
מדד החקיקה הציונית
דו”ח סיכום פעילות החקיקה הציונית בכנסת ה-17
ניסן תשס”ו )אפריל 2006( – שבט תשס”ט )פברואר 2009(

      המכון לאסטרטגיה ציונית

המכון לאסטרטגיה ציונית הינו גוף עצמאי הפועל למען שמירת צביונה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל על פי 
עקרונות מגילת העצמאות. המכון פועל לשמירת זכויות האדם במדינת ישראל ברוח עקרונות החירות, הצדק, היושר 
והשלום של מורשת ישראל. המכון עוסק בעריכת מחקרים, כתיבת תוכניות והגשתן, הדרכת מנהיגים צעירים, ייזום 

כינוסים, סמינרים, סיורים ופעילויות אחרות למען חיזוקה של מדינת ישראל כבית הלאומי של העם היהודי.

      מהו מדד החקיקה הציונית?

מדד החקיקה הציונית יוצא מטעם המכון לאסטרטגיה ציונית בפעם הראשונה לקראת הבחירות הקרבות. המדד 
מסכם את החקיקה הציונית במהלך כהונתה של הכנסת ה-17, מניסן תשס”ו )מרץ 2006( ועד שבט תשס”ט )פברואר 
2009(. במסגרת המדד נכללו אך ורק חוקים ותיקונים שעברו את כל שלבי החקיקה. המדד מעלה על נס את פועלם 

הציוני של הח”כים שתרמו באופן מיוחד לחקיקת אותם החוקים.

      מהי חקיקה ציונית?

ציונות הינה מונח הניתן לפרשנות מגוונת. ניתן להגדיר ציונות באופן מצמצם )לדוגמא: הקמת מדינה לעם היהודי(, 
או לחילופין, באופן רחב )למשל, כינון חברת מופת(. 

אנו במכון לאסטרטגיה ציונית מאמינים כי עשייה ציונית הינה חיזוק מעמדה של מדינת ישראל כבית הלאומי של 
העם היהודי, תוך העצמת זהותה היהודית והציונית.

על בסיס הגדרה זו, חקיקה ציונית באה לידי ביטוי בפן היישומי הקלאסי של הציונות, כגון חקיקה בתחום ההתיישבות, 
הביטחון וקליטת עלייה, וכן במימוש העקרונות והערכים על בסיסם הוקמה מדינת ישראל ועליהם הוצהר במגילת 

העצמאות.



      קווים מנחים

יפגע בערך או בערכים ציוניים. אולם, התמקדותנו היא  יועיל או  יום, חוק מסוים  ניתן לחלוק האם, בסופו של 
בכוונתו של המחוקק להשיא תרומה חיובית לחיזוק המעשה הציוני.

בנוסף, מזה ארבעים שנה תופסת סוגיית גבולותיה של מדינת ישראל חלק ניכר מהשיח הציבורי-פוליטי בחברה 
הישראלית. העיסוק המתמשך בנושא מותיר בצל סוגיות מהותיות אחרות וגורם לפירוד בתוך המחנה הציוני. יתר 

על כן, יישומו של הרעיון הציוני נתפס באופן שונה על ידי הימין והשמאל הפוליטיים בישראל.

המכון לאסטרטגיה ציונית הוקם על מנת לקדם את הרעיון הציוני על בסיס המכנה המשותף של כלל הציבור הציוני. 
לשם כך, בחר המכון לאסטרטגיה ציונית לעסוק בסוגיות הליבה של הציונות, מבלי לנקוט עמדה בכל האמור לשאלת 

גבולותיה של מדינת ישראל.

עקרונות אלו ליוו אותנו גם בכתיבת דו”ח זה. 

רשימת החוקים הציוניים

שישה עשר החוקים ותיקוני החקיקה המפורטים להלן )על פי סדר א’-ב’(, מהווים את עיקר החקיקה הציונית של 
הכנסת השבע עשרה. ניתן לראות כי לכל החוקים משמעות ערכית ייחודית התואמת את רוח המדינה היהודית, 

ובשל כך, חלקם אף בלעדיים למדינת ישראל, כמדינתו של העם היהודי.

חוק בתי יד לבנים )2007(

מטרת חוק זה הינה להסדיר את אופן ניהולם של בתי יד לבנים ברשויות המקומיות כמקומות להנצחתם של חללי 
צה”ל וכמרכזים חינוכיים לערכי מורשת קרב, גבורה והתנדבות. חוק זה מוקיר את זכרם של אלה שחרפו נפשם 

למען מדינת ישראל ותרמו לבטחון אזרחיה, ואשר בזכותו יכיר הדור הצעיר את ערכי גבורת ישראל.

חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים )2007( וחוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים 
ולסיוע לניצולי שואה )תיקוני חקיקה( )2008(

מדינת ישראל הוקמה לאחר השואה, בין היתר, כמקלט וכבית לאומי לעם היהודי. שישים שנה לאחר הקמתה, עדיין 
ישנו מספר רב של ניצולי שואה נזקקים החיים במדינת ישראל. חוקים אלה תורמים רבות לתמיכה בשארית הפליטה 
שניצלה מהטבח הנאצי, כמתואר במגילת העצמאות, ומאפשר לחלק חשוב מהעם היהודי, לחיות בכבוד במדינתו 

הריבונית.

חוק המכינות הקדם צבאיות )2008(
מטרת חוק זה היא לשים קץ לקיצוצים החוזרים והנשנים בתקציב המכינות הקדם-צבאיות ולמנוע קיצוצים עתידיים. 
לפי החוק, כל מכינה תקבל סכום קבוע עבור כל חניך, כך שתוכל לתכנן את תקציבה ובהתאם לכך את פעילותה 
לאותה שנה. מפעל המכינות הקדם-צבאיות, אשר מכין את בני הנוער, חילונים ודתיים, הן לתקופת השירות הצבאי 

והן לאחריה, באמצעות פיתוח הזהות היהודית, הינו אחד הכלים החשובים בעת הזו להקניית חינוך ציוני ערכי.

חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון )2008(
תושבי הישובים שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות, וכן ממשלות העבר שהקימו ישובים אלו, ראו בהקמתם את 
מימוש חזון ההתיישבות של התנועה הציונית. מטרתו של חוק זה היא להנציח את מורשת ההתיישבות הממלכתית 

ולחנך לערכים לאומיים וחינוכיים. יש לציין, שאין נקיטת עמדה לגבי צדקתה או טיבה של תוכנית ההתנתקות.  

חוק הסיגד )2008(
בית  לבניית  תפילה  צום,  ידי  על  המצוין  יהודי-אתיופי  חג  הסיגד,  חג  כעל  בחשוון  כ”ט  יום  על  מכריז  זה  חוק 
המקדש וחזרה לארץ ישראל. אימוץ חג זה כחג רשמי תורמת לתחושת ההזדהות והמעורבות של בני ובנות הקהילה 
האתיופית בחברה הישראלית. כמו כן, העלאת המודעות לחג לסדר היום הציבורי, מסייעת לצמצום הפער התרבותי 
בין עולי אתיופיה ליוצאי עדות אחרות. השפעות אלה, מקילות על תהליכי הקליטה וההתערות של העולים החדשים 

בחברה הישראלית. 



חוק הספרייה הלאומית )2007(
התרבות  הידע,  אוצרות  וטיפוח  שימור  איסוף,  לשם  הלאומית  הספרייה  של  קיומה  את  להבטיח  זה  חוק  מטרת 
והרוח של מדינת ישראל והעם היהודי. הספרייה ממוקמת בירושלים, בירת ישראל, ומרוכזים בה כל הפרסומים 
הקשורים ליהדות וליהודים המופיעים בכל מקום בעולם, וכן כל הספרים, העיתונים, התקליטים והקלטות הנדפסים 
בארץ ללא הבדל שפה או דת, כולל מקום מכובד לחיבורים הכתובים באות העברית. ספרייה זו מאפשרת לאזרחי 
ישראל וליהודי התפוצות להתחבר לשורשיהם וללמוד על זהותם היהודית, ובכך היא תורמת לחיזוק אופייה היהודי 

והלאומי של מדינת ישראל.

חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב/בוכרה )2007(
חוקים תאומים אלו עברו במקביל ונועדו לקדם את הנצחת וחקר המורשת היהודית בארצות אלו והנחלתה לדורות 
הבאים. חוקים אלו, שעוסקים בשימור הזיקה למסורת היהודית בקהילות ישראל, מחזקים בקרב בני הקהילה את 

זהותם כחלק מהעם היהודי, ואת השתייכותם למדינת ישראל.

חוק ועדת שמיטה ממלכתית )2008(
שר  בפיקוח  ועדה  הקמת  באמצעות  הארץ,  ושל  ישראל  מדינת  של  היהודי  אופייה  על  לשמירה  מסייע  זה  חוק 
החקלאות והרבנות הראשית לישראל שתדון בכל ענייני השמיטה, כולל מחקר חקלאי והלכתי במסגרת ההיערכות 
לשנות שמיטה. לחוק זה תרומה משולשת לחיזוק מעמדה של מדינת ישראל כמדינה יהודית: ראשית, מעצם העיגון 
בחוק של ערך השמיטה, המייצג ערך חברתי יהודי קלאסי. שנית, לשם שיפור המצב שנגרם כתוצאה ממחלוקות 
הראשית  הרבנות  של  מעמדה  חיזוק  בשל  שלישית,  העברית.  בחקלאות  אנושה  פגיעה  הכולל  דתיים  פלגים  בין 

הממלכתית, בתקופה בה תת-קבוצות בחברה הישראלית מערערות על סמכותה.

חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס’ 10( )2008(
לומדים תכנית  זרם חינוכי חדש הנקרא “חינוך ממלכתי משלב”. בבתי ספר אלו, תלמידים  זה בא למסד  תיקון 
לימודים רגילה המשולבת עם לימודי יהדות מוגברים. חוק זה מאפשר חלופה ללימודי יהדות במסגרת חינוך ממלכתי 
למשפחות ישראליות שומרות מסורת שאינן מגדירות את עצמן דתיות, ולכן תורם לחיזוק הזהות והתרבות היהודית 

בקרב שכבות נוספות בחברה הישראלית.

חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון )2008(
בכנסת היוצאת, שררה הסכמה רחבה כי חוק זה, אשר נועד להאיץ את תהליך היישוב מחדש של אלפי ישראלים 
אשר פונו מבתיהם לפני למעלה משלוש שנים, הינו בעל תרומה למפעל ההתיישבות הציוני בשל הרחבת יישובים 

קיימים והקמתם של יישובים חדשים.

חוק פטור ממסים למרכזי ההנצחה לזכרם של יצחק רבין ומנחם בגין )תיקוני חקיקה( )2007(
תיקון זה נועד להקל על תפעולם של מרכזי ההנצחה לשניים מגדולי המנהיגים של מדינת ישראל. למרכזי הנצחה 
אלה, תרומה חשובה להנצחת מורשתם של שני המנהיגים, שפעלו למען מדינת ישראל עוד בטרם הקמתה לדור 

הצעיר.

חוק מוות מוחי-נשימתי )2008(
חוק זה מגדיר את המוות המוחי-נשימתי וקובע, תוך התבוססות על קריטריונים יהודיים, כי מוות מסוג זה מוכר 
כמוות לכל דבר ולכן ניתן לתרום את האיברים להשתלה. תרומתו של החוק, מעבר לשיפור דרמטי ביחס להשתלת 
איברים, היא, בשילוב המיוחד בין עולם הרפואה למסורת היהודית בחקיקה הישראלית וכן עצם ההסתמכות על 

המשפט העברי. 

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה( )2007(
חוק זה נחקק לאחר שבע שנים בהן ספג הנגב המערבי ירי רקטות, ונועד להבטיח לכל תושבי עוטף עזה הטבות 
מיוחדות, ביניהן פטור ממס מעסיקים ושיעורי תגבור לתלמידים. חוק זה עוזר להעצמתם של אזורים מותקפים 
בישראל, מקל על האזרחים המתגוררים בהם ומעודד התיישבות במקומות אלה. תרומתו להתיישבות מקנה לחוק 

מקור לגאווה לכנסת היוצאת.

חוק שירות אזרחי )תיקוני חקיקה( )2008(
מטרת תיקונים אלה היא להחיל את הזכויות המוענקות באותם חוקים למי שמשרת או ששירת בשירות צבאי או 
בשירות לאומי, גם על המשרתים בשירות אזרחי. תיקונים אלה מאפשרים לקבוצות שאינן משרתות במסלולים 
המקובלים, לתרום לחברה בדרך של שירות אזרחי. השירות האזרחי מחזק את תחושת השייכות של המתנדבים 
לחברה הישראלית, מעודד את שילובם בה. צעדים חקיקתיים מן הסוג זה, מחלישים מגמות בדלניות כנגד המדינה 

ומגבירים את הזיקה בין המדינה היהודית לכלל אזרחיה.

חוק שירות המילואים )2008(
במסגרת חוק זה, המגדיר את מבנה מערך המילואים של צה”ל, ניתן דגש מיוחד לראיית הנמנים עם מערך המילואים 
כתורמים תרומה ייחודית למדינת ישראל. בשל חוסר שיוויון קיצוני המתקיים בחלוקת הנטל בחברה הישראלית, 
הן בשירות הצבאי והן בשירות המילואים, יש הכרח בתמיכה מוסדית בחיילי המילואים המהווים את כוח העתודה 

להגנה על מדינת ישראל, אשר בלעדיהם בטחונה של מדינת ישראל ייפגע אנושות.
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מובילים בחקיקה – ראש החץ הציוני

תוך  בלבד(,  לעיל  המובאת  הרשימה  )מתוך  הציונית  החקיקה  בקידום  להצלחתם  בהתאם  נערך  הח”כים  דירוג 
התחשבות בפרמטרים הבאים )לפי סדר חשיבות(: מספר החוקים הציוניים שחבר הכנסת יזם בעצמו, מספר החוקים 
אליהם הצטרף ומספר החוקים עבורם הצביע בישיבות המליאה. חבר כנסת שיזם חוק באופן עצמאי קיבל ניקוד 

גבוה יותר מאשר חקיקה קבוצתית של מספר חברי כנסת.

הזוכה במדליית זהב ציונית: ח”כ יעקב מרגי )ש”ס(  

1. יעקב מרגי )ש”ס(: 

יו”ר סיעת ש”ס העפיל למקום הראשון במדד החקיקה הציונית, בין השאר בזכות החוק המסדיר את פעילותם 
של בתי יד לבנים. כמו כן, יזם את חוק חג הסיגד, יחד עם ח”כ אורי אריאל )האיחוד הלאומי(. בנוסף לכך, הצטרף 
ולא כחלק מהדירוג, ח”כ מרגי ראוי  נוספים. בנוסף  ציוניים  ובעד חוקים  והצביע בעדם  ציוניים  לשמונה חוקים 
לציון גם בשל העובדה שהיה אחד משני חברי הכנסת היחידים ממפלגות חרדיות )יחד עם ח”כ דוד אזולאי( שחתמו 
מחדש על מגילת העצמאות במיזם שנערך לרגל יום העצמאות ה-60 מטעם קבוצת המנהיגות הצעירה של המכון 

לאסטרטגיה ציונית )פירוט להלן(. 



הזוכים במדליית כסף ציונית:   

2. עתניאל שנלר )קדימה(: 

הגיע למקום השני בשל פעילותו כיוזם של חוק מוות מוחי-נשימתי, בנוסף לשבעת החוקים הציוניים אליהם הצטרף, 
ולאחרים בהם תמך בהצבעות המליאה. ראויה לציון העובדה, שאינה חלק מהדירוג, כי ח”כ שנלר )יחד עם ח”כ ניסן 

סלומינסקי מהמפד”ל( גם תמך וסייע רבות להצלחתו של מיזם החתימה המחודשת על מגילת העצמאות.

3.מיכאל מלכיאור )מימד(: 

יזם יחד עם ח”כ אסתרינה טרטמן )ישראל ביתנו( את תיקון חוק החינוך הממלכתי )הזרם המשולב( ויחד עם ח”כ 
לימור לבנת )ליכוד( את חוק המכינות הקדם צבאיות. כמו כן, הצטרף לחמישה חוקים ציוניים נוספים והצביע בעד 

חוקים ציוניים נוספים.

4. משה כחלון )ליכוד(: 

יזם את חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, והצטרף ללא פחות משמונה חוקים ציוניים נוספים. עבודת 
החקיקה מספסלי האופוזיציה, ללא תמיכת הממשלה, דורשת מאמץ רב, ועל כן זוכה ח”כ כחלון, נציגה הבכיר של 

האופוזיציה במדד החקיקה הציוני, יחד עם יתר חבריו לדירוג ועמיתיו לאופוזיציה לציון לשבח.

הזוכים במדליית ארד ציונית:   

5. אמנון כהן )ש”ס(:

ותמך  ציוניים  חוקים  לחמישה  הצטרף  בוכרה,  יהדות  למורשת  הלאומית  הרשות  חוק  את  יזם  כהן,  אמנון  ח”כ 
בחמישה חוקים נוספים.

6. גלעד ארדן )ליכוד(:

יזם והוביל את תיקוני החוק המקלים על פעילותם של מרכזי ההנצחה לזכרם של יצחק רבין ומנחם בגין, וזאת 
בנוסף להצטרפותו לשישה חוקים ציוניים. כמו כן, ח”כ ארדן פעל בהיותו יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת למען 
קידום תיקון חוק מקרקעי ישראל )אותו יזמו חברי הכנסת זאב אלקין, אורי אריאל ומשה כחלון( שנועד לאפשר 
לקק”ל לנהל את אדמותיה לטובת העם היהודי בלבד, על פי חזונו המקורי של הרצל. המכון לאסטרטגיה ציונית 

קורא לכנסת ה-18 להמשיך ולקדם חוק ציוני וחשוב זה.

7. אריה אלדד )האיחוד הלאומי(: 

יזם את חוק הספרייה הלאומית, בנוסף לחמשת החוקים הציוניים אליהם הצטרף ולאחרים בהם תמך.

8.אורי אריאל )האיחוד הלאומי(: 

יוזם הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, יחד עם חברי הכנסת יולי אדלשטיין, לימור לבנת, 
רובי ריבלין )ליכוד(, דוד רותם, אסתרינה טרטמן )ישראל ביתנו(, יצחק גלנטי ואלחנן גלזר )הגימלאים(. כמו כן, יזם 

ח”כ אריאל את חוק חג הסיגד, הצטרף לחמישה חוקים ציוניים ותמך בשלושה חוקים נוספים. 



9.יצחק לוי )אח”י(: 

יזם את חוק ועדת השמיטה הממלכתית, הצטרף לחמישה חוקים ותמך בחוק אחד נוסף. עם הכרזתו כי לא יתמודד 
לכנסת הבאה, איבד המחנה הציוני מחוקק ציוני מוביל.

10.אבשלום וילן )מרצ-יחד(: 

יזם את חוק המילואים יחד עם דני יתום )עבודה( שהתפטר מהכנסת, הצטרף לשלושה חוקים ציוניים, בנוסף על 
תמיכתו בחוקים נוספים.

הכנסת ה-17 – 90 בציונות

המנהיגות  קבוצת  בהובלת  ציונית,  לאסטרטגיה  המכון  ערך  ישראל,  למדינת  ה-60  וחגיגות  העצמאות  יום  לרגל 
הצעירה של המכון, מיזם שאפתני בו התבקשו כלל חברי הכנסת ה-17 לאשר בחתימת ידם את אמונתם בערכי 

הציונות, כפי שהובעו על ידי מייסדי המדינה במגילת העצמאות. 

מטרת המיזם הייתה להוכיח כי ניתן לאחד את הציבור הציוני סביב אותם הערכים שהביאו להקמתה של המדינה 
היהודית, מתוך רצון להזכיר לכלל החברה הישראלית, את הבסיס הרחב על פיו בחר העם היהודי להקים את ביתו 
הלאומי: עם קום המדינה, חתמו על מגילת העצמאות כלל חברי מועצת העם, ימין ושמאל, חילונים ודתיים, ספרדים 

ואשכנזים, קומוניסטים וחרדים.

הצלחת המיזם הייתה כבירה. 90 חברי כנסת חתמו על המגילה, כשרובם הגדול של המסרבים לחתום באו מבין 
שורות חברי הכנסת החרדים והערבים. חברי הכנסת יוסי ביילין )מרץ( ומיכאל איתן )ליכוד( סרבו לחתום מסיבות 
עקרוניות, אך מספר ח”כים סרבו לחתום משיקולים שאינם ענייניים. חברי הכנסת הללו הם: דליה איציק )קדימה( 

שלי יחימוביץ’ )עבודה(, חיים רמון )קדימה(, וסילבן שלום )ליכוד(.

לאזרחי  חשוב  מסר  זה,  מסוג  אחדות  במפגן  רואים  ציונית,  לאסטרטגיה  במכון  אנו  הקרבות,  הבחירות  לקראת 
המדינה ולעולם כולו כי החברה הישראלית, על אף המחלוקות ומגוון הדעות, עומדת מאוחדת ואיתנה מאחורי ערכי 

היסוד על בסיסם הוקמה המדינה.

אנו נמשיך לעקוב בכנסת ה-18 אחר הפעילות הציונית של נבחרנו, חברי הכנסת.

המכון לאסטרטגיה ציונית
שד’ אשכול 14, קומה 11, ירושלים

ת”ד 18157 מיקוד 91181
טל’: 02-5817196 פקס: 02-5322422
info@izs.org.il ; www.izs.org.il

מחקר: אלישבע הכט.

עריכה: עדי ארבל.

0   הנתונים המלאים של הדו”ח, זמינים במשרדי המכון.
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