורך הרישום הראשון, והוא עשה כך תוך ימים אחדים

 אחרי לידת הבת.

 הסיכום

 20. סיכומו של דבר:

 (א) פקיד הרישום חייב לרשום בהתאם להודעתו של מוסר ההודעה, אלא אם היתד,
 לו סיבה סבירה להניח שההודעה אינה נכונה.

 (ב) מבחן הדת, אשר עליו ביסס פקיד הרישום את הנחתו כי ההודעה אינה נכונה,
 אינו המבחן הקובע לצרכי הרישום של לאום.

 (ג) הנתונים עליהם מתבסס העותר מצדיקים את בקשתו, מה גם שהעותר נוהג על
 פי אותן ההנחיות שהממשלה עצמה קבעה, ושעל־פיהן היא נהגה עד לשנת 1960.

 אם דעתי תישמע׳ ייעשה הצו־על־תנאי מוחלט. ו

 ז
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ויפקיד הרישום, חיפה

 השופט לנדוי

: השאלה העומדת לפנינו בדיון זה היא מה ייעשה בפרט ״לאום״ י דו  השופט לנ
 ברישום שני ילדיו הקטינים (בן ובת) של העותר במרשם האוכלוסין. הבן נולד ביום
 14.3.64 והבת נולדה ביום 11.2.67. העותר עצמו הוא לכל הדעות יהודי על־פי לאומו, אך
 לא כן אשתו, אם הילדים: היא בת להורים לא־יהודים ולא התגיירה. בהודעות על הלידה
 שנמסרו על־ידי העותר ביחס לבן בהתאם לסעיף 5 (ד)(2) של פקודת מרשם התושבים,
 א תש״ט־1949, וביחס לבת בהתאם לסעיף 6 של חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה־1965(להלן—
 החוק), שבא במקום הפקודה, הודיע העותר על לאום הילדים כיהודי, וכן ביקש לרשום
 את שני הילדים כחסרי־דת. אולם פקיד הרישום פעל על יסוד ההנחיות שניתנו על־ידי
 שר הפנים בשנת 1960. הנחיות אלה קובעות, וזה לשונן(מוצגים מש/8, מש/9 וימש/10):

 ב ״ילדים שנולדו מנישואי תערובת יירשמו בפריט דת ולאום לפי ההנ
 חיות הבאות:

 (א) נולדו הילדים לאם יהודיה ולאב לא־יהודי יירשמו הילדים ,יהודי׳
 בפריט דת ולאום!

 (ב) נולדו הילדים לאב יהודי ואם נכריה, יירשמו בפריטים ,דת׳
 רלאום׳, לפי הפריט המתאים של האם. התנגדו ההורים לרשום הילדים
 בפריטים ,דת׳ ו׳לאום׳, לפי הפריט המתאים של האם — יירשמו הילדים,
 ך בפריטים האמורים׳ לפי הדת והלאום הלא־יהודיים האחרים כפי שיודיעו
 ההורים. התנגדו ההורים כאמור לעיל וגם לא יודיעו על פריטי ,דת׳

 ו,לאום׳ לא־יהודיים אחרים של הילדים כאמור:

 (1) תירשם בפריט ,דת׳ בשאלון הערה ,אב יהודי. אם נכדיה׳;
 ה

 (2) לא ימולא הפריט ,לאום׳ בשאלון ובתעודת הזהות.

 הוכח שהילדים התגיירו על־ידי בית־דין מוסמך, יירשמו בפריט ,דת׳
 ן ו,לאום׳ — ,יהודי׳.״

 היות והעותר התנגד לאיזה רישום של לאום הילדים, חוץ מ״יהודי״ (או ״עברי״ או
 ״ישראלי״), פעל פקיד הרישום בהתאם להנחיות שקיבל מן השר הממונה עליי וכתב בפריט
 הלאום בשאלון של הילד ״לא רשום״, ובפדיט דת כתב ״אב יהודי, אם נכדיה״• ביחס לבת
 ז טעה הפקיד בין דת ולאום ורשם ״לאום: אב יהודי, אם נכריה״, ודת: ״לא רשום״. בתצ
 היר התשובה הודיעה המצהירה מטעם המשיבים (שר הפנים ופקיד הרישום, מחוז חיפה),
 המכהנת כפקיד רישום ראשי במובן החוק, כי היא היתד. מוכנה ועדיין מוכנה לרשום את

 פרטי הרישום של הבת בהתאם להנחיות, באופן שיהא זהה לרישום הבן.
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שד הפנים ו־פקיד הרישום׳ חיפה

 השופט לנדר

 בפיסקה 5 של עתירתו למתן הצו־על־תנאי טען העותר כי על משרד הפנים לרשום
 את הילדים ״לפי הודעתו ולפי מצפונו(של העותר)״ כי —

 ״המושג לאום מושתת על זיקה חברתית ותרבותית וילדיו׳ אם כי אינם
 בני דת משה (או דת כל שהיא) הינם בעלי זיקה יהודית ישראלית טהורה

 ומחונכים ברוח זאת׳ ולכן חייב רישום הלאום לייצג את הודעת המבקש ?
 המשקפת את המצב לאשורו, ולא להיכתב על־םמד שיקול כל שהוא של

 פקיד שאינו מוסמך לכך.״

 ניכרות כאן שתי טענות:

 (א) שהרישום חייב להיעשות על־סמך הודעתו של העותר ופקיד הרישום אינו מוס
 מך לשנות את האמור בהודעה. אקרא לזה הגישה הסובייקטיבית לענין הרישום.

 (ב) שגם מבחינה אובייקטיבית, לפי נסיבותיהם האישיות, ראויים הילדים לרישום ג
 לאומם כיהודי.

 ברור שהשקפה זו מנוגדת לחלוטין להלכה היהודית הקובעת את יהדותו של ילד על
 פי יהדותה של האם. כן ברור שהנחיות שר הפנים שציטטתי ניתנו ברוח ההלכה, במנען

 רישומו של ילד כזה כבן הדת היהודית או כבן הלאום היהודי, כי בעיני ההלכה הדת ד
 היהודית והלאום היהודי חד הם. מכאן שהעתירה הזאת מעוררת בכל חריפותה את הבעיה
 אם במדינת היהודים, היא מדינת ישראל, ייתכן שאדם ייחשב כיהודי על־פי לאומו, אם כי
 ההלכה היהודית אינה מכירה בו כיהודי. בכך אנו מגיעים בעל כרחנו אל הבעיה הכללית
 בדבר מקומה של ההלכה במדינת ישראל בימינו — זו הבעיה המסעירה את הרוחות מאז

 הקמת המדינה, והמחלוקת עליה השתקפה בוויכוחים ממושכים בכנסת והיא לא שככה מאז 1
 ועד היום. עתה היא הגיעה לבית־משפט זה.

 אנו רגילים לדבר על שני מחנות במדינתנו, החלוקים בדעותיהם על היחס בין המדינה
 לדת, בין החוק להלכה: מחנה החפשיים ומחנה הדתיים. אך הדברים אינם כה פשוטים. כי ו

 קשת הדעות והאמונות היא יותר מגוונת. אכן, ישנם שני הקצוות: בקצה אחד יהודים
 האדוקים בדתם — ואין אני מתכוון לכת של עוכרי המדינה, שאינם מכירים בה ״דה־יורה״,
 כי עם אלה אין לנו שיח ושיג על שאלות של מדינה ודת. כוונתי ליהודים אדוקים בדתם
 הנאמנים למדינה. בשביל אלה הבעיה שלנו איננה בעיה, כי אמונתם הדתית מחייבת אותם

 לקבל על עצמם את מבחני ההלכה לגבי יהדותו של אדם. זו העמדה המשתקפת מחוות־ ז
 דעתו של חברי הנכבד, השופט קיסטר, בענין שלפנינו. בקצה השני עומדים החפשיים
 הגמורים. בשבילם ההלכה היא נחלת העבר, וההפרדה המוחלטת בין מדינה ודת, בה הם
 דוגלים, מחייבת גם את ניתוק הדת ממושג הלאומיות היהודית הנוצרת והולכת במדינת
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר. הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט לנדוי

 ישראל. דעה זאת הסביר חברי הנכבד השופט כהן בתוות־דעתו בענין רופאיזן (בג״צ
, ב־ע׳ 2441—2442). אך בין שני קצוות אלה ישנם בעלי השקפות מתונות  72/62, ש
 יותר. לא מניתי מספרם של אלה, כי רק במשאל־עם אפשר היה לעשות זאת, אך לא אטעה
 אם אומר שגם זה מחנה עצום ורב בציבורגו. בין אלה ישנם מן החפשיים שלפי השקפו
 תיהם על הדת אינם חפשיים ״להכעיס״, אך הם רואים בדאגה את הקנאות הדתית המבק־
 א שת לכפות את רצונה על המדינה כולה. את אלה מקוממות תופעות כגון נסיונה הנפסד

 של הרבנות הראשית להפעיל לחץ על שופטי בית־משפט זה, בעוד העתירה הנוכחית
 תלויה ועומדת לפניו, עד כדי כך שהם רואים צורך בנקיטת עמדה אנטי־דתית חריפה,
 ויהא זה רק כדי להדוף מגמות תיאוקרטיות. וישנו המחנה הגדול של הבלתי־דתיים, שאינם
 שומרים את מצוות הדת, אך הם מכירים בייחודו של עם ישראל, בקשר המסורתי ההדוק
 ב בין עם ישראל ודתו ובהלכה כקנין לאומי, ומתוך חרדה לאחדות העם במדינה ובתפוצות
 אין הם רואים את דורנו ברשאי וכמסוגל לנתק עצמו מכל אלה ולהתפרק כליל מן המטען
 הרוחני העשיר בו דבק העם במשך אלפי שנות קיומו. כזאת היא ההשקפה הבאה לידי
 ביטוי שלם בתכנו הרעיוני בחוות־דעתו של חברי הנכבד, מ״מ הנשיא, בענין שלפנינו, והיא

 גם הדעה עליה הגן היועץ המשפטי בתשובתו לעתירה.
 ג

 בפרשת רופאיזן, (1), שאלנו מה תחושתו של רוב העם על השאלה אם אדם שהתנצר
 יכול להיחשב עדיין כיהודי מבחינת לאומו, ולא התקשינו כלל להשיב על כך. אך לאיזו
 תשובה נוכל לצפות מן ״היהודי של כל ימות השנה״ לשאלה המטרידה אותנו הפעם י הרי
 מיד תתפצל אישיותו של אותו יהודי טיפוסי, והתשובות תשתנינה לפי השקפותיו של
 הנשאל. אין אצלנו מונוליטיות רעיונית בשאלות יסוד כאלה, וכוחו של משטרנו הדמוקרטי
 הוא בכך שהוא מאפשר לבעלי השקפות שונות מאד לחיות ולהיאבק יחד למען הדברים
 המאחדים את כולם, ובראש ובראשונה למען המשך קיומו של העם בחומר וברוח. מלחמת
 קיום זו דורשת שלא להחריף ניגודים רעיוניים מתוך יצר הקנאות והדיספוטציה בו מצרין
 ה עמנו מאז ומתמיד, אלא להתמיד בחיפוש אחרי ״מודוס וויוונדי״ נסבל, בדרך ההתפשרות

 ההכרחית. דוד בן־גוריון הביע שאיפה זו בצורה קלסית בדברים שכתב בשנת תשכ״ד (נצח
 ישראל, הוצאת עיינות, ע׳ 157) :

 ״כשרון פשרה הוא תנאי חיוני לקיום של כל ציבור, ארגון ומדינה. גם
 ו מדינה מבוססת ויציבה זקוקה לכשרון הפשרה בענינים שאינם מחייבים
 הכרעה דחופה וסופית. מדינת ישראל זקוקה לכשרון זה פי כמה, ואין היא
 חייבת למהר בהכרעות שיפגעו קשה בכושר מיזוג הגלויות ובטיפוח סגולות
 השיתוף הממלכתי. לא מכל הוויכוחים ולא מכל ההכרעות אפשר ורצוי
 להימנע, ושום כללים מופשטים אין ביכלתם להגדיר שטחי ההכרעה ושטחי
 ז הפשרה, אולם ברור שאין כל הכרח בזמננו להכריע בעניני דעות ואמונות,

 שעוד זמן רב נהיה מחולקים בהן! יש מוקדם ומאוחר בהיסטוריה, ויש
 להבחין בין עיקר וטפל, בין קבע וארעי, בין קיים וחולף. פולמוס ללא פשרה
 על מעמד הדת במדינה או נסיונות של כפיה בעניני הדת עלולים לשמש
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שד הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט לנדוי

 חומר נפץ לאומי, ובמקרה הטוב ביותר יעכבו תהליך ההתמזגות הפנימית —
 הצורך החיוני והתנאי המוקדם לקיום המדינה.״

 ברוח זו ומתוך דאגה זו עשינו צעד בלתי־שיגרתי בפרשה בלתי־שיגרתית זו והצענו לממ
 שלה לעקור את סלע המחלוקת בדרך היחידה בה ניתן לעשות זאת: בדרך השמטת עצם
 העילה לוויכוח, דהיינו השמטת הפריט ״לאום״ מפריטי הרישום. לא התעלמנו מן ההשגות
 האפשריות על ההצעה הזאת — השגות עיוניות ועקרוניות וגם מעשיות — ובכל זאת היה
 נראה לנו שמן הראוי להשלים עם זה, כדי למנוע תוצאות גרועות יותר. הממשלה דחתה
 את הצעתנו ״על אתר״, ואשר יגורנו בא לנו: המחלוקת והפילוג הועברו אל בין כתלי
 בית־המשפט הזה. שום תועלת לא תצמח מזה לאיש, אך הנזק הציבורי החמור הכרוך בזה

 גלוי לעין.

 מה בכוחו של בית־משפט לתרום לפתרונה של מחלוקת אידיאולוגית כזאת המפלגת
 את הציבורי התשובה היא: לא כלום, וכל המצפה למלה הגואלת מפי השופטים אינו אלא

 משלה עצמו ברוב תמימותו.

 בספר החוקים של המדינה אין אנו מוצאים שום אחיזה לפירוש ״יהודי״ מהו, פרט
 לחוק בתי־דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי״ג־1953, בו ברור שבית־דין רבני יפרש
 ״יהודי״ כמשמעותו בהלכה. אך איש לא טען לפנינו שהגדרה זו חלה גם על רישום הלאום
 לפי חוק מרשם האוכלוסין. באין הדרכה בחוק, מה עוד יעשה שופט כדי להדריך עצמו,
 כאשר ענין שבדעות ואמונות מובא בפניו? יורשה לי להביא מדברי עצמי בפסק־הדין
 בענין ציס נגד שיאר (ע״א 461/62, (6), ב־ע׳ 1335), שם דיברתי בהקשר אחר, בקשר עם
 מושגים של ״תיקון העולם״ בפרשנות של חוזים, על רעיונות שמקורם אינו בתחום המש
 פט הפוזיטיבי בלבד, אלא במושגי יסוד של צדק ומוסר ובצרכי המשטר החברתי והכלכלי
 המשתנים והולכים. אמרתי שם, כי אין זאת אומרת שבית־המשפט יכול לפסוק לפי השק
 פתו הפרטית של השופט על מה שטוב ומועיל בעיניו מבחינות עקרוניות אלה, ״אלא עליו
 להיות פרשן נאמן להשקפות המקובלות של הציבור הנאור, שבתוכו הוא יושב״. ועתה אתן
, Legal Theory לאחרים לדבר, כי הם היטיבו לנסח את הדברים: פרידמן, בספרו 
 ב־ע׳ 403, במהדורה הרביעית, מביא את אימרתו הידועה של השופט הולמס כי
 ״התיקון הארבעה־עשר (לחוקה האמריקנית) אינו נותן תוקף של חוק לסטטיקה החברתית

 של מר הרברט ספנסר״, והוא מוסיף:

"Holmes J. himself chooses a solution characteristic of a 
judge in a non-totalitarian country, who is aware of his social 
responsibility, conscious of the political problem before him in the 
form of a legal dispute, but convinced of his duty of impartial-
ity in the balancing of social forces and equally convinced of the 
duty of the judge to leave the shaping of the political principles 
of society essentially to the proper legislative authority". 
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 השופט לנדוי

 (״השופט הולמס עצמו בוחר בפתרון האפייני לשופט בארץ לא־טוטלי־
 טרית הער לאחריותו החברתית ומבין יפה את הבעיה המדינית הנמצאת
 לפניו בצורה של סכסוך משפטי, אבל הוא משוכנע בחובתו לאזן ללא פניות
 את הכוחות החברתיים ומשוכנע באותה מידה שאת עיצוב העקרונות המדי
 ניים של החברה עליו להשאיר בעיקרו של דבר לרשות המחוקקת

 המתאימה.״)

 בספר אחר של פרידמן Law in a changing society, p. 45 אני מוצא ציטטה זו
— Learned Hand ממאמר של השופט האמריקני 

"No doubt it is inevitable, however circumscribed his duty may 
be, that the personal proclivities of an interpreter will to some ex-
tent interject themselves into the meaning he imputes to a text, 
but in very much the greater part of a judge's duties he is charg-
ed with freeing himself as far as he can from all personal prefer-
ences, and that becomes difficult in proportion as these are strong. 
The degree to which he will secure compliance with his commands 
depends in large measure upon how far the community believes 
him to be the mouthpiece of a public will, conceived as the re-
sultant of many conflicting strains that have come, at least pro-
visionally, to a consensus". 

 (״ללא ספק אין למנוע, שככל שחובתו מוגדרת בדייקנות, נטיותיו
 האישיות של הפרשן יפלשו אל תוך הפירוש שהוא מייחס לכתוב. אבל במי
 לוי מרביתן של חובותיו על השופט להשתחרר בכל מאדו מכל נטיה אישית,
 וזה קשה יותר ככל שנטיות אישיות אלה חזקות. הציות לצוויו(של השופט)
 יהיה תלוי במידה רבה באמונתו של הציבור, שהשופט הוא בחינת שופר
 של רצון הכלל — רצון המתפרש בתור סך הכל של הרבה מגמות יריבות

 שהגיעו, לפחות זמנית, לכלל הסכמה.״)

 ומכיון שטרם הושגה הסכמה כללית, אף לא ברובו המכריע של ציבורנו, בשאלות הנוק־
 בות הללו, יכול ״השופר״ להשמיע רק דסונגסים, והתוצאה העגומה היא שבית־המשפט
 כאילו נוטש את מקומו הראוי לו, מעל למחלוקות המפלגות את הציבור, ושופטיו יורדים
 בעצמם אל תוך הזירה, וכמו שאמר חברי הנכבד, מ״מ הנשיא, בפםק־דין אחד, בית־המשפט
 הופך לבית־שופטים, הנעשים בעלי פלוגתה במחלוקת הציבורית. דעתי היא שעלינו להי
 מנע בכל כוחנו מלהיגרר אל דרך זו. ודאי, לכל אחד מאתנו השקפתו האישית בענינים
 העומדים ברומו של עולמנו, אולם אל ייחשב שופט ״הכובש את נבואתו״ בשבתו על כס
 המשפט כמתחמק מהכרעה. לפי מיטב הכרתי חובתנו היא זאת לנהוג התאפקות בכגון אלה.
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 השופט לנדר

 האם חושב מישהו ברצינות שתשעה שופטים מלומדי משפט יוכלו להכריע בבעיה מדינית־
 אידיאולוגית כזאת ברוב קולות או אפילו פה־אחד, אחרי שהפניה הידועה של הממשלה

 לעשרות חכמי היהדות בשנת 1958 עלתה בתוהו ?

 חברי הנכבד, השופט ויתקון, מביא ראיה מפסיקת בית־המשפט העליון הפדרלי
 בארצות־הברית, כגון ההחלטות המפורסמות על חיסול האפליה כלפי הכושים ועל תיקון
 עיוותים בחלוקת אזורי הבחירות במדינות, כדוגמה לאקטיביזם מבורך של בית־המשפט
 בפתרון בעיות בעלות צביון מדיני מובהק. אבל לפני שנלמד מן הנםיון האמריקני, נזכור־
 נא שבית־המשפט העליון שם מילא תפקיד חיובי זה רק כל אימת שכרת כביכול ברית עם
 דעתו האחידה של הציבור הנאור ונתן לה ביטוי, כדי להתגבר על מגמות מיושנות שעדיין
 שלטו בבתי־המחוקקים. מצב דברים כזה ייתכן בארצות־הברית, כי מחמת הוראות החוקה
 על הרכבת בתי־המחוקקים ומחמת אותם עיוותים בתיחום אזורי הבחירות בתי־המחוקקים
 אינם מייצגים תמיד את הדעות הרווחות ברוב מנינה ורוב בנינה של כלל האוכלוסיה.
 לעומת זאת, כאשר ניסה בית־המשפט העליון להשליט דעות שלא היו נחלת הכלל׳ כמו
 בהחלטותיו נגד תחיקת הניו־דיל של רוזבלט, נחל כשלון חרוץ׳ שסיבך את בית־המשפט,
 כמוסד ממלכתי, במשבר חמור. אצלנו שונים פני הדברים, כי מכוח שיטת הבחירות הייצו

 גית שלנו הכנסת הינד. בבואה נאמנה של הדעות הרווחות בציבור.

 פתרון חקיקתי של הבעיה המדינית הזאת אינו קיים. פתרונה בדרך הפסיקה הוא
 חזיון־שוא. ברם, פתרון מדיני זמני הושג בה לעת־עתה בדיוני הכנסת, והבעת הרצון של
 הרוב בכנסת היתד, ברורה, במה שעשתה ובמה שנמנעה מלעשות, ביחס להנחיות שניחנו
 מדי פעם על־ידי משרד הפנים לגבי עצם הבעיה שלפנינו. היו תמורות ותנודות בדיונים
 ממושכים אלה ויכול להיות שעוד תבואנה תמורות חדשות בעתיד, כי כך יאה לה להבעת
 רצון העם על־ידי נציגיו הנבחרים, עד שלבסוף, ברבות הימים, יגיעו הדברים אל ניסוחם
 הסופי, שיטביע את חותמו על דמותה של המדינה ודמות העם היושב בה. לכך טרם זכינו.

 הדיון על הצעת הפקודה הישנה משנת תש״ט, אותו הזכיר חברי הנכבד, השופט
 זוסמן׳ היה עדיין מאד ״על־פני השטח״. מה שהעסיק את המתווכחים היתה בעיקר שאלת
 רישום הדת. שר הפגים דאז, מר גרינבוים, הסביר שאדם חפשי בדעותיו יוכל לבקש את

 רישומו כחסר־דת. על רישום הלאום הוא השיב לקריאת ביניים במלים שציטט חברי:

 ״אם הוא חושב שהוא בן־בלי־לאום — ירשום: בלי לאום. אם הוא
 חושב שלפי הלאום איננו ערבי ולא צרפתי ולא ארמני, יכתוב: בלי לאום.

 ושום סכנה לא תצמח מזה, לא לעם ולא לדת ולא למדינה.״

 כלומר, מי שמכריז על עצמו כחסר־לאום, אפשר לרשמו כך בדרך השלילה. היש בזה
 הבעת דעה שאדם יוכל לרשום את עצמו או את ילדיו בדרך החיוב כיהודים על־פי הגדרתו
 העצמית, אם לפי המבחן האובייקטיבי אין הם יהודים 1 אכן, מי שמחזיק בדעה שענין
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 השופט לנדוי

 הלאום גתון להבעת רצוגו הסובייקטיבי של אדם, תשובתו לכך ברורה. אך לדעתי אין
 לפרש את דברי שר הפגים דאז כגקיטת עמדה כלשהי בשאלה זו.

 ביום 10.3.58 הוציא שר הפנים מר בר־יהודה את הנחיותיו לביצוע פקודת מרשם
 התושבים, בהן נאמר כי ״פקיד הרישום אינו רושם אלא את אשר האזרח החייב ברישום
 א אומר לו לרשום״, כלומר הגירםה הסובייקטיבית בתמציתה. כנראה קדמו לזה הוראות באותה
 רוח עוד מימי השר רוקח, שבמקרה של נישואי תערובת יש לרשום את הדת ואת הלאום
 של הילדים על יסוד הצהרה בכתב חתומה בידי שני ההורים, בהם הם יביעו רצונם באיזו
 דת ובאיזה לאום יירשמו הילדים (ראה דברי השר בר־יהודה, דברי הכנסת, כרך 24, ב־ע׳

.(2238 
 ב

 ההנחיות מיום 10.3.58 גרמו עד מהרה להתפטרות השרים מ׳ ח׳ שפירא ו־י׳ בורג מן
 הממשלה, ביום 1.7.58 (דברי הכנסת, כרך 24, ע׳ 2201). בוויכוח הארוך שבא בעקבות
 התפטרות זו הוזכר שהיו קיימות הנחיות קודמות, מיום 22.5.56 ומיום 14.5.57, שיש לרשום
 את דת הילד מנישואי תערובת על־פי דת האם, ואם ההורים מצהירים על דת אחרת של
 ג הילד, יש להעביר את הענין להכרעתה של לשכת מרשם התושבים או למרכז המשרד

 בירושלים (דברי חבר הכנסת מ׳ ח׳ שפירא, שם, ב־ע׳ 2231). דיון זה הסתיים ביום 15.7.58
 בהחלטת הממשלה, בזו הלשון(דברי הכנסת, שם, ב־ע׳ 2314) :

 ך ״לקבוע ועדה של שלושה, ראש הממשלה, שר הפנים ושר המשפטים,

 לבחון ולנסח הנחיות־רישום לילדי נישואי תערובת שהוריהם רוצים לרשום
 ילדיהם כיהודים. ועדת השלושה תשמע חוות־דעת של חכמי ישראל בארץ
 ובחו־ץ־לארץ בנדון זה, ותנסח הוראות רישום שיתאימו גם למסורת המקו
 בלת בכל חוגי היהדות, האדוקים והחפשים, לכל זרמיה, וגם לתנאים המיו־
 ה חדים של ישראל כמדינה יהודית ריבונית, שמובטח בה חופש מצפון ודת

 וכמרכז לקיבוץ גלויות.״

 את ההחלטה הזאת רשמה הכנסת לפניה ברוב דעות, ובעקבותיה פנה ראש הממשלה ביום
 27.10.58 לחכמי ישראל. אולם כבר בדצמבר 1958 התלקח הוויכוח בכנסת מחדש, בדיון
 1 הארוך שהתקיים על צירופו של הרב טולידנו לממשלה. מן הודכוח הזה אנו למדים שוועדת

 השלושה החליטה עוד ביום 21.7.58 כי —

 ״פקידי הרישום המקומי לא ירשמו על דעת עצמם ילדים מנישואי
 תערובת, וכל רישום כזה יובא לוועדת השלושה כל ההוראות שניתנו
 ז בנדון זה [בנדון רישום ילדים מנישואי תערובת] מאז קום המדינה —

 בטלות.״

 יוצא איפוא שהנחיות השר בר־יהודה התקיימו קצת למעלה מארבעה חדשים, עד שבוטלו
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 השופט לנדוי

 עם כל יתר ההנחיות הקודמות. יצויין שזה היה עדיין בימי כהונתו של השר בר־יהודה
 עצמו כשר הפנים, והוא אשר הודיע על כך בישיבת הכנסת מיום 2.12.58 (דברי הכנסת,

 כרך 25, ע׳ 425). למחרת היום חזר ראש הממשלה, מר בן־גוריון, והבהיר כי —

 ״א) ועדת השלושה קיימת ותתקיים עד שתתקבלנה תשובות חכמי
 ישראל בארץ ובגולה, והוועדה תנסח המלצות לממשלה והממשלה תדון

 ותחליט.

 ב) כל ההנחיות בענין רישום ילדי נישואי תערובת מאז קום המדינה
 בטלות, ואנו עומדים בנדון זה בפני לוח ריק. רק לאחר בירור ודיון מחדש

 יוחלט עליהן כאשר יוחלט״(דברי הכנסת, כרך 25, ע׳ 432).

 התשובות של חכמי ישראל נתקבלו במשך שנת 1959. ניתן לומר ש״ריבוע העיגול״
 שבהחלטה הנ״ל של הממשלה (״הוראות רישום שיתאימו גם למסורת המקובלת בכל חוגי
 היהדות, האדוקים והחפשיים, לכל זדמיהם, וגם לתנאים המיוחדים של ישראל כמדינה
 יהודית ריבונית, שמובטח בה חופש מצפון ודת וכמרכז לקיבוץ גלויות״) לא עלה יפה.
 פרשת ההנחיות הסתיימה לעת עתה בהנחיות מיום 1.1.60. היועץ המשפטי לממשלה הודיע

 לנו שהם ניתנו על־ידי שר הפנים, אחרי שהוסמך לכך על־ידי הממשלה.

 חוק המרשם החדש נתקבל ביום 22.7.65, בערוב ימיה של הכנסת החמישית, אך ללא
 הסעיפים ״העדינים״ בדבר סמכויות פקידי הרישום, שהועברו לדיון בכנסת הבאה (דברי
 הכנסת, כדך 43, ע׳ 2727). סעיפים אלה נדונו בשנת 1967 ונתקבלו בסעיפים 19א עד 19ה,
 בחוק התיקון מאותה שנה (דברי הכנסת, כרך 49, ע׳ 2960 ואילך). בשתי הזדמנויות אלה,
 בשנת 1965 ובשנת 1967, לא חזרה הכנסת לדון בענין של הנחיות שר הפנים, וההנחיות

 משנת 1960 לא שונו עד היום.

 הארכתי בתיאור הדיונים הפרלמנטריים מפני שנראה לי שבנושא זה דוקא, של הנחיות
 שר הפנים, שהעסיק את הכנסת כה רבות, מותר לנו, יותר מאשר בנושאים אחרים, לנהוג
 לפי הכלל שיש ושתיקת הכנסת כהסכמה דמיא (השווה דברי בענין קנזיאר, ע״פ

 131/67, נ7), ב־ע׳ 113, להם הסכים הנשיא, ב־מ׳ 130).

 אולם לא אסתפק בנימוק זה, אלא אבדוק עתה את תקפן המשפטי של הנחיות שר
 הפנים משנת 1960, שהרי הנחיות אלה הן הן המכשול בדרכו של העותר. כשם שבענין
 פונק שלזינגר, בג״צ 143/62, ג2), לא חלקו בפני בית־משפט זה על סמכותו של שר
 הפנים להודות לפקידי הרישום בהנחיותיו משנת 1958, אימתי יבצעו רישום ואימתי יסרבו
 (ראה דברי השופט זוסמן, שם, נ2], ב־ע׳ 245, בראש פיסקה 8), לא נטען גם הפעם שהשר
 לא היה מוסמך לתת את ההנחיות משנת 1960. נראה לי שסמכות זאת היתה וישנה בידו,
 בתוקף היותו ממונה על ביצוע הפקודה, לפי סעיף 8 ממנה, ועל ביצוע החוק, לפי סעיף
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 השופט לנדוי

 47 (א) ממנו. ביצוע החוק מחייב בין יתר הדברים אחידות ברישום ואחידות זו תושג רק
 בדרך קביעת נורמה מינהלית כללית (בפי שקראתי להנחיה אחרת בענין גורפינקל־חקלאי
 — בג״צ 60/63, נ3], ב־ע׳ 2069, ה), על־ידי השר כרשות הממונה על פקידי הרישום. השר

 בר־יהודה תיאר את הצורך הזה בכנסת במלים קולעות:

 א ״מה הן ההנחיות ? הנחתי כי בדברים שתושבי מדינה זו פונים לבאי־

 כוח השלטון, צריך לנהל הכל בסדר, ואי־אפשר להרשות לכל אחד מפקידי
 משרד הפנים לתת תשובות שונות, לרשום באופן שונה׳ לפי השתייכותם
 למפלגה זו או אחרת, או לפי ידיעתם או אי־ידיעתם את החוק. כשגיליתי מה
 רבו עובדות של אנדרלמוסיה, חשבתי שצריך לנסח שוב הוראות פשוטות
 ב וברורות, שתחייבנה את כל העובדים, שלא נהיה תלויים ב׳יצר היצירה׳
 בשטח השיפוט והחקיקה של כל אחד מפקידי משרד הפנים״ (דברי הכנסת,

 כרך 24, ע׳ 2236).

 מה שהיה נכון לגבי ההנחיות משנת 1958, לא חדל להיות נכון גם לגבי ההנחיות משנת
 ג 1960, ואם הרוב בממשלה ובכנסת ירצה לחזור מחר להנחיות משנת 1958 ושר הפנים
 יפעל בהתאם לכך, שוב תהיה לו הסמכות לעשות כן. עד כאן בענין הסמכות. אולם מובן
 מאליו שההנחיות אסור להן שתנגודנה את הפקודה, וכיום את החוק. חברי הנכבדים, השופ
 טים כהן וזוסמן סוברים, כל אחד מטעמיו, שהן נוגדות את הפקודה ואת החוק. בזה אני

 מרשה לעצמי לחלוק עליהם.
 ד

 עיקר גירסתם של שני חברי הנכבדים זהה, אם כי ניכרים שינרי גיוון והדגשה
 ביניהם. שניים הם היסודות עליהם בנויה הגירסה: (א) המעטת דמותו של מרשם התוש
 בים. אם יורשה לי לתרגם נימוק זה ללשון פשוטה, הריהו זה: ״מה הרעש ? הרי ערכו של
 המרשם כה מועט, שאין אסון בכך אם כל אחד ירשום את לאומו ואת לאום ילדיו כרצונו״.
' (ב) הפעלתו של מבחן ההלכה פוגע בזכות ההגדרה העצמית של המודיע בתום־לב את  ר

 הודעתו למרשם, ופגיעה זו סותרת את הוראות הפקודה והחוק, וגם את זכותו של האזרח
 שלאומו ולאום ילדיו יירשמו על־פי השקפתו הסובייקטיבית. על הטעם הראשון מרחיב
 חברי הנכבד, השופט כהן, את הדיבור, בהסתמכו על פסק־הדין בענין פונק שלזינגר, נ2),
 ן שלפיו חשיבותו של הרישום היא רק סטטיסטית, ובמיוחד לגבי רישום הדת והלאום ערכו
 קרוב לאפס, כי הרי לפי סעיף 3 של החוק הרישום של פריטים אלה איננו אפילו ראיה

 לכאורה לנכונות פרטי הרישום.

 חברי הנכבד, השופט זוסמן, מביא ראיה מחוברתו של מר אליעזר גולדמן, חבר קיבוץ
 ז שדה אליהו. מר גולדמן אומר בהמשך הדברים, שהובאו על־ידי חברי הנכבד (ב־ע׳ 68) :

"However, behind this seemingly technical matter lurked the 
burning question of what was to be considered constitutive of Jew-
ish nationality." 
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט לנדר

 (״אולם, מאחורי ענין זה (ענין הרישום) הנראה לכאורה טכני ארבה
 השאלה הבוערת מה ייחשב כקובע את הלאום היהודי״).

 כך גם אני רואה את פני הדברים. ובאמת, כיצד אפשר לבטל את ערך הרישום,
 מבחינה מדינית וחברתית, החשובה לא פחות מן הבחינה הטכנית הצרה, אחרי שהכנסת

 רגשה על נושא זה עצמו במשך דיונים ארוכים ומדים ? ואפשר להקשות: אם כל זה הוא *
 עגין של מה בכך, מדוע נלחם העותר בעקשנות כזאת על עתירתו, ומדוע עורר הדיון
 בעתירה זאת התעניינות כללית כזאת בציבור על כל חוגיו, בארץ וגם ביהדות התפוצות י
 האמנם ״לכל העם בשגגה״ בהבנת חשיבותו של המרשם שהפך למעין שבולת בין

 היריבים ?
 ב

 חברי הנכבד, השופט זוסמן, מכריז בכותרת כי ״מי הוא יהודי אינה הבעיה״. הלוואי
 והיה זה כך. להלן(בפי־סקה 13) מבהיר חברי שהשאלה היא מי הוא יהודי לענין חוק המר
 שם. לזה אני מסכים, בכל הכבוד, אך צמצום זה אינו תורם בעיני לפתרון הבעיה שלפנינו.

 אבל גם מבחינה משפטית־טכנית לא הסכמתי, עוד בענין גורפינקל־חקלאי, נ3) (שם, ג
 בסוף ע׳ 2071), לתפיסה הסטטיסטית הבלעדית של ענין המרשם. באשר לסייג בסעיף 3
 של החוק, ברור שהוא הוכנס רק מתוך יתד זהירות, כדי לא לכבול את ידי בתי־הדין
 הדתיים בדונם בענינימ של המעמד האישי. הרישומים במרשם — וגם רישומי הדת

 והלאום — הם בבחינת ״תעודה ציבורית״ במובן פקודת העדות, ונראה לי שאם כי אין ך
 הם ראיה לכאורה, עדיין הם בגדר ראיה כלשהי.

 והעיקר, ליד הסעיף 3 של החוק עומדים הסעיפים 19 (2) ו־19ב של החוק, ובעבר
 הסעיף 6 (ב) של הפקודה. סעיף 19 (2) של החוק חוזר על נוסח הסעיף 6 (ב) של הפקודה

 בחייבו את המודיע למרשם ״לתת הצהרה בכתב או בעל־פה על אמיתות ידיעה או מסמך ך,
 שמסר״ ולזה מוסיף עתה הסעיף 19ב(ב) של החוק, כתיקונו משנת תשכ״ז:

 ״נתבקש פקיד הרישום לרשום פרט רישום על־פי הודעה בלבד ואחרי
 שהפעיל סמכויותיו לפי סעיף 19 היה לו יסוד סביר להניח שההודעה אינה

 נכונה, יסרב לרשום על פיה ן ״ 1

 העולה מהוראות אלה שיש ויש למחוקק ענין גם בנכונות הפרטים שנמסרו על־ידי
 המודיע.

 בזה אני עובר לטעם השני, הנעוץ בגישה הסובייקטיבית לעניני הרישום. בגישה זו ז
 צידד חברי הנכבד השופט כהן עוד בענין רופאיזן, נו), בו עמד, מכור, ענין יהדותו של
 העותר לדיון לא רק לצורך חוק השבות אלא גם לצורך פקודת מרשם התושבים (עיין
 בדברי חברי שם, נ1), ב־ע׳ 2443—2444). אולם הרוב דחה שם את הגישה הזאת, ופסק
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 השופט לנדוי

 על־פי סימן היכר אובייקטיבי, דהיינו על־פי התנצרותו של העותר. חברי הנכבד, השופט
נו להצר את  זוסמן, אומר בפיסקה 11 כי ״יוזמיו ומחוקקיו (של חוק המרשם) לא התטו
 זכות ההנדרה העצמית של אדם׳ לא לענין הדת ולא לענין הלאום״. להלן (בפיסקה 15),
 בהסבירו את פרשת רופאיזן, m, הוא נוקט עמדת־ביניים, באמרו כי ״הזדהותו הלאומית
 של אדם ניתנת במידה מסויימת להגדרתו העצמית, ואינה תלויה בגורמים אובייקטיביים
 א בלבד. אכן גם רצונו — האובייקטיבי — של אדם, הוא בלבד, לא יעשה אותו לבן לאום

 פלוני, אם אינו מבוסס על נתונים אובייקטיביים-׳ או נוגד נתונים אובייקטיביים השוללים
 את בחירתו של אדם״ וכי ״מכלול של גורמים אובייקטיביים וסובייקטיביים יחדיו מעלים
 קבוצת אנשים לדרגת לאום״, והוא מסיים (בפיסקה 17), אחרי ציטוט מספר גרמני ומספר
 שווייצרי על המשפט החוקתי, כי ״לכאורה חייב פקיד הרישום ללכת אחר הצהרתו של
 ב אדם, ומבחן הדת אשר שימש לו עילה לסירובו, אינו קנה־המידה אשר על־פיו מרכיבים
 את מרשם האוכלוסין״, ועל־ת ״הנתונים המובאים על־ידי העותר — ושאין חולקים

 עליהם — דיים כדי לבסס בקשת רישום בתום־לב״.

 הבאתי דברי חברי באריכות־מה כדי להבליט ביתר בהירות היכן דרכינו נפרדות. אשר
 ג לפירוש סעיפי הפקודה והחוק, מחייבים הסעיף 5 (ד)(2) של הפקודה והסעיף 6 של החוק

 את ההורים למסור את ההודעה על לידת הילוד, שתכלול את פרטי הרישום של הילוד. אך
 הטלת החובה הזאת כשלעצמה אינה מלמדת עדיין שעל פקיד הרישום לקבל את הפרטים
 כפי שנמסרו לו. כבר הזכרתי לעיל את הסעיפים המסמיכים אותו לבדוק את נכונות

 ך הפרטים.

 כאן באה ההשגה ש״נכונותו״ של פרט מתייחסת רק לנכונותו האובייקטיבית, ולא
 לדברים שבהשקפה אישית. בענין פונק שלזי1גר, נ2), דיבר חברי הנכבד השופט זוסמן, על
 ״אי־נכונות של רישום הגלויה לעין ואין היא מוטלת בספק סביר״, והוא הדגים זאת באדם
 ך, שהינו לפי מראה פניו, ללא ספק, אדם בגיר, והוא חפץ להירשם כילד בן חמש (שם, נ2),
 ב־ע׳ 243). אך כאן מצוי, לעניות דעתי, גרעין הבעיה: עלינו להכיר בעובדה שבשביל
 אותו חלק של הציבור במדינה זו, המקבל את מבחני ההלכה כמחייבים היות אדם יהודי
 תלוי אך ורק בסימני היכר אובייקטיביים, דהיינו היותו בן לאם יהודיה. בשביל אותו ציבור
 הודעה על ילד של אם נכריה כעל ילד יהודי היא כוזבת מבחינה עובדתית ממש כמו
 ו הודעתו של אותו בגיר בדוגמה של חברי. ולא רק הציבור הדתי מחזיק בהשקפה זו ללא
 פשרות, אלא גם ציבור נוסף של יהודים שאינם שומרי דת, אך הם מקבלים מבחן אובייק
 טיבי זה בתור מבחן היסטורי־מסורתי, מטעמים משלהם, אליהם רמזתי בתחילת דברי.
 ויוזכר כאן גם שאמנם זהו מבחן ההלכה, אך אין לו תוכן דתי מובהק דוקא, כי אם הוא
 בבחינת כלל פשוט — יש אולי מי שיאמר כלל ״גס״ — של ייחוס ביאולוגי על־פי סימן
 ז אובייקטיבי, כי mater semper certa est • ישנו מחנה אחד בתוכנו, אליו משתייך העו
 תר, הדוחה מבחן זה בשתי ידיים. אולם — ובכך אני חוזר אל רעיון־היסוד של הניטרליות
 השיפוטית בשאלות של השקפת עולם השנויות במחלוקת — מי שם אותנו שנטיל על הצי
 בור את השקפתנו הפרטית בכגון אלה — או יותר נכון כל אחד מאתנו את השקפתו שלו —
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 השופט לנדוי

 ללא כל אחיזה משפטית לכך? הדי עצם נקודת המוצא של חברי שההשתייכות ללאום
petitio היהודי הוא ענין להגדרתו העצמית של אדם שנויה במחלוקת, ויש בה איפוא 
 principa מובהקת, כלומר יצירת מעגל שוטה על יסוד הנחה, שהיא עצמה רחוקה מלהיות
 מקובלת על הכל. שונים היו פני הדברים בפרשת רופאיזן, נח, כי שם היה הרוב יכול
 לשאוב את פסיקתו מהשקפות המקובלות על הציבור הנאור שבתוכו הוא יושב, כלומר על
 תחושתו של הרוב המכריע של היהודים בימינו, או — בלשונו של חברי הנכבד, השופט
 בתזון נשם, נ1), ב־ע׳ 2455) — מן ״השגור בימינו בפי העם״. בוודאי אין לומר כזאת על

 השקפותיו של העותר והחושבים כמוהו.

 עתה נחזור אל תפקידו של פקיד הרישום ואל הנחיות שר הפנים משנת 1960. בנדון
 זה אין אני רואה הבדל מהותי בין המצב לפי הפקודה ולפי החוק, ועל־כן אינני רואה צורך
 להכריע בשאלה — שלא נדונה לפנינו באופן יסודי — אם חלה על רישום הילדים של
 העותר הפקודה או שחל החוק. הילד נולד בעוד הפקודה בתוקף! בהיוולד הילדה כבר היה
 החוק בתקפו, אך היה זה לפני התיקון משנת תשכ״ז. עתירה זו הוגשה רק בשנת 1968,
 אחרי שגם התיקון של החוק משנת תשכ״ז כבר הוסף אליו. אומר על כך רק שכל מי שרואה
 בענין הרישום ענין חםר־ערך, ינקוט כנראה את הכלל הפרוצידורלי, שהדין על שינוייו
 חל למפרע! ואילו מי שרואה ברישום ענין יותר מטריאלי, יצטרך להסיק שכל אחד מן
 הילדים קנה לעצמו זכות לרישום לפי מצב החוק בעת היוולדו. אם כך ואם כך, הנחיותיו
 של שר הפנים היו קיימות מאז 1960, עוד מלפני הולדת הילד, ואם הן היו תקפות, הרי
 שחייבו את פקידי הרישום לפעול על־פיהן, בתוקף חובת הציות לממונה עליהם. עצם קיום
 ההנחיות די היה בו בשביל הפקיד כדי להגיע למסקנה שהפרט ״לאום״, כפי שנמסר לו
 על־ידי העותר אינו ״אמיתי״, במובן הסעיף 6 (ב) של הפקודה, ומשום כך היה על הפקיד
 להימנע מלרשום אותו כהודעת העותר. הוא הדין לפי סעיף 19 (2) של החוק, לפני תיקונו.
 ואם חל החוק שאחרי התיקון משנת תשכ״ז, יהיה עלינו להיזקק לסעיף 19ב, כי רישומו
 של ילוד הוא ״רישום ראשון״, במובן הסעיף הזה. כבר הבאתי לעיל את נוסח הסעיף

 19ב(ב). עתה יש להביא גם את חלקו הראשון של הסעיף (פיסקה (א)):

 ״פרט רישום של תושב הנרשם לראשונה יירשם על־פי תעודה צי
 בורית שהוצגה לפקיד הרישום, ובאין תעודה כזאת — על־פי הודעה שנמ

 סרה לפי הסעיפים 5 עד 14.״

 כזכור, נמסרת הודעת הלידה לפי הסעיף 6 של החוק. אך יושם לב שהרישום הוא על
 פי הודעה רק ״באין תעודה ציבורית״. רישום ההורים של הילוד הוא בבחינת ״תעודה
 ציבורית״, ומכאן — שוב בהנחה שהנחיות שר הפנים הן תקפות — שעל פקיד הרישום
 לשאוב את ידיעותיו על לאום הילוד בראש ובראשונה מרישום הלאום של ההורים, ואם
 קיים רישום כזה, עליו להתעלם מן האמור על כך בהיידעn ההורים. התוצאה היא שבהתאם
 להנחיות על פקיד הרישום להשאיר פרט זה פנוי (״לא רשום״), וכך הוא אמנם עשה לגבי
 הבן, ומוכן לעשות לגבי הבת, כמו שראינו. אך גם אם יעיין הפקיד בהודעת ההורים ותוך
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 השופט לנדוי

 מילוי חובתו המינהלית יציית להנחיות שקיבל משר הפנים, ימצא כי יש לו יסוד סביר
 להניח שההודעה אינה נכונה בפרט זה, במובן הסעיף 19ב(ב). אם כה ואם כה, התוצאה

 היא, שבהתאם להנחיות עליו לסרב לרשום את לאום הילוד על־פי ההודעה.

 בשביל פקיד הרישום ההנחיות עצמן הן ״יסוד סביר״, אם יש להן תוקף. על־כן חוזר
 א הדיון לשאלת תקפותן של ההנחיות, ובדיון זה יריבו של העותר איננו פקיד הרישום אלא
 שר הפנים שהוציא את ההנחיות. אשר לצד זה של הענין, כבר אמרתי לעיל את עיקר
 הדברים שיש לי לומר, על סמכותו של שר הפנים לתת הנחיות כאלה ועל הניטרליות
 השיפוטית בה אנו חייבים לנהוג לענין זה. השאלה המשפטית שלפנינו היא אם יש לנו,
 בתוקף סמכות הבקורת שלנו על פעולותיו של שר הפנים, יסוד חוקי מספיק להכריז על
 ב הנחיות אלה כחסרות תוקף. היות ויש לענין זה פנים לכאן ולכאן, הבל לפי השקפותיו
 האידיאולוגיות של המשקיף, ממילא אין לנו, במילוי תפקידנו השיפוטי, יסוד מספיק

 לפסילת ההנחיות שניתנו על־ידי השר.

 אוסיף ואזכיר שבך נוהג בית־משפט זה בעקביות בענינים שבמדיניות. זכורים לנו תק־
 ג דימים משטח המדיניות הכלכלית כמו, למשל, פרשת מרכז רהיטי ״לבל״, בג״צ 210/52, (&},

 ופרשת לחם חי, בג״צ 321/60, נ9). מה שנאמר שם על הנושא הפרוזאי של הכלכלה, על אי־
 התערבותו של בית־משפט זה בענינים של מדיניות (להבדיל מהפעלה לקויה של המדיניות
 שנקבעה), נכון לפחות באותה מידה לגבי מדיניות בענינים שבאידיאולוגיה חברתית. וכה

 אמר בית־משפט זה ב־בג״צ 186/65, נ10), ב־ע׳ 486, על שאלה המפלגת את הציבור:

 ״מן המפורסמות הוא שהדעות בציבור נחלקו בשאלה, אם מן הרצוי
 להיעתר לבקשת ממשלת גרמניה ולקיים עמה יחסים דיפלומטיים או לא.
 הממשלה החליטה מה שהחליטה ולא עוד אלא שהביאה את הענין בפני הבנ
 ק סת, והכנסת תמכה בהחלטת הממשלה. הענין לא היה משפטי אלא ענין פו

 ליטי מובהק ? אין הוא ניתן להיבדק על־פי קנה־מידה משפטי.״

 כפי שאמרתי, מוטב היה להימנע בכלל מהכרעות בבעיה המטרידה אותנו, אבל אם
 מישהו נדרש להכריע בה, חייבת ההכרעה ליפול בכנסת המייצגת את העם, וכל עוד לא
 ו קבעה הכנסת אחרת — בממשלה המופקדת על עניני מדיניות והיא תלויה באמונה של
 הכנסת. על מהות הפיקוח של בית־משפט זה אמרנו, בקשר לשימוש בשיקול־דעת מינהלי,

 כי —

 ״ בהעדר נקודת אחיזה בנוסח החוק שעל־פיה אפשר להגדיר
 ז את תחום השיקולים השייכים לענין, לא ימהר בית־המשפט לסתור את הח
 לטת הגוף הציבורי, מקום שיש לשאלה פנים לכאן ולכאן, והיא עשויה
 להיות שנויה במחלוקת כנה בין אנשים בעלי תבונה רגילה״ (בג״צ

 92/56, נ11), ב־ע׳ 1595).
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 השופט לנדר

 דברים אלה על מחלוקת כנה בין אנשים בעלי תבונה רגילה, כוחם יפה מקל וחומר לגבי
 מחלוקת כנה בין אנשים בעלי אמונות ודעות שונות.

 ברצוני להבהיר שלא העמדתי את דעתי על חוסר ״השפיטות״ של הבעיה שלפנינו.
 בעיני זהו במידה רבה ענין שבהגדרה סמנטית בלבד. אך למען הדיוק ייאמר שהנושא של

 מהות הלאום היהודי אינו בלתי־שפיט מטבעו, והחלטת בית־המשפט הזה בענין רופאיז!, נ1), ן
 תוכיח. ההימנעות מלפסוק, בה אנו מצווים לנהוג בעתירה זו, אינה נובעת מחוסר השפי
 טות של הנושא, אלא מחוסר יכלתנו לשאוב תשובה משפטית לבעיה מאחד ממקורות המש
 פט, שמהם אנו נוהגים לקבל את השראתנו. כפי שהסברתי, גם ההשקפות המקובלות על
 הציבור הנאור הן מקור כשר לפסיקתנו, כאשר אין לנו מקור אחר. לא פעם שאב בית־

 המשפט ממקור זה בהחלטות שנעשו ציוני דרך בהתפתחות פסיקתו, ובוודאי עוד יזדמן לו 1
 לעשות כן בעתיד. אך הפעם הכזיב גם מקור זה, בגלל חילוקי הדעות הכנים השוררים
 בציבור. עם זאת ייתכנו מקרים בהם יראה עצמו השופט כמי שכפו עליו הר כגיגית, להשיב
 את תשובתו האישית על שאלה שבהשקפת עולם, אף שהיא שנויה במחלוקת. אך לא כזה
 הוא המקרה שלפנינו, כי כאן אנו נדרשים לתת את דעתנו על הנחיות שר הפנים כעל

 מעשה מינהלי מוסמך, וכל המבקש לסתור הנחיות אלה, עליו החובה לשכנע את בית־ ג
 המשפט שיש בהן פסול. בחובה זו לא עמד העותר.

 ההנחיות קובעות שבמקרה כגון זה שלפנינו יכתוב פקיד הרישום בפרט לאום ״לא
 רשום״! ובלשון הסעיף 19ב(ב): הוא יסרב לרשום על־פי הודעת ההורים. ההנחיות אינן ן

 כופות על ההורים רישום שאין הם רוצים בו, אלא הן משאירות את ענין הלאום של הילדים
 ב״תיקו״. מבחינה פורמלית אינני רואה מניעה לחוסר רישום כזה, כשם שלגבי אדם חסר־
 אזרחות יישאר הפריט ״אזרחות״ בלתי־רשום! ומבחינה מהותית נראה לי שפתרון זה הולם
 לעת־עתה את רצון הרוב בכנסת. אכן, לפי סעיף 19ה(ב) יכול פקיד הרישום הראשי לבקש

 מאת בית־המשפט המחוזי פסק־דין הצהרתי על הפרט שלא נרשם. יכול, אך אינו חייב, ךן
 ואני מניח שהוא לא ירצה לעשות מעשה חסר טעם ולעורר מחדש את הוויכוח שכבר הת
 נהל במלואו בבית־משפט זה. גם בלאו הכי יש לבית־המשפט המחוזי שיקול־דעת שלא
 להושיט סעד הצהרתי, כשאין לעותר זכות סטטוטורית למילוי הפרט במרשם שנשאר ״לא

 רשום״.

 ו
 הצו־על־תנאי ניתן גם לרישום הילדים בפריט דת כ״חסרי־דת״, אולם בגוף העתירה
 וגם בתצהיר התשובה לא מצאתי טיעון לענין הדת, וגם ביום התשובה לא עמדו בעלי־
 הדין על צד זה של הענין. על־כן אעיר רק שבענין רופאיזן, נ1) (שם, ב־ע׳ 2447) הבעתי
 את דעתי כי ״יהודי הרואה עצמו כבלתי־דתי יוצא ידי חובת רישום הדת לפי פקודת מרשם

 התושבים, תש״ט־1949, בהודיעו על עובדה זו לפקיד הרושם״. עתה אוסיף שאינני רואה ז
 טעם מדוע אב לא יוכל להודיע כך גם על ילדיו. ואילו הרישום לפי ההנחיות ״אב יהודי,
 אם נכריה״ בא כפי הנראה כמעין אזהרה לכל מאן דבעי, אבל אין בו שום רישום על דתם

 (או חוסר דתם) של הילדים. אך לא על כך התנהל הדיון לפנינו.
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 השופט לנדוי

 במכתביו למשרד הפנים ביקש העותר לחלופין לרשום את ילדיו כבני הלאום העברי
 או הישראלי. בכתב־עתירתו לבית־משפט זה הוא לא חזר על חלופות אלה אלא עמד על
 רישום הלאום כיהודי דוקא, וכך גם הוצא הצו־על־תנאי. לא אכנס איפוא לבירור החלופות

 הללו.

 א ולסיום הערה ״אישית״ כלפי העותר ורעיתו: השקפתם האנטי־דתית הקיצונית מגעה
 את גיור הרעיה ומונעת את גיור הילדים, ומי יהין לומר להם מה יעשו בענינים המסורים
 למצפונם ולהשקפת עולמם. אבל לעתירה זו גם צד ציבורי חשוב — ואולי התכוון העותר
 עצמו לצד זה של העתירה לא פחות מאשר לצדה האישי. העותר חייב לזכור שישנם רבים —
 וטובים גם הם — במדינה זו המחזיקים בדעות המנוגדות לדעות שלו, ורגשותיהם לא
 ב פחות עזים מרגשותיו. במשטר דמוקרטי כשלנו חייבות בעיות ציבוריות חמורות כאלה
ד ההתפשרות או בדרך הכרעת רוב פרלמנטרית. ואשר לילדים,  לבוא על פתרונן בדי
 מוטב היה אילו נמנע העותר מלחרוש בפומבי את חריש דעותיו על גבם והיה משאיר להם
 את זכות ההגדרה העצמית שלהם, לכשיגדלו ויעמדו על דעתם, כי מי יודע אם ישמעו הם
 מוסר אביהם דוקא. בלאו הכי הם יצטרכו להחליט בעצמם בהגיעם לפרקם, אם ברצונם
 ג להתגייר אם לאו, אלא אם חוק המעמד האישי הנוהג במדינה ישתנה בינתיים. עד לאותו

 זמן לא יפריעו להם עניני המרשם במשהו בהשתלבותם המלאה בתוך סביבתם, כל עוד
 הנו קטינים.

 ך הייתי מבטל את הצו־על־תנאי.
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 השופט ויתקון

ן: בדרך שבה הלך חברי הנכבד, השופט זוסמן, אין השאלה, מי הוא  השופט ויתקו
 יהודי, דורשת הכרעה. מוכן גם אני ללכת בדרך זו, לא מכיון שחסר דעה אגי בוויכוח
 אידיאולוגי זה, ואין צריך לומר שגם לא הושפעתי על־ידי מאמציה הפסולים של הרבנות
 הראשית להתערב בהליכי השיפוט בישראל. ואף זאת מושכל ראשון אצלי: לפעמים חייב
 ביח־משפט לנקוט עמדה בשאלות אידיאולוגיות, ואל יחשוד שאינו מסוגל לכך או שהדבר
 יפגע ביוקרתו. הראתי במקום אחר (״פוליטיקה ומשפט״, הרצאה לזכר ד״ר משה זמורה
 ז״ל, 1965), שהן מבחינת המצוי והן מבחינת הרצוי כמעט שאין עוד ממש בטענה השגורה,
 כי שאלות אלו חורגות מן התחום השיפוטי. דעתם של חברי הנכבדים, הנשיא והשופט
 לנדוי, בנושא זה אינה איפוא אלא אחת הדעות הרווחות בעולם המשפטי שבימינו, ולא

 היחידה.

 אך מיד עלי להוסיף כאן סייג חשוב. בתתו תשובה על שאלות אידיאולוגיות אין
 השופט מתיימר שהכל חייבים לקבל את דעתו כנכונה. את פסיקתו חייבים לקבל. הנורמה
 המשפטית שהוא פוסק מחייבת, כי זאת, מטבע בריאתה, הפונקציה השיפוטית, שבלעדיה
 אין סוף להתדיינות. אך פרט במידה שיעלה בידי השופט לשכנע ולחנך — ואמנם סבור
 אני' שאף הוא בין הגורמים החברתיים המשפיעים על דעת הקהל ומעצבים את דמות
 החברה — אין דעתו, להבדיל מפםיקתו, סוף פסוק. אילו אמרנו, למשל, ברוב דעותינו וחכ
 מתנו כי בני העותר אינם יהודים, חוששני שמא היה אביהם יוצא מלפנינו כמו גלילאי
 וממלל בינו לבין עצמו שיהודים הם על־אף־הכל. מאידך, אף אם לא תתקבל דעתו של
 בית־המשפט בשאלה אידיאולוגית קונטרוברסלית על דעת הציבור כולו, אלא על דעת חלק
 ממנו בלבד, מי יפקפק שאף אז ממלא הוא פונקציה שיפוטית לגיטימית וחשובה ז דעתו
 של בית־המשפט העליון באדצות־הברית בענין הפרדת הגזעים ברשת החינוך
 Brown v. Board of Education : (1954), (201)) נתקלה בהתנגדות נמרצת מצד חלק
 גדול של הציבור, לפחות באותן מדינות הנוהגות הפרדה גזעית, ועדיין ׳נטושה המערכה

 על ביצוע ההחלטה. כלום נאמר שכאן נכנס בית־המשפט לתחום לא־לו ושמוטב היה אילו ן
 ״כבש את נבואתו״ והתחמק מההכרעה ?

 אלא מה י אף כי יש מקרים שבהם נאלץ בית־המשפט להביע דעה על שאלה אידיאו
 לוגית כבסיס לפסיקתו, ברור שמקרים אלה לא תמיד רצויים הם. כך גם במקרה שלפנינו,
 ומכאן פנייתנו, בתום ישיבתנו הראשונה, אל הממשלה ליזום חקיקה שתבטל את הצורך
 ברישום הפרט המיותר הזה, וחבל שהיא לא שעתה לקריאתנו. כי זאת לדעת. השאלה, מי
 הוא יהודי — נוח לה שלא רק בית־המשפט יניח אותה בשעה זו בתיקו, אלא גם כל פורום
 אחו׳, לרבות המחוקק. אף הוא אינו אלא קובע נורמות משפטיות ואין בכוחו להטיל מרות

 אידיאולוגית על מאן־דהוא. בכוחו לקבוע, מי יירשם כיהודי, אך לא, מי הוא יהודי. נכשל ן
 אפילו הנסיון האומלל שנעשה בשעתו למסור את הבעיה לידי חמישים ״חכמי ישראל״,
 שמכל מקום לא היו עשויים לשקף את דעת הציבור היהודי על כל זרמיו ושכבותיו. הדוג־

 ממיזם זר לרוח היהדות.
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 השופט רתקו!

 צדקו איפוא חברי הגכבדים, השופטים זוםמן וכהן, בדעתם שהשאלה הראשונה היא,
 אם אמגם יש הכרח לברר במשפט זה את הבעיה, מי הוא יהודי. כאמור, אילו היה הכרח,
 לא הייתי מהסס להביע את דעתי, אך משגמצא שהחוק איגו דורש תשובה על אותה שאלה,
 שמח אני שפטורים אנו מלהיכנס בעבי הקורה ולהעמיק את הקרע. והנה, בדיקת החוק
 ותולדותיו מראה בעליל שלא היתה למחוקק כל כוונה לעורר, אגב רישום התושבים, מאבק
 א אידיאולוגי בין האזרח והשלטון ולהפריד בהזדמנות זו בין יהודים שלימים ואמיתיים לבין

 אלה, שלדעת המשיבים אינם אלא מתיימרים להיות יהודים. אשרינו שנמצאנו למדים כי
 קנאות מעין זו היתד, רחוקה מלבם של מתכנני החוק והמחוקקים עצמם. הם דאו את החוק,
 פשוטו כשמו, כחוק שכל תכליתו מרשם וצרכי סטטיסטיקה. ומה ירשמו פקידי רישום אם
 לא את הפרטים המסורים להם מפי התושב המודיע ? בעיה אידיאולוגית, כגון מה מקומה
 ב של ההלכה הדתית בחיינו היום־יומיים, לא יכירנה מקומה בהקשר החוק הפשוט והטכני
 הזה. הבעיה כבדה מכדי להעמיסה על בסיס צנוע כל כך. נראה לי איפוא שמשהוציא שר
 הפנים את הוראותיו — דבר שכשלעצמו בגדר סמכותו — העניק לפקידי הרישום סמכות
 הנוגדת את כוונת המחוקק. השאלה, מה בדרך כלל המבחן הנכון לקביעת יהדותו של

 אדם, אינה מתעוררת כאן כלל ועיקר.
 ג

 האם יש דרך אחרת לפסוק בענין שלפנינו בלי להכריע בשאלה, מי הוא יהודי ? חברי
 הנכבד, השופט לנדוי, סבור שגם הוא הולך בדרך כזאת. לצערי, לא יכולתי להצטרף אליו.
 הוא מסתמך על שורה של תקדימים, שבהם סירב בית־משפט זה להתערב במעשים מינ־
 הליים, כשתרעומת האזרח מופנית ל״מדיניות״ המשמשת בסיס למעשים אלה, להבדיל
 מאופן ביצועה של מדיניות זו. אך אפילו בתחום הכלכלה, שבו התעוררה השאלה, אין
 חסרים תקדימים המורים כי ״ענין שבמדיניות״ אינו מלת־קסם הנועלת את שערי בית־
 המשפט בפני האזרח והפורשת חסינות על פעולה מינהלית בפני הבקורת השיפוטית. דוגמה
 אחת מני רבות ישמש לנו פסק שניתן בזמן האחרון: אלקטרה (ישראל) בע״מ נגד שר
 ק המסחר והתעשיה, בג״צ 121/68, נ12). כאן השתמש שד האוצר באמצעים פיסקאליים כדי
 להעדיף מספר מסרים של מפעלים על אחרים, והוא הגן על שימוש זה בטענה, שאם כי
 יש כאן הפליה, הרי הענין הוא ענין שבמדיניות. לא היססנו לדחות טענה זו, בהיותנו
 סבורים שאפילו היה בסיס כלכלי להעדפה האמורה, לא בדרך של הפליה בנטל המם ניתן

 היה להשיג מטרה זו. המטרה והאמצעי לא הלמו זה את זה.

 ו
 גדולה מזו, המשל אינו דומה לנמשל. לא הרי ענין של מדיניות כלכלית כהרי ענין
 של השתייכותו או אי־השתייכותו של אדם לעם היהודי. מדיניות כלכלית, מטבע בריאתה,
 נתונה לתמורות ולשינויים במרוצת הזמן, ועם כל חשיבותה לגבי הפרט, היא נשארת בתחום
 חייו החמריים. ואילו מדיניות השוללת מאדם את הזכות לראות את עצמו כבן האומה
 ז היהודית עלולה לפגוע בו ובבני־משפחתו מבחינה רוחנית, חוקתית וכלכלית ואף להרחיקם
 מהארץ. אי־מילוי הפריט ״לאום״ במקרה מיוחד זה, פירושו הפליה קשה. ולאיזה אבסורד
 נגיע אם בכל חילופי גברי במשרד הפנים ישתנו ההוראות רירשמו הילדים, שנולדו למש
 פחה אחת במרוצת הזמן, מקצתם כיהודים ומקצתם כנכרים. וודאי אין גם לומר שאם ענין
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 הרישום הוא ענין של מה־בכך, מה הרוגז על הסירוב לרשום אדם כרצונו. חוק מרשם
 תושבים, שעיקרו רישום וסטטיסטיקה, אפשר לראות בו חוק טכני ומינהלי גרידא! הפי
 כתו לאבן בוחן לקביעה, מי שייך לעם ומי בו נטע זד, אינה ענין של מה־ בכך אלא דבר
 חמור ומסוכן. נראה לי איפוא שמדיניות שפירושה הכרעה לטובת אחת הגישות הקיימות
 בענין זה, הדתית או החילונית, אין להחיל עליה את הכלל שבענין של מדיניות, כמו בענין
 המסור לשיקול־דעתו של השלטון, לא ימהר בית־המשפט להתערב במעשה המינהל. אם
 צדקנו בדעתנו שהחוק לא התכוון לכל הבעייתיות שבמושג ״יהודי״ שבימינו, ברור שהו

 ראות שר הפנים חורגות מסמכותו.

 הסתייגותי השניה! מדברי חברי הנכבד, השופט לנדוי, היא שלעניות דעתי יש ויש בהם
 משום נקיטת עמדה באותה שאלה אידיאולוגית, שממנה דרש להתרחק. חברי מחלק את
 עם ישראל לשלוש קבוצות, הדתיים מזה, החפשיים מזה, ובין שני אלה ״המחנה הגדול של
 הבלתי־דתיים, שאינם שומרים את מצוות הדת, אך הם מכירים בייחודו של עם ישראל,
 בקשר המסורתי ההדוק בין עם ישראל ודתו ובהלכה כקנין לאומי, ומתוך חרדה לאחדות
 העם במדינה ובתפוצות אין הם רואים את דורנו כרשאי ומסוגל לנתק עצמו מכל אלה
 ולהתפרק כליל מן המטען הרוחני העשיר בו דבק עמנו במשך אלפי שנות קיומו״. כאן
 הייתי מעיר, קודם כל, שאם הכוונה היא ליהודים המובנים לקבל כל הלכה דתית כמות
 שהיא, מדוע אינם נוהגים הללו לפי השקפתם המוצהרת ויהיו חלק ממחנה הדתיים! אך אם
 הכוונה היא ליהודים הרואים אמנם במסורת היהודית נכס לאומי חשוב, ודוקא משום כך
 סבורים הם שיש צורך ומקום להתאים את המסורת לרוח חיינו בתקופת תחייתנו הלאומית,
 כי אז קשה לי להסכים עם חברי, השופט לנדוי, שיהודים אלה (שחשיבתם נהירה לי די
 צרכה) היו רואים במ״מ הנשיא, השופט זילברג׳ את דוברם. אפילו לפי תכנם הרעיוני
 הכללי אין דברי חברי הנכבד, השופט זילברג, עשויים לשקף את רגשות היהודים הללו,

 הגם שאף הם מעמידים את אחדות העם בראש דאגתם.

 הנה־כי־כן, אליבא דחברי השופט זוםמן חייב פקיד הרישום לרשום פרט שעליו מודיע
 לו התושב בתום־לב, אלא אם כן גלוי לעין־כל שההודעה בשקר יסודה. יש איפוא לכבד,
 בראש ובראשונה, את רצונו הסובייקטיבי של המודיע, וזאת במשנה תוקף, כשמדובר בפרט
 כגון ״לאום״, שלפי ההשקפה החילונית הוא, במידה רבה, פרי רצונו הסובייקטיבי של
 האדם. על כך חולק חברי הנכבד, השופט לנדוי, באמרו שכאן מצוי ״גרעין הבעיה ־. עלינו
 להכיר בעובדה שבשביל אותו חלק של הציבור במדינה זו, המקבל את מבחני ההלכה
 במדינה, היות אדם יהודי תלוי אך ורק בסימני היכר אובייקטיביים, דהיינו היותו בן לאם
 יהודיה. בשביל אותו ציבור הודעה על ילד של אם נכריה כעל ילד יהודי היא כוזבת
 מבחינה עובדתית ממש כמו הודעתו של אותו בגיר (הדורש להירשם כילד בן 5) בדוגמה
 של חברי״ (השופט זוסמן). ״ולא רק הציבור הדתי מחזיק בהשקפה זו ללא פשרות״ — כך
 ממשיך חברי, השופט לנדוי, ואומר— ״אלא גם ציבור נוסף של יהודים שאינם שומרי־
 דת, אף הם מקבלים מבחן אובייקטיבי זה בתור מבחן היסטורי־מםורתי, מטעמים משלהם,
 אליהם רמזתי בתחילת דברי״. וחברי מסיים בדברים כדרבנות: ״ישנו מחנה אחד בתוכנו,
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 אליו משתייך העותר, הדוחה מבחן זה בשתי ידיים. אולם — ובכך אני חוזר אל רעיון־
 היסוד של הניטרליות השיפוטית בשאלות של השקפת עולם השנויות במחלוקת—מי שם
 אותנו שנטיל על הציבור את השקפתנו הפרטית בכגון אלה — או יותר נכון כל אחד

 מאתנו את השקפתו שלו — ללא כל אחיזה משפטית לכך ?״

 א עד כאן דברי חברי, ואילו אני, סבור אני שאם נרצה לנהוג ניטרליות בין הגישה
 הדתית והגישה החפשית, אסור לנו להעמיד את הראשונה בחזקת מוחזק ומקובל ואת
 האחרונה בחזקת ״המוציא מחברו׳׳. ניטרליות מחייבת מתן מעמד שווה לשתי הגישות
 המתחרות. הדבר מזכיר לי פרשה ידועה בתולדות המשפט. היו שופטים באנגליה שהצהירו
crown Muling כי ״אין בית־המשפט פוסק בין גישות כלכליות מתנגשות״ (ראה למשל 
 ב (Co. v. The King; (1927), (18)), אך לאמיתו של דבר היה בהימנעותם מלפסוק משום
 נקיטת עמדה כלכלית מובהקת, שלעתים גרמה לסיכול חקיקה סוציאלית חדישה. על כך
 התריע המלומד פרופסור פרידמן וקרא לתופעה זו ״אשליה שיפוטית נפוצה״ (ראה

 Legal Theory - ע׳ 366, וכן דבריו בהוצאה הרביעית מ־1966, ב־ע׳ 402).

 ג אכן, הימנעות מלהכריע בין שתי הגישות, הדתית והחילונית, תוך שמירה על מעמדן

 השווה — לכך נגיע אם — ורק אם — נראה את השאלה האידיאולוגית כחורגת מתחום
 חוק מרשם התושבים. כי זאת יש להדגיש: חברי השופט זוםמן לא הכריע בפסק־דינו בין
 שתי הגישות, זו, החילונית, הדוגלת במבחן הסובייקטיבי כאחד המבחנים להגדרת לאומיותו
 ך של אדם, וזו, הדתית, הדוגלת במבחן האובייקטיבי. הוא רק קבע שהמבחן הסובייקטיבי

Hans Cohn, The idea הוא, מבחן לגיטימי ורציני. לזה יש סמוכין רבים: ראה, למשל 
of Nationalism, 1944, p. 10 : "Nationalism is first and foremost a state of mind, 
Adolf Boehm, Die Zionistische :ומן הספרות הציונית an act of consciousness " 
. לכן, אדם הנוהג 1 7 9 ל צ ר  jwegungß, 1920, ע׳ 77, על אחד־העם ו־ע׳ 107, 134 ו־ על ה
 ה לפי מבחן זה אינו מבקש רישום מופרך מעיקרו, כגון רישום בגיר כילד בן 5. אם השתמש

 המחוקק במונח כה אמורפי וכה בלתי־מוגדר כגון ״לאום״, השאלה הראשונה היא, מי שם
 את פקיד הרישום (או את השר) להטיל על הציבור את השקפתו הפרטית, שהיא במקרה
 הדתית ? הרי בקבלו את הודעת התושב, אין הפקיד מקבל את הבסיס הרעיוני שלה, ומשום
 כך, אין הרישום משמש אפילו ראיה לכאורה. אין זה מתפקידו של פקיד הרישום איפוא

 ן להרהר אחרי הודעה הנמסרת לו בתום־לב.

 אך מעל לכל, סבור אני שלמעשה אין כאן מקום לדבר על התנגשות בין דתיים וחפ־
 שיים ומעין־דתיים ומעין־חפשיים למיניהם. לכל אלד, מקום ורווחה בארץ ולא ההבדל
 שביניהם יפלג את העם. ההתנגשות האמיתית, העלולה להביא לידי פילוג, היא בין אלה
 ז המבקשים להטיל את השקפתם על אחרים לבין אלה (דתיים כחפשיים) הדוגלים בחופש

 הפרט והמתקוממים נגד כל מגמה לקונפורמיזם. חלקי עם אלה האחרונים. בשאלה זו אין
 בית־המשפט ״ניטרלי״. מאז קום המדינה נהגנו ברוח הסובלנות כלפי דעת הזולת, ולא
 פעם ביטלנו מעשים ומחדלים מינהליים, שכוונתם להציק לפורשים ולכפות עליהם חזרה
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט גשמו וגשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט ויתקון

 אל השורה: פרץ נגד המועצה המקומית כפר שמריהו, בג״צ 262/62, נ13), בענין ״הרפור
 מה״. נהגנו בדוח מגילת העצמאות, מגילת זכויות האדם (שרוממותה בגרוננו בכל כנס
 בין־לאומי), והמסורת הליברלית, שהיא עיקר חוקתנו הבלתי־כתובה. אם נלך בדרך זו,
 כיצד נוכל לבוא בתוכחה או אפילו בעצה טובה אל העותר, שלא יעשה ״עניך מכל הפרשה
 (אם מותר לדבר בשפת העם), ולהעמידו לפני הברירה: או לוותר על השתייכות ילדיו

 לעם, שבתוכו וברוחו הם גדלים, או לקבל על עצמו טכס דתי הנוגד את מצפונו ?

 מכל אלה עולה, לדעתי, רק דבר אחד. אם לא יתוקן החוק ויימחק הפריט ״לאום״
 (כפי שעודני מקווה), אין לנו אלא דרך אחת להשאיר את השאלה, מי הוא יהודי, ללא הכ
 רעה. הדרך היא לפרש את החוק לפי כוונתו המקורית, ולצוות על פקיד הרישום, בצו
 מוחלט, לעשות את הרישום בהתאם להודעה שנמסרה לו בתום־לב. היא אף הדרך היחידה

 לחסוך מכולנו שנאת חינם.

 536 ״פסקי־דיך, כרך כג, חלק שני, תשכ״ט/תש׳יל־1969



 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם י ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופיט קיםטר

םטר : העותר, אשר נולד בארץ בשנת 1935, הודיע בגליון הרישום  השופט קי
 שנערך בתאריד 8.11.48, כי הוא בלתי־דתי, ובטור המיועד לרישום הלאום סומן קו,
 שמשמעותו היא שהעותר אינו מזדהה או אינו משתייך לשום לאום. גליון זה נערך לפי
 פקודת מרשם התושבים, תש״ט־1949, ונחתם על־ידי העותר עצמו שהיה אז למעלה

 מגיל 13.

 בשנת 1951 הוצאה לעותר תעודת זהות ושם נכתב בטור הלאום ״יהודי׳׳! העותר
 כנראה לא מחה על כך, ובמשך שנים לא התעוררה כל בעיה בקשר לפרט זה.

 בשנת 1958, בזמן שהותו של העותר באנגליה, נשא לאשה את אן מגאלי גדם׳ והיא
 ך הגיעה ארצה בפברואר 1960 לפי אשרת כניסה לישיבת קבע. בגליון הרישום שלה שמולא

 בזמן כניסתה לישראל נרשם בטור הדת ״לא דתית״, ובטור הלאום לא נרשם מאומה.

 באוקטובר 1960 הגישה אשת העותר בקשה לתקן שני פריטים בספרי הרישום והם:
 א. לתקן את הפריט לאום מ״לא רשום״ ל״בריטי״ ו־ב. לתקן את השם הפרטי מ״אנה״

 ג ל״אן״.

 2. העותר טען אחר־כך, כי למעשה ביקשה אשתו לתקן רק את השם הפרטי מ״אנה״
 ל״אך, כי את שמה מבטאים באנגלית ״אן״! אשר לתיקון הפריט לאום, אציין כי אשת
 העותר הגיעה ארצה כאזרח בריטי ובישיבה מיום 14.7.68 נאמד כי אשת העותר לא הת
 ך אזרחה. מאז עד היום לא הודיעו לא העותר ולא אשתו כי הוגשה בקשה להתאזרחות כך

 שהיא עד היום איננה אזרח ישראלי.

 בקשר לבקשה הנ״ל לתיקון הפריט ״לאום״ כנ״ל, אומד העותר בתצהיר נוסף,
 שכאשר אשתו ביקשה תיקון שמה הפרטי, אמר לה הפקיד, בראותו את דרכונה האנגלי,
 ה כי היא חייבת לרשום עצמה כמשתייכת ללאום הבריטי. אין צורך לברד כאן אם היה הדבר
 כפי שמתאר העותר בתצהירו, כי אין חשיבות לדבר! די שאזכיר כי העותר ואשתו הם
 בעלי השכלה כפי שנובע מן המסמכים שהוגשו: העותר פסיכולוג לפי מקצועו ואילו אשתו
 ביולוגית ומרצד״ והמ בוודאי מבינים מה רושמים ומה יש לרשום. עוד יש להוסיף, כי
 בשנת 1962 ביקשה אשת העותר תעודת זהות ובבקשה ציינה ״בריטי״ בפריט לאום ותעודה

 ו כזאת אמנם ניתנה לה.

 אכן בבריטניה משמש המונח לאום להגדרת המדינה והשתייכות ללאום משמעותו
 אזרחות. British National משמעותו אזרח בריטי.

 ז אשר להשתייכותה האתנית של אשת העותר מצינו מכתב מתאריך 4.3.67, שנכתב

 על־ידי העותר והמופנה אל שר הפנים, ובו כותב העותר ביחס לאשתו:

 ״אשתי (אן ת.ז. 6/589816) ילידת בריטניה בת לאב סקוטי, ממשפחה

ר כג, חלק שני, תשכ״ס/תש״ל־1969 537 ר  ״פםקי־דיך, כ



 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו וגשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיסטר

 ציונית ותיקה (סר פטדיק גדם), ולאם צרפתיה ממשפחה ידועה באי־הזדהות
 דתית כל שהיא.״

 ובכל מגדיר העותר את השתייכותה הלאומית של אשתו, אם משתמשים במונח ״לאום״ רק
 במובן אתני, כבת לאב סקוטי ולאס צרפתית.

 מה פירוש המלים ״משפחה ציונית ותיקה״ ז מסתבר כי העותר התכוון לומר שהם היו
 ידידים של עם ישראל, באשר סבה, מר פטדיק גדס, אותו הוא מזכיר במכתבו, היה ידוע
 כמלומד אנגלי אשר הוזמן על־ידי ממשלת המנדט לבוא לאו־ץ־ישראל כיועץ לעניני תכנון
 והוא עזר לפרופ׳ חיים וייצמן בתכנון האוניברסיטה העברית, ובכלל היה ידידו של עם

 ישראל. י

 נחזור להשתלשלות העובדות. בשנת 1965 ביקש העותר שתוחלף לו תעודת זהות
 וציין בפריט לאום כי הוא ״עברי״. בכל זאת הוציא לו פקיד הממונה על כך תעודת זהות
 ובה נרשם העותר כיהודי בפריט לאום כפי שהיה רשום בתעודתו הקודמת (או בתעודותיו

 הקודמות). גם על זה לא מחה. הוויכוחים התחילו רק בקשר לרישום ילדיו.

 ביום 14.3.64 נולד הבן אורן וביום 11.2.67 נולדה הבת גליה. כשנולד הבן מולא
 טופס מתאים (הודעת לידה) והעותר חתם עליו; בפריט הדת נרשם קו ובפריט הלאום
 נרשם ״יהודי״. אבל כאשר הועברה הודעת הלידה ללשכת מרשם התושבים, נרשם הילד
 בפריט הדת ״אב יהודי, אם נכריה״ ובפריט הלאום ״לא רשום״, ולפי התצהיר מטעם
 המשיב נעשה הדבר בנוכחותו של העותר. על־כל־פנים, העותר לא הגיב על כך עד לשנת
 1967. גיום 11.2.67 נולדה הגת גליה ובתודעת לידה נרשם בפריט לאום לגבי העותר —
 ״ישראלי״ ולגבי אשתו׳ ״ישראלי״, ובפריט דת סומן קו לגבי שניהם. העותר חתם על ההו
 דעה• כנראה שלא מילא פרטים דת ולאום באותה הודעה לגבי הבת שנולדה. התאריך המו
 פיע על ההודעה הוא 15.2.67 וביום 1.3.67 נשלח מכתב החתום על־ידי העותר ואשתו וזהו

 הנוסח המלא של המכתב:

 ״אנו החתומים מטה, מבקשים בזאת לרשום את בתנו גליה כבלי דת.
 כמו־כן נבקש לרשמה כשייכת ללאום העברי או היהודי ואנו מודיעים
 בזאת כי כל רישום אחר נוגד את רצוננו ומהווה פגיעה בחופש מצפוננו.״

 3. כאן אעיר כי הודעתם של העותר ואשתו כי כל רישום אחר נוגד את רצונם מובנת
 והגיונית. אבל נבצר ממני להבין כיצד הרישום פוגע בחופש מצפונם•, יכול להיות רק
 שהרישום האחר יהא נכון או כוזב. היו יהודים בתפוצות אשר ״בתום־לב״ או לא ״בתום־
 לב״, היו מודיעים במשרדי מרשם התושבים או במפקדים שונים כי הם בעלי לאום גרמני
 פולני או אחר, באשר המתבוללים היהודים בעיקר בגרמניה המציאו שיטה שיהודים אינם
 עם אלא עדה דתית. האם היה עולה על דעתו של מאן דהו לומר כי זה פוגע בחופש מצפונו
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיםטר

 של יהודי, אילו הפקיד הרושם לא היה מקבל את שיטת המתבוללים בהאמינו שעם ישראל
 חי וקיים, והיה רושם בניגוד להודעה שניתנה לו, כי אותו יהודי הוא גם בן ללאום יהודי ?
 לכל היותר היה יהודי כזה יכול להתלונן כי הפקיד שאינו יהודי טועה ביחס לקיומו של עם

 ישראל.

 א 4. מתוך השתלשלות הענינים ניתן לראות מד, היתד. ההתפתחות בגישתו של העותר

 לגבי רישום הלאום. בצעירותו לא רצה להכיר בכך שהוא יהודי לפי הלאום, אחר־כך
 הגדיר עצמו כעברי ושוב בישראלי ואחרי שנולדה הילדה, ביקש לרשום אותה בפריט

 לאום ״עברי״ או ״יהודי״.

 ב תשובתו של פקיד הרישום על פנייתו מיום 13.67 נמצאת בגוף הבקשה בצורה של
 תרשומת שזו לשונה:

 ״מר הלוי, בהתאם להוראות יש במקרה כזה לרשום בסעיף דת לא רשום
 ובסעיף לאום — ,אב יהודי — אם נכריה׳.״

 ג
 תרשומת זו נושאת תאריך 2.3.67.

 המסמך הבא בפרשה זו הוא המכתב, שהעתקו צירף העותר לעתירה כנספח גי, אשר
 קטע ממנו הבאתי לעיל בדבר השתייכותה הלאומית של אשתו. באותו מכתב טוען העותר
 ד כי הוא בעצמו יליד הארץ, קצין צה״ל׳ ויהודי מחינוכו וזיקתו הלאומית. בסוף המכתב

 כותב הוא:

 ״כוונתי לחנך ילדי כישראלים ויהודים בתרבותם וברוחם. הרישום הנ״ל
 עלול לפגוע בהשתלבותם במולדתי והוא כוזב ברוחו, אבקש הוראותיד לדי־

 ה שום מתאים, ולא — אנא נמק מדוע לא תוכל לעשות כן.״

 אחר־כך באה חליפת מכתבים. במכתב אחר של העותר מתאריך 23.5.67 נאמד לגבי רישום
 הילדים:

 ו ״הרישום השרירותי (והשונה לגבי כל אחד מילדי) של לאום ילדי
 מהווה זיוף וסילוף מודע של הצהרתי בפני פקיד הרישום.״

 בתשובתה של הגב׳ היבנר, סמנכ״ל עליה ומרשם במשרד הפנים, נאמר כי הודעת לידה
 נחתמה כחוק! ומכאן שכל תיקון או שינוי חייב להיות על־פי תעודה ציבורית, כפי שהודיעה

 ז לו לפני כן.

 5. על כך באה העתירה לבית־המשפט הגבוה לצדק, והדיון בה גולש מעבר לענינו של
 העותר, ובדיון מתעוררות השאלות של רישום דת ולאום, ובמיוחד כאשר מדובר על לאום
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ויפקיד הרישום׳ חיפה

 השופט קיםטר

 יהודי, ועל ילדים מנישואי תערובת כאשר האב יהודי והאם נכריה. ובכלל, השאלה, מיהו
 יהודי י

 אשר לרישום ברצוני להעיר, כי לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה־1965 (להלן —
 החוק) ופקודת מרשם התושבים שקדמה לחוק, יש לרשום פרטים רבים המפורטים באותם

I חיקוקים. ההוראות המחייבות היום כלולות בסעיף 2 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה־ 
 1965 ! ברם לא כל הפרטים חייבים להיות כלולים בתעודת הזהות, או בתעודות אחרות
 היוצאות על־ידי הרשות. יצויין כי פריט ״דת״ לא נכלל בתעודות זהות, הן כאשר הוצאו
 בזמן שהפקודה היתד. בתוקף, והן בתעודות זהות המוצאות לפי החוק משנת תשכ״ה, ואילו
 הפריט לאום מופיע בתעודות זהות משנת 1948 עד היום, ולא ידוע לי מהו הטעם לכך.

 יצויין, כי לפי סעיף 25 לחוק יכללו בתעודת זהות רק אותם פרטים שייקבעו על־ידי שר ב
 הפנים באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. לנושא תעודת זהות עלול להפריע
 פרט מםויים הרשום בתעודה, כי יש ואינו מעוניין, שכל אדם, שבפניו מציג תעודת הזהות,
 יידע כל פרטיו האישיים! ואשר ללאום, או לדת, ידוע כי במקרים רבים, אנשים השייכים
 למיעוטים הם בעלי נטיה טבעית ל• mimicry (חיקוי או הסוואה) ואינם רוצים שאחרים

 ירגישו שהם מן המיעוט, אפילו כשהמיעוט אינו נרדף וזכויותיו אינן נפגעות; ולכן, יש ג
 ואדם כזה משתדל להירשם כשייך לרוב, במידה והדבר נרשם בתעודה. אין איפוא להת
 פלא כי במדינות מודרניות אין רושמים בתעודות זהות אלא את הפרטים החשובים לזיהוי

 האזרח.

 לגבי הרישום, הכלל הוא שמדינה הרוצה כי תעודותיה תהיינה תעודות אמת, והרי־ ד
 שומים בפנקסים תואמים את האמת, תעשה כל הצעדים למניעת רישומים בלתי־נכונים
 בפנקסיה. אמנם מבחינת האזרח, יכול הוא לעמוד על כך, שלא יעשו חיפושים בביתו ולא
 יבלשו אחרי ניירותיו כי זה נחשב בגדר חרויותיו! אבל אין זכות האזרח נפגעת אם

 הרשות לא תרשום לפי הודעתו, כאשר לפי הפרטים אשר בידי הרשות, פרט פלוני שנמסר ך
 על־ידי האזרח אינו נכון, או אפילו אינו מדדיק או שהנתונים הנמסרים על־ידו אינם
 תואמים את אמות המידה, ההגדרות, או המבחנים שנתקבלו על־ידי הרשות, שלפיהן יוכל

 אדם מן החוץ או רשות המדינה להבין משמעות הרישום בפנקס, או בתעודה.

 בשנת 1958 הוצאו הנחיות, אשר דיברו על הצהרות בתום־לב. אכן, אם אדם מוסר 1
 הודעות שקר, צפוי הוא לעונש בשל הטעיה, ואם מוסר בתום־לב, פטור הוא מעונש; אבל
 אינני רואה כל בסיס הגיוני או משפטי לפרופוזיציד״ שאם אדם כותב הודעה ״בתום־לב״,
 יהיו חייבים לפעול על־פי הודעה זו, ולרשום כל דבר אשר בהצהרה, אף־על־פי שמסמכים
 אחרים סותרים את הדבר. הייתי מסכים שייתכנו גם מקרים אחדים, שהפקיד ירשום אחרת

 מאשר אומר האזרח, ובמיוחד אם ההודעה מטעה מבחינת המבחנים או ההגדרות המקובלים ז
 אצל הרשות. לאזרח יכולה להיות טרוניה רק אם הרישום אינו נכון ומטעה את הבריות.
 אמנם לגבי לאום, יש לזכור, כי לפי סעיף 3 לחוק אין הרישום מהווה ראיה לכאורה על
 נכונותו, אבל אין הוראה זו מצדיקה רישום בלתי־מדוייק ובוודאי שאינה מצדיקה הוצאת
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צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפגים ו־פקיד הרישום׳ חיפה ״  מ

 השופט קיסטר

 תעודות, שלפי ידיעת הרשות אינן נכונות. משמעות הסעיף היא, שבבית־המשפט אין זאת
 ראיה אף לכאורה, אבל חזקה על מרשם, שמה שכתוב בתעודה ציבורית נבדק והוא נכון!

 ויש׳ ואנשים ובמיוחד בחוץ־לארץ, אינם יודעים, כי אין זאת ראיה אף לכאורה.

 לגבי הרישום של לאום, יש להוסיף כי מתעוררים קשיים שונים:

 א
 א. המונח לאום איננו חד־משמעי! ישנן מדינות או ארצות שם משמעותו אזרחות,
 כלומר השתייכות למדינה, ובארצות אחדות משמעותו קבוצה אתנית, עם. כאן אין מחלוקת

 שהמחוקק התכוון ללאום כקבוצה אתנית;
 ב. בארץ נמצאים אנשים בני עמים שונים ואם השאלה מיהו יהודי יכולה לעורר

 ב מחלוקת, אזי גם השתייכות ללאום אחר יכולה לעורר בעיות!
 ג. לפי סעיף 1 לחוק חלה חובת מתן הודעה למרשם לא רק על אזרחים, אלא גם
 על כל אדם הנמצא בישראל, זולת מי שנמצא על־פי רשיון לישיבת מעבר או לישיבת

 ביקור !
 ד. בתעודת זהות מפרטים השתייכות ללאום. אמנם בדרך כלל אדם מוסר את לאו־
 ג מיותו האמיתית, אבל יש, ואדם מעוניין לקבל תעודה, כי הוא משתייך ללאום אחר, כאשר

 הדבר דרוש לו, ולאו דוקא למטרות כשרות •,
 ה. אין לשכוח, כי רישום הלאום שונה מכל רישומים אחרים בכך, שקשה לבררו
 על־פי תעודות ציבוריות! שהרי בדרך כלל במדינות העולם אין נוהגים להוציא תעודות

 על השתייכות ללאום במובן קבוצה אתנית.
 ד

 לכן יש מקום לקוות ששר הפנים ישקול מחדש אם רצוי להשאיר פרט זה בתעודות
 זהות ואולי עדיף מזה רישום הדת שהרי לגבי הדת המבחנים יותר מדוייקים.

 ך, 6. מכאן אעבור לשאלה הבאה והיא מהו לאום! ספרים רבים נכתבו על נושא זה, וקיי
 מות שיטות משיטות שונות בנדון. בראש ובראשונה אחזור על מה שנאמד לעיל בי בכמה
 מדינות זהה משמעות המונח לאום למשמעות מדינה, והשתייכות ללאום — לאזרחות
 במדינה! כך מקובל בין השאר בצרפת, אנגליה וארצות־הברית. אמנם בארצות האלו
 קיימות גם קבוצות אתניות שונות ואנשים מגזעים שונים אבל כאשר בתעודה ציבורית שם

 ו משתמשים במונח "nation" הכוונה היא למדינה, ן- "nationality" הכוונה לאזרחות.

 7. בכתבי־הטענות של הצדדים, ובמיוחד מצד העותר, מדובר על הגישה הסובייקטיבית.
 אכן במדינות שבהן פירוש השתייכות ללאום משמעותו אזרחות״ הביסוס הרעיוני הוא
 תמיד, או בדרך כלל, בגישה סובייקטיבית, שמקורה בתיאוריה "contrat social" של רוסו.
 ז לפי גישה זו, המדינה קמה כתוצאה של הסכם התושבים להקמתה, ואזרחיה רשאים לנתק

 את הקשר החוזי היוצר אותה, ולהתקשר יחד להקמת מדינה אחרת. אותה תיאוריה גורמת
 לקשיים בהסברת תופעות שונות של כפיית הוראות חוק על אזרחים שאינם רוצים בחוק
 פלוני, וכר. לשם כך נוצרו קונצפציות ומושגים שונים כגון ״רצון כללי״, ״רצון הציבור״,
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום׳ חיפה

 השופט קיסטר

 ״רצון לחיות ביחד״, או ״רצון לחיות באופן קולקטיבי״! בעזרת מושגים אלה מסבירים כי
 אזרחות, היינו השתייכות אדם למדינה פלונית, באה מתיר בחירה, ויכול אדם לפי בחירה
 לנתק את הקשר, אבל בהיותו אזרח חייב הוא לציית לחוקיה. אין צורך לעמוד כאן על
 פרטי השיטה, ועל בקורת שנמתחה על גישה זו, וכן על סטיות רעיוניות באותה גישה!

 די לומר שאין לדבר על שיטה סובייקטיבית אחת, אלא על שיטות סובייקטיביות.

 אילו היתד, מדינת ישראל מקבלת את המושג לאום כמלה נרדפת למדינה והשתייכות
 לאומית כזהה עם מונח אזרחות, לא היתד, מתעוררת כל בעיה ברישום לאום, כי כל היהו
 דים, הערבים ובני עמים אחרים שהם אזרחי המדינה היו מוגדרים מבחינה לאומית כיש
 ראלים, כך שהעותר וילדיו היו ישראלים ואילו אשתו בריטית, מאחר שלא התאזרחה.
 אבל, במדינתנו משמש המונח לאום לתיאור השתייכות לקבוצה אתנית, ולא למדינה, ועל־

 כן אין להשתמש בשיטתו של רוסו ואחדים.

 8. ברם, כאן יש לציין שישנן שיטות הנמנות אף הן על שיטות סובייקטיביות, באשר
 טומנות בחובן גם מושג של הסכמה, רצון אז־׳ הרגשה. בתיאוריות האלו, המבוססות בעיקר
 על התפתחות היסטורית ומצב סוציולוגי, ניתן להשתמש במידה מסויימת גם לגבי קבוצות
 אתניות שאינן זהות עם מדינה. אחת מהן היא הגישה של דנן שחי ופעל בצרפת בסוף
 המאה ד,־19, שנתקבלה במידה מסויימת גם על־ידי ג׳ ילינק, מלומד שחי באוסטריה
 ואחר־כך בגרמניה. לפי רנן, נוצרו עמים על־ידי ערבוביה של שפה, דת, טריטוריה, גזע
 ושושלת מלכות! וכפי שצוטט בספרו של ילינק Allgemeine Staatslehre . הוצאה 3,

 שהודפסה מחדש בשנת 1921 (אחרי מותו), הגדרתו של רנן היא:

"Une grande aggregation d'hommes, saine d'esprit et chaude 
de coeur crée une conscience morale qui s'appelle une nation." 

 ייתכן שהגדרה זאת יבולה להיות מתאימה לעם יהודי, אבל הדבר יכול להתברר אחרי
 שאדון על מהותו של עם ישראל.

 אשר לילינק: אחרי שהמחבר מראה בספרו הנ״ל מה מאחד עמים שונים (יש לזכור
 כי במאה ה־19 התעורר רגש לאומי או הכרה לאומית אצל עמים רבים), מגיע הוא למס
 קנה שישנו הבדל בין מושג Volk (שהייתי מתרגם כעם) ומושג Nation (שהייתי מתרגם
 כלאום) והוא מגסה להגדיר את המושג "Nation" • חברי, השופט זוסמן, מביא בפסק־

 דינו משפט אחד מהגדרתו, והוא:

 ״לאום (Nation) הוא בעיקר ענין סובייקטיבי, היינו סימן המעיד על
 תוכן הכרה מסויים.״

 אך כדי להבין את דבריו, מן הראוי לראות איך המחבר עצמו מסבירם בהמשך למשפט
 הנ״ל (באותו ע׳ 119), ואלה דבריו:
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיםטר

 ״ציבור גדול של אנשים — היודע שהוא מאוחד על־ידי ריבוי יסודות
 תרבותיים מיוחדים המשותפים ביניהם׳ ועל־ידי עבר היסטורי משותף ושעל־

"(Nation) ידי כך שונה הוא מאחרים — מהווה לאום 

 ובכן, מדובר כאן לא על הרגשה סובייקטיבית של היחיד אלא על הרגשה משותפת או
 א כללית של ציבור אנשים! הדבר דומה לרצון משותף בשיטות סובייקטיביות כגון זו של
 רוסו. לפי ילינק, ההרגשה מבוססת על יסודות כנ״ל, המורים כי היחידים מהווים ביחד
 לאום. מכאן אפשר לשאול שאלות שונות — איך נפגשים אותם היחידים המהווים את
 הלאום, איך מחליפים את דעותיהם ורגשותיהם 1 על כך אין תשובה בספר. אוסיף כאן כי
 הרגשה משותפת של איחוד בכל ציבור וציבור מחייבת קיום מידה כלשהי של אהבה הדדית
 ב וכבוד הדדי, כפי שמוצאים בין בני משפחה אחת. קיום מוצא משותף ויסודות תרבותיים
 משותפים רבים יבול להיות יסוד להרגשת איחוד, כאשר כל היחידים המהווים את הלאום
 מכבדים את העבר וחביבים עליהם היסודות התרבותיים שבגללם מרגישים איחוד ביניהם.
 הדברים אינם זקוקים להוכחה, כי המושג דגש לאומי קשור קשר בלתי־גפדד עם גאווה
 לאומית ופטריוטיות, כי ללא זה אין משמעות למונח רגש לאומי כך שהרגשת איחוד

 ג המהווה בסיס ללאום — כוללת כל ההרגשות הנ״ל.

 מן הראוי להעיר, כי ילינק לא ניסה לבחון באיזו מידה חלה הגדרתו על עם ישראל
 שבהווה, אם כי מזכיר הוא יהודים כעם, בדונו על עמים קדומים. מותר לחשוב כי היה ער
 לשאלה זאת בהיותו יהודי משומד, ובן למלומד יהודי נודע אדולף (אהרן) ילינק, שהיה גם
. (Jüd. Lexikon ראה האנציקלופדיה העברית וכן)מטיף רפורמי מכיוון הרפורמי המתון 
מ ב־ע׳ 118 מספרו דן הוא בשאלה של קשר בין לאום לדת, היינו אם דת עשויה להיות  א
 סימן משותף או מבדיל בין לאומים, ומגיע למסקנה כי דת יכולה להוות אלמנט כזה;
 כדוגמה מביא הוא את הקרואטים והםרבים, שלהם שפה משותפת, אך אלה משתייכים
 ך לכנסיה רומית־קתולית, ואלה לכנסיה יוונית, ועל־כן מרגישים הם עצמם כשני עמים (או

 לאומים) נבדלים זה מזה.

 בספרו לא מצאתי דיון על הנושא כיצד בן לאום אחד הופך להיות בן לאום אחר,
 אבל על השאלה כיצד יהודי מצטרף לעם גרמני לפי שיטתו ניתן אולי ללמוד מהתנהגותו:

 ן והיא המרת דתו, כפי שרבים עשו כדי להוות חלק אינטגרלי של העמים בהם שכנו.

 9. מהי משמעותן של שיטות אובייקטיביות בהגדרת לאום ?

 היסוד לסיווג השיטות לאובייקטיביות בניגוד לסובייקטיביות הוא, כי אין מבססים את
 ז מושג הלאום, יצירתו וקיומו על־פי הסכם, רצון או הרגשה של ציבור, אלא על־פי סימנים
 אובייקטיביים בלבד או גורמים שמגדירים אותם כאובייקטיביים. אין מקום להיכנס לבירור
 השיטות, הגורמים והסימנים, כי רבים המה. די אם אזכיר גורמים וסימנים אחדים: טרי
 טוריה, מדינה, שפה, מוצא משותף, מנהגים, ערכי תרבות הנמסרים במשך דורות, תורשה
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 השופט קיסטר

 בין פיזית ובין נפשית, בין באופן ביולוגי ובין על־ידי חינוך ומסורת משפחה, תורשה של
 תכונות נפשיות או גופניות וגם גזע, ויש גם ומונים כגורמים וסימנים ללאום: יחס אדם
 לחברה המהווה לאום, קשרי אהבה, אחווה ורעות בין בני אותו לאום, יחס כבוד למנהגים,
 למסורת ולתרבות לאומית, לעבר העם׳ ורצון לקיים את העם כעם אחד להבא! אין זה

 חשוב איך מסווגים את הגורמים הללו.

 א
,Biuntschii בין השיטות השונות ברצוני לעמוד על ענין השפה; מצטטים את 
 משפטן שחי בגרמניה ושווייץ במאה ה־19, המצדד בשפה כסימן יחיד ללאום. אדם המדבר
 גרמנית הוא גרמני, וכאשר השפה הגרמנית חדלה להיות שפתו, חדל הוא להיות גרמני!
 ייתכ!׳, ששיטה זו היתד; תואמת את העם הגרמני, ואת רצונם של היהודים המתבוללים

 בגרמניה, שרצו לראות. עצמם כגרמנים לפי הלאום, ולא כיהודים, באשר שפתם היתה ב
 גרמנית. אבל, בוודאי שאין שיטה זו תואמת את העם היהודי, אשר נשאר עם או לאום אף

 ללא שפה משותפת.

 10. אתעכב גם על מענות, שעליה מדבר העותר ושהעולם סבל ממנה כה רבות בימינו.
 ג

 אכן האנתרופולוגיה הכירה ומכירה בקיום גזעים אנושיים! לא היה איפוא פסול
 להביא בחשבון את ענין הגזע כאחד הגורמים או הסימנים לאבחנת לאום כאמור. אך הפסול

 במומנט הגזע הוא בשיטות הגזעניות, שבהתפתחותן הביאו לידי הנאציזם.

 התיאוריות הגזעניות הומצאו במחצית השניה של המאה" ה־19, במטרה לבסס באופן
 מדעי כביכול, את הנטייה או אף התנועה שהתעוררה אז, ושמגמתה היתה למנוע חדירת
 היהודים לחיי החברה, הכלכלה והתרבות של גרמניה ועמי אירופה אחרים. תמציתן של
 התיאוריות הגזעניות האלו היא, שהגזע מטביע חותמו על האדם, על גופו ועל נפשו, והדבר

 נשאר בדמו, באופן, ששום חינוך אינו יכול לשנות את תכונותיו של האדם. הגזע הגרמני ק
 הוא הגזע העליון׳ וכן יישנם עמים אחרים מגזע ארי שהוא גזע משובח, ואילו יהודים הם
 בגי הגזע הנחות שבין הגזעים ותכונותיו רעות ביותר. מכאן שאין לתת להם דריסת רגל
 בחברה ארית, ואין להרשות חיתון עם יהודים, ושום המרת דת אינה יכולה לשנות את

 היהודי והוא אינו נטמע בשום אופן בתוך העמים האריים.
 ו

 הליגה האנטישמית המבוססת על תיאוריות אלו נוסדה בשנת 1879 בגרמניה ועל השי
.justice in Jerusalem, p. 15-18 טה ומייסדיה מוצאים סקירה קצרה בספרו של האוזנר 
 בין מצדדי תיאוריה זו היו לא רק מלומדים (כביכול) מגרמניה אלא גם סופרים ומשכילים

 מארצות אחרות.
 ז

 11. על הערך המדעי של אותן שיטות די להזכיר את הדברים שנאמרו בספרו הנ״ל של
 האוזנר (ראה שם) כי היטלר עצמו לא האמין בנכונות התיאוריה הזאת אלא היה זקוק
ה מצא  לקונצפציה בעלת גושפנקה מדעית כדי לבצע את תכניותיו השטניות, וביסוס מ
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 אצל אנשי מדע שפיתחו את התיאוריה הגזענית. יצויין כי ההונגרים שהם בוודאי לא מגזע
 ארי לא היו פסולים בעיני היטלר. לגבי עצם הבסיס לתיאוריות הגזעניות וגישתן לצאצאים
 מנישואי תערובת, השוואתה לשיטות אחרות ולמציאות, יש לציין, כי למעשה לא היה אז,
 ואין היום לדבר על גזע טהור גרמני או אחר. במשך ההיסטוריה הארוכה לא שמרו עמים
 על בידוד: לא זו בלבד שיחידים התבוללו ונטמעו בין עמים אחרים, אלא עמים התבוללו
 א והתערבו ביניהם אם על־ידי גישואי תערובת ואם על־ידי התבוללות מספר גדול של יחי

 דים מעם אחד במשנהו, עד כדי כך שהעם המבולל, הדומיננטי, נהפך למתבולל, איבד את
ס מצינו ־ ל  דמותו התרבותית וחדל להתקיים כעם. קרה גם שעמים התערבבו זה בזה. ע
 לאומים שנעלמו מעל פגי העולם, וקמו עמים אחרים תחתיהם ללא כל המשכיות או קשר
 אחר בין העם שהיה והעם החדש. גם עמים שלא התבוללו ספגו מנות לא קטנות של דם
 ב נכרי, וביניהם גרמניה, על־ידי שבתוך העם נטמעו במשך דורות יחידים רבים מעמים

 אחרים.

 טמיעת יחידים קיימת בכל הזמנים. אכן, אף התבוללות של יחיד איננה תהליך מהיר
 ואינה נוצרת על־ידי השתלבות בחיי כלכלה, לא על־ידי לימוד שפה ודיבור בה׳ ובוודאי לא
 על־ידי רישום בפנקסים, והעם היהודי יוכיח. היהודים היו מפוזרים בכל קצווי תבל ולכל
 מקום שהגיעו, ובמיוחד במקומות שלא היה גיטו, דיברו בשפת המדינה והשתלבו בחיי
 המדינה וכאשר לא נרדפו גילו נאמנות ומסירות רבה למדינה בה שכנו, ובכל זאת הצליחו
 ברובם לא להיטמע, ולשמור על זהותם הלאומית כיהודים. רגש לאומי, או הברה לאומית
 אינו דבר המיוחד ליהודים, ולכן תהליך של טמיעה, אף של יחיד, יכול להימשך שנים
 ך רבות ואפילו דור שלם, עד שהאדם עצמו ואף הבריות באותו מקום יראו אותו כחלק בלתי־

 נפרד, כאבר מאבריו וכבשר מבשרו של העם שיושב בתוכו, ועד שיינתקו קשריו עם הלאום
 ממנו יצא. את היהודי שהמיר, רואים בדרך כלל גם היהודים וגם הנכרים כ״משומד״ ולא
 כפולני או גרמני וכר. גם אומות העולם רואות בדרך כלל אדם שהתבולל בתוך עם אחר
 מבחינת השתייכותו הלאומית, כבן ללאום שממנו יצא. אבל את הדור השני כבר רואים
 ך, בדרך כלל, כמשתייך ללאום בו נטמעו הוריו. לפי התיאוריה הנאצית אין טמיעה כלל וכלל,

 ועד סוף כל הדורות ישתייך לאותו עם ולאותו גזע.

 12. מהי התוצאה של התערבות בני עמים שונים על־ידי חיתון — לפי השיטות השונות י
 בנוהג שבעולם כאשר שואלים על טיבו של אדם שנולד מנישואי תערובת, מבחינה לאומית,
 ו עונים כפי שכתב העותר לגבי אשתו בנספח ג׳ לעתירה, היינו אב מלאום פלוני ואם מלאום
 פלמוני, וזה לא רק עד שיתבגר ויתחבר עם אחד הלאומים, אלא אולי גם כל ימי חייו.
 לדוגמה שופן(Chopin) מתואר באחד הלקסיקונים הגרמניים כך: נולד בפולין, כבן לאם
 פולניה ולאב מהגר צרפתי! יש לזכור כי הפולנים ראוהו תמיד כפולני, אף־על־פי שאת
 פולין עזב כבר בגיל צעיר, והיה חי בקביעות בצרפת. אבל בדור שני בוודאי לא היו

 ז מחפשים את קשריו עם פולין.

 שונה מכך הגישה של שיטת הגזענות לבני תערובת כאלו Mischlinge שעליה כותב
 האוזנר בספרו הנ׳׳ל בע׳ 95, 101, 102 ועוד. תמצית הדברים היא כדלקמן: הכלל הוא כי
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 על־ידי תערובת הגזעים נוצר גזע חדש, גזע כלאיים או אנדרוגינוס, שעלולים להימצא גו
 המגרעות של כל אחד משני הגזעים. לפיכך היו ויכוחים רגים גין אנשי היטלר איך
 לנהוג בהם. לגבי חלק מהם נקטו כפתרון נוח כאשר חשכו ומצאו שכמות הדם היהודי היא
 כה קטנה שהיא בטלה בששים בדם הארי! אבל לגבי כל בני התערובת האחרים הועלו
 הצעות שונות. לא אמנה כולן, אלא אציין שלפי אחת מהן היה לעקרם, כדי שלא יתרבו

 ולא יביאו ולדות כמוהם, ואף פעלו בכיוון זה. היה גם שמצאו אצל בני תערובת סימנים ^
 חיוביים והחליטו להשאירם בחיים כאזרחים גרמניים, אבל רק מדרגה שניה.

 בזאת סיימתי את בירוד השיטות השונות לגבי נישואי תערובת והתבוללות אצל או
 מות העולם. על הגישה של תורת ישראל אדון להלן בהמשך הדברים.

 ב
 13. בדברי על השתייכות לאומית עלי לעמוד גם על קוסמופוליטיות ועל אנשים ללא

 לאום מוגדר.

 מדי פעם נשמעים קולות נגד לאומיות או לאומנות, ובעד קוסמופוליטיות, ובמיוחד
 כאשר קיימת תקשורת קלה בין העמים והמדינות ויש וסבורים שהלאומנות גורמת לקשיים ג

 בעולם. אותה התפתחות התקשורת ותנועת אוכלוסין גורמת גם לתופעה הדומה לזו של
 אדם ללא אזרחות: אדם ללא לאום. יש החשים לא בטוב כאשר אין להם השתייכות לעם
 מסויים והסופר שמיסן (Chamisso) כתב ספר ״פטר שלמיל״ (אדם ללא צל), המכוון
 לאדם ללא מולדת, הסובל מכך באופן נפשי. ברם ישנם אנשים המדגישים טוב כקוסמו־
ubi bene ibi patria פוליטים, שכל מקום הוא ביתם ¡ ידוע גם הפתגם הרומי העתיק 

 על־כן אינם רואים מגרעת בכך שאינם משתייכים לקבוצה אתנית מסויימת.

 14. עלי להעיר עוד, כי הגישה בעולם הדמוקרטי היא, שהשתייכות לאומית, ואף אזר
 חות׳ אינן בעלות חשיבות גדולה. המדינה מעניקה בדרך כלל זכויות לכל תושביה ואף לכל ה

 הנמצאים במדינה, בלי הבדל של דת, גזע, לאום, וכר, ומאידך דורשת מכל תושביהם
 באופן שווה ציות לחוקיה. לכן אין פלא שהיום אין זה מקובל לציין בתעודות זהות או
 תעודות אישיות אחרות, מהו הלאום (כקבוצה אתנית) שאליה משתייך התושב, אם כי מתוך
 סטטיסטיקות ניתן להניח, כי נרשמים פרטים בדבר השתייכות לאומית של התושבים,

 ברישומים המתנהלים לצורך פנימי, אם באופן ישיר, אם על־ידי רישום שפת אם, שפה 1
 מדוברת, דת, מוצא עדתי וכיוצא בזה. בכל זאת מתוך דרך ניהול משפט זה, וממשפטים
 אחרים בארצנו נראה, שישנם אנשים המייחסים חשיבות לאופן רישום השתייכותם הלאו
 מית• אזרח פלוני בא בטרוניה למה רושמים שהוא יהודי, ופלמוני בא בטרוניה למה אין
 רושמים אותו או את ילדיו כמשתייכים ללאום יהודי. מתעוררת איפוא השאלה מיהו יהודי,

 ומהם הסימנים או המבחנים בהם יש להבחין בין יהודי ובין בני עמים אחרים, מהם ז
 הקשרים הנפשיים והעבותות בהם קשור יהודי לבני עמו המפוזרים בכל קצווי תבל׳ ולארץ
 בה ישבו אבותיו לפני אלפיים שנה, איך מצטרף אדם לעם ישראל, ואיך מנתק יהודי עצמו

 מעמו ונעשה בן ללאום אחר.
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 15. אין ספק שעם ישראל הוא עם מיוחד לפחות מבחינה זאת, שהצליח להתקיים אלפי
 שנים מבלי שנעלם ממפת העולם, בשעה שעמים גדולים ותרבותיים התפוררו ונעלמו,
 וזאת אף־על־פי שחלק גדול מזמן קיומו של עם ישראל לא היתה לו מדינר״ ואף לא טרי
 טוריה או שפה מדוברת משותפת. אין גם איש שיוכל לטעון כי עם ישראל הוא גזע טהור.
 אמנם עם ישראל מתייחס על אברהם, יצחק ויעקב (ישראל), אד במשף דורות הצטרפו
 א אליו גרים, שנעשו יהודים לכל דבר, כר שבסופו של דבר עם ישראל מהווה איחוד (שמותר

 אפילו לכנותו באיחוד משפטי) של בני אברהם, יצחק ויעקב, ושל הגרים שהצטרפו אליו
 בכל הדורות, צאצאיהם וצאצאי צאצאיהם. אין ספק שבמשד כל הדורות הדבר שאיחד
 וייחד את כל האומה היא תורת ישראל, וקולעת היא הגדרתו של ד׳ סעדיה גאון: ״אין

 אומתנו אומה אלא בתורתה״.

 ב
 מדגיש אני את הביטוי תורת ישראל, שהוא מושג רחב מזה של ״דת״. במושג ״דת״
 הרבו להשתמש המתבוללים כתרגום של המונח Religion במובן של פולחן דתי, כאשר
 רצו להפיד את עם ישראל לעדה דתית בלבד. מושג תורת ישראל כולל בתוכו לא רק ענין
 אמונות, דעות ומצוות בין אדם למקום, אלא גם מצוות בין אדם לחברו, משפט וסדרי מש־

 ג פט, מנהגי ונוהגי החיים, וכן יחסו של אדם מישראל לעמו, לארצו ולשפתו.

 16. אכן, טוען העותר שכיום אין לנהוג לפי הגדרה זו; על טענה זו אשיב אחרי שאדון
 בשאלה, כיצד מצטרף אדם לפי דיני התורה לעם ישראל, וכיצד נפרד ממנו. כן אדון

 בשאלת נישואי תערובת וצאצאיהם.
 ד

 כפי שעולה מעצם ההגדרה של האומה הישראלית, המונח ״יהודי״ הוא לפי המושגים
 המודרניים מושג לאומי ודתי כאחד, ואין להפריד ביניהם. מכאן נובע גם כן, כי אין לפצל
 את ההצטרפות לעם יהודי להצטרפות לעם ישראל לחוד והצטרפות ל״דת״ ישראל לחוד.

' ההצטרפות לעם מתבצעת על־ידי גיור, וכאן אין השאלה מהם פרטי הדינים של גיור,  ר

 אלא מה מצפים מאדם הרוצה להתקשר עם העם היהודי, כדי להיות חלק בלתי־גפרד מן
 העם, ומהו טיב הקשר והיקפו. בגקודה זו איטיב לעשות, אם לא אחפש הגדרות אלא אביא
 את האמור במגילת רות, פרק א׳, בדבר רצון הצטרפות של רות המואביה למשפחתו ולעמו
 של בעלה המגוח. חמותה געמי לא שידלה אותה שתצטרף, לא הבטיחה לה שום טובות

 הגאה, אולם זאת היתד. תשוקתה של רות שבאה מעומק לבה — וכף גאמר שם:

ך ובאשר תליגי אלין, עמד עמי ואלהיד אלהי.  ״אל אשר תלכי אל
 באשר תמותי אמות ושם אקבר, כה יעשה ד׳ לי וכה יסיף כי המות יפריד

 ך ביגי וביגך״ (פסוקים ט״ז—י״ז).

 בהמשד הדברים גאמר על געמי:

 ״ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה״ (פסוק י״ח).
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו וגשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום׳ חיפה

 השו9ט קיסטר

 מדרך היהדות, ובםופו של דבר גדל אותו ילד לאויב לעמ היהודי, והדבר קרה דוקא בארץ־
 ישראל. ישנם אנשים החושבים שבארץיישראל אין לחשוש מתוצאות של נישואי תערובת,
 והנה בא מקרהו של קאמל נמרי והוכיח פי לא ת הדבר. כנראה גם בדורות הקודמים
 היתה אופטימיות או נטיה לאופטימיות בגיוון זד- אבל התורה הזהירה נגד מחשבה כזאת,
 כאשר הקטע הדן באיסור נישואי תערובת מתחיל במלים ״והיה כי יביאך ״ (דברים
 זי, אי). אוסיף כאן כי המקרה של נמרי אינו מקרה יחיד במינו, לפחות מבחינת התבול
 לות ,• עד כמה שידוע, ישנם זוגות מעורבים רבים מאד, הנאמדים באלפיים או יותר, בהם
 יהודיה נשואה לערבי (על־פי רוב מושלמי) או חיה אתו בזיווג חפשי, והילדים מחונכים

 על־פי רוב כמושלמים וגם האם עצמה מתבוללת במשפחה המושלמית.

 22. כאשר אם חיה בזיווג קבוע עם נכרי שבידו הכוח הממשי לגדל את ילדם כנכרי, הת
 עוררה בהלכה השאלה אם רואים את הילד כמומר רק אחרי שגדל כנכרי או מיד, מאחר
 ש״הוסר״ מלידה. לפי הגישה האחרונה(שרואים אותו מיד כנכרי), אם רוצה להצטרף לעם יהודי
 יש צורך בגירות. כאן אינני חייב להיכנס לבירור זה אלא אפנה לרי״ט אלגאזי לבכורות, מ״ז,
 אי, ד״ה ״ועוד״, ״חכמת שלמה״ להמהרש״ל ליבמות׳ סוף דף ט״ז, והקונטרסים וספרים,
 שבהם בירורים בדבר נישואי תערובת וצאצאיהם, שפורסמו בהונגריה לפני מלחמת העולם
 הראשונה: ״וכתורה יעשה״ מאת הר׳ שלום קוטנא, ״ישב מצרף״ מאת הרב מרדכי ליב
 וינקלר ו״כתורה הזאת״ של הר׳ ישעיה זילברשטיין! די אם אומר שהמחברים הנ״ל
 מצדדים לראות את הילד כנכרי, הזקוק לגירות כדי להיחשב כיהודי, כאשר הנסיבות
 מראות שלא יגדל כיהודי, כגון אם האב הנכרי לא מאפשר למולו בזמנו. (ראה גם בענין
 ילד מאם ישראלית ואב נכרי, דברים המובאים בפתחי תשובה לאבן העזר, סימן ד׳, ס״ק
 אי). אשר למילת ילד מישראלית הגרה בקביעות עם האב הנכרי, אשר בכוחו להסירו מדרך
 היהדות, מצאתי אצל הפוסקים האחרונים שאין למולו בשבת כפי שמלים ילד יהודי. הנימוק
 הוא, כי לגבי ילד כזה יש חשש שאין מקיימים מצוות מילה הדוחה שבת, שהרי ייתכן שיש
 לראותו כנכרי. (ראה לדוגמה תשובה של הרב דב בעריש ויידנפלד שנפטר בירושלים לפני
 כ־4 שנים, בשו״ת ״דובב מישרים״, חלק גי, סימן נייד). במקרים כגון אלה נראה לי שמותר

 היה לרשום ילד כזה כבן לאם יהודיה ואב נכרי.

 23. אשר לילדים מאם נכריה יש לציין, כי אמנם בתלמוד לא נכתב הטעם לכך, שהילדים
 הולכים אחריה אבל נראה לי שהדבר ניתן ללמוד מתוך הספרות התורנית. הרמב״ן בחידו
 שיו לק-דושין, דף ס״ח, ב׳, כותב לגבי ילד כזה שהוא ״נגרר אחרי מעשה אמו ומדבק
 בדרכיה שהיא מגדלתו מקטנותו עליהם י׳. כאשר בדרך הטבע הילד נגרר אחרי אמו
 ומדבק בתרבותה, כיצד אפשר לומר באופן הגיוני כי האם מסירה אותו מן היהדות י איזו
 תביעה יש לעם ישראל לאם נכריה ? כיצד אפשר לצפות ממנה, שהיא תגדל ותחנך את
 ילדה כיהודי ? בספרות ההלכה, הפרשנות והקבלה אפשר למצוא גם נימוקים והסברים
 אחרים לכך שילד הולך אחרי אמו, אבל מספיק הנימוק הטבעי הפשוט! אוסיף כאן את
 ההסבר להלכה זו, כפי שניתנה על־ידי הרב עוזיאל בשו״ת ״משפטי עוזיאל״, בחלק יורה

 דעה, מהדורה תנינא, סימן סי, בד״ה ״לכן״ (בע׳ ר״ה), ואלה דבריו:
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 בגי׳צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיסטר

 ״שמצות התורה זו היא, משום שהילד וכן כל בעל חי שנוצר ברחם
 אמו ובמיוחד סוג בעלי חיים היונקים שהם גדלים במבנה גופם מחלב אם,
 גרורים אחרי אמם ומקבלים עם יצירתם בבתלי ודפוס הרחם ובחלב שהם
 ניזונים בו׳ וביותר באדם שגם דיבורו, שהוא ביטוי ציורי המחשבה, מקבל
 משיחת האם ולטיפותיה הרחמניות, שבהן גם מיסדת אותו ומישרת את מי־
 א דותיו, ולפי מדת השכלתה והניר בית אביה, וסביבתו״ לכן הילד נגרר

 אחריה ומכבדה לפי שהיא משדלתו בדברים יותר ממה שהוא מכבד את אביו
 (קדושין, לי), לכן אם היינו דנים בו ליחס את בן התערובת אחרי אביו
, ופוסח על שתי הסעיפים וממילא  יהיה בן זה מתחילת היותו בן ממר למדיו
 קרח מכאן ומכאן, ולא רק שלא היה יכול להיות איש דתי׳ אלא לא היה גם
 ב אנושי ומוסרי. לזאת היה עצת ד׳ למסור את הבן לאמו במקרה זה, כדי
 להסיר את קלקלת השפעות מתנגדות, שהן משחיתות את נפש הילדים

 בבחינת מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות ״

 הדברים הנ״ל מסבירים את הענין במידה מספקת מבחינה תורנית.
 ג

 אוסיף משהו גם מספרות מדעית בעולם בדבר ההשפעה של קירבת האם. יש לצפות
 כי הדברים ידועים לאנשים העוסקים בפסיכולוגיה.

 אחרי מלחמת העולם השניה נעשו מחקרים מטעם האו״ם בדבר השפעת האם על הילד
,Matemai care and Mental מאנגליה בשם Dr. Bowiby ופורסם מחקר שנערד על־ידי 
 Health בהוצאת אר׳ם שזכה למהדורות רבות והמחבר מברר את השפעתה של קירבת
 האם על ההתפתחות הנפשית של התינוק ושל הילד בגיל רד, ועל חשיבות הדבר להתפת

 חות של הילד לכל ימי חייו.

 ך, מסתבר שישנה גם השפעה תורשתית מצד הורים על אי־אילו תכונות הילד, וכן ייתכן
 שישנם עוד גורמים שטרם נחקרו, ומי יודע אם אין גורמים על־טבעיים בענינים אלה. אד

 די בדברים שהבאתי, ויש לצפות שידועים ומובנים הם גם לעותר.

 מבחינת חוש הצדק אוכל להוסיף כי אדם בישראל נוטה לחשוש שנעשה עוול או
 ו קיפוח לאם ולילד אם שומע שבית־משפט בחוץ־לארץ מחליט למסור ילד לאב נכרי שיחנכו
 בחוץ־לארץ, ומונע ילד כזה מן האם היהודיה, ומגידול הילד ביהודי, או מהבאתו לישראל.
 מאייד היו בפני מקרים בהם ביקשה אם נכריה להסתמר על ההלכה היהודית דוקא כאשר
 ביקשה שילדה יישאר אצלה, ואף שתוכל להוציאו לארצה ולמולדתה, במקרים שנישואיה
 לא עלו יפה, או כאשר היו לה געגועים למשפחתה״ ולסביבה ולארץ שממנה יצאה! כאמור,
 ז רגש לאומי והכרה לאומית קיימים לא רק אצל יהודים. אשה מוכנה אמנם במקרים רבים
 לנהוג בקונפורמיזם מסויים, כדי לעשות נחת רוח לבעלה׳ אד לא תמיד, ולא בלי גבול. גם
ר כלל, או במקרים  הילדים מנכריות, אפילו קיבלו חינוכם בחברת ילדים יהודים, בדי
 רבים, קשורים לאמם ולתרבותד״ ודבר זה הוא טבעי. הלוא מה שילד מקבל מאמו משחר
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שד הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיסטר

 נעוריו אינו בא באמצעות שיעורים לימודיים, אלא על־ידי פעולות ותנועות ספונטניות
 שונות, ויש בכל הקשר והיחס בין הילד והאם הרבה מן הבלתי־מודע.

 24. בכל זאת העותר אינו נוטה להבין את הדברים כפי שהסברתים לעיל. על כך לא
 הייתי בא בטרוניה אתו, ולא מעיר לו מאומה, אולם העותר כותב דברים שלפי דעתי אין
 שופט רשאי לעבור עליהם בשתיקה. בבית־המשפט מופיעים צדדים מסוכסכים ביניהם
 ובוודאי שרשאים לטעון טענות עניניות איש כלפי חברו, אבל יחד עם זה חייבים הם
 לנהוג יחס כבוד איש ברעהו במידת האפשר, לא לזלזל בכבוד היריב, לא לחרפו ולגדפו
 ובוודאי שאין להם לפגוע בכבודם של זרים, ובית־המשפט חייב להקפיד על כך שבעלי־
 הדין ישמרו על כלל זה וכן כי ישמרו על סגנון מכובד ונאה. והנה, כותב העותר בסעיף

 21 לסיכומיו:

 ״המשיבים הקושרים את לאום הילדים ללאום האם מנסים למעשה
 להשתמש במנגנון ביולוגי. גישתם זאת מביאה לזהות המושג לאום למושג
 גזע שהוא המושג היחיד הניתן להגדרה ביולוגית ותורשתית—ובכך גוררים
 אותנו המשיבים לדרכי מחשבה של גרמניה הנאצית או דרום־אפריקה של

 ימינו.
 השוואה בין גישה כל שהיא במדינת י ישראל וגרמניה הנאצית היא
 מזעזעת, אך כזאת היא שיטת המשיבים, המתעלמת מכל אספקט אנושי, מכל
 הזדהות חברתית ודורשת קביעת זהותו הלאומית של אדם על בסיס בלתי־
 אנושי ובלתי־מציאותי בקשר ביולוגי מקרי, בלי שום התחשבות בעובדות

 החיים!״

 אין צורך להרבות בדברים על האשמה זו כלפי תורת ישראל, כי גישתה היא כשל
 גרמניה הנאצית, שהרי העותר עצמו כותב שההשוואה היא מזעזעת.

 באשר ההבדל הוא כה קטבי בין הגישה הנאצית שתיארתיה ולבין הגישה היהודית
 לפיה כל נכריה ללא הבדל לאום וגזע יכולה להפוך ליהודיה וכן ילד מכל נכריה יכול
 להצטרף לעם היהודי, קשה לתאר שהעותר אינו מבין מה שכותב ואינו יודע שדבריו
 רחוקים מן האמת. לא ארבה דברים בנושא זה, שהרי חומרת התנהגותו של אדם הכותב
 זאת היא ברורה, ודי לי להעמיד אותו על כך. הנני מוסיף, כי בית־המשפט היה חייב
 להגיב אפילו היה משתמש העותר בהשוואה כזאת ביחס לכל לאום או לכל דת אחרת ולאו

 דוקא כלפי תורת ישראל, עם ישראל ונציגי מדינת ישראל.

 העותר לא הסתפק בהשמצות אלו, אלא בא עוד לטעון אפליה באותו סעיף, בנוסח של
 זלזול שאין מן הראוי להשתמש בו בבית־המשפט ואומר:

 זוהי גישה החוקרת את עבר האדם רק לפי קשריו הביולוגיים ומוכנה
 להפלות בחיי יום יום במדינת ישראל בין אדם לחברו רק לפי דת סבתו.״
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ויפקיד הרישום, חיפה

 השופט קיסטר

 לא מצאתי בתוך החומר אשר בתיק שום טענה עובדתית או תלונה שיש בה להראות
 כי אכן הופלה העותר או אשתו. מתוך המסמכים והטענות מסתבר כי שניהם נהנים משוויון
 גמור. העותר עצמו אומר שאשתו השתלבה בחיי הארץ! מן המסמכים אשר בתיק נראה
 כי היא עובדת בטכניון שהוא מוסד יהודי. העותר עצמו, שהוא פסיכולוג, משרת כעת
 בצה׳׳ל (לא ידוע אם משרות הוא כפסיכולוג או בתפקיד אחר), וקשה להבין במה קופח הוא
 א על־ידי כך שהצהיר עוד בצעירותו שהוא לא דתי ואינו משתייך ללאום ועל־ידי כך שאשתו

 אינה אזרח ישראלי ואינה יהודיה. האם הדבר הפריע להם בהתקדמות במקצוע, בהשגת
 עבודה או במשהו אחר ? אין זה הוגן לזרוק בחלל בית־המשפט האשמות ללא יסוד עובדתי.

 25. לדעתי מן הראוי להעמיד את העותר על חומרת מעשהו זה גם מבחינות נוספות:

 ב
 א. בקורות עם ישראל עד לימינו מוצאים מקדים לרוב, בהם מהוות האשמות שוא
 על תורת ישראל או על אישים מישראל גורם או מכשיר לליבוי שנאה לישראל ולרדיפות,

 ואין צורך להרחיב את הדיבור בנושא זה!
 ב. האשמות כאלו אינן עשויות להכניס ללבות הילדים אהבה וכבוד לעם ישראל,

 ^ תרבותו ומסרתו.

ת העותר, בבואו להטיח דברים כלפי תורת ישראל וכלפי נציגי מדינת ישראל,  על־
 היה חייב להיזהר שבעתיים.

 ך 26. אחרי שעמדתי על השאלה של מושג לאום, ועל מושג הלאום היהודי, עלי לעמוד על
 הטענות של העותר כי בדורנו אין להגדיר את העם היהודי, לפי הגישה של תורת ישראל,
 וכי על־כן גם הצטרפות לעם ישראל היא על בסים שונה. השאלה היא איפוא, אם השתנה
 עם ישראל בדורות האחרונים כך שההגדרה של רבי סעדיה גאון אינה הולמת אותו, ואם
 כך הדבר, מהי כיום ההגדרה הנכונה של הלאומיות היהודית, ומה מקשר את עם ישראל
 ה כולו המפוזר בכל ארצות תבל או שמא העם כבר התפורר ואין לדבר על עם אחד, או

 בכלל על לאום יהודי.

 לפני שאגיע לבירור השאלות, עלי להעיר מספר הערות:

 ו א) אין עם ישראל או מדינת ישראל יכולים להיות קשורים במבחנים או בהגדרות
 שהנאצים או כל עם אחר קבעו ללאום יהודי. אילו היו הנאצים קובעים שכל מי שעיניו
 שחורות, אפו עקום ושערותיו כהות הוא יהודי — האם היה מישהו קשור על־ידי הגדרה
 כזאת ? בוודאי שלא! אם הנאצים רדפו אנשים אשר היו יהודים לפי הגדרתם אף שבעצם
 לא היו יהודים לפי המושגים של עם ישראל, לא היינו פטורים מלהצילם או להגן עליהם,

 ז שהרי חובת הצלה חלה על כל נרדף באשר הוא אדם, ולאו דוקא מפני שהוא יהודי.

 ב) אם באנו לברר, אם העם היהודי השתנה במהותו, עלינו לשים לב כי עם ישראל
 קיים זה אלפי שנים ואץ תקופה של עשרות שנים ואף של מאה שנה או יותר קובעת או
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 מכרעת. הנסיון מראה כי בתקופות רבות צצו דעות שונות, ואם כבר היה נדמה שעם
 ישראל עומד להתחסל, התעורר כוח האחדות ורצון קיום העם, כעם ישראל. הפירצות
 (שנראו בשינויים) נסתמו, והעם נשאר עם לפי מהותו הקודמת. הכוחות הנפשיים הגנוזים
 בעם היו מתגברים על השפעות זרות, על כוחות הפירוד ועל נסיונות להעבירו מעם. אם
 חלק של העם נתפס במשך איזה זמן להשקפה שאינה תואמת את המסגרת המסורתית, אין

 מכאן ראיה כי זוהי כבר ההשקפה של העם, וכי מהותו של עם ישראל השתנתה. בדורות ן
 האחרונים עדים אנו לא רק להשקפה אחרת אלא להשקפות שונות הצצות, משתנות ומת
 חלפות. נוכל לראות שהלכי רוח והשקפות שהיו לפני הצהרת בלפור השתנו עם ביסוס
 הישוב היהודי בארץ־ישראל, וכן הלכי הרוח שלאחר קום המדינה היו אחרים מאשר לפני
 קומה! גם השואה השפיעה, ואף קיים הבדל גדול בהלך רוח בעם בין התקופה מלפני

 מלחמת ששת הימים ולאחריה. אף אצל אותו אדם עלולות להשתנות ההשקפות והגישות, 1
 וגישת העותר ראיה לכך! תיארתי לעיל מה היתה גישתו בשנת 1948 ומה היו התמורות
 בגישתו ללאום היהודי, ויש גם לציין שגיל 13, בתנאים של היום, אינו גיל ילדות או

 בערות! צעיר כזה משתייך בדרך־כלל לתנועת נוער והוא בעל השקפות.

 במיוחד בדורנו, דור של מאורעות כבירים באו־ץ־ישראל ובעולם כולו, קיימת תסיסה י
 תמידית והשקפות משתנות, מתחלפות, ומתחדשות וממש אין אפשרות לקבוע, אם השקפה

 שלה נתפסו היום מספר גדול של אנשים תהיה בעוד שנה אחת השקפה מודרנית.

 אין איפוא לדון על־פי הלכי רוח של היום ואפילו של דור אחד או יותר, לגבי עם
 עתיק יומין כמו עם ישראל, ולקבוע כי השקפה מסויימת שקנתה שביתה אצל חלק מן העם ז

 היא השקפה שתישאר קבועה! ושמא השקפת בת־חלוף היא שתיעלם או תתבטל עם שינוי
 העתים. גם בעבר ראיינו, שחלקים שונים מן העם נמשכו איזה זמן אחר השקפה מסויימת
 או אחר מנהיג שהצליח לרכוש לבם של אנשים. ואמנם, אידיאה כזאת גרפה אתה ענפים

 מן העם אשר התפזרו או הצטרפו לעמים אחרים, ואילו הגזע עצמו נשאר קיים במהותו. ן
 האם איפוא יוכל בית־משפט אזרחי, בכלים העומדים לרשותו, לקבוע כעת כי חל שינוי
 במהותו של העם או בתורתו כך שאין ההגדרות הקיימות הולמות אותו כבר? או שמא

 יותר נכון להגיד שרק ההיסטוריה תקבע זאת כעבור דורות ?

 ג) בשאלה של מיהו יהודי מזמין אותנו העותר לצפות פני העתיד ולקבוע כי שינויים
 מםויימים הם לטובת העם. דבר זה בוודאי אינו ענינו של בית־משפט אזרחי, אף אם
 השופטים כולם יהודים ובית־משפט זה הוא של מדינת ישראל. ייתכן, שמנהיגיו הרוחניים
 של עם ישראל החדורים אהבה לעם, לתורתו, הבקיאים בחכמת התורה, המכירים את תפו
 צות העם, המבינים את קורותיו, רודעים ללמוד את הלקחים ממה שאירע בעבר, המבינים
 לנפש העם ומכירים את דרכיו ואת בעיותיו, הדואגים לאחדות העם ולשלימותו, כשהם
 בנוסף לכך בעלי חזון וצופים את העתיד — יוכלו לומר כיצד להנהיג את העם המפוזר
 והמפורד ולחוות דעה בדבר תוצאות של השינוי המוצע. הלוא מדובר על שינויים במסגרות
 הקיימות של העם, ובמהותו של ישראל שהוא עט עולם. בית־המשפט האזרחי אינו מתערב
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 ואינו קובע מדיניות של אחד השרים במדינה ובוודאי שאין לו לקבוע מדיניותו של העם
 כולו, ומה גם שבית־המשפט לא נתמנה על־ידי עם ישראל כולו, ולא הוטל עליו תפקיד

 כזה.

 ד) הערה נוספת היא, שאף־על־פי שהגדרת לאום יהודי במסורת היא כפי שכתבתי,
 הרי היו זמנים רבים שלא כל בני ישראל היו בעלי אמונה תמימה לפי ההשקפה של תורת
 א ישראל, לא כל בני ישראל שמרו על מצוות התורה, ובכל זאת חש העם בכללותו, שמה

 שמאחד אותו כעם, היא תורת ישראל.

 27. לא כאן המקום לכתוב היסטוריה של עם ישראל או לבחון את תולדות עם ישראל
 בנדון׳ ואסתפק כאן בהבאת דעה הנראית לי כמתארת בתמצית את התנודות, מנקודת מבט

 ב של יהודי מאמין.

 אחד מגדולי הרבנים בדורות האחרונים, הרב מאיר שמחה הכהן, שנפטר בדווינסק
 (לטביה), בשנת תרפ״ו (1926), מנסה לקפל את השתלשלות תולדות עם ישראל, ובעיקר
 מבחינת נטיה להתבוללות (עזיבת התורה) ותוצאותיה וחזרה לתורה, בספרו ״משך חכמה״

 לפרשת בחוקותי כדלקמן:

 ״והנה מעת היות ישראל בגוים, ברבות השנים, אשר לא האמינו כל
 יושבי תבל, כי יתקיימו באופן נפלא, אשר לא ישער מחשבת אדם משכיל,
 ך היודע קורות הימים והמצולות אשר שטפו באלפי שנים על עם המעט
 והרפה־כוח וחדל אונים הגה דרך ההשגחה, כי ינוחו משך שנים קרוב
 למאה או מאתיים ואחר זה יקום רוח סערה ויפוץ המון גליו וכלה יבלה,
 יהרוס ישטוף לא יחמול עד כי נפזרים בדודים ירוצו, יברחו למקום רחוק
 ושם יתאחדו, יהיו לגוי, יוגדל תורתם, חכמתם יעשו חיל, עד כי ישכח היותו
 ק גר בארץ נכריה, יחשוב, כי זה מקום מחצבתו, בל יצפה לישועת ה׳ הרוח
 נית בזמן המיועד, שם יבוא רוח סערה עוד יותר חזק׳ יזכיר אותו בקול סואן
 ברעש, יהודי אתה, ומי שמך לאיש, לך לך אל ארץ אשר לא ידעת! ככה
 יחליף מצב הישראלי וקיומו בעמים, כאשר עין המשכיל יראה בספר דברי

 הימים. וזה לשני סבות, לקיום הדת האמיתי וטהרתו, לקיום האומה
 ו כך היא דרכה של האומה, שכאשר יכנסו לארץ נכריה׳ יהיו אינם בני תורה,
 כאשר נדלדלו מן הצרות והגזירות, והגירוש, ואח״כ יתעורר בהם רוח אלקי
 השואף בם להשיבם למקור חוצבו מחצבת קדשם, ילמדו, ירביצו תורה,
 יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה על רומו ושיאו; הלא אין ביד
ם מה יעשה חפץ האדם העשוי להת־ ת מ  הדור להוסיף מה, להתגדר נגד א
 ז גדר ולחדש? יבקר ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו, ישער חדשות
 בשכוח מה היה לאומתו בהתנודדו בים התלאות, ויהיה מה, עוד מעט
 ישוב לאמר שקר נחלו אבותינו, והישראלי בכלל ישכח מחצבתו, ויחשב
 לאזרח רענן, יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות לא לו, יליף ממקלקלתא ולא
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 יליף מתקנתא, יחשוב כי ברלין היא ירושלים, וכמקולקלים שבהם עשיתם
 כמתוקנים לא עשיתם, ואל תשמח ישראל אל גיל בעמים. אז יבוא רוח סועה
 וסער, יעקור אותו מגזעו יניחהו לגוי מרחוק, אשר לא למד לשונו, ידע כי
 הוא גר, לשונו שפת קדשינו, ולשונות זרים המה כלבוש יחלוף, ומחצבתו
/ אשר נבאו על גזע ישי באחרית  הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי ד

 הימים כה דרך ישראל מיום היותו מתנודד.״ א

 אמנם אין הוכחה מדעית לכך שהמערות, הרדיפות והצרות אשר פגעו בעם ישראל
 באו בגלל נסיונות להתבוללות, וזה ענין שבאמונה. אבל ברור, כי כאלו היו התנודות אצל

 עם ישראל, ואף לפני השואה האחרונה ראינו זאת.
 ב

 גם לפני שיהודים יצאו לגולה, היו תקופות בהן היתה נטיה להתבוללות ולעזיבת
 תורה, ואף במידה ניכרת! די להזכיר את תקופת מלכי ישראל ויהודה, תקופת השיבה
 לארץ־ישראל בימי עזרא ונחמיה, ובעיקר יש להזכיר את תקופת המתייוונים והחשמונאים,
 שבה דרך ההתבוללות, חדירת התרבות היוונית והשאיפה להידמות לעמים זרים אצל חוגי

 המשכילים היתד, דומה לשאיפות כאלו שבדורות האחרונים. מי יודע אם ההתייוונות לא ג
 היתד, מביאה לחיסול עם ישראל והמדינה, אלמלא פעולות ה״חסידים״ והחשמונאים.

 כפי שנאמר לעיל, בתקופות רבות היתד, אצל חלק גדול או קטן של העם שאיפה
 להתבולל או שאיפה להידמות לעמים סביבותיהם ואף היה שרוב העם ממש שכח את
 התורה, סגדו לאלילים ומתורת ישראל נשארה אצל בני העם שארית בלבד! ועל־כן
 נשאלת השאלה: מה היתה גישתה של מסורת ישראל או תורת ישראל לנוטים להתבוללות
 או לעוזבי תורה ? וכיצד היה לראותו כעם אחד גם בזמנים של התבוללות של חלקי האומה.

 בשאלה זו קיימים כללים מספר שאפרטם בקיצור. ך

 א. אמונה שהעם כולו הוא עם נצחי, נצח ישראל לא ישקר, והעם כולו לא יתבולל,
 לא ייטמע בין העמים ואף לא יעזוב את תורתו.

 בקשר לכך מן הראוי להביא מדרשי חז״ל לפיהם נענשו אף גדולי הנביאים כמו אליהו 1
 הנביא וישעיהו הנביא. אליהו הנביא נענש על אשר אמר ביחס לעם ישראל ״כי עזבו
 בריתך עם ישראל״ וישעיהו הנביא על אשר אמר: ״בתוך עם טמא שפתים אנכי יושב״.
 למעשה גם לא עזבו את התורה כליל. הנה בזמנו של אליהו הנביא נשמרו לפחות דיני
מת, כי המלך לא היה יכול  ממונות לפי התורה (או חלק מהם) כפי שראינו מפרשת כרם נ

 לקחתו לעצמו אף נגד תשלום, וכי לא היה יכול לדון את נבות והמשפט התנהל לפי דיני 1
 התורה בפני בית־דין ועדים.

 ב. אמונה כי תכונות מסויימות טבועות בנפש עם ישראל וחובה המוטלת על כל
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, ת ו כ ף ז כ ד ל ו מ י ת ל ב ו ם ח ת ג ע ב ו ל ק א ר ש ת י ב ה . א ו ל ו ף כ ו ג ך ה כ ש ב , ח ב א ל כ ב ו ו ס ה א ל ו  ח

ת ו ו צ ם מ י א ל ם מ י ד ג ו ף ב א ל ו א ר ש י ב ן ש י נ ק י ר ד ש ו מ ל ת ת ב ו ר מ י ו א נ י צ ה מ ר י ב י ע ר ב ו י ע ב ג ל  ו

ש פ נ ה ת ״ ד א א ך מ י ר ע ק ה ו ב ק ר ק ה א ר ל א ש ל א פ ו פ י ן א י , א׳). א ז , ל״ ן י ר ד ה נ ה ס א ר ) ן ו מ י ר  א כ

, ל א ר ש ל י ל י כ נ י נ ל ע ה א ב ה א ם ב י ר ב ח ת & מ ד ם ש ת ו , א א ח י ש מ א ד ת ב ק ע ב ל ש א ר ש י י ע ש ו ל פ  ש

, ׳ קל״ט) , ע ה ל ו א ג ן ה ו ז ח ק ב ת ע ו , ה פ ״ ר ת ת נ ש ת מ ו ר ו ה א א ר ) ״ ה מ ו א ת ה י י ח ת ל ל ו א ר ש י ־ ץ ־ ו א  ל

ל ע פ מ ם ב י פ ת ת ש מ י ל ב ו י ן ח פ ו א ס ב ח י י ת , ה ת י ד ר ח ה ה ד ע ל ה ה ש ב , ר ד ל פ נ נ ו ב ז ר ם ה א ג ל  א

, ם י ל ש ו ר ך י י ת ו מ ו ל ח , ע א ד ל ה ב ש ׳ מ ר ל ה ו ש ר פ ה ס א ר ם ( ד ג ם נ ח י ל ם כ , א ן ו ת צי ב י  ש

, ה ז ה ל ם ז י ב ר ל ע א ר ש ל י כ ר ש מ ו א ל ה א ר ש ת י ו ב ר ל ע ל ש ל ם כ י י ה ק ם ז ד ע ח ק יי). י ר  ב פ

ש י ו ו ח י כ ו ה ו ל ן א ק ת ו ל ח ו כ ם ב א , ו ך ל כ ר ע ע ט צ ה ו ל ר ב ב ח י י , ח א ט ו ד ח ח ם א א ן ש א כ מ  ו

. ת א ת ז ו ש ע ו ל י ל , ע ה ח כ ו ה ת ב ל ע ו  ת

־ ל ע ־ ף ל א א ר ש י , ו ה ר ו ת ת ה ו ו צ ת מ ם א י מ י י ק ם מ נ י א ם ש י ש נ ם א ם ג י ד ו ה י ם כ י א ו ן ר כ  א

ם ה ל ר ש ש ק ש מ א י י ת ה ן ל י א ה ו ו ו ח א ס ב ח י י ת ה ש ל ם י ה י פ ל ף כ א , ו א ו ל ה א ר ש א י ט ח י ש  ג פ

ן י ו ב ע מ ט נ ל ו א ר ש ל י ל כ י מ ר מ ג ם ל מ צ ו ע ק ת י ן נ כ ־ ם א ־ א ל ׳ א ם י ל י ל ו א ד ב ו ע ל י פ ל א א ר ש י  ל

! ם י י ו ג  ה

־ ו פ ל מ א ר ש ם י ר ע ש א , כ ר ת ו י ה ב ל ו ד ה ג ע י מ ט ה ל נ כ ס י ה , כ ך כ ה ל ר . ע תד ת הי ר ו ס מ  ג. ה

 ק ש ל ה ב ק ל ם ו י מ ע י ה כ ר ד ד מ ו מ ל י ל ד ו ה ל י ו ל ה ע ל ו ג . ב ת ו פ י ד ר ת ו ו ר צ ל מ ב ו ס ם ו י מ ן ע י ר ב  ך ז

ו צ ר א ל ל א ר ש ת י ב י ש ת ו ו ל ג ה מ ל ו א ג ם ה י ע ו כ ז ם ח י נ ו ר ח א ר ה ק י ע ב ם ו י א י ב נ ך ה , א ם ה י ת ו  פ

. ( ל א ק ז ח י ז מ ״ ל ־ ו ו ״ ם ל י ק ר ה פ מ ג ו ד ה ל א ר ם ( ת ו ר י ח ל ם ו ת נ ו מ א ו ל ר ז ח  י

ם ו ש ש מ א י י ת ה ן ל י א ך ש ; כ ה ד י ת ע ה ה ל ו א ג י ה ב ג ם ל ם ג י ס ח י י ת מ ו כ ש ר ו ם פ י א י ב נ י ה ר ב  ד

ה ר ו ת ת ה ק א ז ח ש ל ת י י א ל י ט ר ע ה ה ו ו ק ת ד ה ב ל . מ ו ע מ ט נ ה ש ל ת א ב י ש ת ל ו ו ק ש ל ף י א , ו י ד ו ה  ה י

. ת ו ו צ מ ם ה ו י ק ו ל כ י ר ד ה ל ם ו ע ה ב נ ו מ א ת ה א  ו

ר צ ו ה נ ה ב פ ו ק ת א ב ל ן א ו ד א א , ל ל ״ נ ״ ה ה מ כ ך ח ש מ ״ י ה ר ב ת ד י א ת א ב ה י ש ר ח  28. א

. ר ת ו ע ז ה ח א ו נ ן ב ו י ע , ר ד ו ח ת ל ד ד ו ו ח ם ל ע י ל ד ו ה ג י ש ו מ ל ה ו צ י ל פ ן ש ו י ע ר  ה

 ו
ה ג ר ד ה . ב ה ל כ ש ה ה ה ו י צ פ י צ נ מ א ה ה ש מ י ל ש ו צ י ל פ ה ש ן ז ו י ע ת ר ח י מ צ ה ל ח ו נ ע ה ק ר ק  ה

, ם י ר ח ם א י ח ר ז ל א ו ש ל א ת) ל ו ט שו ע מ ת (או כ ו ו ש ת ה ו ד כ ו ז ל ב י ם ק י ד ו ה י , ה ו ט י ג ת ה ו מ ו ו ח ל פ  נ

ם י ד ו ה י ל י ש ר ח א , ו ו ר ם ג כ ו ת ב ם ש י מ ע ל ה ת ש ו ב ר , ת ה ל כ ל , כ ה ר ב י ח י ח ב ב ל ת ש ה ו ל ל כ  י

־ ש כ ם ו ת ל כ ש ל ה ש ה ב מ ה ר ד מ ע ע ל י ג ה ל ם ו י י ר ו ב י ף צ ר א פ ס ־ י ת ב ד ב ו מ ל ת ל ו ר ש פ ה א נ ת י  נ

ה מ ס י ס ה ה ע ו ד . י ו נ כ ם ש כ ו ת ב ם ש י מ ע ת ל ו מ ד י ה ן ל ו צ ר ם ה ה ם מ י ב ל ר צ ר א ר ו ע ת , ה ם ה י ת ו נ ו  ז ר

י נ ב ת ל ו מ ד י י ה ד י ־ ל ע ו ש נ י מ א ה ם ש י ב ם ר י ד ו ה ו י י . ה ״ ך ת א צ ם ב ד א ך ו ל ה א י ב ד ו ה ה י י ה  ״

, ם י ר כ נ ם ה ה י נ כ ן ש י ב ם ל י ד ו ה י ן ה י ה ב ו ו ח א ת ו ו ד י ד י י ס ח ו י ר צ ו ו י , י ם ה י ל ת א ו ב ר ק ת ה ם ו י מ ע  ה

ם י ר ק ם מ ו ג י . ה ת י ב ר ע מ ה ה פ ו ר י א ר ב ק י ע ה ב ח ו ו ת ר א ז ה כ ש י . ג ם ל ע י ל ת א ר ש י ה ל א נ ש ה  ו
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפגים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיסטר

 רכים שההתקרבות וההידמות הביאו לידי המרת דת מצד היהודים. אך אצל רבים, למרות
 ההשתלבות, גשאר קשר אמיץ לעם ישראל ולעברו, ואף כי רצו להתקרב ולהידמות לגב
 רים, רצו בכל זאת להישאר יהודים, הקשורים לכלל ישראל. ולשם כך ביקשו למצוא
 תיאוריה מתאימה, שבין השאר תכיל כלל שיהודים הם אזרחים נאמנים של המדינה בה

 גרים ואין להם שאיפה לשוב לארץ־ישראל או שאיפה לאומית בכלל.

 א
 אכן׳, לפי המבחנים שהיו מקובלים באירופה, קשה היה לראות את היהודים כלאום,
 באשר לא היתד! להם מדינה, לא טריטוריה, ואף לא שפה מדוברת משותפת. לעומת זאת,
 דברים אלה היו להם במשותף עם העמים שבתוכם ישבו. המתבוללים לא היו גם מעוניינים

 ואף לא האמינו בשיבת ציון, ורצו להתבסס ולהתחזק במדינות בהן ישבו.
 ב

 אך גישה זו של המתבוללים לא תאמה את תורת ישראל! על קושי זה התגברו באמ
 צעות הרפורמה הדתית שאז היתד! בתחילת צמיחה, ואשר באה לתקן את תורת ישראל
 באופן שתיהפך לדת כמו דתות אחרות. הרפורמים דרשו קיום מספר מצומצם של מצוות

 בלבד, כאשר מצוות אחרות נראו בעיניהם כבלתי־תואמות את הזמן. ג

 בין המצוות שהרפורמים סברו כי עבר זמנן היו מצוות ותפילות הקשורות לארץ־ישראל,
 ובכלל הקשורות להשקפה שיהודים הם לאום. מסתבר, כי מחוללי הרפורמה האמינו כי
 בדרך זו יצילו את קיום היהדות אצל אלה, הנוטים להתבוללות! הם אף דאגו לשיפור

 הצורה החיצוגית של בתי־הכנסת ושל התפילות, אבל יחד עם זאת דאגו לכך שהפולחן 1
 יהא יותר דומה לפולחנם של גוצרים.

 על־ידי צעדים אלה קיוו המתבוללים לעצור בעד גל המרות הדת, מחד גיסא, אלא
 קשה להגיד שהצליחו בכך ביותר, ומאידך גיסא קיוו לזכות באהדת המדינות.

 ה

 29. בתחילה תמכו המדינות בדרך כלל ברעיון ההתבוללות בחשבן כי יהיה זה לטובת
 השלטון, המדינה והעם, והיו ביניהן שחשבו כי הדבר יהא גם לתועלת אזרחיהן היהודים.
 גם בעודדן את תהליך ההתבוללות היה והשתמשו באמצעי לחץ (כגון גזירת הלבוש היהודי

 בפולין). מותר לומר כי העידוד הזה היה למעשה ההמשך של עידוד שניתן להמרת דת. ן
 אחרי שעברו הזמנים בהם לחצו על כך שיהודים ימירו את דתם, היו רק מעודדים אותם
 לכך, ואחת הדוגמאות היא מתן זכויות מיותרות (בפולין הוענק למומרים מעמד של אצולה

 עד שההמרות התרבו בזמן הפראנקיסטים).

 אך כל השתדלות להתבולל מצד יהודים רבים ואף תמיכת הרשויות לא הצליחו לעקור ז
 את שנאת היהודים, אשר אף גברה במשך הזמן כאשר רבים מבני העמים הביטו בעין רעה
 על השתלבות היהודים בחיי החברה! קמו תנועות אנטישמיות, ובסופו של דבר גם התנו

 עות המבוססות על גזענות כפי שהזכרתי.
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 בג׳יצ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיםטר

 יהודים שומרי מצוות (שכונו אז אורטודוכםים) התנגדו באופן חריף לדרך הרפורמים ¡
 אמנם במדינות המערב השתלבו גם הם בחיי המדינה והיו אזרחים נאמנים, אבל לא גרסו

 תיקונים בדת ומכאן שגם לא יכלו להכיר בתורת הפיצול והתיאוריה שיהודים אינם עם.

 30. הבדלי גישה אלה בין המתבוללים ובין אורטודוכסים וכן גישת ראשי המדינות לתה־
 א ליך ההתבוללות היו בהכרח חייבים למצוא את ביטויים ברישום יהודים כבני לאום בפנקסי

 אוכלוסין ובכלל בכל הרישומים, בהם מציינים השתייכות הלאומית של אדם.

 כמובן, שהמתבוללים הכריזו עצמם בכל מקום כבני לאום גרמני, פולני, הונגרי וכוי,
 ודתם, דת משה. משומרי מצוות היה אמנם לצפות שיודיעו על עצמם כי מבחינה לאומית•
 ב יהודים המה; אך נראה שלא תמיד הקפידו על כך, וזה בעיקר בשל עמדת רשויות המדי
 נה, אשר בזמנים שונים היו מעוניינות ברישום יהודים בתור בני לאום גרמני, הונגרי, או
 פולני, לשם מטרות מדיניות שלהן. יצויין, כי המוני יהודים, אזרחי גרמניה או הונגריה,
 היו בלאו הכי אזרחים נאמנים, ואשר ליהודי גרמניה ניתן לומר ששפתם היתה השפה הגר
 מנית והשכלתם השכלה גרמנית ואשר לשירותם בצבא, די להזכיר את העובדה, שבזמן
 ג מלחמת העולם הראשונה נפלו כ־12,000 יהודים ששירתו כחיילים גרמניים (מספר כזה

 נמסר בהיסטוריה של דובנוב).

 אינני יודע איך נהגו יהודים שומרי מצוות בגרמניה, אולם מצאתי מאורע מעניין מחיי
 יהודי הונגריה, שגם הם היו אזרחים נאמנים למדינה, בקונטרס שפורסם בשנת 1920 בשפה
 הגרמנית בכתב עברי ושמחברו היה הרב האורטודוכסי משה שמואל גאנר, רבה של
 קלויזנבורג, ושתורגם ופורסם בקובץ ״תודה ומלוכה״, בהוצאת מוסד הרב קוק, בשנת
 תשכ״א. באותו קונטרס מוצאים, כי באוקטובר שנת 1918, באשר התפוררה קיסרות
 אוסטריה־הונגריה, נאמר בהונגריה שיש לקרוא לעצרות עם לשם מפגן הדרישה לשלימותה
 ך של הונגריה. והנה ראשי רפורמים (ניאולוגים) קראו לאסיפה כזאת של הקהילות והיא

 הכריזה שהיהודים בהונגריה הם הונגרים בני דת משה. האורטודוכסים אמנם לא הודיעו
 זאת במפורש, אבל גילו דעתם בצורה כזו שניתן היה להבין, שהם גם מסכימים לכך.
 כעבור חדשים מספר נפרדה הונגריה עלית, שם ישבו סלובקים, מהונגריה והיהודים שם
 באו במבוכה — וחלק היסס אם להירשם בהונגרים או כסלובקים •, אף אצל האורטודובסים

 ן היתד. אדישות איך להירשם ולא התנגדו להירשם בהונגרים או סלובקים לפי הלאום.

 הרב גלזנר פירסם את קונטרסו הנ״ל נגד ראשי האורטודוכםים דוקא. אמנם יש בענין
 זה גם צד של גיחוך, אבל הרב גלזנר ניגש לענין מצד אחר, הוא בא בטענות לאודטודוכ־
 סים, כי אסור ליהודי מאמין לכתוב שאינו יהודי לפי הלאום ושלאומיותו נכרית! הוא ראה
 ז בזה לא חרפה בלבד, אלא ראה זאת ככפירה ממש. נגד הרפורמים לא יכול היה לבוא
 בטענה המבוססת על־פי דיני תורה, שהרי הבסיס של הרפורומים היה שהם אינם יהודים
 לפי לאומם, והם תיקנו את דיני התורה. כמובן שהגישה של אותם אורטודוכסים שרשמו
 עצמם בהונגרים או סלובקים לפי לאומם היתד. גישה של זלזול במהות ההודעות לרשות
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 בג׳׳צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיםטר

 ולמרשם. לא חשבו כי חייבים לרשום את האמת או לדאוג שהמרשם יורה על האמת, ורצו
 למצוא חן בעיני הרשות ולמלא את רצונה. אוסיף כאן כי גישה זו של המתבוללים ושל
 אלה שנהגו לפיהם להופיע כגרמנים או הונגרים או פולנים בני דת משה, גרמה לזעמם
 של עמים אחרים, כגון הפולנים, שראו את היהודים כמסייעים לגרמנים בגרמניזציה של
 פלך פוזן, וכן האוקראינים ראו ביהודים גורם העוזר להטביע חותם פולני על שטחי אוק
 ראינים, וניתן להבין מה היתד, הגישה של סלובקים להתנהגות היהודים. אכן איש, לא
 יהודי ולא נכרי, לא האמין שיהודי חדל להיות יהודי על־ידי מרשם. היה זה כעין כזב מוס
 כם, אלא יהודים עשו מד, שעשו משום דרכי שלום. עוד אוסיף שעם ריבוי מקרי שמד ועם
 התרופפות האמונה בכלל חדלו הנכרים להאמין לא רק בכנות הרישום אלא בכנות
 ההמרה, ולכן לא פעם ראו את המומרים כיהודים כגון דישראלי, היינה, מרכס. דברים אלה,

 שהם תופעה צדדית של ההתבוללות, נראים לי חשובים לגבי שאלת הרישום.

 31. וכעת אחזור לדון על עצם התבוללות וגישת היהודים שומרי מצוות לגבי המתבוללים
 או הרפורמים. ברור ששלום לא שרר ביניהם אבל כאמור בכל זאת היוו עם אחד, וחטיבה
 לאומית אחת. הבאתי לעיל את הטעמים והסיבות שלפי דעתי בגללם נשאר העם מאוחד!
 לפי גישת המסורת היהודית היו גם המתבוללים יהודים לכל דבר; מן הראוי להביא בנוסף
 לכך דברים שנכתבו לפני למעלה ממאה שנה על־ידי הרב יצחק אייזיק ספרין מקומרגא
 ביחס לאותם המתבוללים בספרו ׳,נתיב מצוותיך״, שנדפס בשנת תרי״ח, היינו לפני 112

 שנה, בחלק שביל האמונה, אות ו׳, ואלה דבריו:

 ״וכל הרשעים במדינה זאת ובפרט במדינות אשכנז, נשבע אני בחיי
 עולם שכולם אנוסים כתינוק שנשבה בין הנכרים ובלי דעת ידברו, וכולם
 מוכנים ברגע אחד לשפוך דם כמים על קדושת שם הגדול באהבה ובשמחה

״ . . . . . ח מ  ובלב ש

 דברים אלה כתב אחרי שהביע צער וחרדה על התוצאות של חכמת ״חכמי ברלין,
 פראג, המבורג״, והכוונה לחכמי המתבוללים שבאותן ערים. אכן המושג ״כתינוק שנשבה״
 אינו מיוחד למחבר הנ״ל, והיה מקובל ועד היום הוא מקובל בספרות ההלכה כלימוד זכות
 לגבי רבים שאינם שומרי מצוות ואף בעלי דעות הסוטות מדעת התורה. המיוחד בדבריו
 של אותו רב, שהיה גם אדמו״ר וקנאי לקיום מצוות, הוא הבטחון הגדול עד כדי שבועה,
 שאצל כל אלה שלכאורה התבוללו ועזבו את דרך התורה נשאר לפחות ניצוץ יהודי חזק
 אשר עשוי להתלקח במידה כזאת, שאותו יהודי יהיה מסוגל למעשה של קידוש השם

 באהבה ובשמחה.

 32. אבן לא פעם התברר כי הנחה זאת היא הנחת אמת. מצינו לא פעם מקרים של מסי
 רות נפש אצל יהודים, שקשה היה להאמין כי ישנה אצלם זיקה כלשהי ליהדות, או לעם
 ישראל, ובעיקר בזמן סכנה לעם, ובזמן ההתעוררות לשיבת ציון. מעניין לציין דבריו של
 פרוש׳ פראנץ אופנהיימר, המלומד היהודי מגרמניה, אשר כבני דורו קיבל חינוך גרמני,
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 ואחר־כך הצטרף לתנועה הציונית, ואף הגה רעיון להתיישבות שיתופית חקלאית בארץ־
 ישראל וערך תכניות לשם כך. הוא כותב בספר זכרונותיו (פורסם בגרמניה, בדיסלדורף,
 בשנת 1964) בשם: Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes, בעי 211, על הדברים אשר שבו
 את לבו מרעיונותיו של הרצל. פרופ׳ אופנהיימר הביע דעתו כי התנועה הציונית תסייע
 לפעול נגד תופעה, שגם לו היתד, לזרא באופן מיוחד, היינו נגד התופעה המצויה בזרם
 א המתבוללים, אשר מתביישים במוצאם היהודי, ובמקרים רבים משתדלים להסתירו ומסכי

 מים לכל האשמות של שונאי ישראל נגד היהודים, ועד כמה שאפשר עושים זאת בהדגשה
 מיוחדת, בתקווה שאותם יכירו כחריגים טובים מכלל ישראל. הוא ממשיך לכתוב על

 עצמו:

 ״מעולם לא התעלמתי אף בחוגי הציונות שאני לגמרי ,מתבולל׳
 ב ("assimiliert") • אילו הייתי בוחן את עצמי (מבחינה נפשית) הייתי מוצא

 בי 99% גיטה וקנט, ורק ,1% של הברית הישנה, וגם זאת בעיקר באמצעות
 שפינוזה והבייבל של לותר. הרגשתי עצמי כולי כגרמני, אבל לא יכולתי
 להבין למה הכרת היותי ממוצא יהודי לא תוכל להתיישב עם הכרתי כמש־

 ^ תייך לעם ולתרבות גרמניים ולכן לא הייתי מעולם מתבולל.״

 בספרו מביע הוא יחם חיובי ליהדות רוסיה, שבוודאי לא היתד, מתבוללת בזמנים אלה.
 נדמה לי שאופנהיימר היה אחד מגי רבים מאד מסוגו בגרמניה, עד כי אפשר לראותו
 כדמות טיפוסית של יהודי משכיל. הוא בן למשפחה יהודית, שהתגוררה במשך דורות
 ך בגרמניה. מן הראוי לציין שאביו היה רב רפורמי ואמו גם כן ממשפחה מכובדת, והמחבר

 מביא את מגילת היוחסין בספר זכרונותיו. כאמור, גדל על ברכי ספרות גרמנית וקשור
 לתרבות גרמניה, אבל בכל זאת נשאר בעל רגש לאומי ואחר כך נעשה ציוני פעיל מאד.

 מניין איפוא אותו רגש לאומי י אין מתפקידי ואף לא ביכלתי לערוך מחקר. אך אם
 ה לא נחפש אחרי הסברים מיסטיים או על־טבעיים אחרים, נדמה לי שהאמור לעיל לגבי ילדים
 מנישואי תערובת מסביר תופעה זו. ילד יהודי, אפילו הוריו שייכים לזרם הנוטה להתבול
 לות תרבותית, מקבל מן הבית ובעיקר מן האם, שהיא מעצבת את דמות הבית, מטען כזה
 של רגש כבוד ואהבה למסורת הוריו, לבני משפחתו ולעמו, שאפילו חונך כל השנים על
 ברהי תרבות גרמניה, גדל בחברה גרמנית, והיה משולב בלימודיו באוניברסיטה כתלמיד,
 ו ואחר־כך כפרופסור, הרי כל החינוך הזה וההשתלבות לא היו יכולים לכבות את הגחלת
 היהודית שבו, וכאשר נפגש עם הרעיון היהודי הלאומי, התעורר אצלו הרגש הזה ביותר.

 מוסיף אני כי גם לגבי אנשים אשר לכאורה מתבוללים גמורים הם, ואף מתביישים
 במוצאם היהודי, מצוי איזה רגש או ניצוץ יהודי (כדברי הרב האדמו״ד שהבאתי), אשר
 ז גם הוא בדרך־כלל היה מתלקח בזמן שאירע משהו שעורר אצלם את הרגש הסמוי מן

 העין, כל עוד לא נטמעו לגמרי בין הנכדים. אין ספק שיהודים בין שראו עצמם כבני לאום,
 ובין שראו עצמם כבני עדה דתית בלבד, ואפילו הודיעו לרשות שאינם משתייכים לעס
 ישראל, היו בעצם יהודים, הן לפי הלאום והן לפי דתם. הקשר ביניהם ובין עם ישראל,
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 וכן ביניהם לבין עצמם היה מבוסס על ההכרה של מוצא משותף מאומה, שההבדל בינה ובין
 אומות אחרות הוא בתורתה, והתורה הזאת או לפחות משהו ממצוותיה ומטרתה הם שקיימו
 וטיפחו את הגחלת היהודית בלבותיהם. אפס, המסורת הזאת ואותן מצוות מועטות שנשארו
 אצל חלק מהם, וביחוד בארצות אירופה המערבית, לא היו די חזקים בדי למנוע תהליד
 ההתבוללות והטמיעה, אבל אלה שלא המירו דתם נשארו יהודים! עם ישראל נשאר

 עם אחד.

 33. והנה באה התעוררות לשיבת ציון, הציונות והשאיפה לתחיה אשר הפיחו רוח חיים
 אצל חוגים ניכרים של העם. אולם ההתבוללות התרבותית ואף הפוליטית המשיכה להת
 קיים למעשה, והחשש מתחיית עם ישראל בארצו ותרבותו הדריכה מנוחת רבים מבני
 ישראל, שחששו שהדבר יפריע להם לחיות במנוחה ושלווה בארצות פזוריהם. היו להם גם
 קושיות רבות: לא ״מיהו יהודי״, אלא ״במה אני יהודי״, ו״למה אני יהודי לפי הלאום״,
 באין כל נתונים המקובלים אצל עמים אחרים. בזמן הצהרת בלפור נמצאו באנגליה חוגים,
 אשר, בהסתמכם על תיאוריית הפיצול בין עם ודת, התנגדו לה. הרב קוק יצא נגדם בכרוז
 (אשר תרגומו פורסם בספר ״חזון הגאולה״, שהוצא בשנת תשי״א, ע׳ קע״א), ובין שאר

 הנימוקים כותב הוא:

 ״מצדנו הגנו יכולים לקבל את האושר העתיד רק בשלימותה
 של נשמתנו המקורית, שאינה ניתנת בשום אופן להיחלק לנתחים כמו

 ,לאומיות׳ ו׳דתיות׳ ״

 ״צרות הלב של אלה הרוצים לפורר לחלקים את שלימותו של כוח־
 חיינו המזהיר ולנתק ממנו חלק הנה וחלק הנה — בגידה היא לא רק ליהו

 דים כי אם לכל האנושיות.״

 אמנם לא הצליחו המתבוללים בהתנגדותם. לא זו בלבד שניתנה הצהרת בלפור, אלא
 אחריה בא המנדט ואחר־כד קמה מדינת ישראל, ואליה נהרו ונוהרים בני עם ישראל

 השבים לארצם.

 אפס, רבים מבין היהודים שהגיעו ארצה, לא מתוך שאיפה לשוב הנה באו, אלא בכוח
 הסיבות והנסיבות שהתהוו בזמן שקשר שלהם לערכים כאלה, כמו עם ישראל, ארץ־ישראל,
 תורת ישראל ושפת עבר היה חלש. להחלשת הקשר גרמו גם התרופפות האמונה הדתית

 והשקפות שונות, שצצו בעולם המערבי והמזרחי.

 על רקע של התיאוריות השונות בדבר מהות של עם ישראל או לאום יהודי, ועל רקע
 הפיצול שהיה מקודם בין דת ולאום, צץ גם רעיון של פיצול של יהודי בכיוון הפיר מזה
 שהיה מקודם, היינו הרעיון של לאום יהודי ללא תורת ישראל או ללא דת. בפיצול לפי
 שיטת הרפורמים לא יכלה להתעורר שאלה מיהו יהודי כי בין היהודים שהאמינו שיהודים
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 הם עם לבין היהודים שלא סברו כך, לא היה הבדל ועל־כל־פנים לא הבדל עקרוני בשאלה
 מיהו יהודי. יהודים היו אלה שהם יהודים לפי דתם! הפלוגתה ביניהם היתד. מהו תוכן
 היהדות, ואילו מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו היא מחייבת, ובן בדבר הקשר לעם
 ולארץ, ולא חשוב אם רואים את העם רק כעדה דתית או גם כחטיבה לאומית, או אם

 היהדות דורשת קיום מצוות רבות וביניהן מצוות, שאפשר לכנותן בלאומיות•

 א
יתת שאדם ייחשב כיהודי לפי לאומו,  לעומת זאת׳ לפי התיאוריה של לאום ללא דת, י
 אף־על־פי שאינו בן להורים יהודים ולא התגייר, אם יירשם כיהודי או יתאים לאיזה מבחן
 שיומצא; ואילו יהודי בן להורים יהודים עלול לא להיחשב ליהודי, אם לפי המבחנים
 שיומצאו על־ידי בעלי תיאוריה זו לא יהא יהודי בעיניהם! ובת, אם ההודעה למרשם
 ב קובעת, מחייב ההגיון שאם יהודי הודיע שהוא גרמני וכוי אין לראותו כיהודי. על רקע
 אותה תיאוריה של פיצול קמו עוד רעיונות ודעות. הוגי הרעיון שעם ישראל לא יהיה קשור
 לתורתו יכלו להשלים עם הכרת משומדים כיהודים, יכלו גם להשלים עם אפשרות שעם
 ישראל בעצמו ישתנה תכלית שינוי אם על־ידי נישואי תערובת או קליטת תרבויות
 אחרות! אם כי מבחינה מעשית אין לומר כי בדרך כלל רצו בעלי הרעיונות בשינויים
 ג כאלה, העשויים לגרום לחיסול העם כעם, ובתוך עמקי נפשם רצו שעם ישראל יישאר קשור

 באופן כלשהו עם תורתו ומסרתו, ובכלל עם עברו.

 בין הרעיונות בדבר עתיד העם, שעלו על רקע התיאוריה של עם ללא דת, אזכיר
 אחד מהם והוא, שיהודים וערבים ובני עמים אחרים בארץ יתערבו ביניהם על־ידי נישואי
 תערובת ויקום עם חדש שאינו קשור לעם ישראל, לעברו ולתורתו. היו גם שסברו שיהו
 דים עצמם אשר בארץ־ישראל כבר כיום שונים מעם ישראל שהיה לעולמים, ומעם ישראל
 שבתפוצות, ובעתיד יהיו מנותקים לגמרי מן העבר של העם ממסרתו ומיהודי התפוצות.
 אלה שהאמינו בכך לא הגדירו עצמם כיהודים, היו מוכנים להגדיר עצמם כעברים או

 ך באופן אחר, אבל לא כיהודים. בהתאם לכך נהג גם העותר בצעירותו.

 ידועות גם טרוניות ותלונות של יועדי התפוצות על כך שחלק מבני הנוער היהודי
 שבא מישראל אינם רואים עצמם כיהודים׳ ואינם מעוניינים בקשר חברתי עם יהודים,
 אלא בקשר עם בני עמים אחרים. אפס, במרוצת הזמן היחס השתנה, בעיקר עקב המלחמות
 ו נגד ישראל, ורבים שחשבו שיהודי או־ץ־ישראל עם חדש הם, השונה ונבדל מהעם היהודי,
 הרגישו כי כולם בני עם אחד, ואלה שמעונייגים בגורל היהודים בישראל, במדינת ישראל,
 ובקיום מדינת ישראל, הם יהודים בלבד. מאידך גיסא שאבו יהודי התפוצות עידוד לקיומם
 כיהודים, מתוך הקמת מדינת ישראל וקיומה. אפס, כמעט בכל הזמנים יצאו מישראל מומ
 רים ובוגדים, וגם כיוס מוצאים יחידים וקבוצות, המתנגדים לקיום מדינת ישראל, או הרו־
 ז צים בהתבוללות גמורה! אך אין בכוחם לשנות את התמונה הכללית. ההתפתחויות ברע
 יונות שצצו הביאו לנבואות שונות! היו שחשבו שעם ישראל בתפוצות יתבולל במשך
 תקופה קצרה ועם ישראל היושב בארץ ישתנה כולו, ייהפך לעם אחר, וכך יבוא קץ לעם

 ישראל. מותר לומר שהנבואות השחורות האלה התבדו.

 ״פסקי־דיך, כרך כג, חלק שני, תשכ״ט/תש״ל־1969 563



 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיםטר

 יהודים שומרי תורה הביטו בדאגה על התבוללות תרבותית בחוץ־לארץ, ועל נטיות
 בארץ להתבוללות תרבותית ולדחיית התרבות של עם ישראל שמקורה בתורת ישראל. אבן,
 ישנם אנשים אופטימיים ואנשים פסימיים, ולפי גישתם צופים פני העתיד. לדוגמה אביא
 כאן שתי דעות: אחת של הסוציאל־רבולוציונר, ד״ר יצחק נחמן שטיינברג, שר המשפטים
 בממשלה הסובייטית הראשונה (אחר־כך נאסר), שהיה יהודי שומר־מצוות וחובב ציון!

 והנה כותב שטיינברג ב״פרייע שריפטן״, אפריל 1929 (בהיותו בחוץ־לארץ):

 ״צפויה לנו סכנה לא רק של התבוללות לאומית אלא של משהו יותר
 גרוע, של התבוללות אנושית, לא רק היהודי הולך לאיבוד מתוך האדם אלא
 היהודי עומד בפני סכנה רוחנית חמורה מאד. התבוללות לאומית מוליכה
 לכך שהיהודי יהיה כביכול אמריקאי, גרמני או גוי אחר, ברם ההתבוללות

 האנושית מוליכה לכך שהיהודי יהיה אדם התחתון הדומה לחמור.״

 לשם מניעת התבוללות כזו הציע הצעות שונות (את הדברים הנ״ל הבאתי מתרגום אשר
 נמצא בספרו של משה ענב ״מסורת החיים״ על ד״ר שטיינברג, שהוצא בשנת תשכ״ז,

 ע׳ 37—38).

 הרב קוק אשר ישב בארץ, התבשם מאווירתה, ראה התפתחותה, גם הוא אמנם מביע
 דאגה, אך עם זאת, בטחון בהצלחה העתידה וכן בכך שעם ישראל יישאר כמתכנתו. ואלה

 דבריו:

ל ובישראל, בפרק א ר ש ^ א  ״מקובלים אנו, שמרידה רוחנית תהיה ב
 שהתחלת תחית האומה תתעורר לבא. השלוה הגשמית שתבוא לחלק מהאו
 מה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה, ויבואו
 ימים אשר תאמר: אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים נשאים וקדו
 שים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבוא סער ויהפך מהפכה,
 ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור ד׳ ובתורתו,
 בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים

 וכל כוחותיהם.״

 (דברים אלה פורסמו באורות, משנת תר״פ, והועתקו ב״חזון הגאולה״, בע׳ קמ״ב).

 הרב קוק הכיר את הישוב, וראה את הדעות החדשות שצצו בזמנו בתסיסה זמנית,
 שעליה הרבה לכתוב, ועל־פי המקובל לפי מקורות שלא פירטם, כותב הוא שעלולה לבוא

 גם מרידה יותר גדולה, אבל בטוח היה שהמרידה תהיה זמנית בלבד.

 34. אמנם, עד כה לא הגענו לאותו מצב אידיאלי, שאותו חזה הרב קוק, אך ניתן לומר
 שלמרות המריבות השונות, ונסיונות להבאיש את ריח תורת ישראל, גברו כוחות האחדות
 והליכוד, ולפי המצב של היום, בוודאי אין לומר כי עם ישראל כולו המיר תורתו ודתו
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 בג׳׳צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיסטר

 בתרבות אחרת. יתר־על־כן, הרעיון של יצירת עם חדש, השונה מעם ישראל, שאין לו
 קשר עם העם כולו אם בצורה של עם כנעני או עם עברי, אם על־ידי נישואי תערובת עם
 אחרים או באופן אחר, אפילו לא ירד מן הפרק לגמרי, על־כל־פנים אין רואים אותו כממשי
 או אקטואלי ביותר. אפילו לגבי אלה אשר מטיפים להתרחקות מתורת ישראל ומתרבותה,
 הייתי אומר, כי מסתבר שכאשר מגיע הדבר למעשה, נשמר אצלם הניצוץ היהודי ואינם
 א מוכנים להיפרד לגמרי מן העם ומתורת ישראל, ואינם מעוניינים להתבולל ולהיטמע לגמרי

 בין עמים אחרים ובתרבויות זרות. גם לגבי העותר עצמו ניתן להעיד כי אחרי שהתכחש
 בכלל ללאום היהודי במרשם התושבים, הרי כעת, עם כל ההשמצות נגד היהדות, רוצה הוא

 שילדיו יירשמו כיהודים.

 ב נדמה לי, כי גם כיום נמצאים יהודים שאצלם תופעות דומות לתופעות שאופנהיימר
 ראה אצל המתבוללים בדורות האחרונים: גילוי רצון להתרחק מן היהדות המלווה הבעות
 של שנאה ובוז לעם (או לחלקים ממנו) ולתורתו •, בכל־זאת מותר להניח בהתאם למסורת,
 כי גם אצל רבים מאלה תוכו של הנפש רצוף אהבה לעם ולתורתו, המתבטאת גם במעשים
 בהזדמנויות שונות. אין אפשרות לקבוע מה מספר היהודים שהם בעלי גישה זו או אחרת.
 ג בארץ־ישראל ובעולם מוצאים מצד אחד יהודים הדבקים בתורת ישראל בכל לבם ומצד
 שגי כאלה המכריזים שרוצים להינתק לגמרי מעברו של העם ומתורתו, וישנם גם רבים
 כאלה אשר אמנם אינם מקיימים כל המצוות, אבל חשים בקיום קשר לעם, עברו, תורתו

 ומסרתו.

 ך 35. במצב זה של השקפות ודעות הוצאו בשנת 1958 הנחיות שלפיהן נכרים או ילד
 מאם נכריה יכולים להירשם כיהודים על־פי הצהרה בלבד וללא גיור. הנחיות אלו בוטלו
 לאחר־מכן מסיבות שאברר להלן, אבל העותר טוען כי הנחיות אלו נכונות, ויש לפעול

 לגבי ילדיו לפיהן, או יותר נבון לאור הקווים והעקרונות אשד באותן הנחיות.

ת חשובות כאן ההנחיות משנת 1958 לגבי ילדים מנישואי תערובת מאם נכריה, ב  ך! ו
 לפיהן היה לרשום את הילדים כיהודים אם שני ההורים הביעו רצונם והסכמתם לכך

 בתום־לב, וללא צורך של גיור.

 36. מהי המשמעות של הבעת רצון זה ? האם על־ידי הבעת רצון נעשה הילד מיד ליהודי,
 ו ומהי הקונסטרוקציה המשפטית המצדיקה זאת ז מתוך דברי מחבר ההנחיות נובע כי הוא
 סבר, שיש לדאות בהבעת רצון ההורים את רצת הילד עצמו, באשר הם האפוטרופסים
 הטבעיים שלו. ובכן הקונסטרוקציה היא, שילד קטן אפילו מיד שנולד מביע באמצעות
 הוריו רצון להיות יהודי ועל־ידי כך נרשם כיהודי. המשמעות של הרישום היא, כי רואים
 אותו כיהודי מיד כשהוריו נתנו הודעה על כך, שהרי אין להניח כי הממשלה רצתה להנ־

 ז היג רישומים כוזבים.

 על מהות הודעה כזו אעמוד אחר־כך וכאן אציין כי בדור שהממשלה (או מי שפעל
 מטעמה) רצתה להנהיג סוג חדש של יהודים, חיינו יהודים שאינם יהודים לפי תורת
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שד הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיםטר

 ישראל! מה הניע את הממשלה דאז ליצור סוג כזה של יהודים ? את זאת אפשר ללמוד
 מפניית ראש הממשלה ל״חכמי ישראל״. ההנחיות עוררו סערה בציבור היהודי והממשלה
 החליטה לפנות לאישים יהודים בארץ ובחוץ־לארץ (חכמי ישראל), ונתקבלו 45 תשובות.

 והנה בפניה לחכמי ישראל מוצאים טעם דלקמן שנראה כי היה השיקול העיקרי:

 ״ד) אין הקיבוץ היהודי דומה לקיבוץ יהודי בגולה. אין אנו פה מיעוט
 הנתון ללחץ של תרבות זרה׳ ואין פה חשש של התבוללות של יהודים בקרב
 לא־יהודים, כזו הקיימת בכמה ארצות רווחה וחופש, אלא להיפד: יש כאן
 אפשרויות של התבוללות קלה של לא־יהודים בתוך העם היהודי, ביחוד

 משפחות של יוצאי נישואי תערובת העולות לארץ.

 בעוד שנישואי תערובת בחוץ־לארץ הם אחד הגורמים המביאים להת
 בוללות גמורה ויציאה מן היהדות, הרי נישואי תערובת הבאים הנה, בעיקר

 מארצות מזרח אירופה, מביאים לידי התמזגות גמורה עם העם היהודי.״

 הנחה יסודית זו, שאין כאן חשש של התבוללות של יהודים בקרב לא־יהודים, הופרכה
 לפחות בסוג אחד של נישואי תערובת, היינו של זיווגים חפשיים ונישואין בין יהודיות
 וערבים. לא רק שהיהודיות מתבוללות בדרך־כלל במשפחות הערביות והצאצאים נטמעים
 בין הערבים, אלא שמצינו בין צאצאים אלה אנשים המצטרפים לאויבי עם ישראל ומדינת

 ישראל.

 אשר לנישואי תערובת מארצות אחרות קשה עוד לקבוע מסמרות. אבל, לפי הקשר
 שיש לבן־זוג היהודי לעם ישראל, לתורתו ולתרבותו — לעומת הקשר שיש לצד לא־יהודי

 למולדתו ולתרבותו הוא, אינני יודע מי יהא כאן המתבולל ומי המבולל.

 ו
 אם מדובר על רגש לאומי של יוצאי ארצות סלביות, אזכיר רק כי המשורר הפולני
 הגדול מיצקביץ כותב בפואמה הגדולה שלו ״פן טדיאוש״, שדוקא בנכר מורגש ביותר
 אבדן המולדת וגעגועים אליה. מבין אני כי יש בכל זאת גם נשים נכריות אשר רוצות
 להידבק בעם היהודי באמת ובתמים, המתגיירות ומסכימות לגיור ילדיהן, אך קשה לצפות
 שרישום במשרד מרשם התושבים יביא לידי התבוללות ממשית בעם ישראל ותרבותו.
 דבר אחד יש לצפות, בין אם ירשמו את הנכרים כיהודים בין אם לא ירשמו — כי ילמדו
 כאן עברית וידברו בה בנוסף לכל שפה אחרת׳ אלא־אם־כן ילמדו הילדים במיסיון או

 במוסד זר או יעזבו את הארץ, אם באמתלות, ואם ללא אמתלות.
 ז

 37. לא ארחיב כאן את הדיבור על ״התבוללות קלה״. ראינו איך פעלה התבוללות כזו
 של יהודים בגרמניה ובארצות אחרות, וכן ראינו תוצאות גיור האדומים שהזכרתי, וגם לא

 אדון באספקטים שונים של התבוללות כזאת, כי אין צורך בכך.
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 בג״צ 58/68 בגימין שליט בשמו ובשם ילדיו 1גד שר הפגים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיםטר

 מספיק כי חכמי ישראל ברובם המכריע הביעו דעך! שלילית לדרך זו של מרשם
 והממשלה ביטלה את הנחיותיה משגת 1958 והוצאו הנחיות אחרות במקומן, ועל אותן
 הגחיות קובל העותר, כלומר קובל הוא על כך, שהמשיבים פועלים בהתאם לאותן הנחיות

 התואמות את ההלכה של דיגי התורה.

 א גראה לי שאין זה מתפקידו של בית־המשפט לבחון או לכוון את דרכו של עם ישראל,
 אם עליו להישאר קשור לתורתו או להיפרד ממגד. לגמרי — אם להתפשט על־ידי ״הת
 בוללות קלה״ של נכרים, ועל־ידי צירוף ילדים מנישואי תערובת כשהאם נכריה, כאשר
 עד כה לא ראו אותם כיהודים, כל עוד לא התגיירו. אם ישנן כיום פירצות במסגרת
 המאחדת את עם ישראל, אין לבית־המשפט להרחיבן. בית־משפט זה הוא חלק ממערכת
 ב בתי־משפט במדינת ישראל שבה מכהנים גם .לא־יהודים! תפקידם של בתי־המשפט השו
 נים מוגדר על־ידי החוק וענין כזה של קביעת דרכו או מדיניותו של עם יהודי אינו בגדר
 סמכותו, ואינו יכול לצרף לעם ישראל אנשים שעד כה לא היו יהודים בעיני כלל ישראל,
 כל עוד העם היהודי כולו או לפחות רובו הגדול של מנהיגיו וראשיו החליטו לצרפם לעם,
 וזה בהנחה שהעם החליט לנטוש את המסגרת הקיימת, היינו שיהודי הוא מי שיהודי לפי

 ג דיני תורה.

 לכן דעת רוב חכמי ישראל מספקת, כדי להצדיק את ההנחיות החדשות ואין לי צורך
 להיכנס לפרטים או כל נתינת הסברים להלכה ולמהותו של עם ישראל בנוסף לאלו שנתתי,

̂_ והנני מצטרף לדברי מ״מ הנשיא, השופט זילברג, בשטח זה.  

 38. מתפקידו של בית־המשפט לבדוק אם ההנחיות אינן נוגדות איזה עקרון של הדין
 החל בארץ, ואולי איזו התחייבות של המדינה בפורום בינלאומי. אין ספק כי בהנחיות
 החדשות אין כל מאומה אשר עלול להיות מנוגד למשפט בינלאומי או התחייבות מדינת
 ך ישראל בפורום בינלאומי. דוקא לגבי הנחיות משנת 1958 היד. מקום לומר שהן בניגוד
 להצהרתו של מר שרת ז׳׳ל, שניתנה בשנת 1947 בוועדת או״ם המיוחדת לארץ־ישראל,
 שהובאה בפיסקה 35 לכתב־סיכומו של היועץ המשפטי. מר שרת נשאל על־ידי חברי
 הוועדה מי ייחשב כיהודי לצורך עליה ארצה, ובמיוחד נשאל לגבי נישואי תערובת, והודיע
 כי הצטרפות לעם ישראל היא על־ידי גיור׳ לפי דיני תורה. אמנם לא פורט שם מה היה
 ן ענינה של הוועדה אבל אפשר לנחש שהיה לה ענין ממשי בבירור מי יעלה לארץ־ישראל,
 כיהודי השב למולדתו אחרי דורות רבים של היעדרות ממנה. אפס, ההנחיות משנת 1958

 בוטלו וההנחיות הנוכחיות תואמות את ההצהרה של מר שרת.

 39. אכן למי שאינו יהודי ואינו אזרח ישראלי, אין זכות מוקנית לעליה ארצה, אבל
 ז המדינה רשאית להכניס לארץ אנשים שאינם יהודים, וזאת שאלה של מדיניות ובוודאי
 שהממשלה תתחשב בעיקר באפשרות קליטה, באופן שלא ייפגעו התושבים, ולא תיפגע
 העליה האפשרית של היהודים. ברם, כאשר אדם נכנס ארצה כתושב קבוע, הוא בעל זכו

 יות שוות לתושבי המדינה האחרים, הן יהודים והן נכרים.
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ה פ י , ח ם ו ש י ר ד ה י ק פ ־ ם ו י נ פ ר ה ד ש ג ו נ י ד ל ם י ש ב ו ו מ ש ט ב י ל ן ש י מ י נ צ 58/68 ב ״ ג  ב

 השופט קיםטר

 ו ו כ ת ן מ נ אי ו ו ה ש י ל מ ב ש ש ו ת ת ה ו י ו כ ז ו ב ח א ר ז א ת ה ו י ו כ ז ע ב ו ג פ ת ל ו א ן ב נ י ת א ו י ח נ ה  ה

. ל ו ס ל פ ן כ ה ן ב י א ך ש ׳ כ ר ח ם א ו א ל ם מ ד ל א י ע ד ו ה ף י י ד ע ה ת ל ו  נ

ם ע ה ב ד כ ם ע י ל ב ו ק ו מ י ה ם ש י ל ל כ ת ה א ת ו ו י ח נ ה ת ה ש א ו ט נ ו ל ה ש ל ד כ ו ס ה י י ו ה ל י פ  40. א

, ר ח ד א ו ס ה י ז י י א פ י ל ד ו ה י ב כ ש ח י ה י ל ד כ ל נ ו כ י ר ש מ ו י א ת י י ו ה ל י פ א , ו ה כ ל ה י ה פ ל ל א ר ש  י

. ן ה ר י ת ע ת ל ו נ ע י ה ה ל ק ד צ ן ה ז אי ם א  ג

ע ו ב ק ו ל י ל ה ע י , ה ל א ר ש ת י ד ו ם ת ר ע ש ק ת ה ש א ו ט נ ה ל צ ו ה ר י ו ה ל ו ל כ א ר ש ם י ו ע ל י  א

, ם ע ו ל ת ו ם א י ש ו ע ת ה ו ד ו ס י ם ה ה , מ ד ח ו א א מ ו ה ה מ , ב ו נ י ה, הי די כז הו ם י ע ם ל י ש ד ם ח י נ ח ב  מ

א ה ל ד כ ע , ו ם ל ו ע ם ב י ל ב ו ק מ ם ה י נ ח ב מ י ה פ , ל ר ח ם א ע ו מ ל י ד ב ה ל ו ו נ י ח ב ה ר ל ש פ ה א מ ב  ו

ה ] ש ד ת ח ר ג ס ם מ ן ג י . א ו ל ו ל כ א ר ש ם י ת ע ם א ו ל ה ל ל ג ו ס מ ש ה ד ן ח ח ב ם מ ו ל ש י ע ע ל ו ד  י

, ה מ ו א ת מ ע ב ו ה ק נ י , א ב ל ־ ם ו ת א ב י ה ה ש ם ב י ב ת ו ו כ ל י פ , א ה ר ה צ . ה ו ל ו ם כ ע ת ה ת א ד ח א מ  ה

. י נ ו ל ם פ ע ר ל י ה צ מ ת ה ר א ש ו ק ט ה ר ה פ ז י ה א י ל ף ע י ס ו ם נ ו א ל י פ ה א ז  ו

י נ ו ל ם פ ו א ל ו מ א צ ו מ ש ש י א י ש ע ל ו ד א י ל , ו ת ו נ י ד מ ם ו י מ ל ע י ע ת ע מ ש ם ו י ר פ ס י ב ת נ  ב

1 . ם י ב ש ו ת ם ה ש ר מ ה ל ר ס מ נ ה ש ע ד ו י ה ד י ־ ל ת ע ר ח ה א מ ו א ן ל ב ה ל ש ע י י ו ו מ ו א ת ל ה א נ ש  י

, י ר ג נ ו א ה ו ה ש ש י ג ר ו מ , א ם ו א ל י ה פ י ל ר ג נ ו א ה ו ה ה ש ע ד ו ן ה ת נ ה ש י ר ג נ ו ה י מ ד ו ה ם י א  ה

־ ו כ ׳ ן צ ו ט ל ש ר ל ב ו ע ב ש ו ם מ ו ק מ י ש ר ח א י ו ו ד ו ה ת י ו י ה ל ל ד ח י ו ר ג נ ו ה ם ה ו א ל ן ה ב ה ל ש ע  נ

ם ו א ן ל א ב ו ה ע ש י ד ו ם ה ) — א י ן אתנ ב במו ת ( י מ ו א ל ו ה ת ו כ י י ת ש ה ה ת נ ת ש ם ה א , ה ה י ק ב ו ל  ס
ת ז נ י י נ ו ע ה מ נ י ד ר מ ש א כ , ו ו י ת ו ע ד ו ל ה ת כ ו ר מ י ל ד ו ה ר י א ש י נ ד ו ה י ה ר ש ו ר ? ב י ק ב ו ל ס ו כ ׳  צ

ף ר ט צ ה ן ל ו צ ל ר ה ע ר ה צ . ה ת י מ ו א ת ל ו כ י י ת ש ה ה ב ל א ם כ י ר נ י ם ש ו ש ר א ת , ל ת מ י א מ ו ש י ר  ב

ת ו כ י י ת ש ר ה ש א כ ה ו נ י ד ת מ ו ע מ ש מ ם ב ו א ל ל ר ע ב ו ד ר מ ש א ק כ ת ר ו ב י ש ת ח ל ע א ב י ם ה ו א ל  ל

ת ל ב ה ק ש ו ר ד , ו ת ק פ ס ה מ נ י ד א ב ל ת ב א ז ה כ ר ה צ ז ה ם א ל ג ב . א ת ו ח ר ז ה א ת ו ע מ ש , מ ת י מ ו א  ל

ת ו ש ר י ה ד י ־ ל ה ע נ י ד מ ם ה ע ט ת מ י ש ע ה נ ל ב ק ׳ ה , ף ר ט צ ה ה ל צ ו ה ר י ל א ה ש נ י ד מ י ה ד י ־ ל ם ע ד א  ה

. ת ו ח ר ז א ת ת ה ד ו ע ה ת א י צ ו מ , ה ה נ י ד מ ה ה ת ו י א ק ו ח ה ב ע ו ב ק ך ה ר ד ב ך ו כ ת ל כ מ ס ו מ  ה

י ת ן ד ב ו מ ת ב י ר ב ה ל ס י נ ר כ ש א , כ ם י ד ו ה י ל ה צ ם א י י ת ק ו ח ר ז י א ב ג ו ל מ ה כ מ ו ב ד צ  41. מ

־ ת י י ב ד י ־ ל ם ע י א , כ ה ע ד ו י ה ד י ־ ל ת ע י ש ע ה נ נ י ת א א ז ה כ ס י נ ם כ ! ג ם ע ת ל ו פ ר ט צ ם ה א ג י  ה

ך ר ד א ב י ה ה מ צ ה ע ל ב ק ך ה כ ־ ר ח א , ו ם ד א ת ה ל ב ק ם ל י א נ ם ת נ ש ם י ק א ד ו ב ר ו ר ב ר מ ש ן א י  ד

ה א צ ו ת , ה ן י ד ר כ י י ג ת ם ה ד א י ש ר ח ׳ א , ם ע ן ה י ב ו ל נ י ה ב ו ו ח א ת ה י ר ב ס ל נ כ ו נ ד י ־ ל ע , ש ר ו י  ג

י פ י ל , כ ן י י . יצו ל א ר ש ם י ה ע ו ו ה מ ף ה ו ג ן ה ר מ ב א כ ם ו ע ן ה ק מ ל ח ו כ ר י כ ם מ ע ל ה י כ א כ י  ה

. ו ל ד ג י ש ת מ ו ח מ ת ל ו כ ו ז ר י י ו ג ם ש י נ ט ק ה ל ר ו מ , ש ה כ ל ה  ה

ך ר ד י ה ר , ה ם ע ם ה ש ו ב ל ב ק ר י ש ף א ו ן ג אי ת ו י נ ת ה א ב י ט ח ם כ ו א ל ל ר ע ב ו ד ם מ  .42. א

ל י ש ש מ ק מ ל ה ח ו ו ה מ ד ש , ע ר ם הז ע ה ב ר ו מ ג ו ה ת ע י מ א, ט ו הי ת ו י מ ו א י ל ו נ י ש ה ל ד י ח י  ה

ל ר ע ב ו ד ם מ . א ת ו י ב י ט ק י י ב ו א ת ו ו י ב י ט ק י י ב ו ת ס ו ט י ן ש י ל ב ו ד ל ג ד ב ן ה י ה א ש ע מ ; ל ם ע  ה

ם ת ף א ת ו א ש ו ה ם ש י ש י ג ר ם מ ע י ה נ ם ב ג ף ו ר ט צ מ ם ה ר ג ש א י כ ר , ה ת י ב י ט ק י י ב ו ה ס ט י  ש
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 בג״* 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיסטר

 באותו איחוד המהווה עם, הרי רואים אותו כנטמע בתוך העם. ברם, יש לזכור כי לפי
 דברי ילינק אין מדברים על הרגשה ערטילאית, אלא על ההרגשה המבוססת על שותפות
 במוצא, ביסודות תרבותיים וכוי. אינני מתאר לעצמי שסיני שיבוא לגרמניה, ישהה שם
 מספר שנים וילמד גרמנית, יבקש תעודה שהוא בן לעם גרמני בטענו שהוא מרגיש כגר

 מני וכי תעודה כזאת תינתן לו על־סמך טענה שזוהי הרגשתו.

 א
 43. אשר לילדים מנישואי התערובת, אין המצב שונה. כאמור לעיל בפיסקה 15, מגדירים
 אותו הבריות כבן לאב מלאום פלוני ולאם מלאום פלמוני. אינני יכול לראות יסוד הגיוני
 כל שהוא לקביעה בזמן הלידה אם לפי הצהרת הורים או על־םמך יסוד אחר שהוא בן לאום
 פלוני. הצהרת הורים שהילד משתייך ללאום יהודי, פירושה יכול להיות: א) שהילד
 ב רוצה להיות יהודי או ב) שהילד מרגיש עצמו יהודי, וההורים מצהירים זאת בשם הילד, או
 ג) שההורים מעידים שהוא יהודי. כל הקונצפציות האלו הן מוזרות. האם לתינוק שנולד
 יש כבר בזמן הלידה איזה רגש לאומי ? או רצון להשתייך לעם כלשהו ? אמנם — לגבי
 חוזים קובע החוק שהורים כאפוטרופסים יכולים להתקשר בחוזים ובעיםקות בשם ילדם
 ופועלים בשמו, אבל לא שמעתי על דין שיסמיך את ההורים להצהיר בשם ילד על רגשות
 ג של אהבה או שנאה או רצון להיות בן לעם פלוני. בחוק שלנו לא נוצרה קונסטרוקציה או
 פיקציה כזאת. יתר־על־כן, כאשר ההורים או אחד מהם מוסרים פרטי לידה, הם מוסרים
 אותם בשם עצמם על הילד ולא בשם הילד, כמו שבמקרה של פטירה מוסרים על הנפטר
 ולא בשם הנפטר (סעיפים 6, 7, 11 לחוק מרשם האוכלוסין). בהנחיות משנת 1958 דובר
 על תוספת תום־לב, אבל מה יתן ומה יוסיף ענין של תום־לב, וכבר תמהו על התוספת
 ד הזאת אחדים מחכמי ישראל. ענין תום־לב מועיל בזמן מסירת עובדות. אילו היו ההורים

 יכולים לראות אצל תינוק סימנים של לאום, היו יכולים לאשר זאת בתום ־לב, אבל ברור
 שאצל תינוק אי־אפשר לקבוע לאיזה לאום משתייך, כך שההורים אינם מסוגלים להעיד או

 לאשר כי הילד יהודי.

 ה הדרך הנכונה לפי כל השיטות וכל הדעות הדוגלות ברישום אמת היא, שפקיד הרי

 שום שבידו מסמכים רשמיים על הורים של הנולד, ירשום לפיהם את השתייכותו הלאומית
 של הילד ואם שני ההורים משתייכים ללאומים שונים — מחייב השכל הישר כי יכתוב
 שהאב מלאום פלוני והאם מלאום פלמוני. אכן לגבי יהודים מאפשרת ההלכה ליייחס את
 הילד ללאום האם, והפקיד יכול לעשות כך לגבי ילדים שההלכה חלה עליהם. כי נוכח
 המסורת של עם ישראל במשך תקופה בה ארובה, בוודאי מוכר הילד עם הלידה כחלק של

 העם היהודי.

 העותר מבין כי ההצהרה לא תוכל להשתמע באופן הגיוני שהילדים כבר יהודים, אלא
 שיקבל חינוך יהודי מסרים כשיגדל. האם על־סמך הצהרה כזאת יש לרשום ילד כבן לעם
 ז יהודי ז בזמן הלידה הוא אינו יהודי, אלא מדובר על עתיד. האם קיים בטחון לגבי העתיד ?

 כבר ראינו שהחינוך בבית־ספר אינו יכול לבטל את הרגש הלאומי שהילד מקבל
 בצעירותו בדרך כלל באופן שקשה לבדקו, כפי שהצבעתי בדוני על יהודים שקיבלו חינוך
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ה פ י , ח ם ו ש י ר ד ה י ק פ ־ ם ו י נ פ ר ה ד ש ג ו נ י ד ל ם י ש ב ו ו מ ש ט ב י ל ן ש י מ י נ צ 58/68 ב ״ ג  ב

 השופט קיסטר

ת ו ב ר י ת פ ך ל ו נ י ם ח ל ו ע י ב ד ו ה ד י ל ל י ב ק ם מ ו י ם כ . ג ם י ד ו ה ו י ר א ש ת נ א ל ז כ ב ר ו ו ה י ט נ מ ר  ג

י מ ו א ל ש ה ג ר ה ה י ה ה י ש מ ח נ ר ל ש פ א ־ י ן א א ם כ . ג י ד הו ר י א ש ת נ א ל ז כ ב , ו ל ד ו ג ם ב ו ק מ ל ה  ש

. ד י ת ע ם ב ה ל  ש

 ש ה מ נ י ח ב ה מ ב י ה ט ע מ ד ו י י נ נ י א , ש ר י ע ה ש ל ד י י ת ע ה ל ר ה צ ם ה צ י ע ב ג ד זה, ל ב ל  44. מ

 י ל ן ה מ ז ם ב י ד ל י ה ה ש ר ה צ א ה ל ׳ א ד י ת ע ך ל ו נ י ח ת ל ו ב י י ח ת ף ה ן א י א א נ ה ד ר ק מ ך ב ת ! א י ט  פ

ם י י ו כ י ס ל ה , כ ר ו מ א ך כ . א ו ל ב ק ך י ו נ י ה ח ז י ר א ת ו ע ר ה פ ס ה מ ד י ת ע ב , ו ם י ד ו ה ו י י ר ה ב ה כ  ד

ו ו א מ ש ג ת ה י ד י ה מ ז י א ת ב ע ד ה ל ש ר — ק ת ו ע ל ה ו ש י ת ו י נ כ ר ת ד ג ם ב ו ה ל י פ ד — א י ת ע  ל

. ו ל ע פ  י

י ד ו ה ב י א ם ל י ד ל ם י ם ה י ד ל י ה א ש י ה ה ת י מ א ת ל מ א , ה ר ר ב ת ה ם ש י ר ב ד ב ה צ י מ פ , ל ן בכ  ו

ה א ר ת ( ב י ה ב ג ו ל ל א ת כ ו א ר ו ו ה נ ת י נ , ו ם ו ש ר ם ל י ב י ש מ ם ה י נ כ ו ו מ ך הי כ . ו ה י ר כ ם נ א ל  ו

ד י ק פ ד ה ש א ם כ ו ש י ר ב ב ר ע ת ה א ל ו ה ל ש י כ ט פ ש ד מ ו ס ש י י ב ש ש ו י ח נ נ י . א ה 4 לעיל) ק ס י  פ

, ם י ט ו ש ה פ כ ם ו י י ד ו ס ה י ם כ ם ה י ר ב ד ה י ש ה ל א ר . נ ה ת י מ א ת ל מ א ת ה ם א ש ו ך ר מ ס ו מ  ה

־ ר ע ת ה ה ־ י ת א ר א י ב ס ה ת ל א ז ־ ל כ ך ב ר ו ש צ ם י ל א ב , א ת י ט פ ש ה מ ת כ מ ס ם א ו ש ך ב ר ו ן צ י א  ש

. י ו ד נ ט ל פ ו ש , ה ד ב כ נ י ה ר ב ל ח ם ש י ק ו מ י נ ל ה י ע ד י י נ ך א מ ו י ס , אז ת ו  ב

ם ו ש י ל ר ב ק י ר ש ת ו ע ר ל ו ז ע ו ל ה ש מ ש ב ת י י ב י ט ק י י ב ו ה ס ט י ת ש ט י ק נ ב ב ש ש ו י ח נ נ י  45. א

ח כ ו נ , ו ק נ י ל ל י ת ש ו י ר ו א י ת ת ה א ת ו ו י ב י ט ק י י ב ו ס ת ה ו ט י ש ת ה ל א י ע י ל ת ר ב ס . ה ו נ ו צ י ר פ  ל

ה ל ו כ י , ש ר ת ו ע ל ה ו ש ת ע ד ף ל . א ם י ד ו ה י ם כ י ד ל י ת ה ת א ו א ר ד ל ו ס ן י , אי י ת נ י י צ ם ש י ר ב ד  ה

ר י ה צ ה ר ל ש פ א ־ י י א ר , ה י ת ע ל ד ל ע ב ק ת ו מ נ י א ר ש ב , ד ת י ד ד צ ־ ד ה ח ב ה ת א ש ג ר ע ה ו ב ק  ל

י מ ו א ש ל ג ד ר ו ו ע ן ל י י א א ד ו ו ב ם ש ה ג מ , ו י ת ש ר י פ י ש פ ה כ ס י ר ע ק ב ו נ י ם ת ש ה ב ז ר כ ב  ד

. ו ה ש ל  כ

. ם י ל א ר ש ו י ם א י ר ב ע ו כ מ ש ר י ם י י ד ל י ה ן ש י פ ו ל ח ש ל ק י ר ב ת ו ע  46. ה

ם . א ר ת ו ע ת ה ש ק ב ם כ ת ו ם א ו ש ר ם ל ו ק ן מ י , א י ד הו ג י ש ו מ ם ל י ה ה ז ל א ם ה י ג ש ו מ ם ה  א

, מה) כדו ת ו ו י נ ע נ ת כ ו פ ק ש י (לפי ה ד ו ה ר י ש א ת מ ר ח ת א י נ ת ה א צ ו ב ו ק ם א ו ע ש ו ר י י פ ר ב  ע

ש מ ש ר מ ב ד ם ה , א י ל א ר ש י ר ל ש . א ד ר פ ם נ ו א ל ת כ מ י י ק ת ה א ז ת כ י נ ת ה א צ ו ב ד ק ו ן ע י י א ר  ה

ף 4 י ע י ס פ ם ל י י ל א ר ש ם י י ח ר ז ם א י ד ל י י ה ר , ה ת י ח ר ז א ל כ א ר ש ת י נ י ד מ ת ל ו כ י י ת ש ג ה ש ו  מ

ן ב ו מ ם ב י ש מ ת ש ן מ א ך כ ת ן א י ח ר ז ה א נ י ם א מ א י ש פ ־ ל ע ־ ף , תשי״ב־1952, א ת ו ח ר ז א ק ה ו ח  ל

ן א א כ מ ה ש ל א ש ת ה ל א ש ם נ ר . ב ת ו ח ר ז ת א ר ד ג ם ה ש א ל ל ת ו י נ ת ה א צ ו ב ק ת ל ו כ י י ת ש ה ם כ ו א  ל

ה נ ש , י ו נ י ד ־ ק ס פ ה 17 ל ק ס י פ , ב ן מ ס ו ט ז פ ו ש , ה ד ב כ נ י ה ר ב א ח י ב ה י ש פ כ ץ ש י י ו ו בשו מ ב כ צ מ  ה

ה ז , ו ת ו מ ו ע א ב ר א א ל ת א ח ת א י ר צ י י ו ו ה ש מ ו ן א י י א ם כ י ר מ ו ה א ל : א ם י ר ב ח מ ן ה י ת ב ק ו ל ח  מ

י נ א , ו ת ח ה א מ ו ם א י ו ו ה ם מ י ר צ י י ו ו ש ל ה ם — כ י ר מ ו ה א ל א : ו ת פ ת ו ש ת מ ח ה א פ ן ש י א ן ש ו י כ  מ

ר ב ד , ה ו נ י , הי ם י נ י נ ג ע ו ו ס ת ו א י ל ו צ ר ן ה ח ב מ ת ב ו ש מ ת ש , מ ך ר ו צ י ה פ ׳ ל ת ו י ו ש ר ה ח ש י נ  מ

. ו א ם ל א י ו ר צ י י ו ו ש ם ה ע ך ה ו ת ת ב י נ ת ה א צ ו ב ק ת ל ו כ י י ת ש ע ה ו ב ק ם ל י נ י י נ ו ע ם מ ך א כ י ב ו ל  ת

ל צ ו א מ , כ ת א ת מ פ ת ו ש ת מ י מ ו א ה ל ש ג ר ל ה א ר ש י י ח ר ז ל א ל כ צ ו היתד• א ל י , א ן כ  א

ת ו י ה ם ל י ל ו כ ו י י , ה ר כ ת ו פ ת ו ש ת מ ו ב ר , ת ת פ ת ו ש ת מ ר ו ס ל מ ת ע ס ס ו ב מ ם ה י ר צ י י ו ו ש  ה
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 השופט קיסטר

 אצלנו גם כן חילוקי דעות, אם כל העמים אשר בישראל מהווים לאום אחד או כל עם ועם
 הוא לאום נפרד. אך כאן אין חילוקי דעות כאלו! ברור שאין עם ישראלי אחד במובן זה
 שהערבים, היהודים, הדרוזים והארמנים מהווים לאום אחד המחולק לקבוצות אתניות, שאין
 לראותן כלאום. הנני מסביר כי לא תמיד מגיעה קבוצה אתנית לדרגה של לאום. בגרמניה
 לא יראו בלאומים נפרדים את הפרוסים, הסכסים וכר. כאן אין המצב כמו בגרמניה ואפילו
 א לא כמו בשווייץ, ואין חילוקי דעות אובייקטיביים כמו בשווייץ. על־כן, אין מקום לרשום

 את הילדים כיהודים, אין גם לרשום אותם כעברים או ישראלים לפי לאום, אך כאמור
 בוודאי רשומים הם כישראלים לפי אזרחותם.

 47. יצויין כי המשיבים אינם מתנגדים גם לכך שלא יירשם שום לאום לגבי הילדים.
 ב אינני חושב כי העותר יוכל להלין על כך. רק כשהילדים יגדלו יתברר באיזו אומה יידבקו,

 ואולי לא יידבקו בשום אומה. העותר עצמו לא הזדהה בצעירותו עם שום לאום.

 דברים שאמרתי לעיל דיים כדי להגיע למסקנה שיש לדחות את העתירה.

 48. עלי לעבור גם על מספר טענות נוספות של העותר. אומר הוא כי אשתו השתלבה
 בחיי הארץ והילדים ילמדו בבית־ספר יהודי ויקבלו חינוך יהודי כפי שילדים חילוניים
 מקבלים. אך כל הדברים האלה, אין בהם כדי להפוך אדם לבן ללאום היהודי. הזכרתי את
 העובדה כי יהודים רבים השתלבו בחיי העמים בחו־ץ־לארץ וספגו תרבות העמים. גם ילדים
 יהודים בחוץ־לארץ מקבלים חינוך ממש על טהרת תרבות אותו עם שבתחומו יושבים,
 ך ולומדים להעריך ואף להעריץ את העם שבתוכו הם יושבים ואת תרבותו. בכל זאת, אינם

 חדלים להיות יהודים ואינם הופכים לבני לאום אחר. האם בן לאום זר הגדל בארץ, חזקה
 עליו שעל־ידי השתלבותו בלבד ייטמע בעם ישראל וייהפך ליהודי גמור לפי הלאום ? לגבי
 העותר יש לומר, לפי האמור בסיכומיו הוא, שספק גדול אם הילדים (אפילו יראו עצמם
 כיהודים), יתייחסו באהבה ובאחווה לכל יהודי שבעולם, לכל האומרים ״שמע ישראל״,
 ך, בלבני עמם. אין לי צורך לפרט חוגים שונים מתוך עם יהודי שלא רק שלא יהיה לילדים
 קשר אתם והם יהיו זרים לילדי העותר. כאמור לעיל, יהיו חלקים גדולים מאד מעם ישראל
 שבעיניהם לא ייחשבו הילדים כיהודים, כל עוד לא יתגיירו, ובוודאי שדעת חוג פלוני בארץ
 אין בה כדי לשכנע או להכריע חלקים רבים של העם אם בישראל ואם בחו־ץ־לארץ. מלבד
 זה במידה ואפשר לצפות מה יהיה יחסם של הילדים, נראה לי שלא יהא לאותם ילדים
 ו כשיגדלו ולא יתגיירו, קשר נפשי לעם היהודי כולו, לעברו, לתרבותו, ובמיוחד לתורתו, כלו
 מר אותו קשר נפשי ואותה הרגשת איחוד עם העם שמצפים כרגיל מבן עם פלוני כלפי עמו,
 כלפי העבר הקרוב והרחוק של עמו ותרבותו, היינו יחס של קירבה, אהבה וכבוד. רגש
 לאומי אינו מתקיים על־ידי כך שאדם מהרהר בלבו או מכריז: ״אני מרגיש שאני יהודי או
 פולני״. אם מדובר על רגש בבסיס להשתייכות, הרי לא מספיק שהוריו של ילד טוענים: בננו
 ז הוא בן לאותו לאום ואנו מבקשים לרשום אותו כך, אלא דרוש אותו קשר שתיארתי. מקשר
 כזה מסתעפים: הכרה לאומית, כבוד לאומי, גאווה לאומית ומסירות לעם כולו; וכאמור, עם
 יהודי עודו מהווה גוף אחד, ואף מותר להגדירו באיחוד משפטי כי התורה או לפחות

 שאריות ממסרתה מאחדים אותו.
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ה פ י , ח ם ו ש י ר ד ה י ק פ ־ ם ו י נ פ ר ה ד ש ג ו נ י ד ל ם י ו ובמו מ ש ט ב י ל ן ש י מ י נ צ 58/68 ב ״ ג  ב

 השופט קיסםר

ד ו ס ן י , ואי ו ה ש ל י כ מ ו א ש ל ג ל ר ר ע ב ד ה ל ן מ ם אי י נ ט ם ק י ד ל י י ב ג , ל ם י נ פ ־ ל כ ־ ל  ע

, י ב י ט ק י י ב ו ס ן ה ח ב מ י ה ף כ י ס ו ן א א . כ ת י ב י ט ק י י ב ו ה ס ט י י ש פ ו ל ל י פ ם א י ד ו ה י ם כ ת ו ם א ו ש ר  ל

ה א צ ו ת • ה , די ם היהו ע ת ה ם א ל ו ו ה נ י , א ן מ ס ו ט ז פ ו ש , ה ד ב כ נ י ה ר ב י ח ד י ־ ל ג ע צ ו ה י ש פ  כ

ם ת ו י א ד ו ה י ם ה ע ם ל י כ י י ת ש מ ר כ י כ ה ן ל י א א ש י , ה ו ג י צ א מ ו ה י ש פ ה, כ ן הז ח ב מ ן ה ת מ י נ ו י ג ה  ה

. ר ח ם א ע ם ל י כ י י ת ש ם מ ה ל שהיא) ש ה כ נ י ד מ ם ב ש ר מ ו ל ע י ד ו ם (או ה י ר ו ב ר ס ש ם א י ד ו ה י  ה

י ^ פ ם ל , א י נ ק פ ו ס מ , ו י ד ו ה י ם ה ע ם ל י ב ש ו ת ש במרשם: ה ח כ ת ו ה נ מ ז ר ב ש , א ו מ צ ר ע ת ו ע ם ה  ג

. י ד ו ה י ו כ ת ו א ר ש ל ן י ח ב ו מ ת ו  א

ם י ד ו ה י ם כ י מ ו ש ר ר ב ת כ ע ו כ י ה א י ל ב ש ט ו י מ י כ ה ל א ר ם נ י ד ל י ת ה ב ו ת ט נ י ח ב  49. מ

. ם ה ח ל ו א נ ה א י ר ל ב ד ם ה ) א ר ת ו י ל ב ו ק נ י א ר ש ב ד ) י ו נ י ש ג ל ו א ד ו ל כ ר ט צ ך י כ ־ ד ח א ש  ו

 ב
ד ח ו י מ ו ב ר א פ ת י ו ו א ג ת ם י א ו ? ה ל ד ג י ש ת כ י מ ו א ל ם ה ת ש ג ר א ה ה ה ת ע מ ד ו י י א מ ו ל  ה

ה ב ר י ו ק ש י ג ר ם י ה ע ז י א ? ל ם מ ד א צ י מ ל ג נ א ם ה א צ ו מ ו ב ם א ה י ב ד א צ י מ ד ו ה י ם ה א צ ו מ  ב

־ ר ס מ ו ו ת ר ו , ת י ד הו ם י ע ו ל , א ו י ג ה נ מ , ו ו ת ר ס , מ ו ת ו ב ר , ת י ל ג נ ם א ע : ל ד ו ב כ ה ו ב ה , א ה ר י ת  י

א ל ם ש י ד ו ה י ם ל י ג נ ן א ו ו כ ת מ ) י ד ו ה ם י ד , א ת ו ב ר ת ל א ו צ ו מ ם ל י ח א ר כ ק י ע ו ב א ר י י ת מ ו ? א  ת

י ? ג ל ג נ ם א ד ו א ) א ת י פ ו ר י ו א ת א י ל ג נ ת א ו ב ר ו ת ג פ  ס

ם י מ י כ ס ם מ י ב י ש מ ה י ש פ , כ ל ב ו ק מ י ה נ ו ל י ח ן ה ב ו מ ם ב י י מ ו א ל ־ ו ם ד מ צ ו ע ש י ג ר י י ל ו א  ו

ם ? ת ו ם א ו ש ר  ל

. ץ ם י ד ו ה י ם כ ו י ם כ מ ש ר ה ל ק ד צ ן ה י ל א ״ נ ה ה נ י ח ב ם מ ם ג י נ פ ־ ל כ ־ ל  ע

א . ל ה נ י ד מ י ה ח ר ז א ם כ ה י ת ו י ו כ ז ע ב ג פ א י ם ל י ד ו ה י ם כ י ד ל י ם ה ו ש י ־ ר י אי , כ ק פ ן ס י  50. א

ם א ג ל , א ר ו מ ן ג ו י ו ו ש ה ב י ח ר ז ל א י כ ב ג ת ל ס ח י י ת ת מ י ט ר ק ו מ ה ד נ י ד מ ל כ א ר ש ת י נ י ד ק מ  ר

ע ב ם ש י י ק י ו ש פ י י צ ר כ נ ת ה א . מ ל א ר ש ם י ך ע ו ת ת ב ב ש ם ל י ל ו כ ם י י ר כ ו נ י ם ה י מ ו ד ם ק י מ י  ב

־ ן כ נ . ו י ת ו ב ר ת ם ה ל ו ע ת ב ו ל ב ו ק מ ת ה ו י ר ק י ע ת ה ו י ר ס ו מ ת ה ו ו צ מ ת ה , א ו נ י , הי ח נ ־ י נ ת ב ו ו צ  מ

. ם ל ו ע ת ה ו מ ו י א ד י ס ח ב כ ש ח י ה ף ל ם א י ל ו כ ם י ת ו ג ה נ ת י ה פ ׳ ל ם י  ר

ם ה ם ב ו א י ל פ א ל ל , ו ד ב ל ם ב ת ו ג ה נ ת ה ם ו ה י ש ע י מ פ ב ל ש ח י ו י ל ד ג י ש ם כ י ד ל י ל ה ם ש כ ר  ע

. ם ו ק ח ר ם י ה י ש ע , מ ם ו ב ר ק ם י ה י ש ע ! מ ם י מ ו ש ו ר הי  י

י ת א ב ה ם ש י ו ו ק י ה פ , ל י ד ו ה י ם ה ע ת ל ו מ י ל ש ף ב ר ט צ ה ם ל ב ל ל כ ו ב צ ר י ם ו י ד ל י ו ה ל ד ג ם י  א

ס ח י י ר כ ו ר ב ; ו ם ם ה נ ו צ ר ק ב ד ר ל ר ת ב ד ל ה ב , א ר י י ג ת ה ו ל הי ם י י א כ , ז ת ו ת ר ל י ג מ  מ

, י ש אנ י ג ד . מ ת י ג ו ל ו י ה ב ש ו ר י ת ב ר ב ו ת ע ם ד ת ע ו ה ד ז ה ־ י ן א י אי ע כ י פ ש ו מ נ י ת א ד ם ל ה י ר ו  ה

ט פ ש מ ה ־ ת י ל ב ו ש נ י נ ה ע ן ז י אי , כ ם ר ו י ד ג ג ו נ ר א ו י ן ג ו ו י כ ה ב ל א ש ם מ ו ע ש י ב י מ נ נ י י א  כ

. ר ח ו א ה א ן ז ו ו י ו בכ ה ש י ל מ ע ע י פ ש ה ה ל נ י ד מ ת ה ו י ו ש ו ר  א

ת ם א י מ ש ו ר ר ש א , כ ם י ב י ש מ ת ה ו ל ו ע פ ב ב ר ע ת ה ן ל י א , ש ה ע ד י ב נ נ ר ה ב ל ד ו ש פ ו ס  51. ב

. ה ר י ת ע ת ה ת א ו ח ד ל י ו א נ ת ־ ל ע ־ ו צ ת ה ל א ט ב ש ל ן י כ ל , ו ת ו ע ד ל ה כ ה ל ת י מ א ת ל מ א  ה
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ויפקיד הרישום, חיפה

 השופט מני

: אני סבור, כי הבעיה אם ילדי העותר משתייכים אכן ללאום היהודי י  השופט מנ
 אם לא אינה עומדת להכרעה כלל ועיקר בדיונים אלה ולכן אין אני מתיימר להביע כל

 דעה בקשר אליה. כל מה שאני מחליט הוא:

ה־1965,  א. כי פקודת מרשם התושבים, תש״ט־1949, וחוק מרשם האוכלוסין, תשכ׳/
 אינם מסמיכים לא את פקיד הרישום ואף לא את שר הפנים לקבוע קריטריונים לפיהם

 תוכרע שאלת השתייכותו של אדם מסרים ללאום מסרים.

 ב. כי בנסיבות הענין הנדון ומהטעמים שפורטו על־ידי חברי הנכבדים, השופט זוסמן
 והשופט כהן, לא היתד. ברירה בפני פקיד הרישום אלא לרשום את לאומם של ילדי

 העותר בהתאם להודעות שנמסרו לו.

 מטעמים אלה, גם אני בדעה כי יש לעשות את הצו־על־תנאי מוחלט.
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 הנשיא (אגרנט)

 הנשיא (אגרנט) : הנני מצטרף למסקנתו ועיקרי נימוקיו של חברי הנכבד השופט
 לנדר. עם זאת, רצוני להוסיף מספר הערות המכוונות להדגיש את הנימוק, כי הבעיה
 העומדת לפנינו — אם פקיד הרישום מצווה לרשום את ילדי העותרים כיהודים בפריט
 של ״לאום״, אף־על־פי שאם הילדים לאו יהודיה היא — איננה נתונה לפתרון משפטי, כי
 אם לפתרון שכולו מונח בתחום האידיאולוגי. כיון שבתחום זה קיימים, לדעתי, חילוקי

 דעות עמוקים בקרב הציבור הישראלי, הריני סבור, שאין לנו להתערב בהחלטת המשיב ן
 השני, כי הפרט הנדון חייב להישאר ריק.

 א. הפתרון המשפטי, שנתקבל על לבו של חברי הנכבד, השופט כהן, ואשר לפיו
 קובעת׳ לענק רישום ״הלאום״ של התושב־המודיע, אך הצהרתו בתום־לב, איננו מתאים,

 לדעתי, למקרה כמו זה שלפנינו. הוא הדין לגבי הפתרון, בו דוגל חברי הנכבד, השופט 1
 זוסמן, והקובע כי הצהרתו בתום־לב של התושב־המודיע עשויה למלא תפקיד מכריע, לענין
 רישום הפרט האמור, ובלבד שהלה הוא בעל נתונים מסויימים, התומכים בה. די לציין,
 בקשר לכך, כי פרשת רופיאיזן, בג״צ 72/62, נ1), בה הצדיקו שופטי הרוב את הסירוב
 להעניק לו תעודת זהות, המציינת, בפריט של ״לאום״, שהוא יהודי, מלמדת שאין להתחשב

 בהצהרת רצונו להירשם כך, אם מתברר שקיים לגביו סימן היכר אובייקטיבי, המחייב שלא ן
 לראותו כמתייחס על העם היהודי. כזכור, באותו ענין הוחלט על־ידי שופטי הרוב, כי
 מכיון שרופאיזן עבר לדת הנוצרית, הילכך יצא, לפי הכרתם של בני העם היהודי, מכלל
 ישראל (ראה דברי השופט ברנזון, ב־ע׳ 2454, בין אותיות השוליים ב—ג). נמצא, כי בית־
 המשפט לא התחשב שם בהצהרת הכרתו הכנה של רופאיזן בדבר היותו יהודי מבחינה

 לאומית, ואף לא בנתוניו האישיים הלאומיים, כי אם הוא נזקק לקריטריון אובייקטיבי, ז
 המושרש היטב אצל בני העם היהודי ואשר שלל את תוכן ההצהרה. עוד אחזור לשאלה,
 אם קריטריון זה הינהו בעל אופי לאומי טהור, או שמא הוא נושא אופי לאומי־דתי. במקום
 הזה רצוני רק להטעים, שכל טענתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניננו היא, כי הלכת
 המשפט העברי, הקובעת שאדם אשר נולד לאם נכריה ואב יהודי(ואשר לא נתגייר) הולך

לת אין לראותו כבן הלאום היהודי, אף היא טומנת בחובה מבחן אובייקטיבי 1  אחרי אמו, ו
 המקובל מאז ומתמיד אצל העם היהודי ואשד הוא לא זז ממנו עד היום הזה. אם טענה זו
 יש בה אמת, שוב לא תועיל הצהרת העותר, כי ילדיו הם יהודים, מבחינה לאומית, גם אם

 מתחשבים בנתוניהם האישיים, התומכים בהצהרה זו.

 ב. הטיעון הנגדי, בו נימק העותר את עתירתו, מבוסם על הנקודות הבאות: 1

 (1) ההלכה של המשפט העברי, עליה הסתמך היועץ המשפטי, היא הלכה דתית
 ומשום כך מן הנמנע שבית־משפט זה ייזקק למבחן הטמון בה, כי אם שומה עליו לשעות
 לקריטריון או לקריטריונים חילוניים־כלליים, לפיהם ניתן לפתור את שאלת שייכותו

 הלאומית של אדם. עניין זה תלוי בהגדרת המושג ״לאום״ או ״אומה״, הגדרה שיש לבקשה ז
 בספרות החילונית. להלן ציטט העותר שורה של הגדרות המצויות במילונים, אנציקלו
 פדיות והספרות הציונית־החילונית, ובעיקר הדגיש את דברי ההגדרה של רופין, שהובאו

 בענין רופאיזן, נ1), (שם, ב־ע׳ 2452) :
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 הנשיא (אגרנט)

 ״אדם שייך לאותה אומה, כלומר לאותו קיבוץ לאומי, שלפי הרגשתו
 מחובר היה אליו ביותר על־ידי היסטוריה, לשון, תרבות ומנהגים משותפים.

 אומה פירושה קבוצת אנשים בעלת גורל ותרבות משותפים.״

 מתוך הדברים הללו (ושאר ההגדרות) עולה, אמר העותר, כי בעוד שהמושג ״לאום״
 א או ״אומה״ חייב לכלול ״אלמנטים של הזדהות תרבותית וערכית״, אין הוא חייב לכלול
 ״אלמנט דתי כלשהו״(סעיף ג7 לעיקרי הטיעון). לשון אחר: בהגדרות אין ״כל אינדיקציה
 כי הדת מהווה חלק בלתי־גפרד מהמושג לאום״ ולעתים ״מודגש כי אין שייכות ללאום
 מחייבת שייכות לדת״ (ע׳ 13 לסיכומיו בכתב). לפיכך יוצא, כי המבחן הדתי של ההלכה
 אין לו ענין לכאן. גם במשפט רופאיזן נ1), נזקק בית־המשפט לקריטריון חילוני ולא לקרי־

 3 טריון הדתי של ההלכה.

 (2) אין לזהות את המושג ״לאום״ למושג ״גזע״, שכן אם שייכותו הלאומית של אדם
 נעוצה בהזדהותו עם הערכים התרבותיים והחברתיים של האומה, אזי מן הנמנע להיזקק,

 בנוגע לענין זה, ״להגדרה ביאולוגית תורשתית״.
 ג

 (3) עוד הטעים העותר את הגורם של ״אויב משותף״, ביחוד כסימן היכר לעם היהו
 די. לחיזוק דבריו הביא את הגדרתו של ד״ר הרצל:

 ״אנו קיבוץ, קיבוץ היסטורי של בני אדם, שקיים בהם שיתוף ושיש
 ד להם אויב משותף ״(ספריה מדינית, כרך ציונות, ע׳ 51).

 (4) אם מתחשבים בקריטריונים החילוניים האמורים, אמר העותר, כי אז יש להסיק
 שהנתונים של ילדיו מחייבים לראותם כבני הלאום היהודי. נתונים אלה הם: מדינת
 ך) ישראל, בה נולדו, מהווה מרכז חייהם ומרכז חיי הוריהם; כאן יגדלו ויתחנכו — הגם
 שהוריהם הם בלתי־מאמינים ואינם ״בני דת משה״ — ברוח ״זיקה יהודית־ישראלית״
 ולפיכך יהיו להם לשון, מנהגים וערכים משותפים לשאר חבריהם: האם של הילדים לא
 רק השתלבה בחיי הארץ ומזדהה עם האומה היהודית׳ אלא יש לה רקע ציוני מצד אביה
 הסקוטי, אשר בזמנו השפיע על ד״ד ווייצמן להקים את האוניברסיטה העברית על הר

 ן הצופים; גם אויבי היהודים הינם ויהיו אויביהם.

 ג. בקשר לטיעון האמור, רצוני להסתפק, לפי שעה, בדברים הבאים:

 המושג של ״לאום״ או ״אומה״ — במובנו ה״טבעי״, להבדיל ממובנו הפוליטי (״אומה־
 ז מדינה״) — הינהו מושג היםטורי־דינמי, שאינו ניתן להגדרה מדוייקת. כפי שצויין בספרו

 של פרופ׳ אקצין. states and Nations (ע׳ 36), חשיבותן היחסית של התכונות
 המציינות את מהותה של אומה ״משתנית מתקופה לתקופה, ממקרה למקרה ומאסכולה
 לאסכולה״. משום כך, ההגדרות המצויות בספרות אינן חופפות ולא קל ליישב ביניהן. על־
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 כן, הגדרה אחת עשויה להיות רחבה מדי באשר למהותה של אומה פלונית, וצרה מדי באשר
 לזו של אומה אלמונית. הגדרה רחבה תימצא בספרו של יחזקאל קויפמן, ״גולה ונכר״,

 כרך א—ב, הפרק אומה ולשון/ ע׳ 108 :

 ״האומה היא קיבוץ המאוחד על־ידי שותפות של דם, (או מוצא, גזע)
 לשון, ארץ, דוח או אופי, נימוסים, משפט, דת, עבר היסטורי, הברת אחדות

 ורצון מכוון כלפי אחדות בעתיד.״

Ernest Barker הגדרה אחרת — אף היא בעלת אופי מורכב — תימצא בספר של 
 Principles of Social and Political Theory, (1951), ע׳ 53:

"The nation may be said to be a body of persons, inhabiting a 
definite territory and thus united by the primary fact of contiguity, 
who physiologically, and in respect of the blood in their veins, 
are generally drawn from a number of different races or breeds 
brought by time and their own wanderings into the territory, but 
who psychologically, and In respect of the content of their minds, 
have been led by a life of contiguity to develop two forms of men-
tal sympathy. The first is a common capital of thoughts and feel-
ings acquired and transmitted in the course of a common past 
history : a common capital, or tradition, which includes as a rule 
a common language, a common religion (which may, however, 
assume a number of different forms), and a common culture va-
riously expressed in art and architecture, in literature, in social 
habits, and otherwise. The second is a common will to live together 
for the future, freely and independently increasing the common 
capital of thoughts and feelings, and thus exercising a right at the 
very least of social, but possibly also of political self-determina-
tion." 

 גם המלומד הזה מדגיש (שם, ע׳ 54) את מידת האחדות — וזהו גורם סובייקטיבי־
 קיבוצי — המציינת את בני האומה בכללותם :

"The fact of the unity of the national community is the prim-
ary fact". 

 לאחרונה קבע פרופסור Herbert Keiman מאוניברסיטת הרווארד, שהמושג אומה במובן
 ״יחידה אתנית־תרבותית״ קדם לתקומתה של ״האומה־המדינה״ המודרנית וכי המושג

 הראשון ניתן להגדירו כד:
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 הנשיא (אגרנט)

"A community of individuals who — in the absence of personal 
acquaintance — have little difficulty in finding a common basis for 
communication. Thus, the boundaries of a nation represent the line 
at which a qualitative change in the ease of communication takes 
place ; that is, communication is always easier among individuals 
within these boundaries than it is across boundaries. Such a commu-
nity cannot arise unless its members share certain important aspects ^ 
of culture — a common language, a common history, a common 
tradition, a common way of life, a common religion, or a common 
sense of destiny — although the specific aspects of culture held in 
common may vary from nation to nation. No one aspect is crucial 
to the definition of a nation ; thus, for example, a group may cons-
titute a nation even if its members do not share the same language, 
as long as they share other important values and experiences that 
provide a ready-made basis for communication among them." 

a 
 עוד מוסיף הוא ומבאר:

"Nationhood implies a consciousness among members of a collec-
tivity of the special bonds that tie them to one another An 
ethnic group becomes a nation when it begins to ideologize its cus- "T 
toms and way of life. That is, it goes beyond the conception of 
'this is the way we do things' to a conception of 'there is some-
things unique, special, and valuable about our way of doing things'." 

 ה
"Patterns of Personal Involvement in the National הדברים מובאים מתוך המאמר) 
, International Politics and Foreign Policy, etc., (1969), שנתפרסם בספר ,System" 

 בעריבת Rosenau , ע׳ 276, 284).

 ן לא הבאתי את כל ההגדרות הללו אלא כדי להראות שהמושג ״לאום״ או ״אומה״ הוא
 מושג מורכב ומסובך! כי לא כל המידות המחברות בהן, כמציינות את מהותו של קיבוץ
 לאומי, הן הכרחיות לגבי כל אומה או לגבי אותה אומה בכל הזמנים! וכי עובדת־היםוד,
 שיש להתחשב בה, לענין זה, היא זו של הרגשת האחדות, השוררת בקרב חברי החטיבה
 הלאומית בכללותם, והנובעת מהשתתפותם ההדדית באספקטים שונים של תרבותה (במובן
 ז הרחב), מן היחס האוהד, שהם מתייחסים לאספקטים אלה, רובם ככולם, ולמידות האחדות
 המאפיינות אותה, 1כך מן הרצון להיות שותפים לגורל ולשאיפות באשר לעתיד. אכן, לצורך
 עניננו, רואה אני להדגיש, על־סמך אותן ההגדרות, את שני העיקרים הבאים: ראשית,
 בדרך כלל יש לראות את ״האומה״ בתורת ״דרגתה העליונה והנאצלה של הישות האת־
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 הנשיא (אגרנט)

 נית״ (קויפמן, ע׳ 110). זאת אומדת, בתקופת־בראשית של התהוות הקיבוץ הלאומי, עשוי
 יסוד אתני משותף למלא תפקיד של גורם מאחד. היסוד האחרון פירושו, ייחוד גועי־לשוני
 (או גזעי־תרבותי). בקשר ליסוד הזה, חשוב כאן לציין, מבחינת השלכתו האפשרית על
 ההוויה הלאומית, את ועורם הגזמי, שהוא אחד האלמנטים המרכיבים את הישות האתנית.
 אם גם נכון הוא, בי המידה של ״שותפות־דם״ אינה נמנית עם המידות המציינות היום

 אומות שונות, ולכן, לא הכל רואים בה׳ לענין ההגדרה של ״אומה״, משום סימן היכר א
 הכרחי או מתמיד, מכל מקום, מן הנמנע להתעלם מכוח השפעתה על התהוותן של אומות
 שהן עתיקות יומין. הנה־כי־כן, בספרו (ע׳ 36) קובע אקצין, שאם גם התכונות הלאומיות,
 הנמנות לרוב, הן לשון משותפת, מסורת משותפת של מנהגים (mores) ותרבות, הדי יחד

 עם זאת —

 ב
"A degree of common descent, without being vital, facilitates the 

development of these features and is often found to exist, especially 
in the case of older ethnic groups formed in relative isolation." 

 יש להבהיר כי המידה הגזעית (מוצא או שותפות־דם) אין כוונתה, שעה שהיא ממלאה *
 תפקיד מאחד, לייחוד טופס אנתרופולוגי, כשם שאין לראות את הקיבוץ האתני כחטיבה
 גזעית מיוחדת, שדמה ״טהור״ בלי תערובת דם נכרי, שכן שבטים ועמים ״טהורי דם״ לא
 היו ולא נבראו ועם עשוי להיברא על־ידי הצטרפות חמרים אתניים שונים (קויפמן, ע׳
 113—114). אכן, למותר לשלול כאן את תורת הנאצים הפרברסית, שלימדה כי בני הגזע
 ה״ארי״ טומנים בדמם מעלה איכותית גבוהה, להבדיל מבני ״גזעים״ אחרים, הטומנים
 בדמם מעלה איכותית ירודה, ולכן חייבים הראשונים להקפיד שלא להתערב באחרים. תורה
 זו ותוצאותיה ההרסניות הן שהבאישו בדורנו את ריחה של המידה ״גזע״ כתכונה לאומית,
 עד שרבים שוללים אותה היום מכל וכל. אולם, ענין זה אסור שיסיח את דעתנו ממשמעותה

 האמיתית של המידה הזאת כגורם מאחד, המשפיע על התהוותה של אומה והנעוץ ביחס ך!
 הקירבה והרגשת האחווה, השורר בקרב האנשים הרואים את עצמם כמתייחסים על מוצא
 דם משותף, בדומה ליחס הקירבה והרגשת האחווה, השוררים בקרב בני המשפחה. בלשונו

 של קויפמן(ע׳ 115—116):

 ״המשפחה שכשהיא לעצמה אינה עומדת על מעלה מסויימת (אנתרופו־ ן
 לוגית או חברותית) של הדם, אלא על הקירבה, על שותפות היחס, בלבד,

 וכן גם הקיבוץ האתני. הקיבוץ האתני הוא רשות של אחווה מיוחדת
 הקירבה עצמה היא מהותו, כמו שהיא גם מהות המשפחה בני האומה
 רואים זה את זה מאחים/ כ׳עצמם ובשרם׳ גם אצל העמים שאינם

T אב׳ אחד אנו מוצאים, י  יודעים השקפה זו ואינם רואים את עצמם כבנ
 את ההשקפה, שהעם הוא אגודת ,אחים׳, ששותפות ,דם׳ מאחדת אותם.
 אחווה או קירבה מיוחדת במינה היא מהות היחס הקיים שבין בני העם לפי
 ההכרה וההרגשה העממית, שהיא לבדה היא המכרעת. קשר האחווה הזאת,
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפת

 הנשיא (אגרנט)

 דוגמת האחווה המשפחתית במובנה המצומצם, מאחד את בל האישים שנולדו
 על ברכי העם. והיא לבדה יש בה כדי לייחס את האדם יחס־עולם על שבטו
 ועמו ולקשרו בהם קשר טבעי. מפני זה היא מידתה המהותית של ההוויה

 האתנית.״

 א אכן, מסכים המלומד הנ״ל, כי מבחינה מדעית מן הנמנע לקיים את התודעה העממית

 בדבר ייחוס אבות ראשונים ואף לא את ההנחה בדבר פירוד־גזעים־בדאשית, הואיל והנסיון
 ההיסטורי מלמד, כי שבטים ועמים נתערבו זה בזה. אולם, ענין זה אין בכוחו לבטל את
 המושג של ״אחוות דם לאומי״ כרשות נפרדת, וזאת מפני ש״קשר של ,אחווה׳ עשוי להיברא
 בקרב בני אדם גם על־ידי זה שהם מצטרפים לרשות מיוחדת של התחתנות, אף־על־פי

 ב שמוצאם אינו מ,אב׳ ראשון אחד״(ע׳ 117). רוצה לומר (שם):

 ״כשקיבוצים שונים של בני אדם חיים בהפרד זה מזה, באופן שבני כל
 קיבוץ מתחתנים בבני קיבוצם בלבד (או על־פי רוב בהם), הקיבוצים הללו
 נעשים רשויות נפרדות של יחסי קירבה. כל דור ודור דואה את הדורות
 % שלפניו מאבותיו׳; כל דור מוליד את הדור שלאחריו. ולא עוד אלא שעל־
 ידי ההתחתנות הנמשכת מדור לדור יחסי הקידבה שבין אישי כל קיבוץ
 נעשים צפופים וסמוכים יותר ויותר. ההתחתנות הפנימית הולכת ומערבת
 את דמי המשפחות השונות, והעירוב הזה מביא דם ,קיבוצי׳ לעולם. ההת
 חתנות הפנימית יוצרת קשרי קירבה ואחווה בין המשפחות השונות, תוחמת
 ד את הקיבוץ תחום מיוחד של ,אחווה׳ שיוצאת מגבולה של המשפחה המצומ
 צמת ומקיפה את כל הקיבוץ עם דורות ה׳אבות׳ המשותפים. את שותפות
 הדם במובן זה (בתור פרי יחסי־קירבה מצופפים) אין תערובת דם נכרי
 יכולה לבטל. בן נכר שדבק בקיבוץ להתחתן בו מערב את דמו בדם הקיבוץ
 ומבטל אותו בו. אף־על־פי שהוא גופו עומד, בבחינת הדם, מחוץ לרשות
 לי יחסי הקירבה המצופפים של הקיבוץ, מכיון שזרעו נספח על הקיבוץ ועומד
 להירקם ברקמות יחסי הקירבה המיוחדים לאותו הקיבוץ, קנה לו מקום בין
 ד״אבות׳. שני קיבוצים שנתערבו יחד נעשו על־ידי ההתחתנות רשות אחת:
 מסכת של יחסי קירבה מיוחדים הורכבה על מסכת אחרת ונתלכדה עמה.
 נבראה רשות חדשה של דם ויחסי קירבה, נפרדה מן הרשויות האחרות•,

,עם אחד׳ ״  ו שני עמים נעשו

 ומסכם המחבר (ע׳ 118) :

 ״האחווה הזאת הנבראת מתוך התחתנות רצופה במשך דורות, שכשהיא
 ז לעצמה, דבר אין לה לא עם ייחוד טופס אנתרופולוגי ולא עם ייחוד ,אב׳
 ראשון ולא עם ,טהרת׳ דם ללא תערובת, היא האחווה הגנטית והיא היסוד
בה הלאומי בתור קיבוץ  האובייקטיבי של ההכרה העממית התופסת את הקי

 העומד על שותפות דם וקשור בחבלי אחווה.״
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שד הפנים ו־פקיד הרישום, חיפח

 הנשיא (אגרננ!)

 לשם מניעת אי־הבנה, שומה עלי להבהיר שניים אלה:(1) גם בראשית התהוותה של
 האומה, אין בכוחו של המומנט הגזעי כדי לשמש גורם מאחד, בלי שנצטרף לו מומנט
 תרבותי, הוא לשון משותפת המסמלת את אחוות־הדם הקיבוצי ומבטאת אותה (שם׳ ע׳
 122 ואילך)! (2) אף לאחר שהקיבוץ האתני הגיע לדרגה של חיים לאומיים במלוא המובן,
 יכול שהייחוד הגזעי ישמש, שעה שהוא מצטרף לאינטרסים התרבותיים הלאומיים, כוח

 מקיים ומשמר (שם, ע׳ 127).

 העיקר העמי, הנובע משלוש ההגדרות הרחבות שהוזכרו למעלה מן הענין, הוא: גם
 המידה של דת משותפת — ואף היא בכלל תרבות לאומית — יכול שתציין את מהותה
 של אומה זו או אחרת. אמנם העיר אקצין(ע׳ 36) שחשיבותה של מידה זו הולכת ומתמע

 טת בתקופה המודרנית, אך הוא הוסיף שעדיין כוחה יפה לגבי אומות מסויימות:

"Still, in a number of cases it continues to be influential as ba-
sis for 'peoplehood' and its concomitant claims. Thus Catholicism 
in relation to Ireland, Islam in relation to Pakistan and Judaism 
i n r e l a t i o n to I s r a e l . Another example is that of the Polish national 
movement in the nineteenth and early twentieth centuries, where 
the Catholic religion of most Poles, contrasting with the predomin-
ance of Protestantism among Prussians and of Greek Orthodoxy 
among Russians, helped to cement the Polish ethnic community." 

 ז
 והרי דוגמה נוספת לענין זה: בתוספת, סימן ווו, לחוק האנגלי הקרוי בשם
 church of Scotland Act, 1921, קבע המחוקק האנגלי פורמלית שהכנסיה הפרס־

 ביטריאנית (Presbyterian church) של סקוטלנד נחשבת —

as a national Church representative of the C" י h r i s t i a n F a i t h of 
the Scottish people." 

 ראיתי לשים את הדגש בשתי המידות, שהוזכרו לעיל כעשויות לאפיין אומה זו או
I אחרת, הואיל ובתולדות העם היהודי — וגם הוא עם עתיק יומין — נזדמנו ביחד ונצטרפו 

 הייחוד הגזעי־הלאומי והייחוד הדתי ואכן, בין שני יסודות אלה נקשר — כך מלמדת
 ההיסטוריה היהודית — קשר הדוק, שלא ניתן להפרדה, לאמור: המוטיב הגזעי־הלאומי
 והמוטיב הדתי השפיעו זה על זה וניזונו אחד מרעהו. לשון אחר, במשך אלפי שנות
 קיומו ולפחות עד לתקופה המודרנית, תפסה ההכרה הגזעית־הדתית מקום גדול בתודעת

 העם היהודי, בחינת ההכרה ש״אורייתא וישראל — חד״. עם כל התופעות של תערובת דם ז
 נכרי, שחלו בקרבם, לא חדלו היהודים לשמור, בדרך כלל, על הכרת ישותם הלאומית־
 הגזעית (בחינת היותם ״בני זרע אברהם, יצחק ויעקב״) כשם ששמרו בעבד — וכשם
 שרבים מהם שומרים גם עד היום — על הכרתם הדתית־היהודית. הם לא חשבו את עצמם
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 בגי׳צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 הנשיא (אגרנט)

 מעולם לכת דתית בלבד, כי אם לקהילה לאומית, אשר הדבקות בדת המונותיאיסטית של
"Past and Present" התורה והנבואה, היא התכונה העיקרית, המאפיינת אותה. בספרו 
 (מהדורה ראשונה, הפרק "Race and Religion", ע׳ 431, 432, 436, 437) כתב המלומד

 היהודי, ישראל פרידלנדר:

"As far as our past is concerned, the Jews have never regarded 
themselves otherwise than as a sharply distinguished r a c i a l group, 
as a community which is knit together not merely by the bonds 
of faith but also by the ties of blood. Whether the Jews are a 
so-called pure race or whether they have experienced, as has every 
race in history, an influx of foreign blood, is a question which 
properly belongs into the domain of anthropology. . . . Be that as 
it may, the Jews have always felt themselves as a separate race, 
sharply marked off from the rest of mankind During the 
entire course of Jewish history — always leaving aside its mo-
dern phase the Jewish people has jealously maintained its ra-
cial distinctiveness. And yet, did the Jews look upon themselves 
solely and purely as a racial community ? Par from it. Those who 
emphasize the racial complexion of the Jewish people in the past, 
to the exclusion of its religious character, make themselves guilty 
of the same perversion of facts as their antipodes who persist in 
denying the racial make-up of the Jews altogether Viewing 
our problem in the light of Jewish history, we must unhesitating-
ly admit that, whatever our present position may be, in the past — 
in the course of 3800 years out of the 3900 years of the existence 
of our people — race and religion in Judaism were inseparable 
A religious race, i.e., a race, or a nation, whose distinguishing 
feature and whose reason for existence is religious, is the only cor-
rect definition of the character of the Jewish community as it 
presents itself to us from the very beginning• of its existence down 
to modern times." 

 העולה מזה, כי במשך ההיסטוריה הארוכה של העם היהודי, ולפחות עד לתקופה
 המודרנית, הוא נשא אופי של לאום־דת.

 ד. אם נפנה עתה אל הלכת המשפט העברי, הנוגעת לעניננו, נימצא למדים, שהיא
 משקפת אותה הכרה בדבר היותו של העם היהודי ישות לאומית (גזעית) דתית, אשר העלה
 הביאור ההיסטורי האמור. כדי לעמוד על ענין זה, רצוי לדון בהלכה הזאת באספקלריה

 של שלושת האספקטים הבאים:
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 בג׳יצ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, זזיפה

 הנשיא (אגת0)

 1) על עם ישראל נמנה כל מי שנולד להורים יהודים !

 2) נישואי תערובת הם אסורים! ואשר למעמדו של הנולד מנישואין כאלה, הדין
 הוא, כי הוא הולך אחרי האם — לאמור: בנה של אם יהודיה — הרי הוא

 יהודי ואילו בנה של אם לא־יהודיה — אינו יהודי!

 3) הנכרי יכול להיספח על עם ישראל מכוח אקט של גיור.

 האספקט הראשו!': אספקט זה יסודו מונח במסורת היהדות, האמורה בתורה׳ ואשר
 לפיה היו בני ישראל לעם אחד במעמד העליון, בו נתקדשו על האל מכוח הברית שכרת

l עמם, כדי שישמרו לעשות את מצוותיו, חוקיו ומשפטיו וישננו אותם לבני הדורות הבאים 
 (שמות י״ט, 5, 6! דברים ה׳, 1—3! וי, 1, 2)¡ וראה הבטחת האלהים לאברהם, האב
 הראשון־, כי יהיה ל״גוי גדול״ למען ״אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה׳
 לעשות צדקה ומשפטי׳ — (בראשית, י״ח, 18—19). אכן, הברית הנ״ל היא אמנם, מצד
 אחד, בריח דת אך היא גם, מן הצד האחר, ברית־מורשה ומכאן, שהזיקה לעם היהודי חלה

 על בן הישראלי — קרי: שבא מהורים יהודים־מלידה. כפי שהעיר י׳ קויפמן (בתשובתו י
 מיום כ״ז בכסלו תשי״ט לשאלון שהציג דוד בן־גוריון, ראש הממשלה דאז, לחכמי ישראל),
 הזיקה האמורה אינה תלויה באמונותיו ובמעשיו של הלה כשיגדל. ואמנם שנינו בפסק־
 דינו של מ״מ הנשיא בענין רופאיזן, ש, ב־ע׳ 2432—2433) כי הדעה השלטת בדיני
 ישראל היא כי ״מומר או משומד דינו כיהודי לכל דבר חוץ (אולי) מאי־אלו דינים

 ,שוליים׳״ וכן, מהמאמר המפורסם בתלמוד: ״ישראל, אף־על־פי שחטא — ישראל הוא״ ז
 (סנהדרין, דף מ״ד) הוא ששימש מדרס להלכה זו בכל הדורות. ברם, סבורני, כי גם ענין
 זה ניתן לבארו בדביקותה של היהדות באותה מסורת של התקדשות העם על האל, כך
 שהדת לא יכלה לוותר על זכותה אף לגבי המומר, שמא יהיה בעל תשובה ויחזור למלא

 את חובת התורה, אשר לא פקעה מעליו! כאשר פירש רש״י את המאמר האמור: ״מדלא ך
 אמר חטא העם עדיין שם קדושתו עליהם״ (שם). וכן ציין רב צעיר (חיים צ׳רגוביץ —
 ,בספרו ״תולדות ההלכה״- כרך א׳, ע׳ 305) : כי הדעה בדבר היותו של המומר נחשב כבן
 ישראל הועמדה ״על יסוד היהדות ההיסטורית, שכללה את הכלל: ,אף־על־פי שחטא ישראל
 הוא׳, כי עיקר תפיסת היהדות סוף סוף הוא בקדושת גזע ישראל, שהכלל ׳עמד עמי, אלהיך

 אלהי׳ (רות, אי, 16) לא זז ממסורת היהדות לעולם״. ן

 היוצא מכאן, כי האספקט הראשץ של ההלכה, בה עסקינן — דהיינו, שהשייכות לעם
 היהודי נקנית לאדם על־ידי עצם לידתו מהורים יהודים — אינו מבוסס על הכרת יסוד

 גזעי בלבד, כי אם הוא גם יונק מהמסורת של היהדות.
 ז

 מן הראוי שאוסיף, שאם גם הסיכום האחרון מבוסס על ניתוח היסטורי, אין לראותו
 כעומד בסתירה, מבחינה עקרונית, להחלטת שופטי הדוב בפרשת רופאיז!׳ ש, לענין
 מעמדו הלאומי של המומר. כזכור, הם פסקו שם — בניגוד להלכה היהודית, כפי שנתבארה
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 הנשיא (אגרנט)

 על־ידי מ״מ הנשיא — כי יהודי שהמיר את דתו יצא מכלל ישראל. כפי שאני מבין את
 ההנמקה שהם נתנו להחלטתם, נזקקו השופטים המלומדים, לשם הגדרת המונח ״יהודי״
 בחוק השבות ולצורך הרישום של הפרט ״לאום״ במרשם התושבים, לקריטריון של התו
 דעה היהודית העממית, אשר לא השלימה עם הרעיון, כי יהודי אשר המיר את דתו ועל־
 ידי כך ניתק את עצמו מטבורה של היהדות, יכול עוד לבוא בקהל ישראל ולהיקרא בפי
 א אנשים יהודים בשם ,/יהודי״. הנה, בפסק־דינו, נ1)׳ ב־ע׳ 2454׳ מנמק השופט ברנזון

 ואומר:
 ״אולם העם, כידוע, בחוש השמירה העצמית המפותח שלו, פסק אחרת
 ונהג אחרת בכל הדורות. בשבילו יהודי שעבר לדת אחרת הפקיע את עצמו
 לא רק מהדת היהודית אלא מן האומה היהודית ואין לו מקום בקהל ישראל.
 ב לא בכדי נקרא יהודי שהמיר את דתו ,משומד׳, כי מבחינה לאומית ראו בו
 אדם שנכחד ונכרת מהעם, הוא וזרעו אחריו, ובני המשפחה היו קורעים
 קריעה כמו על המת ומנתקים כל קשר עמו. בהכרת העם יהודי ונוצרי אינם
 יכולים לדור בכפיפתו של אדם אחד, יהודי וכומר קתולי — לא כל שכן,

 הרי הם תרתי דסתרי.״

 ג (ראה ברוח זו דברי מ״מ הנשיא ב־ע׳ 2439, ליד אות השוליים ג

 והמימרות המצוטטות שם למטה מן הענין! דברי השופט לנדוי ב־ע׳ 2447,
 ליד אות השוליים ז).

 ך אם מתעמקים קמעה בדברים המובאים בקטע הנ״ל, האם אין לומר שהתודעה

 העממית היהודית, עליה מדובר שם, ניזונה — ולו רק בדרך השלילה — ממניע דתי!
 כי משמעותה היא, כי במקרה הקיצוני, בו המיר אדם את דתו היהודית בדת הנוצרית,
 שוב אין מקום להתחשב בגורם מוצאו, באשר במקרה כזה הרגשת קירבת הדם הפכה
ת ואותו גורם אין בכוחו עוד לאחד ולייחד את המומר לשאר בני האומה ו ת  להיות ריקה מ
 ך! היהודית! ושלכן־ מתכוון הדיבור, כי ״בהכרת העם, יהודי ונוצרי אינם יכולים לדור
 בכפיפתו של אדם אחד״. נמצא, כי גם בהעדיפו את המבחן של התודעה העממית על

 ההלכה, נזקק בית־המשפט למבחן דתי־לאומי.

 האספקט השני: כזכור, אומר האספקט הזה, כי אדם שנולד מנישואי תערובת הולך,
 ו לענין מעמדו, אחרי אמו. דין זה אין להבינו כראוי שלא בהקשר האיסור שאסרה היהדות
 על נישואים שכאלה. כידוע׳ ראו עזרא ונחמיה את האיסור של ״ולא תתחתן בם״, הנזכר
 בתורה (דברים, זי, 3), באור של איסור מוחלט, החל לגבי כל ״עמי הארצות״ של זמנם
/ 2, 12) ואכן, הם גזרו להרחיק  (ולא רק לגבי ״שבעת העממים״) ו״עד עולם״ (עזרא, ט
 ולהוציא מן העדה, ללא אפשרות של התגיירות, את הנשים הנכריות ואת הנולד מהן.
 ז בדורות הבאים לא חזרה היהדות על דוגמה קשה וחמורה זו, כי אם חכמי התלמוד

 הסתפקו, לענין האיסור האמור, בהלכה הקובעת ראשית, כי נישואי תערובת אינם תופ
 סים ! ושנית, בי הילד שנולד מהם הולך אחרי האם (קידושין, ס״ו, ב׳, במשנה: ״וכל מי
 שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין הוולד במותה ואיזה זה זד. ולד שפחה ונכרית״;
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 הנשיא (אגרנט)

 עצמה דת שכל בני־האדם היו צריכים להחזיק בה ושראויה היא לכל העמים״. מכאן,
 שהיהדות המאוחדת הכשירה את הגיור ופתחה שעריה לכל באי עולם. ושוב חשוב להט
 עים : ההשקפה בדבר האוניברסליות של תורת ישראל לא באה לסתור, אלא רק להשלים
 את ההשקפה בדבר ייחודו של העם היהודי כמי שנושא תודה זו ומיועד לשמור עליה. ״הצד
 השווה שבשתי השאיפות הללו״ (האוניברסליות והפרטיקולריות) אומר רב צעיר (ע׳ 266),
 ״שאף אחת מהן לא הביטה על היהדות כעל חזיון דתי בלבד, שיש בכוחו לצאת לגמרי
 מגבול הגזע הישראלי, שזה היה יסוד היסודות ותמצית התמצית של הנבואה הישראלית

 ותורת היהדות״. וכן ראה דברי אקצין(ספרו, ע׳ 55) :

"Judaism, despite its universalistic theology, has hardly ever 
departed from the path of a mono-ethnic religion, and this strength-
ened both the fact of and the desire for ethnic coherence among 
Jews " 

 וגם זאת לדעת: לפי הדין, הגברי שהתגייר מעלים אותו למדרגת ישראל לכל דבר או
 כמעט לכל דבר (לרבות הזכות להתחתן בישראל) בחיגת ״גר שגתגייר כקטן שנולד דמי•׳
 (יבמות, כ״ב, א׳! צ״ז, בי), כלומר, מעמדו כמעמד האדם שגולד ישראל. גמצא, כי מצד אחד
 טומן בחובו מוסד הגיור זיקה לדת ישראל ועצם המעשה של התגיירות מהווה מעשה דתי!
 אך, מן הצד האחר, תוצאתו של מעשה שכזה היא לאפשר לגר להידבק בעם היהודי ולהיס
 פח עליו. לא זו בלבד, אלא התוצאה האחרונה מעידה, שהיהדות לא חששה — בנתון להת

 מלאות התנאי של התגיירות — מתערובת של דם נכרי.

 גם האספקט השלישי של ההלכה מבליט איפוא, שלפי תפיסת היהדות ההיסטורית,
 יסודות הלאום והדת הם כרוכים זה בזה, ללא הפרדה ביניהם.

 ד. הביאור הנ״ל של ההלכה, על שלוש בחינותיה, יש בה כדי להראות שהיא נושאת
 — כמו המשפט העברי בכללותו — אופי לאומי־דתי. כאמור, לעניננו נוגע במישרין
 האספקט השני של ההלכה, אשר משמעותו היא, כי הנולד מנישואי תערובת הולך אחרי
 אמו ומכאן, אם זו היתד. גויה, כי אז אין רואים אותו כיהודי. כפי שראינו, קשור הדין הזה
 באיסור שאסרה היהדות ההיסטורית על נישואים עם בני דתות אחרות. הבעיה העומדת
 לפנינו היא איפוא: בשים לב לתפקיד החשוב, שמילא האיסור האמור (בין שאר הגורמים)
 בהבטחת קיומו הנבדל של העם היהודי בעבר, האם יוצא מזה, כי המבחן הנזכר הוא כה
 מושרש בהיסטוריה של העם היהודי עד כדי להוות ערך מתמיד, המחייב גם כלפי ההווה,
 ולפיכך מן הנמנע לסטות ממנו כמלוא הנימה, אף לא למטרה הסטטיסטית הצרה של רישום
 הלאום במרשם התושבים 1 או שמא יש לומר, כי החברה היהודית בישראל היא, ביסודה,
 חברה חילונית־דינמית, אשר מוסד הדת אינו ממלא בה תפקיד כוללי»ו נוררמיו בי ב3וידן
 הנוכחי אין מקום להבחין בין האדם שהוא בן של אם יהודיה ואב גוי, לבין זה שהוא בן
 של אב יהודי ואם גויה, באשר גם האחרון אינו חסר המוצא היהודי לחלוטין ולכן, אם הוא
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 הנשיא (אגרנט)

 נולד בארץ או בא להשתקע כאן, אזי חזקה עליו, כי במהלך הזמן יידבק בעם היושב בציון,
 אף בלי לעבור טכס של גיור! וכי משום כך, אין להתחשב, לפחות לצורך הטכני של
 רישום הלאום, בהנמקה ההיסטורית הנזכרת, בי אם יפה כוחה של הגישה האומרת: ״דור
 דור וצרכיו, דור ודור ואמיתויותיר׳ 1 בעיני ברור, כי התשובה לשאלה, מהי הגישה, מבין
 השתיים, שצריכה להכריע כאן, נתונה בתחום האידיאולוגי, באשר היא תלויה, ראשית,
 א במקום אשר ההיסטוריה היהודית תופסת, בדרך כלל, בתודעתו הנוכחית של העם היהודי

 ובכוח השפעתה על חיי העם בהווה! ושנית, בשאלה הספציפית, אם העובדה, כי דת ישראל
 מהווה ערך מובהק של היהדות ההיסטורית, פירושה, כי העם רואה בקנין זה גורם שיש

 לו תוקף מחייב, במידה זו או אחרת, גם היום. אבאר את דברי.

 ב (1) כידוע, יצאה התנועה הלאומית־הציונית, שעה שהטיפה לחידוש חייו המדיניים
 של העם היהודי, מתוך הנחת־היםוד, כי רציפותו ההיסטורית של העם מהווה פונקציה של
 אחדותו הלאומית! שמענין זה מתחייבת המסקנה, שקיימת זיקה ממשית בין ערכי העבר
 לבין ההווה! ולפיכך יש לעשות כדי להחזיר את העם למסלול־האבות. אכן, כפי שמראה
 פרופ׳ נתן רוטנשטרייך (בספרו ״המחשבה היהודית בעת החדשה״, ע׳ 282—283), בין
 ג הוגי הדעות של התנועה הלאומית לא שררה אחדות בשאלה: ״מה היקפה של זיקה זו

 ובמה ביטויה: אילו ערכים של העבר הם בעלי תוקף לגבי ההווה, האם העבר כולו הוא
 בעל תוקף או ההווה רשאי להכריע ולברור מן העבר את הרצוי והקרוב לו ?״ כך, למשל,
 מצביע הוא על העובדה, כי בשני ענינים, הארץ והלשון, הכריעה ההנמקה ההיסטורית
 לטובת העבר, כלומר, כי מדינת היהודים צריכה להתחדש בארץ האבות וכי שפת הדיבור
 שם חייבת להיות שפת היצירה היהודית בעבר. אולם, מוסיף המלומד הזה ואומר, בעוד
 שהזיקה לשני ענינים אלה נתגשמה והתעצמה הלכה למעשה, הרי ״השאלה העקרונית על
 היחס לעבר מחוץ לקנינים אלד״ השאלה על מקומה של ההיסטוריה בחיי העם, ובכלל זה
 שאלת היחס לדת ישראל בערך מובהק של ההיסטוריה היהודית — שאלות אלה לא הוכרעו
ן בדרך חותכת וחד־משמעית כל כך. שאלות אלה, אם גם לא בניסוח עיוני, מוסיפות להע  ך

 סיק את דורנו״(ע׳ 285).

 (2) האמת ניתנה להיאמר, כי בתנועה הציונית השתקפו אוריינטציות שונות ומגוו
 נות, שאף אם רובם של בעלי האוריינטציות לא הזדהו עם הציונות החרדית, הרי גם לא
 ן פסלו מכל וכל את המסורת היהודית וסמליה העיקריים! כי בדרך כלל הם שאפו למזג
 יהודיות עם מודרניות, בלי שידעו כיצד בדיוק להשיג מיזוג שכזה! ושעקב זאת, הניחה
 התנועה הציונית את פתרון הבעיה האמורה — כך יש להבין — להתפתחות החיים במדינת

 היהודים לאחר שזו תקום.

 ז בספרו ״החברה הישראלית״ וכר (ע׳ 2) כותב פרופ׳ ש׳ אייזנשטדט:

 ״רבות ושונות הן התשובות שאפשר למצוא בספרות הציונית במישור
 האינטלקטואלי והאידיאולוגי הטהור — תשובות מסורתיות, מהפכניות,
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 הנשיא (אגרנט)

 דתיות, חילוניות או סוציאליסטיות. וייתכן כי ברורים יותר מן התוכן החיובי
 של האידיאולוגיות השונות הם יסודותיהן השליליים המשותפים — היינו:
 באיזו מין חברה לא רצו. רובן ככולן התנגדו לחברה היהודית המסורתית
 של ימי הביניים, שהיתה קיימת עדיין בהרבה מקומות באירופה המזרחית
 והתיכונה, ולטיפוסים השונים של קהילות יהודיות מתבוללות, כפי שהת

 פתחו במיוחד באירופה המערבית והתיכונה. בצורות שונות ביקשו מזיגה ,
 בין יהודיות ומודרניות — מזיגה שתדחה את שתי,התיזות׳ הקודמות האלו.
 אך הן לא פסלו את המסורת היהודית ולא את המודרניות באשר הן. אמנם
 ניסו קיצוניים כגון ברנד, ברדיצ׳בסקי ואחרים לכפור בחלקים גדולים של
 המסורת, אבל בכללו של דבר נטו אף הם לחפש בתוך ההיסטוריה היהו

 דית אחר יסודות חדשים, שמן הראוי להחיותם. מעטים בלבד דחו את ,
 החברה המודרנית מכל וכל, ומבוקשם של מבקריה היה חברה סוציאליסטית

 אוטופית ״

 כמו־ כן:
 ו

 ״רבים היו הפתרונות שהוצעו במסגרת הנסיונות למצוא צורה של
 מזיגה בין היהודיות ובין המודרניות. מעטים מאד ידעו בדיוק מה לבחור
 ומה לפסול מתוך כל אחת מן המסורות האלו, או איך בדיוק לשלג את הישן

 והחדש — את היהודי המובהק ואת ,האנושי הכללי׳.״

 (3) ניתוח הדברים הנ׳׳ל מראה כי בעוד שבעלי האוריינטציות הציוניות, למיניהן,
 הסכימו בדבר מגמת ״השיבה למקור״ ועל הצורך לקיים בהווה ובעתיד את זיקת העם
 לערכי העבר, הרי הם לא נתאחדו בשאלה, מה צריכה להיות היקפה של זיקה זו וכיצד היא

 תתבטא במדינת היהודים המחודשת. מבחינה זו, ניתן לחלק את בעלי האוריינטציות — ן
 בלי שתהא זו חלוקה מדוייקת או מעמיקה — לשלושה סוגים רחבים:(1) לסוג אחד שייכת
 הציונות הדתית האדוקה, שדגלה בדעה, כי אפיו של העם היהודי כדת־לאום בעינו עומד
 גם היום ומן הנמנע שישתנה בעתיד, וכי ענין זה מחייב אורח חיים על־פי מצוות התורה
 והלכות המשפט העברי, כפי שנתפרשו (ומתפרשים) על־ידי תלמידי חכמים מוסמכים.
 ברור, כי לפי השקפת עולם זו, קובע הדין ההלכתי בשאלה, מי הוא יהודי! הווה אומר, בן
 של אם גויה ואב יד\רי איננו יהודי.(2) לסוג השני שייכים בעלי האוריינטציה הלאומית־
 הטהורה, אשר סברו כי בתקופה המודרנית, בה נתרופפה או בטלה זיקתם של יהודים רבים
 לדת, אין לראות עוד את דת ישראל, חרף ערכו של קנין זה כגורם מייחד ומאחד בעבר,
 כסימן היכר מובהק של האומה היהודית. השקפה זו מקורה בתורת הליברליזם והאינדי
 בידואליזם, המלמדת שהאמונה הדתית היא ענין של מצפון השייך לשלטון היחיד. מכאן,
 שיש להוציא את יסוד הדת מן ההגדרה הלאומית ולהשתית את ההגדרה הזאת על תודעת
 האחדות, הנעוצה במוצא המשותף ובגורל המשותף. ״בעיית היהודים״ תבוא על פתרונה
 עם חידוש החיים המדיניים של האומה בארץ האבות אך שם יצמחו חיי תרבות חילוניים,
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 אשר יהיו ניזונים מערכי התרבות האונבירסלית מזה, ומאותם ערכי התרבות והמוסר של
 העם היהודי, אשר למרות מקור מחצבתם הדתית, עומדים היום ברשות עצמם או אשר
 כדאי להחיותם בשל תכנם הלאומי־ההיסטורי — מזר- לפי השקפת עולם זו יוצא, כי ניתן
 להרחיב את ההגדרה של ״מי הוא יהודי״ אל מעבר למסגרתו של הדין ההלכתי ולומר, כי
 אדם שאינו חסר המוצא היהודי לחלוטין ואשר השתלב בחיי היהודים במדינתם המחודשת,

 א על בסיס חברתי־מדיני, הינהו יהודי.

 (4) לסוג השלישי שייכים בעלי האוריינטציה, שעמדו בין שני הקטבים הראשונים.
 לפי השקפתם, היהדות היא אמנם מסגרת לאומית, שיסודה בהרגשת שייכות המוצא הביאו־
 לוגי, אלא שמסגרת זו לא היתד, מספקת, אף בצירוף הגורם של ״שנאת היהודים״ (הגורל
 ב המשותף), כדי להבטיח את רציפותו של העם היהודי ואחדותו, אלמלא נתמלאה תוכן על־
 ידי מורשת התרבות היהודית. מכאן, שהזיקה למורשה זו מהוץה דרישה חיונית לשם קיומו
 של העם גם בעתיד, דבר המחייב זיקה מסרימת לדת ישראל, שהיא קנין התרבות היהו
 דית. ענין זה אינו בא ללמד דוקא על אורח חיים של דבקות במצוות המעשיות וקיום
 מדוקדק של הוראות המשפט העברי׳ אד הוא מחייב לעמוד על התכנים של דת ישראל,
 ג לבררם ולברור מהם את הקרוב והרצוי. רוצה לומר: דרוש ללמוד, לדעת ולהעריד את
 לימודי היהדות (התנ״ף, התלמוד וכוי) ואף לקבל יסודות וסמלים מסויימים של המסורת
 הדתית, ובדיד זו למצוא מיזוג בין אורח החיים המושפע מן התרבות האוניברסלית לבין
 הזיקה למורשת התרבות היהודית. אין ספק, כי בזמנו חייבה שיטה זו את הדוגלים בה
 לראות את האיסור, שגזרה היהדות ההיסטורית על נישואי תערובת, כבעל תוקף גם בתקופה

 המודרנית! כאשר כתב אחד העם:

 ״נניח כי בעצם רוחו של המוסר היהודי מצד עצמו אין דבר
 המתנגד לנישואים כאלה — הרי עדיין נשארה השאלה החמורה: אם במצב
 הפיזור והפירוד שאנו נמצאים בו עתה לא יגרמו נישואים כאלה סכנה לקיום
 1 העם ? ואם יגרמו, האין,חובה מוסרית על הלאומי להגן על קיום עמו ולהביא

 קרבן בשביל זה גם את אשרו הפרטי ?״
 (ראה המאמר ״המוסר הלאומי״, על פרשת דרכים, חלק שני, הוצאת

 דביר תל אביב והוצאה עברית, ירושלים, תש״ז, ע׳ קס״ג).

 ו
 על־כן, ניתן להניח, כי בנוגע לאדם שנולד לאם גויה ואב יהודי, היו אומרים בעלי
 השיטה הזאת, כי אין לסטות מן הדין ההלכתי, הקובע שהלה איננו יהודי. אולם, אילו היו
 שואלים אותם, אם יהיה מקום להקפיד על הדין הזה במדינת היהודים המחודשת ולצודד
 ענין כמו זה שלפנינו, כי אז אין לומר בוודאות שכולם היו עונים תשובה כה חד־משמעית.

 ז
 כל הדברים הללו יש בהם כדי להדגים את אפיה האידיאולוגי של הבעיה המעסיקה
 אותנו, והם מלמדים, כי היא לא היתד, זוכה לפתרון אחיד מצד בעלי האוריינטציות הציו

 ניות בעבר.
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 (5) לדעתי, התופעה שציינה את אלה האחרונים ותוארה לעיל — כי מצד אחד הם
 התאחדו על המגמה של ״השיבה למקור״, ומן הצד האחד, היו ביניהם הבדלי גישה באשר
 לשאלת יחסם אל הדת — נתנה ונותנת אותותיה גם באוכלוסיה היהודית של מדינת
 ישראל. אמת, המדינה הושתתה על יסודות ליברליים־חילוניים, כגון הבטחת ״חופש דת,
 מצפון, לשון, חינוך ותרבות״ (מדברי האכרזה על הקמת המדינה) ואכן, חיי המדינה עוצבו

 ומעוצבים על־ידי חוקים שהם, לרוב, בעלי אופי חילוני. אולם, כפי שנרמז, במשך עשרים ^
 ואחת שנות קיומה של המדינה לא באה, באשר לשאלת מקומה של דת ישראל, הכרעה
 חותכת וחד־משמעית כל כך. הנטיה שהסתמנה אצל השלטון מראשית הדברים והנמשכת
 עד לזמן האחרון, היא הנטיה שלא להכריע באותה שאלה, אלא מענין לענין, ולבקש, במידת
 האפשר, פשרות בין המחנות היריבים. שיטה זו לא שינתה, ביסודם של דברים, את צביונה

 החילוני של המדינה, אך היא גרמה לכך, שמדי פעם הוחדרו אל חיי החברה והמשפט 1
 יסודות מםויימים של דת ומסורת! ייתכן, כי ענין זה אין להסבירו רק ברצון להבטיח ״שלום
 בית״ ולמנוע ״מלחמת תרבות״ ושיש לזקפו גם על חשבון הרגשת הזיקה למורשת אבות.
 עם זאת, עובדה היא, שקיימים בקרב הציבור היהודי הבדלי גישה עמוקים בקשר לשאלת
 מקומה של דת ישראל בחיי המדינה וגם עובדה היא, שהם מחריפים והולכים. אכן, כאשר

 באים לחלק, מבחינה זו, את האוכלוסיה היהודית בישראל, כי אז הדגש היום הוא יותר בצד ג
 המעשי, מאשר בצד העיוני! ובדרך זו מתקבלת החלוקה בין ״דתיים״ (המדקדקים בקיום
 המצוות המעשיות ובציות לדין ההלכתי)! ״הלא־דתיים (המתרחקים מכל ענין הקשור בדת
 ובפולחן)! ״והמסורתיים״ (המזדקקים למסורות הדת ולסמליה בדרך סלקטיבית). יש להוסיף,
 כי החלוקה האידיאולוגית הנזכרת הופכת להיות פחות פשטנית ולכן, גם נעשית פחות ברו

 רה, נוכח ההתפתחות שחלה לאחרונה אצל יהודים לא דתיים, אשר מספרם טרם נקבע; ז
 דהיינו, שהם מזדקקים לכמה ממסורות הדת ומםמליה, בלי שענין זה מחייב את שיבתם לחיק
 הדת המסורתית (ראה, לענין זה, הגילויים המתוארים בספרו של פרופ׳ אייזנשטדט, בע׳

.(323 

 הסיכום העולה מכל הדברים שנאמרו בפרק הזה הוא: (1) התשובה לשאלה הניצבת 1
 לפנינו — אם בפריט של לאום במרשם התושבים ניתן לרשום כיהודי אדם שנולד לאב
 יהודי ואם גויה — תלויה בבחירה בין הגישה ההיסטורית, עליה דובר לעיל והמחייבת שלא
 לסטות, אף לענין זה, מן הדין ההלכתי, הקובע שהלה אינו יהודי! לבין הגישה ״המודרנית״,

I האומרת כי לצורך המטרה הסטטיסטית המצומצמת, העומדת מאחורי רישום הלאום במרשם 
 הנ״ל, די בצירופן של העובדות: כי אותו אדם אינו חסר המוצא היהודי לחלוטין ושמדינת
 ישראל, בה נולד או השתקע, מהווה את מרכז חייו — כדי להצדיק מתן תשובה חיובית
 לשאלה האמורה. (2) הבחירה בין שתי הגישות הנזכרות תלויה, היא עצמה, בשאלת היחס
 לדת, ולגבי השאלה האחרונה שוררים הבדלי גישה עמוקים בקרב הציבור היהודי בישראל.

 (3) נמצא, שאנו נתונים כאן בתחום האידיאולוגי, בו אינה קיימת תודעה עממית מגובשת, ]
 ומכאן, שהקריטריון הזה אין בכוחו לתרום לפתרון בעיית הרישום.

 ה. אפשר להיווכח בדבר נכונות המסקנה שהובעה בסוף הפיסקה האחרונה, אם מעמי־
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 דים את השיקולים הפועלים לטובת הגישה ההיסטורית מול אלה הפועלים לטובת הגישה
 המודרנית.

 השיקולים לטובת הגישה ההיסטורית.

 א 1. שיקול אחד מבוסס על סעיף 2 לחוק שיפוט בתי־דין רבניים (נישואין וגירושין),
 תשי״ג־1953, הקובע כי ״נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על־פי דין תורה״.
 כידוע׳ החליט בית־משפט זה, כי הדיבור ״דין תורה״ כוונתו ״לכל אותו מכלול הלכות האי
 שות המצויות בדיני ישראל (דברי מ״מ הנשיא במשפט גורפינקל־חקלאי, בג״צ 00/63, נ3),
 ב־ע׳ 2056, 2061 ; ענין שגב ו־ריכרט, בג״צ 130/66־132, 153, נ14), ב־ע׳ 505, 526). מכאן,
 ב שהמונח ״יהודים״ בסעיף האמור כוונתו לבני־זוג, ששניהם יהודים לפי ההלכה•, פשיטא,
 שאין אתה יכול לערוך נישואים לפי דיני ישראל בין יהודי וגויה. על־כן, גם מתחייב מזה,
 שאותו מונח חל רק על מי שנולד לאם יהודיה. אכן, בספרו ״המעמד האישי בישראל״(הדפ
 סה שלישית, ע׳ 365—366) ציין פרופ׳ זילברג כי מן הנוסח החיובי של סעיף 2 הנ״ל
 (״ייערכו בישראל על־פי דין תורה״ להבדיל מהנוסח השלילי: ״לא ייערכו בישראל שלא
 ג על־פי דין תורה״) עולה שהמחוקק אמנם צימצם את הוראת סעיף 2 לבני־זוג שהם שניהם

 יהודים (לפי דיני ישראל) אך שיחד עם זאת לא כלל בגוף החוק כל הוראה לגבי נישואי
 תערובת של יהודי ולא־יהודי. ענין זה מלמד, מוסיף הוא ומבאר, כי במקרה שבני״הזוג,
 אשר אחד מהם יהודי והשני אינו יהודי, הינם שניהם זרים׳ יכולים הם להינשא, זה לזו,
 בטכס נישואים אזרחי, אם החוק הלאומי שלהם מתיר זאת, בפני הקונסול שלהם, וזאת

 ד מכוח תקנה 4 (ב) לתקנות המעמד האישי (סמכויות קונסולריות), 1922, שלא בוטלה.

 אכן, גם אחרי שמתחשבים בדברים האחרונים ניתן עדיין לומר כי עצם העובדה,
 שהמחוקק קבע הסדר המאפשר עריבת נישואים בין בני־זוג, אשר שניהם יהודים לפי דיני
 ך! ישראל, ולא קבע בצדו (בנתון לאפשרות המוגבלת בנוגע לנישואי תערובת בין זרים
 כאמור) כל הסדר המאפשר ליהודי לערוך נישואים עם לא־יהודי (ולכן, גם לא עם מי
 שנולד לאם לא־יהודיה) — תוצאתה היא, כי נישואים הנערכים על־ידי יהודים בישראל
 הינם, על־פי הרגיל, נישואים פנימיים — אנדוגאמיים, כלומר הנערכים רק בין בני־זוג
 שהם יהודים במובן הדין ההלכתי. והנה, אם נזכור, כי בעבד הקפידו היהודים, מכוח האי־
 ו סור שגזרה היהדות ההיסטורית על נישואי תערובת, לשמור על עריכת נישואים פנימיים
 כאמור, ושענין זה תרם (בין גורמים אחרים) להבטחת פירודו וקיומו הנבדל של העם
 היהודי, חרף היותו מפוזר בין העמים האחרים, האין להסיק כי דבר המשכיותה של השיטה
 הזאת, הלכה למעשה, בישראל בא ללמד שהדין ההלכתי קובע בשאלה, מי הוא יהודי, לא
 רק לענין מעמד הנישואין אלא לכל דבר. לשון אחר: במקום שבני הקיבוץ הלאומי נוהגים
 ז להתחתן במשך דורות רצופים, עם בני קיבוצם בלבד, יש בכך, כפי שראינו, כדי לטפח

 ביניהם את הרגשת האחווה הגנטית, להגביר אצלם את תחושת הרציפות שביניהם לדורות
 העבר, ואכן. לשוות להם ייחוד אתני ואחדות לאומית. כיון ששיטת הנישואין הפנימיים,
 אשר איפיינה את העם היהודי בעבר והנמשכת היום אצל יהודי ישראל, מבוססת, לענין

 ״פסקי־דיך, כרך כג, חלק שני, תשכ״ט/תש״ל־1969 591



ד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה ג  בג״צ 58768 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נ

 הנשיא (אגרנט)

 הגדרת המושג ׳,יהודי״, על הדין ההלכתי, הרי שההגדרה, הטמונה בדין הזה, לא רק שהיא
 משמשת לצורך קביעת מעמד הנישואין, אלא היא גם משליכה את יהבה על ייחודו ואחדותו
 של העם היהודי. לפיכך יש לראותה כבעלת תחולה כללית ואין לסטות ממנה לאיזו מטרה

 שהיא, אף לא לזו של רישום הלאום במרשם התושבים.

 אמת, במשפט רופאיזן, נ1), נמנע בית־המשפט הזה, לצורך הכרעתו בשאלת מעמדו ן
 הלאומי של המומר, מלהסתמך על הלכת המשפט העברי, ונזקק לקריטריון של התודעה
 היהודית העממית, לפיו קבע שהלה חדל להיות בן הלאום היהודי ושאין לרשמו, בתור שכזה,
 במרשם התושבים. אולם׳ ענין זה אינו מחליש בהכרח את כוחו של השיקול שהוזכר לעיל.
 יש לזכור שהתודעה העממית, עליה דובר במשפט האמור, ניזונה ממניע דתי (או: דתי־

 לאומי), דהיינו, כי יהודי שהמיר את דתו בדת הנצרות ניתק את עצמו מטבורה של היה־ 1
 דות ולפיכך יצא מקהל ישראל. יתר־על־כן, התוצאה הזאת היא יותר חמורה מזו אשר
 מכתיבה לכאורה ההלכה של המשפט העברי. אם מתחשבים איפוא במשקלם המצטבר של
 שגי הדברים האחרונים, כי אז אין להסיק מהחלטת רופאיז!׳ נ1), כי היא מחייבת שלא להת

 חשב בהגדרת הדין ההלכתי גם לגבי מקרה כמו זה שלפנינו.
 ג

 2. לטובת הגישה ההיסטורית קיים גם השיקול האומר שיש להתחשב בהשקפתם
 ובמצבם של יהודי התפוצות. הכוונה היא בייחוד לאותם הקיבוצים היהודיים היושבים
 בארצות, שבהן הם נהנים מסובלנות דתית ומזכויות אזרחיות ומדיניות מלאות. והנה, אם
 נקח לדוגמה את הקיבוץ היהודי הגדול ביותר שבעולם, הוא הקיבוץ בארצות־הברית, המונה

 כחמישה מיליון נפש, אז נעלה, כי מה שמבליט את פירודו והתבדלותו האתנית מהאוכלוסיה ז
 הלא־יהודית, הוא, ראשית, כי אצל חלק ניכר מהציבור היהודי שם, קיימת זיקה מוחשית,
 במידה זו או אחרת, למסורת של הדת היהודית, דבר המשתקף בעובדה, שרבים מהיהודים
 הללו מאורגנים בקהילות הדתיות היהודיות, על זרמיהן השונים! בעובדה, שרבים אחרים
 מבקרים בבתי־הכנסת לפחות בחגים הדתיים החשובים! ובעובדה, שרבים שומרים על כמה

 ממסורות הדת ומזדקקים לאחדים מסמליה בחייהם הפרטיים והחברתיים. אכן, אין ספק ה
 שבין יהודי ארצות־הברית, ישנם כאלה׳ שמספרם אינו מבוטל ואשר חסרה אצלם כל זיקה
 דתית כאמור, ואף הרגשת זהותם היהודית היא רופפת. עם זאת, ברור, שכאשר המדובר
 הוא בייחודו התרבותי של הציבור היהודי האמריקני בכללותו, כי אז יש לומר כי אותם

 היהודים הנותנים לצורת חייהם צביון דתי־מסורתי במידה כלשהי, הם המהווים את מוקד ן
 הייחוד האמור ומסמלים אותו.

 אם גם היה חשוב להדגיש, לשם הבנת השיקול הנדון, את עובדת זיקתו הדתית של
 חלק ניכר מיהודי ארצות־הברית, אין להסיק מזה, שהם רואים את עצמם, רובם ככולם,

 בכת דתית בלבד, שכן זכרון השואה שעברה על יהדות אירופה וההתרשמות מהקמת ז
 מדינת ישראל ומן המאבקים שהיא נאבקת להבטחת קיומה — שני גורמים אלה פעלו
 ופועלים כדי להחדיר לתודעתם את ההכרה שהם מתייחסים על קיבוץ לאומי־דתי, בעל
America as a civilization, בספרו ,Max Lerner רציפות היסטורית! כאשר כתב 

 (1957) (ע׳ 510):
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"In the quarter century after the rise of Hitler to power 
during which the profile of Jewish life abroad included the ex-
perience of martyrdom, the needs of the refugees, and the crises 
of the new Jewish state, the emphasis within the American Jewish 
group shifted away from assimilatlonism toward assertion of 
their uniqueness and separateness as a historical community." 

,Raymond Kennedy ד מ ו ל מ ב ה ת כ ם ש י ר ב ד ת ה ם א ה, ג ן ז י נ ע , ל א י ב ם א ר א ת ו מ ה ל י ה א י  ל

ת כך: י ר ב ה ־ ת ו צ ר א י ב ד ו ה י ץ ה ו ב י ק ת ה ר א י ד ג ם ה ה ת 1942, ב נ ש  ב

"We see then that the Jews manifest traits characteristic of a 
nationality in their common traditions, common patterns of ideas 
and behavior, and common ethnocentrism of consciousness of kind, 
and that these transcend whatever other nationality affiliations 
they may assume. Most of these traits are closely intermeshed 
with their religion, so much so that some readers may insist that 
it is enough to call them a religious group rather than stress 
the point of nationality The issue can be resolved by desig-
nating the Jews as a 'religio-national' group." 

י ר ע M בספר".The jews, etc" ב . J . Herskovits, ל ו ש ר מ א ך מ ו ת ם מ י א ב ו ם מ י ר ב ד ה ) 

׳ 1493). ע ! 2, ב ר , כ ת י ש י ל ה ש ר ו ד ה , מ ן י י ט ש ל ק נ י ת פ  כ

, ה ע פ ו ת א ה י , ה ת י ר ב ה ־ ת ו צ ר י א ד ו ה ל י י ש נ ת א ם ה ד ו ח י ת י ת א נ י י צ מ , ה ת ר ח א ה ה ד ב ו ע  ה

י א ו ש י נ ל מ י ד ב ה , ל ד ב ל י ב ד ו ה י ם ה צ ו ב י י ק נ ם ב ם ע י א ו ש י ל נ , ע ה ב ה ר ד י מ , ב ם י ד י פ ק ם מ ה  ש

׳ 510) : ר (שם, ע ת ם ל ק ל מ ו ש י ר ב ה ד א . ר ת ב ו ר ע  ת

"One result has been a continuing tendency toward ethnic en
dogamy among Jews where it is also a willed community 
act." 

Nathan Glazer ת א ר Social Characteristics of American Jews מ מ א מ ן ב י ׳ עי ת  ו
י — ח כ ו נ ן ה ד י ע י ב ר כ ב ח מ ן ה י י צ ו מ ׳ 1694, 1728), ב , ע ם ״, ש י כו ם ו י ד ו ה י ה ר ״ כ ז נ ר ה פ ס ב ) 

-Jews are again very much like their neighbors, but inter ״
marriage, even though low, is considered a great threat and 
carefully guarded against." 
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 הדברים האחרונים מתארים את המצב שהיה קיים עד לשנת 1956—1957, ואילו
 לאחרונה הועלתה הדאגה, כי המספר של נישואי תערובת הוא היום יותר גדול משהיה
 קודם לכן. ברם, אין לשער שחל עדיין מפנה יסודי במצב שתואר לעיל. נמצא, כי יהודי
 ארצות־הברית מקיימים, במידה רבה, את האיסור ההיסטורי, שחל על נישואי תערובת.
 בהקשר זה, יש להצביע על העובדה, שהמנהיגים הרוחניים של כל התנועות הדתיות היהו
 דיות — כלומר, לא רק ראשי היהדות האורתודוכסית והקונסרבטיבית, אלא גם ראשי
 היהדות הרפורמית והרקונסטרוקציוניסטית — לא זו בלבד, שהם מקפידים על האיסור
 האמור, אלא גם מחילים את הדין ההלכתי, השולל את שיוכם היהודי של ילדים שנולדו
 לאב יהודי ואם נכריה, אם לא נעשה אקט דתי, המכשידם להיות יהודים (ראה החומר

 המובא לענין זה בסעיפים 29—31 לסיכום טענותיו של היועץ המשפטי לממשלה).

1 
 התופעה האמורה מעידה על רצונם העז של יהודי המדינה ההיא בכללותם לקיים את
 ייחודו הנפרד של הקיבוץ היהודי ולמנוע את טמיעתו באוכלוסיה הלא־יהודית. לא כאן
 המקום לעמוד על כל הסיבות לכך, אך אחת מהן יש לזקוף לעובדת זיקתו של חלק ניכר

 מהיהודים למסורת הדתית היהודית (דאה גלזר, שם, ע׳ 1727).
I 

 על רקע שתי עובדות־היסוד האמורות לעיל והמציעות את הקיבוץ היהודי בארצות־
 הברית, יש להבין את השיקול השני, הפועל לטובת הגישה ההיסטורית, והוא: כל חריגה
 ממסגרת ההגדרה ההלכתית של המונח ״יהודי״ עלולה לזרות פירוד אידיאולוגי עמוק בין

 העם בישראל ליהודי התפוצות או לגרום להשתררות מבוכה אצל האחרונים עד כדי להח־ ז
 ליש בעתיד את הנטיה הנוכחית להימנע מקשירת גישואי תערובת, עם כל תוצאת ההת
 בוללות, הכרוכה בזה. והלוא אסור לנו בישראל להתעלם מהאפשרויות הללו, אם מאמינים
 אנו בדברים שכתב מר בן־גוריון לחכמי ישראל במכתב פנייתו אליהם, מיום 27.10.58,
 דהיינו: כי ״אין העם בישראל רואה עצמו כאומה נפרדת מהיהדות בגולה אלא להיפך:

 אין קיבוץ בעולם החי בהרגשה כה עמוקה של אחדות וזהות עם כלל היהודים בעולם — ך
 כקיבוץ היהודי בארץ״. בחוות־דעתו, מיום 20.1.59, עמד סיר ליאון סימון על האספקט

 הראשון של השיקול הנדון, באמרו:

"And of course the views of the diaspora communities are very 
 important in this matter. Mr. Ben-Gurion's letter rightly stresses ן

the Israel community's deep sense of unity and identity with the 
Jewish people as a collective whole ; and it is clearly impossible 
for the Government of Israel, as matters now stand, to give a 
person the official stamp of a Jew without thereby admitting him 

-not only to Israel citizenship, but also to membership of the Jew ץ
ish people — a status which is less easily capable of clear defini-
tion, but unquestionably carries with it, outside Israel, certain 
rights and duties which flow from the emphasis inevitably thrown 
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in the diaspora on the religious component of that complex of 
nationality and religion which is the inheritance of modern Jewry." 

 כמו־כן, במאמרו הנזכר (שם, ע׳ 31) מבליט פרופ׳ טלמון את האספקט השני של
 השיקול, בלי לנקוט עמדה לגביו:

"But the most telling argument, by which even determined secu- א 
larists among the nationalists cannot help being shaken, is the one 
pointing to the Jews in the Diaspora In surviving atomised 
Jewry in the West, the only focus of Jewish self-identification is in 
the synagogue. Any lowering of barriers by way of secularisation 
of life in Israel would remove those checks and inhibitions which 3 
keep Westernised Jews from intermarriage and total assimilation." 

 השיקולים הנגדיים.

 כזכור, נקודת המוצא של השיקולים הללו משמשת הגישה האומרת, שדור ההווה
 הינהו שווה־זכויות עם דורות העבר ולפיכן־ אינו חייב לעשות את ״כוללות״ מצוותיהם של
 האחרונים, שכן להווה דינאמיקה משלו ודוד ההווה חפשי לנהוג בהתאם להשקפותיו הוא
 ובהתחשב עם הצרכים החדשים שנתהוו. הנחה אחרת, עליה מבוססים השיקולים הנדונים,
 היא: המדובר כאן בהרחבת ההגדרה ההלכתית של המונח ״יהודי״, לצורך רישום הלאום
 ך במרשם התושבים, כך שהיא תוכל להתפשט על אדם שנולד לאב יהודי ואם נכריה, ואשר

 לא גוייר ואינו מסכים להתגייר, אף־על־פי שאינו רואה את עצמו כבן דת אחרת.

 1. שיקול אחד לטובת הרחבתה של ההגדרה ההלכתית כאמור, הוא: חוק מרשם
 האוכלוסין, תשכ״ה־1965, הינהו חוק חילוני, אשר מאחוריו עומדת מטרה סטטיסטית חילו
 ק נית. בשים לב למטרה זו, לא קיימת כל סיבה שלא לנקוט, לצורך רישומו של אדם כנ״ל
 כיהודי בפריט של ״הלאום״, גישה עובדתית, המתחשבת, הן בהרגשתו הסובייקטיבית הכנה
 (עליה הצהיר) שהוא יהודי׳ והן בנתוניו האובייקטיביים הבאים: שהוא אינו חסר את המו
 צא היהודי לחלוטין ומקיים את מרכז חייו בישראל ולפיכך, חזקה עליו שהוא השתלב (או
 ישתלב) בחיי החברה היהודית. גישה כזאת היא מוצדקת משני טעמים: ראשית, יהיו אשר
 ו יהיו הסיבות שהולידו את ההבחנה, אשר מבחין המשפט העברי בין בן לאם יהודיה (הנח
 שב בעיניו כיהודי) לבין בן לאב יהודי (שאינו נחשב כזה), מכל מקום, היום שולל ההגיון
 הצרוף הבחנה כזאת לרעת השני, לפחות במקרה שבו נצטרפו למוצאו היהודי החלקי
 הנתונים האחרים, שהוזכרו לעיל. ראה, כגזירה שווה, את דברי פרופ׳ ג׳ טדסקי, ברשימתו

 ״מי הוא יהודי״, שנתפרסמה ב״הפרקליט״(כרך י״ט, ע׳ 101, 102) :
 ז

 ״ . נראה לנו שיהדותו של בן לאב יהודי אינה נופלת a priori מיה
 דותו של בן לאם יהודיה. אם אדם כזה מרגיש את עצמו יהודי עד כדי
 רצון לעלות ארצה כיהודי, האם לא יהיה ראוי להיחשב כיהודי בעיני חוק
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 השבות י בתור חוק חילוני, אין זה מענינו להתחשב בכך, אם אדם זה —
 לפי יחסו לדתו — מילא או לא מילא את הדרוש על־פי ההלכה ״

 על־כן, אם ניקח לדוגמה אדם, בעל מוצא כנ״ל, אשר נולד בארץ, התחנך באותם
 מוסדות חינוך שבהם התחנכו חבריו היהודיים, גדל יחד אתם באותה סביבה יהודית והש־
 תייך לאותה תנועת נוער, אליה השתייכו הם, שירת בצה״ל ולאחר־מכן, מקיים חיים חב
 רתיים חילוניים, שאינם שונים מאורח החיים של ידידיו, שהם רובם ככולם יהודים, ומזה
 של יהודים רבים אחרים, כי אז מן הנמנע, שלא נכבד את רצונו להירשם כבן הלאום
 היהודי, כאשר לגבי אדם שמוצאו היהודי הוא מצד אמו בלבד, מספקת העובדה האחרונה

 כדי לחייב רישום כזה, ובלבד שאינו בן דת אחרת.

 שנית, אמת, כי רישום הלאום של תושב במרשם התושבים אינו מקנה לו זכויות
 משפטיות, לבד מהזכות לקבל תעודת זהות, בה משתקף פרט הלאום, שנרשם. אולם, הסי
 רוב לראות כיהודי, לענין זה, את בן האב היהודי עלול ליצור אצלו הרגשת הפליה בלתי־
 צודקת, לעומת בן האם היהודיה, ואף לנטוע בלבו רגשי נחיתות באשר למעמדו בחיי

 החברה היהודית הישראלית, בה התערה מבחינה חילונית־חברתית־מדינית. 1

 2. שיקול נוסף הוא: משימות ״העליה״ ו״קיבוץ גלויות״ — המשימות, בהן דגלה
 תמיד הציונות, שעליהן הוכרז במגילת העצמאות ואשר התגשמו ומתנשמות הלכה למעשה

 — מחייבות לראות במונח ״יהודי״, לצורך חוק השבות, משום מונח הצופן בחובו מושג ך
 חילוני־ליברלי־דינאמי• כך שאין לדקדק כחוט השערה עם מוצאם היהודי של האנשים
 המביעים רצון לעלות לישראל, ובלבד שאינם חסרים את המוצא הזה לחלוטין (ראה
 טדסקי, שם, ע׳ 104—105). הוא הדין לאחר שאלה האחרונים הגיעו לארץ כדי להשתקע
 בה, ודרשו לרשום את הלאום שלהם במרשם התושבים. הנה, כתוצאה מביצוע המשימות

 האמורות, עלו לכאן יהודים מגרמניה (ומארצות אחרות באירופה), ביחד עם נשיהם הלא־ ך,
 יהודיות, אשר שמרו להם אמונים בתקופת השואה, ולא ייתכן, שהבנים שנולדו להם
 בארץ או בחוץ־לארץ, ואשר התערו בחיי החברה היהודית הישראלית ומרגישים את עצמם
 כיהודים, לא יירשמו כבני הלאום היהודי במרשם התושבים (יש אומרים שנמצאות היום
 בישראל כאלפיים משפחות כאלה). זאת ועוד, כולנו חיים בתקווה שלא ירחק היום, בו

 יעלו יהודי רוסיה לישראל בהמוניהם, וקרוב לוודאי שביניהם יהיו רבים שהם ילודי ו
 נישואי תערובת! זאת מפני שאפיו האנטי־דתי המובהק של המשטר הסובייטי והאמצעים
 הנמרצים, שננקטו על־ידיו, כדי להרחיק את בני הקיבוץ היהודי שם מערכי הדת והמסורת
 היהודית- הביאו בעטיים לריבוי נישואים כנ״ל בקרב הקיבוץ ההוא. על־ת, כאשר יביעו
 אלה שנולדו לאב יהודי ואם נכריה את רצונם לעלות לארץ, אזי ברור שנאפשר להם

 לעשות כן, בתוקף מוצאם היהודי החלקי, ואילו לאחר בואם לכאן, מן הנמנע שלא נכבד ז
 את רצונם להירשם כבני הלאום היהודי. הפתרון שמציעים אותו לגביהם — דהיינו, כי
 לשם כך שומה עליהם קודם להתגייר — אינו מהווה פתרון בשביל אלה מהם, שלא ירצו
 בכך! שהרי לא זו בלבד שמדינת ישראל שוקדת על העקרון של חופש הדת והמצפון,
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 בג״צ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 הנשיא (אגרנמ)

 המחייב שלא להטיל כפיה דתית על אזרחיה ותושביה, אלא לפי תפיסת היהדות, ענין ההת
 גיירות הוא בבחינת זכות, להבדיל מחובה. גם בצד הזה של הבעיה נגע פרופ׳ טלמון

 ברשימתו הנזכרת (שם, ע׳ 31—32) :

"If as is so ardently desired by Zionists — Soviet Russia lifts 
the ban on Immigration of her Jews to Israel The Jewish 
State would then be flooded by tens of thousands of Jews whose ^ 
marriages and births have no legitimacy in the eyes of the rabbi-
nic law. Whether the rabbis will devise some religious solution 
(and it is at present difficult to see what they can do in the mat-
ter), or whether the sheer numbers will force a secular solution, 

 ב
no one can predict." 

 3. לפי הסייג האמור בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה־1965, אין הרישום
 של ״הלאום״ במרשם יכול לשמש ראיה לכאורה לנכונות הפרט הזה. מכאן נובע, שהרישום
 של אדם, שמוצאו היהודי הוא רק מצד האב, אין בכוחו להכשירו להיות יהודי, לצורך
 עריכת נישואין בישראל עם אדם שהוא יהודי לפי דיני ישראל, שכן, לענין עריכת נישואין
 בין יהודים בישראל, קובעת ההגדרה ההלכתית בשאלה, מי הוא יהודי׳ ולפיה יוצא שהלה
 איננו יהודי. נמצא, כי הרחבת ההגדרה הנדונה לצורך הרישום האמור לא יהיה בה כדי
 להחליש, באשר לעריכת נישואי יהודים בישראל, את כוחו של האיסור החל על נישואי

 ך תערובת (ראה גם סעיף 40 לחוק).

 4. אותה הגדרה יש לה חשיבות מעשית, מנקודת ראותם של יהודי התפוצות, אך ורק
 במידה שהם נזקקים לה לצורך השמירה על האיסור הנזכר. אולם, מבחינה זו, לא קיימת
 היום — מהטעם האמור לעיל — גישה שונה בישראל באשר לעריכת נישואי יהודים
 ך, בארץ. כיון שכך, אין לומר, כי הרחבת ההגדרה ההלכתית כאמור, למטרה בלבד, כי בן
 לאב יהודי יירשם כיהודי בפריט של הלאום במרשם התושבים, תהיה עשויה לזרות פירוד
 אידיאולוגי בין יהודי מדינת ישראל ליהודי התפוצות או להוריד בעיני האחרונים את ערכה

 של ההלכה כגורם העוצר בעד קשירת נישואי תערובת.

 ו עד כאן מקצת השיקולים, הפועלים לטובת הגישה ההיסטורית, המכתיבה שלא לסטות,
 לאיזו מטרה שהיא, מן ההגדרה ההלכתית של המונח ״יהודי״ — מזה,׳ ומקצת השיקולים
 הפועלים לטובת הגישה המודרנית, המאפשרת להרחיב את ההגדרה הזאת באופן שתוכל
 להתפשט, למטרה בלבד, של רישום הלאום במרשם התושבים, גם על אדם שמוצאו היהודי
 הוא רק מצד אביו — מזה. לדעתי, מדגים דבר ״העימות״ של שגי סוגי השיקולים, אלה
 ז עם אלה, שטרם נתגבשה תודעה עממית המכתיבה לנהוג על־פי הגישה האחת או הגישה
ת הבחירה בין שתי הגישות — ל  האחרת, וכי הסיבה לכך היא, שהבחירה ביניהם — ו
 תלויה, בעיקרו של דבר, בשאלת היחס אל הדת, אשר לגביה שוררים, כפי שראינו, הבדלי
 גישה עמוקים בקרב הציבור היהודי בישראל. הוא אשר אמרתי: אנו נתונים כאן בתחום
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 בג׳יצ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו נגד שר הפנים ו־פקיד הרישום, חיפה

 הנשיא (אגרנט)

 האידיאולוגי, בו אינה קיימת תודעה עממית מגובשת ומכאן, שאין בידינו להיעזר בקרי
 טריון הזה, כדי לפתור את בעיית הרישום, בה עסקינן.

 ד. הפועל־יוצא מכל דברי הוא: גם אם אנו מביאים בחשבון את המטרה הסטטיס
 טית הצרה, העומדת מאחורי רישום פרט הלאום במרשם התושבים, מכל מקום, השאלה
 הקונקרטית, הניצבת בעניננו — אם לצורך רישום הפרט הזה, יש להרחיב את ההגדרה
 ההלכתית, כך שאדם שנולד לאב יהודי ואם נכריה יירשם כבן הלאום היהודי, מעוררת
 את הבעיה האידיאולוגית הקונטרוברסאלית, שעליה דובר לעיל. כאן שומה עלי להדגיש, כי
 תמים דעים אני עם חברי השופט לנדוי, באמרו, כי רישום כזה, לכשיוכשר, לא יהיה בעל
 ערך טכני בלבד, אלא גם בעל חשיבות מבחינה מדינית־חברתית, דבר המוכח הן על־ידי
 הוויכוח הגדול שניהלו חברי הכנסת על אותו נושא לפני יותר מעשר שנים׳ והן על־ידי
 ההתעניינות הרבה׳ אשר עורר המשפט שלפנינו, בקרב הציבור הרחב. לא זו בלבד, אלא
 יש מקום למחשבה, כי הכשרת הרישום כאמור, עשויה להתפרש, במרוצת הזמן, כמפנה
 אשר יש לו השלכה, באשר לתכנו של המונח ״יהודי״, גם על שטחי חיים אחרים, עד
 שלאט לאט יהיה עשוי להידחק לקרן זווית הדין ההלכתי׳ הקובע שאין רואים כיהודי את
 הוולד של אם נכריה ואב יהודי. על כגון דא כתב פעם אחד העם (״שתי רשויות״, על

 פרשת דרכים, ע׳ פ״ג, פ״ד):

 ״יש אשר תנשב פתאום דוח חדשה באוויר החברה מאיזה צד ותביא
 אל קרבה רעיונות וחפצים אשר לא שיערום אבותיה. האורחים הזרים האלה
 באים ודופקים על פתחי הלבבות ומבקשים להיכנס, ומיד יוצאים לקראתם
 מכל חדרי־הלב האזרחים ,בני העברי, בוחנים ובודקים אותם, אם לשלום
 או למלחמה באו, וכשאינם מוצאים בם שום פסול אלא זרותם בלבד, נותנים
 להם רשות, אם גם לא תמיד בעין יפה, להיכנס ולשבת במנוחה באחת הפי
 נות׳ באופן שלא יפריעו אותם, את האזרחים, מעבודתם וממשלתם. ברא

 שונה מקיימים האורחים תנאי זה, יושבים לבדד בקרן זווית ואינם לוקחים ן
 חלק בהנהגת החיים הפנימיים. אבל לאט לאט הם מרחיבים גבולם יותר
 ויותר, שרשיהם מתחזקים וענפיהם מתפשטים, וברבות הימים, והנה גם הם
 היו לבעלי כוח, למושלים ומצווים, לאזרחי ההווה. אז הם יוצאים ממחבואם,
 מתייצבים על שדה החיים בכל קומתם וצביונם, ובמצבם החדש הם פוגשים
 עוד הפעם באזרחי־העבר חזיונות מעין זה מצויים הרבה בחיי האו
 מות הנאורות, והם המה ביחוד מה שרגילים הסופרים לקרוא ,רוח העתי,
 אשר בשמה הם דורשים ולה הם מייחסים שינויים שונים בחיי החברה. הרוח
 הזאת נולדת תמיד על־ידי חידושים קטנים שמחדש ההווה, אשר בראשיתם
 אינם נראים כנוגעים בנחלת העבר, ועל־כן יכבשו להם דרך בנקל, אך מכיון

 שנכנסו ללבבות ונתאזרחו שם, אינם נסוגים אחור עוד, אף אם יפגשו על ז
 דרכם באיזו מבריותיו של העבר העומדות לשטן להם, אלא אדרבא, לאט
 לאט הם מוצצים לשד הבריות האלה עד שנעשות ,עצמות יבשות׳, ואזי די

 בנשיבת -רוח׳ כל שהיא להרחיקן לגמרי, בפעם אחת, מעל דרך החיים.״
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 הנשיא (אגרנט)

 זאת ועוד אחרת, הנחיית שר הפנים, לפיה נהגו המשיבים לגבי בנו של העותר,
 ונכונים לנהוג לגבי בתו, משמעותה היא, להשאיר את פרט הלאום בחוסר רישום. אמנם
 יוצא מזה, שילדיו אינם זוכים להירשם כבני הלאום היהודי, אך בחוסר הרישום כאמור,
 אין משום קביעה פוזיטיבית, שהם אינם שייכים לעם היהודי, ומבחינה זו ניתן לומר, כפי
 שציין השופט לנדוי, שענין הלאום של הילדים הושאר ב״תיקו״׳דבר אשר כמוהו כאי־
 א נקיטת עמדה לגבי הבעיה האידיאולוגית האמורה. יצויין, כי הסדר זה הוא ברוח ההסדר

 שהציע סיר ליאון סימון, בחוות־דעתו הנזכרת, כפתרון ארעי של בעיית ילדי נישואי תערו
 בת, שמוצאם היהודי הוא מצד האב, דהיינו, כי לצורך רישום פרט הלאום במקרים כאלה,
 מוטב להשתמש ״בנוסחה בלתי־מחייבת״ (non-committal formula) כגון: ״אביו (או
 אביה) יהודי״. אף־על־פי־כן, ברור, כי ההסדר של חוסר רישום אין לראותו כמוצא משביע
 ב רצת: לא רק שהוא משאיר את פרט הלאום — וזה מובן מאליו — במצב של אי־ודאות,
 אלא הוא גם אינו מתחשב בשיקול: כי, מקום שהילדים מנישואי תערובת, אשר מוצאם
 היהודי הוא רק מצד האב, גדלו ומוציאים להם תעודות זהות, החסרות את פרט הלאום,
 יהיו עלולים להיווצר בלבם אותם רגשי הפליה ונחיתות, באשר למעמדם בחברה, שעליהם
 יוחד הדיבור לעיל. את, כנגד ההסתייגות הזאת, עומד לזכותה של הנחיית שר הפנים
 ג היתרון, שהיא מונעת הכרעה, לכאן או לבאן, של הבעיה האידיאולוגית, כאמור. זהו יתרון
 חשוב, לדעתי, שכן דק התפתחות החיים בעתיד עשויה להוביל, מבחינת הבעיה הזאת,
 לקראת פתרון, שיהיה מקובל על החברה ושלא יהא מקום להרהר אחריו. אולם, עלי
 להוסיף, שקיימת האפשרות גם לשמור על אותו יתרון וגם להתגבר על ההסתייגות הנזכרת,
 אילו תוקן בינתיים החוק במובן זה, שפרט הלאום לא ייכלל בין הפרטים הצריכים רישום
ית והיום רק התחזקתי בדעתי,  ד במרשם התושבים. כזכור, זו היתה העצה שהשמענו בסוף הי

 שיש לה מקום.

 נשאלת השאלה: בשים לב לכך, שלפנינו בעיה של השקפת עולם, אשר השלכותיה
 השונות, עליהן עמדתי לעיל, מקנות לה אופי מיוחד במינו, וכיון שקיימים לגביה חילוקי
 י דעות עמוקים בקרב הציבור, האם מחייב תפקידנו השיפוטי במקרה דנא שנכריע בה,
 כאשר ענין זה אומר, שלשם כך, נהיה מצווים להיזקק לפתרון המוכתב על־ידי השקפתנו
 האידיאולוגית הפרטית ? דעתי היא, כי התשובה לשאלה הזאת חייבת להיות שלילית. אבאר

 את הטעמים לכך.

 ו
 (1) יוצא אני מתוך ההנחה המושתתת על הפסיקה בשורה של החלטות, והיא: במקום
 שבית־המשפט הגבוה לצדק מתבקש על־ידי האזרח, הפונה אליו, להעניק לו סעד נגד
 פעולת הרשות הציבורית או החלטתה, הרי מסור ענין זה לשיקול־דעתו והוא ליא יתערב
 בדבר, אם התערבותו אינה דרושה לשם עשיית הצדק (ראה בין השאר׳ בג״צ
; ע׳ 1428, בזול האות אי; בג״צ 293/61, נ06, ב־ע׳  ז 237/61, 153), •ע׳ 1426 , מול האות א
 2393, מול האות ב•, בג״צ 351/67, נ17), ב־ע׳ 794, 795, מול האות וי, בג״צ 186/65, (10),

 ב־ע׳ 487, ביו האותיות ג—ה).
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 הנשיא (אגרנט)

 (2) בעניננו סבור אני, כי שורת הצדק אינה מחייבת, שננקוט עמדה לגבי הבעיה
 האידיאולוגית הנדונה, כאשר ברור לנו שלא קיים לגביה קונסנסוס אצל החלק הנאור של
 הציבור וכי עמדתנו תהא מבוססת •אך ורק על הדעה הפרטית והפרדילקציות האישיות
 שלנו עצמנו. הלוא העקרון של שלטון המשפט משמעותו היא, כי על השופט להתרחק,
 ככל האפשר, ממתן עדיפות לדעותיו הפרטיות על מה שתובע הצדק בנוגע לפתרון הסכ

 סוך הבא לפניו, שאם לא בך, עלול להתעורר החשד, כי במקום להיות פרשן של החוק, ו
 הוא שפט על־פי שדירות לבו. אכן, מסכים אני, כי השקפת העולם של שופט נותנת אותו
 תיה, זעיר פה, זעיר שם, בהחלטותיו, ולו אך מתחת לסף הכרתו. גם אינני שולל, שקיימים
 מקרים, בהם לא תעמוד לו לעזר ידיעתו המשפטית הטכנית, באין הוראה במשפט הפוזי
 טיבי, העונה על השאלה הטעונה הכרעתו! ואמנם במקרים כאלה יכול שלא תהיה לשופט

 ברירה אחרת מאשר לסמוך על מושג של צדק, הנראה בעיניו, אלא שגם אז דרוש שתהיה 1
 לו התחושה, כי אותו מושג השתרש בתודעתם של בני הציבור הנאור. אפילו אם אין
 בפניו עדות אובייקטיבית על כך, אף־על־פי־כן, שומה על שופט, הנתון בדילמה האמורה,
 לפחות להעריך בקרב לבו פנימה, כי המושג של צדק, שהוא בא להמחישו, היה זוכה
 להסכמתם של בני הציבור ההוא, אילו נדרשו להביע את דעתם עליו. אולם, אם מתעוררת

I בפניו בעיה של השקפת עולם, אשר לגביה הדעות של בני הציבור הנאור הן חלוקות עד 
 היסוד ורובצת ביניהן תהום עמוקה — כל־שת, אם המחלוקת הזאת מסעירה את הרוחות
 — כי אז מוטב שהשופט ירסן את עצמו מלהביע את דעתו הפרטית על אותה בעיה, ובלבד
ה קיים בעניננו, וזאת מחמת  שקיים בפניו מוצא שיפוטי, שאינו מצריכו לעשות p. מוצא מ

 אפיה הדיסקרציוני של הסמכות המסורה על־ידי החוק לבית־המשפט הגבוה לצדק.
 ז

 לשם חיזוק דברי, אסתמך על אימרותיהם של שני אילנות גדולים, שהם ממעצבי
 היוריספרודנציה האמריקנית. בדברו על גישת הפרשנות, שהיא יאה להוראות הכלליות

 והרחבות של חוקת ארצות־הברית, אמר השופט פרנקפודטר:

 ו
"Only for those who have not the responsibility of decision can 

it be easy to decide the grave and complex problems they raise, 
especially in controversies that excite public interest This is so 
because they too often present legal issues inextricably and deep-

-ly bound up in emotional reactions to sharply conflicting econo ן
mic, social and political views. It is not the duty of judges to ex-
press their personal attitudes on such issues, deep as their indivi-
dual convictions may be. The opposite is the truth ; it is their duty 
not to act on merely personal views " 

 Of course, individual judgment and feeling cannot be wholly" ן
shut out of the judicial process. But if they dominate, the judicial 
process becomes a dangerous sham. The conception by a judge 
of the scope and limits of his functions may exert an intellectual 
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 הנשיא (אגרע!)

and moral force as much as responsiveness to a particular audience 
or congenial environment." 

.Government בספר John Marshall and the Judicial Function, מתוך המאמר) 
 Under Law, (1956) בעריכת A. E. Sutherland, ע׳ 6, 20, 21).

 כמו־ת במסתו החשובה, ״פרדוקסים של מדע המשפט״, כתב השופט קדדוזו:

"The jural norm is identified with so much of the moral norm 
as exerts upon the social mind a pressure too strong to be satisfied 
with the sanction of mere opinion. A response or reaction is evok-
ed in the form of social sentiment and conviction from which 
emerges a demand that the sanction of the opinion of society 
shall be fortified by the sanction of its power. When this 
pressure has gone so far that it may no longer be resisted, the 
judges are to say. For that they are the interpreters of the social 
mind, its will, its expectation, its desires. They tell us when the 
norms and standards of behavior and opinion have become so or-
ganized through the forces of custom or of morals as to have 
become translated into law. Claims are made every day in 
all possible directions, and out of claims there arise sometimes 
what may be called natural claims, or moral rights In order 
that such a moral claim should become juridical, it must pass 
through a second stage, the stage of declaration of right. A declar-
ation of right is the admission by organized society that the claim 
is justified from the public point of view. Organized society may 
speak In such matters by the voice of its representatives in legis-
lative assemblies. It may speak, at least in our Anglo-American 
system, by the voice of its judges. The gradual consolidation of 
opinions and habits will then have done its work, and to the 
sanction of their pressure will be added the sanction of the law." 

 כמו־כן:
"I have spoken of judges as the interpreters of the 'social 

mind' We can be indifferent for present purposes whether the 
social mind is to be reckoned as unitary or multiple. Let it stand 
for nothing more than the organ or organs out of which pub-
lie opinion emerges as a product There is an ambiguity in the 
very word 'public' for the thought to be appraised and heeded is not 
the hasty or unconsidered impressions of the crowd; it is the thought 
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 הנשיא (אגרנט)

of those sections of the crowd whose impressions have ripened in-
to genuine opinion . . . . . Rather are we to identify it with that 
'strong and preponderant opinion' which has capacity at times to 
turn desire into law. The common w i l l must have made itself known 
for so long a time as w e l l as i n so distinct a manner as to have 
gained stability and authority." 

i 
 ולבסוף:

"Many are the times when there are no legislative pro -
nouncements to give direction to a judge's reading of the book of 
life and manners. At those times, he must put himself as best he 

can within the heart and mind of others, and frame his estimate 1 
of values by the truth as thus revealed. Objective tests may fail 
him, or may be so confused as to bewilder. He must than look 
within himself." 

 (;ייין, לענין המובאות הני׳ל, בספר Cardozo, selected Writings ע׳ 280, 281, 284). ג

(justice)(3) רצוני להבהיר את דברי הבהרה נוספת. אם עלינו להניח, שמידת הצדק 
 היא (בין השאר) המעניקה למדינה המאורגנת את הזכות להסדיר בצורה נאותה את היחסים
 בין אדם לחברו ובינו לציבור, כי אז יש לומר, שכור מחצבתן הראשוני של אמיתות הצדק

 (truths of justice) איננו מצוי בספירה של המדינה, כי אם בזו של החברה. לשון ן
 אחר: הורתן ולידתן של האמיתות הללו הינן פרי המחשבה החברתית! דבר התהוותן והת
 פתחותן הינהו תולדה של הבירורים והליבונים המתקיימים באמצעות האורגנים הסוציא
 ליים למיניהם (המפלגות, העתונות, האגודות השונות והארגונים המקצועיים וכוי). רק
 לאחר שהן עברו תהליך זה של התגבשות ראשונית, באה המדינה — קרי: החוקים של

 הרשות המחוקקת, התקנות והצווים של הרשות המינהלית ופסיקת בתי־המשפט — ומע־ ך
 צבת את דמותן מחדש, מתרגמת אותן לשפת החוק ומטביעה עליהן את חותם המשפט
 הפוזיטיבי המחייב. ההסבר לענין הזה הוא: תפקידה של המדינה הוא התפקיד — כך
 מלמדת התורה הדמוקרטית — למלא את רצון העם ולתת תוקף לנורמות ולסטנדרדים,
 אשר העם חפץ ביקרם. העולה מכאן, כי דרוש שיתקיים קודם ההליך של השתכנעות

 משותפת (common conviction) אצל בני החברה הנאורים בדבר אמיתותם וצדקתם של 1
 אותם הנורמות והסטנדרדים, לפני שנוכל לומר כי נוצר בקרבם רצון כללי
 (general win) שהם יהפכו להיות בעלי כוח מחייב וישאו את הגושפנקה והסנקציה של
 המשפט הפוזיטיבי. יושם לב, כי תכנו של השכנוע האמור איננו שהנורמות והסטנדרדים
 ההם צריכים עדיין להיוולד בעתיד, אלא שהם כבר קיימים בהווה ויש בהם אמת, הגם

 שחסרה להם הגושפנקה הרשמית של החוק. נמצא, כי הקונסנסוס של החברה, באשר לאמי- ז
 תותה וצדקתה של נורמה זו או אחרת, קודם לזכייתה להכרה משפטית על־ידי המדינה, גם
 ברור, כי התהליך של היווצרות הסכמה חברתית שכזאת אינו מתחיל ומסתיים ביום אחד!

 זהו תהליך של התפתחות הדרגתית, הנמשך זמן רב ואף מתחדש בכל עת.
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 הנשיא (אגרנמ)

: Barker הנה־כי־כן, בספרו הנזכר (ע׳ 198—201) כותב 

"Justice is made by the general thought of all the members of 
a community engaged in relations with one another ; or, more 
exactly, it is always in process of being made by that general 
thought, and it is therefore always in a state of 'becoming' or develop-
ment We may say that, as the result of a long-time 
process of social thought, there emerges a common conviction 
which is also a general w i l l about a right order of human relations 
and the obligatory nature of that order." 

 ב
 כמו־כן:

"The area in which the general thought of the community 
acts is essentially and primarily the area of Society, and not the 
area of the State. This is not to say that such thought is not oper- % 
ative in the area of the State : it is only to say that it operates 
there, as it were, at a remove, and by a translation or transfer-
ence from its original area. The State, as such, is the area of 
electoral votes, parliamentary statutes, executive orders and regula-
tions, judicial decisions, and all the formal declarations which ל 
constitute, in one way or another, the scheme of positive law. 
All these declarations register social thought. But that thought is 
prior to the registration It acts in and through the social or-
gans which precipitate social thought and conduct with one another 
the discussion of what they precipitate Proceeding thus by '~l 
way of discussion, social thought produces a mental output which 
is partly a conviction of the value, and partly a will for the estab-
lishment, of a general order of social relations and the general rules 
of that order." 

 ו

 ועוד:

"The will is conviction as well as will, and conviction before it 
is will ; and the primary area of its residence is Society, even if ץ 
its effects are transferred and translated into the State and the 
State's legal system." 

" The essential and primary thing about it is a con-
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 הנשיא (אגרנט)

viction that something already is, and that a standard exists 
and is there, rather than a will that something shall be 
The second qualification is a matter of the factor of time. 
So far as the general will is will, it is not an act of willing at a 
given moment of time : it is a permanent trend of will, which is 
growing as well as permanent, and which shows its perma-
nence most clearly in its capacity of growth." 

 אם הביאור הנ״ל הוא נכון, אזי מוטב ששופט לא ינקוט עמדה לגבי שאלה אידיאולו
 גית׳ השנויה במחלוקת גדולה בקרב הציבור! שכן במקרה כזה מן הנמנע שהשקפתו
 האישית תגלם את אשר החברה בכללותה רואה כאמת. גם מטעם זה סבור אני, כי אפיו

 האידיאולוגי הקונטרוברסאלי של הסכסוך הבא לפנינו מצדיק שלא נתערב בדבר.

 על יסוד כל האמור, בצירוף נימוקיו של חברי הנכבד, השופט לנדוי, הריני מוצא
 כי יש לבטל את הצו־על־תנאי.
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 השופט ברנזון

: אני מסכים לפסק־דינו של חברי המכובד, השופט זוסמן, על ן ח נ ־  השופט ם
 נימוקיו ומסקנותיו.

 בתחילה חשבתי להסתפק בכך ולא להוסיף דבר. אך נוכח הכתובים שקיבלתי מכמה
 מחברי המכובדים ודברים שאמרתי בענין רופאיזן (בג״צ 72/62׳ נו)), שהובאו כדי לשלול
 את התאמתם לעניו שלפנינו ולשם חיזוק דעה אחרת מזו שאני מחזיק בה׳ אני רואה חובה

 א לעצמי להבהיר בקצרה שני דברים:

 ראשית, לא חל אצלי כל שינוי בדעה שהבעתי בענין רופאיזן ובנימוקים שנתתי
 לביסוסה.

 שנית, החלת דעה זו על גופו של הענין שלפנינו בדבר רישום לאומיותם של ילדי
 ב העותר מביאה אותי לאותה מסקנה שהסכמתי לה גם על־פי דרכו של השופט זוסמן.

 במשפט רופאיזן׳ נ1), עמדה לבירור השאלה אם לענין חוק השבות ולענין מרשם
 התושבים איש זה, שנולד כיהודי אך המיר את דתו ונעשה לכומר נוצרי, עודנו נחשב כבן
 הלאום היהודי. לפי ההלכה היהודית, התשובה היא חיובית. ברם, כל השופטים היו תמימי
 דעים כי לא ההלכה היהודית היא שצריכה להנחותנו בפתרון השאלה הזאת, וברוב דעות
 פסקנו כי האיש אינו יכול להיחשב עוד כבן הלאום היהודי, הזכאי לקבל תעודת עולה לפי
 חוק השבות ולהירשם במרשם התושבים בתור שמה. כעת עומדת לפנינו אותה שאלה
 בצורה הפוכה: ילד שנולד בארץ לאב יהודי ולאם לא־ יהודיה, אשר לפי ההלכה היהודית
 ך איננו יהודי לא מבחינה דתית וגם לא מבחינה לאומית, האם יש לרשמו במרשם התושבים,

 לפי דרישת הוריו תושבי הארץ, כבן הלאום היהודי ? ואולי מוטב להדגיש מיד כי האם,
 אשה ממוצא סקוטי וממשפחה בלתי־דתית בעלת זיקה לציונות, שנישאה לעותר בלונדון,
 בחרה לחזור עמו ארצה ולבנות כאן את קן המשפחה על בסיס של חיים יהודיים לאומיים.

 בפסק־דיני בענין רופאיזן, נ1), ביססתי את דעתי על ההכרה שנשתרשה בעם בשאלה
' ״מיהו יהודי״ מבחינה לאומית. ועל־כן באתי לכלל דעה כי במלה ״יהודי״ בחוק השבות  ר

 התכוונה הכנסת ליהודי במובן העממי ולא במובן ההלכתי הנ״ל. חושבני, שגם בענין
 העומד לפנינו כעת, אין התפיסה ההלכתית תואמת את המציאות הממשית של ימינו
 במדינת ישראל. בזמנים קדומים היה כנראה קיים חשש מבוסס כי במשפחה מעורבת של
 יהודי ונכריה עובדת אלילים, ילמדו הילדים מאמם את תועבותיה וילכו בדרכי עבודה
 זרה שלה. על־כן פסקו הלכה שילדים כאלה לא יבואו בקהל ישראל אלא על־ידי גיור,
 ובימי עזרא ונחמיה אף גזרו על הרחקת הנשים הנכריות עם ילדיהן, ללא אפשרות של
 גיור. האם שיקול זה יכול וצריך להדריכנו בכל מקרה גם בימינו ובמדינת ישראל ? לדעתי,

 לא.

 ז נישואי תערובת בארץ בין יהודים ומושלמים או נוצרים, אף שא?נם חזיון נפרץ, אינם

 בכמות מבוטלת. מקרים של נישואי איש יהודי עם אשה לא־יהודיה הם נדירים ביותר,
 ואילו נישואי אשה יהודיה עם איש לא יהודי הם די רבים. במקרים אחרונים אלה, כמעט
 תמיד נכרתת האשד. מעמה. היא עוזבת את משפחתה והולכת לחיות עם בעלה הלא־יהוז־י
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 השופט ברנזו!

 בחיק משפחתו ועמו. לפי ההלכה היהודית הילדים הנולדים לזוג כזה הם יהודים, ואילו עד
 כמה שידוע לי לפי הדת המושלמית, למשל, הם מושלמים והחברה שבה הם חיים ודאי
 רואה אותם כבני העם הערבי. כיצד ירשום פקיד הרישום את לאומיותם של ילדים כאלה,
 אם לא על־פי הודעת הוריהם ? האם יעדיף על דעת עצמו את הלכת הדת היהודית על זו
 של הדת המושלמית והחברה הערבית, ועל־םמן־ מה ? בל נשכח שהחוק הוא כללי ומתייחס

 לכל הדתות והלאומים של תושבי הארץ ואין אחד מהם עדיף על השני. !

 מאידן״, בתם של איש יהודי ואשד. לא־יהודיה, אף שהיא נולדה, גדלה וחונכה בארץ
 כיהודיה לכל דבר כשאר בני ישראל, לפי ההלכה היהודית — בלא־יהודיה תיחשב, ואף
 אם תינשא בארץ ליהודי ותלד לו ילדים — אלה כגויים ייחשבו. גם ילדים אלה (נכדיו של
 האיש היהודי ההוא) יקחו להם בארץ בני־זוג יהודים, ומה תהיה התוצאה? נכד כזה, כי
 יישא אשד. יהודיה, הוא יישאר גוי ואשתו והילדים שייוולדו להם ייחשבו כיהודים; וההפך
 יקרה עם נכדה כזאת שתינשא ליהודי — היא וילדיה ייחשבו כגויים. אנו יכולים לתאר
 לנו איזו אנדרלמוסיה תשתרר במשפחה מאת, שבני אח ואחות אשר דורות נמצאים בארץ
 וחיים חיים יהודיים לכל דבר, ייחשבו כבני דת ולאומים שונים אך ורק בשל ״החטא הקד

 מון״ של אחד מאבות אבותיהם שלקח לו לא־יהודיה לאשה. האם יפקד עוון אבות על ן
 בנות, על שילשים ועל ריבעים ועל בנותיהן אחריהן, אף שאינן אוחזות מעשה האבות

 בידן ?

 לפי התורה הזאת, ראש המחבלים ממזרח ירושלים, ילוד אשד. יהודיה ואיש מושלמי,
 שנשא את נפשו להרוג, לאבד ולהשמיד את מדינת ישראל, כבן ברית ייחשב וכבן הלאום ז

 היהודי ואילו בנו ובתו של רב־סדן יהודי הלוחם את מלחמות ישראל, כחסרי לאומיות
 יהודית ייחשבו. הנפש ממש נחרדת לחשוב על תוצאה כזאת במדינת ישראל.

 תאמר ההלכה היהודית אשר תאמר, מרשם התושבים איננו מרשם של ההלכה היהו
 דית׳ כי אם מרשם כללי של תושבי המדינה לדתותיהם וללאומיהם השונים, והמונח

 ״לאום״ יש לפרשו לפי מושגיהם של בני אדם במקומנו ובזמננו. במשפט רופאיזן, נ1), י
 כבר רמזתי על כך, כשאמרתי:

 ״במרשם התושבים נשאל הנרשם בנפרד על האזרחות, הלאום והדת,
 מה שמראה כי, לכאורה, הלאום והדת נפרדים זה מזה.״

 כמו־כן, הוספתי ואמרתי כי, לדעתי, דעותיהם ואימרותיהם של אנשים שונים בשאלה י
 ״מיהו יהודי״ אינן יכולות לעזור לנו הרבה. הנסיעות המרובים שנעשו להכניס במסגרת
 לשונית את המושגים על אומה ולאום, אינם עשויים להועיל לפתרונה של השאלה הקונ
 קרטית העומדת לפנינו. יש וההגדרה היא רחבה מני ים ויש והיא צרה כאמת מים. המושג

 ״לאום״ יש לתת לו משמעות רגילה המתאימה לרוח הזמן והמשקפת את הדעה המקובלת ז
 על החלק הנאור של תושבי הארץ.

 אצלנו, אשה לבעל יהודי נאמן למדינה, אף שהיא לא־יהודיד. לפי דתה (או שהיא בת
 בלי דת, כמו במקרה שלנו), עלתה עם בעלה לארץ מתוך הזדהות עם העם היהודי וקשירת
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 השופט ברנזון

 גורלה עם גורל העם במדינת ישראל, והם מחנכים את ילדיהם כשאר ילדי ישראל, האם
 לא נכיר בילדים אלה כבני הלאום היהודי לצורך רישומם במרשם התושבים ונשאירם

 כבני־בלי־לאום במדינת ישראל?

 בעליה הגדולה לארץ של זמננו מהווה כידוע בעיית הזוגות המעורבים בעיה לא קלה,
 כי ברובם המכריע האשד! אינה יהודיה. בני משפחות כאלה — האם, חלילה, נמנע את
 א עלייתם ארצה, ואולי אף נביא להרחקתם תוך מפח נפש של אלה שכבר עלו אלינו, מפני

 שההלכה היהודית, והמדינה בעקבותיה, אינן מכירות בהם כבני הלאום היהודי ? אני מלא
 חרדה למה שעלול לקרות כאשר תבוא שעת רצון והשערים ייפתחו בפני המוני היהודים
 ברוסיה לעלות לארצם ולהתחבר אל עמם, וחלק גדול מהם יעמוד בפני הדילמה הקשה
 הזאת בגלל נשותיהם הלא־יהודיות. ולכשתבוא ההתעוררות הגדולה לעליה ארצה שאנו
 ב מצפים לה מיהדות ארצות־הברית, מה יהא אז על הזוגות המעורבים המהווים בה חלק

 נכבד ? האם נרחיקם מעלינו ונכריתם מעמנו ?

 אמר אחד המשתתפים (יעקב כהן) בסימפוזיון על הנושא: ״מיהו יהודי ? מהו יהודי ?״,
 שנערך על־ידי חוג של יהודים מתקדמים בעלי מחשבה עצמית:

 ג ״הבעיה שלנו עכשיו היא שבפעם הראשונה בכל תולדות היהדות אין
 רובו של העם, גס בארץ וגם בחיץ־לארץ, מתייחס להגדרת היהדות לפי
 התפישה ההלכתית. אין זה שינוי כמותי, הנתון להצבעה, כי אם שינוי

 מהותי.״

 ך (תמצית של דברי המשתתפים בסימפוזיון פורסמה ב״פתחים״, דו־ירחון למחשבת

 היהדות, גליון ד׳(9), םיון תשכ״ט, ירושלים).

 או כפי שאמר משתתף אחר באותו סימפוזיון, יוסף בנטואיץ:

 ״אדם כזה (כלומר, אדם המקבל על עצמו מדעת את היותו יהודי), הרו
 ך, צד, להזדהות עם עם ישראל שהוא עם לא כל כך פופולרי בימינו, ולקשור
 עמו את גורלו, בבחינת ,עמך — עמי ואלהיך — אלהי/ האם צריך
 לחסום את הדרך בפניו רק מפני שאמו איננה יהודיה? ,יהודי׳ איננו ענין
 ביולוגי. איננו גזע. אם כן, שיתגייר? אך הצרה היא שהרבנות שלנו מק
 פידה מאד בקבלת גרים: היא דואה את עצמה קשורה על־ידי ההלכה, ולא

 ו מוסמכת להכניס בה שינויים.״

 אומרם של דברים אלה איננו כופר חלילה או רחוק מערכי היהדות. בהרצאה שנשא
 על הנושא: ״חברה יהודית בת זמננו״ (פורסמה ב״פתחים״, גליון ב׳ (7) טבת תשכ״א,

 ירושלים), הוא אמר:

 ז ״הדבר הראשון הוא להכיר בעובדה שכל אדם — לפחות כל אדם מש
 כיל — מחפש איזו שלימות נפשית, פנימית ואין אדם מגיע לשלימות
 זו בלי הזדהות, לפחות חלקית, עם עברו, עם הוריו, עם אבותיו, עם ההיס
 טוריה של עמו כל עם משתדל לשמור על ערכים, על מסורת ומנהגים
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 השופט ברנזו!

 משלו — ואף מתגאה בהם. ההזדהות עם עם ישראל, עם ההיסטוריה שלו,
 עם התרבות היהודית, עם התנ״ך והמסורת — אין אנו יכולים להיפטר מן

 הדברים האלה ולומר שאיננו זקוקים להם עוד.״

 חוששני, שלא אחת תוך להט הוויכוח הפנימי בענינים יהודיים טהורים, נעלם מעינינו
 כי במדינת ישראל ישנו פסיפס של בני עמים׳ עדות ודתות אחרים׳ שהתחיקה הכללית של
 המדינה חובקת גם אותם ודבר אין להם עם ההלכה היהודית. במצב זה׳ כלום ייתכן
 שלתוך המושג ״לאום״׳ אשר לפי הכרתם של רוב בני אדם הוא נפרד מדת — וחוק מרשם
 האוכלוסין גם נוקט בדדך זו כשהוא מחייב לרשום דת ולאום בנפרד — כלום ייתכן
 להטיל בו את מבחני ההלכה היהודית ? בענין דופאיזן׳ in, פסקנו, שאף לגבי המושג,יהו
 די״, הנזכר במפורש בחוק השבות, אין הדבר כך, וגם לא לצרכי הרישום של ״לאום״
 במרשם התושבים. במצב זה׳ כלום יכול פקיד הרישום — או שד הפנים, שהוציא את
 ההוראות הנדונות לפקידי הרישום — להכתיב למודיע בניגוד לרצונו ולהכרתו העמוקה
 לאומיות אחרת מזו שהוא מאמין בתום־לב שהוא משתייך אליה, או חוסר לאומיות ? בבוא,
 למשל, איש הממלכה המאוחדת לרשום את לאומיותו, האם פקיד הרישום הוא שיקבע

 בשבילו אם הוא אנגלי, סקוטי או ולשי לפי מבחנים משלו ? ולאיש בלגי, למשל, האם הוא !
 יורה לו אם הוא בלגי ולוני או פלמי ? האם פקיד הרישום, הממלא ביסודו של דבר תפקיד
 טכני של רישום פרטים מסויימים לגבי כל תושבי הארץ מבני כל הדתות והלאומים —
 האם תפקידו הוא לחקור ולדרוש בענינים מסובכים כאלה שטובי החכמים והוגי הדעות
 אינם יכולים להגיע בהם לכלל דעה אחידה ? האם יכול הוא לדעת את מקורם, ראשיתם,

 השתלשלותם, התפתחותם, התאחרותם או התפצלותם של כל העמים והלאומים והוא שיכ־ ץ
 תיב לכל אחד את מקומו במשבצת ״הלאום״? בעיני, התשובה היא ברורה.

 אגב, כנראה שגם המחוקק בחוק מרשם האוכלוסין חזה את האפשרות שעלול להיווצר
 שוני ביחס לאדם מבחינה דתית ולאומית ודאג לתוצאותיה בשמרו בסעיף 40 על דיני
 איסור והיתר לעניגי נישואין וגירושין, הנחתכים על־ידי בתי־הדין הדתיים למיניהם לפי

 הלכות דתותיהם. ר

 סיכומו של דבר: תפיסתה של ההלכה הדתית בענין לאומיותו של תושב הארץ אינה
 יכולה לשמש בסים לפסיקת בתי־המשפט האזרחיים במדינת ישראל. המחוקק גם לא נתכוון
 לכך, לא בחוק השבות ולא בחוק מרשם האוכלוסין ששניהם חוקים חילוניים והאחרון חל

 על כל תושבי הארץ ללא הבדל דת ולאום. על־כל־פנים לא פקיד הרישום, הממלא תפ־ ו
 קיד טכני מובהק, או השר הממונה עליו לצורך ביצוע התפקיד הזה, הם שיכריעו בשאלות
 אלה. על פקיד הרישום לעשות את הרישום בהתאם להודעה שנמסרה לו בתום־לב, כאשר

 זו אינה נראית כמופרכת על־פניה.

 אשד־על־כן, יש לעשות את הצו־על־תנאי מוחלט. ז

 לפיכך הוחלט, ברוב דעות, לעשות את הצו־על־תנאי מוחלט. המשיבים ישלמו לעותר
 יציאותיו בסכום כולל של 200 לירות.

 ניתן היום, ט״ז בשבט תש״ל (23.1.1970).
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