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  ביניים-סיכום: מדינה יהודית ודמוקרטית כראוי

  *אסא כשר

המאמר מציג תפיסה  החלק הראשון של .למאמר שלושה חלקים עיקריים
ובוחן על יסודה את הפרופיל הדמוקרטי , "מדינה דמוקרטית כראוי"בדבר 

החלק השני של המאמר מציג תפיסה בדבר . ישראל- הנוכחי של מדינת
ישראל מתנהלת כראוי - חן על יסודה אם מדינתובו, "מדינת לאום כראוי"

החלק השלישי של המאמר עוסק בצירוף . כמדינת הלאום של העם היהודי
ישראל - ומוביל למסקנה כי מדינת, של מדינה דמוקרטית ומדינת לאום

. כמדינת הלאום הדמוקרטית של העם היהודי, במידה רבה, מתנהלת כראוי
  .שמעותייםיש עדיין מקום לשיפורים מ, עם זאת

  
  

  מבוא

  מדינה דמוקרטית כראוי  :פרק א

  מדינה יהודית כראוי  :פרק ב

  מדינה יהודית ודמוקרטית כראוי  :פרק ג

  מבוא

, מעוררת מחשבות מורכבות בכל מימד של קיומה, ישראל היא מדינה מרתקת-מדינת
לא פלא הוא שרבים מעסיקים את עצמם . וית של חייהומעוררת רגשות עמוקים בכל זו
, עם זאת. בינה לבין עצמה או בינה לבין זולתה, ישראל-אירועים המתרחשים במדינתב

______________ 
- ש לאורה שוורץ"פרופסור אמריטוס מהקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה ע  *

, חתן פרס ישראל לפילוסופיה כללית. אביב-אוניברסיטת תל, ופרופסור אמריטוס לפילוסופיה, קיפ

ם ללירז שלו, ולשחר פרידמן, ר עלי בוקשפן על ההזמנה להשתתף בכינוס"המחבר מודה לד. 2000

על הערותיהם המועילות מאוד לטיוטה של , משפט ועסקיםהעת - ממערכת כתב, ולעינת אלאלוף

המקומות לספרות המשפטית המצוינים במאמר זה מופיעים בו הודות לעזרתם -כל מראי. מאמר זה

 .הרבה והטובה
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במנותק מן הקדחתנות של , ממרומי מעוף הציפור, ישראל ראויה גם למבט אחר-מדינת
  .ההווה

ביום . ישראל היא לאמיתו של דבר מדינה בהקמה-מדינת, מבט היסטורית-מנקודת  
מובן שטקס . הת ומאז מתרחש תהליך הקמ,הח הוכרז על הקמת המדינ"אייר תש' ה

בחינות כמה ישראל מ-ההכרזה על הקמת מדינה כונן את הישות המדינית של מדינת
אולם אין בכוחו של טקס כלשהו להקים מדינה מתוקנת במלוא מובן , חשובותפורמליות 
  .המילה

. אלישר-  של מדינתההתהליך של הקמת המדינה כולל תהליך מרכזי של גיבוש זהות  
הלאום של העם היהודי והיא מדינה  היא מדינת: כוללת שני יסודות מכוננים זהות זו

ישראל היא -מדינת, כבוד האדם וחירותו: יסוד-  הקצרה של חוקנובלשו. דמוקרטית
,  מסקנות רבות עולות מכל אחד משני היסודות המכוננים1."מדינה יהודית ודמוקרטית"

, "מדינת לאום: " המרכיבים את נוסחת הזהות של הביטוייםיהםבהתאם למשמעויות
  ".מדינה דמוקרטית", "העם היהודי"

חלק בתהליך המתמשך של שנטלו בין אלה מאמנון רובינשטיין הוא אחד הבולטים   
לא רק ברמה המופשטת והעקרונית של היסודות וזאת , ישראל- של מדינתהגיבוש זהות
המוסדיות , המשפטיות, חוקתיותאלא גם ברמה המעשית של המסקנות ה, המכוננים

לכבודו נכתב מאמר . על חלקו החשוב בתהליך זה הוא ראוי להוקרה כללית. והחברתיות
  .זה

אם . ה של מדינה אינו תהליך אחיד המקיף את כל היבטיה של המדינהתתהליך הקמ  
 ,מערכת השיפוט ומערכת הביטחון, מערכת הבריאות, על מערכת החינוךהיטב חשוב נ

הנבדלות , תהליך הקמתה של מדינה מתנהל לאורך דרכי התפתחות רבותכי הבין לנוכל 
במאמר . איכות ההישגיםחינת במוגם אחת מהן מטרה הנכספת בכל חינת הבמזו מזו גם 

 ונשאל את עצמנו מה ,ישראל- מדינת ה שלמדים של תהליך הקמתמזה נעסוק בשלושה 
מדינה ", לשם הפשטות, הללו נכנהמדים המאת שלושת .  הנוכחית של ההישגיםםאיכות

  ".מדינה יהודית ודמוקרטית כראוי"ו" מדינה יהודית כראוי", "דמוקרטית כראוי

  מדינה דמוקרטית כראוי: פרק א

 עלינו לענות ,ישראל היא כיום מדינה דמוקרטית כראוי-כדי לענות על השאלה אם מדינת
האם ,  ושנית?ית כראוימהי מדינה דמוקרט, ראשית: על שתי שאלות קודמותתחילה 

ן שמא איישראל או - במדינתכראוי מופיעים אכן מרכיביה של מדינה דמוקרטית כראוי 
 תשובות נכוחות לשתי ? אינם מופיעים בה כללףאולי א מופיעים בה כראוי או הם

ישראל כמדינה -השאלות הללו יאפשרו לנו לא רק להציג הערכה כוללת של מדינת

______________ 
  .150ב "ח התשנ"ס, כבוד האדם וחירותו: יסוד- א לחוק1' ס  1
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ישראל כדי שתהיה -  את כיווני ההתפתחות הדרושים למדינתאלא גם לסמן, דמוקרטית
  .מדינה דמוקרטית כראוי

שרבים וטובים אף , השאלה מהי מדינה דמוקרטית כראוי אינה שאלה כה פשוטה  
יש מסוימת תשובה אם בכדי להעריך . יד-הם יודעים להשיב עליה כלאחרכי סבורים 

האם היא : במבחן האמפיריכל - קודםהטוב להעמיד, טעם או שמא אין בה ממש
מאפשרת לנו להבחין בין מדינות המקובלות על כולנו כמדינות דמוקרטיות לבין מדינות 

צרפת , בריטניה, ריתהב-צותבין אר,  לדוגמה– דמוקרטיות-המקובלות על כולנו כלא
 במבחן זה לא עומדת הנוסחה ?אחרמצד , סעודיהוסין , סוריהלבין , מצד אחד, קנדהו

גם . מפני שלאמיתו של דבר העם אינו בשלטון בשום מדינה, "שלטון העם"המוכרת 
 המפני שאין מדינה שכל היבטי, אינה עומדת במבחן הזה" שלטון הרוב"הנוסחה 

העין היא - בכל מדינה מראית,וכאשר נערכות הצבעות, מצד אחד, מתנהלים בהצבעות
  .מצד אחר, ניתשל הכרעה רוב

אשר  2,ובנות בדבר טבעה של המדינה הדמוקרטיתבהקשר הנוכחי נסתפק בשתי ת  
המשמשת נקודת מוצא , תובנה פשוטה, ראשית.  יעמוד במבחן האמפירי שהצענופןצירו
סדרים לארגון החיים המשותפים כולל מערכת הֶ מדינה דמוקרטית המשטר של : נוחה

- יתוףסדרים לשסדרים לניהול קונפליקטים בין האזרחים והֶ בכלל זה הֶ ו, של האזרחים

. הם וכיוצא ב,רשויות ומוסדות, כוללים חוקה וחוקיםאלה סדרים הֶ . ניהםפעולה בי
במדינה דמוקרטית : המשמשת נקודת עיגון מהותית, פשוטהשאינה תובנה , שנית

 תאו בלשון אחר, סדרים הוגניםההסדרים לארגון החיים המשותפים של האזרחים הם הֶ 
נוסחה יסודית קצרה לאפיון המדינה  אם יש טעם בהצגת 3.סדרים צודקים הֶ –

  ".שלטון הצדק"או " שלטון ההגינות"זו תהא אז -כי, הדמוקרטית
 יש – דמוקרטית- אבל לא במשטר של מדינה לא– במשטר של כל מדינה דמוקרטית  

, הסדרי זכויות האזרח: סדרים הוגנים משני סוגים לפתרון קונפליקטים בין האזרחיםהֶ 
נוכח קונפליקט בינו לבין זולתו לנפשו -במידה רבה כאוות לאזרח לנהוג יםהמאפשר

לקיים , המאפשרים לבחור נציגים, ביות והסדרי קבלת ההחלטות הקולקטי;בדבר מעשיו
  4.הצבעות ולהכריע בקונפליקטים ציבוריים

.  כל ההיבטים של ההסדרים הללו יעמדו במבחן ההגינות,במדינה דמוקרטית כראוי  
 אותן זכויות –  לכל האזרחיםוכזשל מדינה  נתונות במשטר זכויות האזרח, לדוגמה
כגון הבדלי הזכויות בין מבוגרים לבין , כל סטייה מן השוויון הזה. גבלותהובאותן 
הבחירות לפרלמנט , ולדוגמה נוספת. טעונה הצדקה העומדת במבחן ההגינות, תינוקות

בהם להשתתף תוכל לגה כך שכל מפ, של מדינה דמוקרטית אמורות להיערך באופן הוגן
את מצעה ג יהצשלה ולמועמדים הרשימת ובכלל זה לפרסם את , ככל מפלגה אחרת

______________ 
 יט עיוני משפט"  סקיצה פילוסופית–מדינה יהודית ודמוקרטית "א כשר תיאור מפורט יותר ראו אסל  2

, אביב-תל, "עמותת יהורז"הוצאת עם עובד ו (13 רוח איש נדפס מחדש בספר אסא כשר ,)1995 (729

2000.(  

3  JOHN RAWLS, JUSTICE AS FAIRNESS: A RESTATEMENT (Erin Kelly ed., 2001).  

  .15' בעמ, 2ש "לעיל ה, רוח אישכשר   4
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- רשימה אנטיהשתתפותה של איסור כגון , כל סטייה מן השוויון הזה, ושוב. פומביב

  .טעונה הצדקה העומדת במבחן ההגינות, דמוקרטית בבחירות
עלינו , ם מדינה דמוקרטית כראוי היא כיומתכדי להשיב על השאלה אם מדינה מסוי  

ארגון החיים המשותפים של האזרחים עומד העוסקים במהסדריה כל אחד אם לבדוק 
עלינו לבדוק את שורת הזכויות , לדוגמה, בתחומי זכויות האזרח. במבחן ההגינות

גבלות המוטלות על החופש בתחומיה של כל ההאת , של האזרחיםהמוכרות הבסיסיות 
את ,  כל אחת מן הזכויותה שלמימושאפשרויות את ההגנה הניתנת ל, זכות בסיסית

את ההענקה ,  כל אחת מהזכויותה שלהדאגה לקיום התשתית המאפשרת את מימוש
במקביל עלינו לבדוק כל היבט של הסדרי . השוויונית של כל אחת מן הזכויות וכן הלאה

  . בכל אחת מן הרשויותביותקבלת ההחלטות הקולקטי
מאפשר לתאר את המשטר של כל מדינה המקובלת על כולנו דיקות הללו ריבוי הב  

 המציין עד כמה ההיבטים השונים 5,"פרופיל דמוקרטי"כמדינה דמוקרטית באמצעות 
 ןכ, ככל שהפרופיל הדמוקרטי גבוה יותר. במבחן ההגינותעומדים של הסדרי המדינה 

 אנחנו מגיעים אןכ. וי הנכסף של מדינה דמוקרטית כראהמדינה קרובה יותר למצב
מהו הפרופיל :  ביתר פשטותהעכשיו נוכל לנסחש, לשאלה השנייה שהצגנו לעצמנו
 ועד כמה הוא קרוב לפרופיל הנדרש ממדינה ,ישראל- הדמוקרטי הנוכחי של מדינת

  ?דמוקרטית כראוי
מדי פעם מתפרסמים סקרים בדבר סוגיות הקשורות במישרין לפרופיל הדמוקרטי   

הקהל בדבר מרכיבים של - תים קרובות הם עוסקים בדעתילעאבל , שראלי- של מדינת
, כפי שהן מתבטאות בחקיקה,  ולא בעובדות בדבר המרכיבים הללו,המשטר הדמוקרטי

שיטתי , מקיף, מקצועיאין שום עיסוק  ,למרבה הצער. בפסיקה ובמדיניות, באכיפה
שהכנסת ומוסדות יה המן הראוי . ומתמשך בהערכת הפרופיל הדמוקרטי של המדינה

כדי להיעזר בהם בעיקר , להערכה כזואחראיים להשכלה גבוהה יכוננו מנגנונים 
  .בתהליכים מתמשכים של שיפור הפרופיל הדמוקרטי של המדינה

,  של הפרופיל הדמוקרטי של המדינהקתמלאה ומדוי, עדר הערכה אחראיתבה  
חרף , עם זאת. ונה הכוללתיוזמות לשיפורו יכולות להישען רק על מרכיבים של התמ

מדובר ששנויים במחלוקת ככל שאינם בולטים מאוד מדובר בהיבטים , חלקייםהיותם 
הנה .  על יסוד תפיסה ערכית כלשהי עובדות אלהלהבדיל מהערכה של, בעובדות

לב מיוחדת במסגרת כל מאמץ של ממש לשיפור - המרכיבים הנראים לי ראויים לתשומת
  :המדינה של הפרופיל הדמוקרטי

______________ 
עומד על תפיסה פילוסופית מפותחת של " הפרופיל הדמוקרטי"רעיון .  ואילך18' בעמ, ראו שם  5

היא , פי תפיסה תיאורטית נתונה- על, "הפרופיל הדמוקרטי"מדידת . מהות המשטר הדמוקרטי

מפלגות , מלאכה אובייקטיבית האמורה להיות מנותקת מן הצרכים הפוליטיים המזדמנים של אישים

גם מה שנראה במבט ראשון כמדד . וגם מתפיסות רדודות הרווחות בתקשורת ומחוצה לה, ותנועות

המדד , לדוגמה, כך. כתמונה חלקית שאין לה ערך רב, במבט עמוק ומקצועי, שיש בו טעם מתגלה

Democracy Index 2010) graphics.eiu.com/pdf/Democracy_Index_2010_web.pdf ( משתמש

, תפקוד הממשלה, חירויות אזרחיות, תהליך בחירות ופלורליזם: ושטחיותספורות מידה -באמות

  .השתתפות פוליטית ותרבות פוליטית
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הללו . ישראל הכרה חוקתית ברבות מן הזכויות הבסיסיות של האזרחים-אין במדינת  –
אבל זו כפופה לפעילות , המשפט העליון- הגנה שיטתית של ביתאומנם בזוכות 

מדובר בזכויות שבמדינה דמוקרטית שככל , החקיקה של הכנסת יותר מן הראוי
  6.ראויה להן הגנה חוקתית

, המתחייב מן ההגינות, אל הכרה חוקתית ברורה בעקרון השוויוןישר- אין במדינת  –
להגן  המשפט מרבה- בית, ושוב.  של הדמוקרטיהים המוסריותיהיסודאחד משהיא 
  7.השגרתית אולם ההגנה מוגבלת באופן משמעותי במסגרת החקיקה, קרון זהיעל ע

תחומי  החוקתי הראוי לזכויות החברתיות בישראל הכרה במעמד-אין במדינת  –
 העיסוק המרכזי בתשתיות החיים האזרחיים 8.הפרנסה והדיור, החינוך, הבריאות

במקום שיהיה מעוגן בחובותיה , במדיניות הממשלהבמידה זו או אחרת מופיע 
  .החוקתיות

סדרים החורגים ישראל הֶ -בתחומים בסיסיים של החיים האזרחיים נוהגים במדינת  –
סדרים הֶ ן אלה בולטים במיוחד  בי.רון השוויון ומעק ההגינותןבאופן מובהק מעקרו

וחופש הפולחן  10מימוש חופש הנישואיןבדבר סדרים  הֶ 9,ל"שירות חובה בצהבדבר 
על אפשר להרחיב את הדיבור , עם זאת ".סל הבריאות"סדרים בדבר והֶ  ,הדתי

ל המוסדרים כראוי ישרא-של הפרופיל הדמוקרטי של מדינתמעטים -לאמרכיבים 
  . היטבומטופחים

  
 לב לתשתית החברתית של המשטר הדמוקרטי- בהקשר הנוכחי ראוי להקדיש תשומת  

הכוללת גם סיבות עמוקות לקיומו של הפרופיל הדמוקרטי הנוכחי של , בישראל
 באופן םלשפרשראוי  יםמעט-לאדברים שיש בו במה להשתבח אבל יש בו גם , המדינה

  .התרבות והחינוך, מי ההיסטוריה בתחונזכיר כאן שלוש תופעות מרכזיות. ניכר
שהיא , "מגילת העצמאות"תופעה היסטורית מעניינת ואף חשובה באה לידי ביטוי ב  

קדמו לו טיוטות רבות . יד- נוסח ההכרזה לא נכתב כלאחר11.ההכרזה על הקמת המדינה
גם מה ,  גם מה שיש בו– הדעת נותנת שסוף נוסח ההכרזה במחשבה תחילה 12.ושונות
בשעה -אולם בה. מופיע בכל טיוטה כמובן מאליו" מדינה יהודית" הביטוי .שאין בו

______________ 
 261, 253 א משפט וממשל" ההיקף וההגבלות: זכויות אדם מוגנות" ברק ןבעניין זה ראו אהר  6

)1993.(  

, 353) 3(ד מח"פ, שואה ולגבורהרשות הזיכרון ל, "יד ושם"' הופרט נ 5394/92ץ "בעניין זה ראו בג  7

 6427/02ץ "בג; )1995 (131, 94) 4(ד מט"פ, שר הבטחון' מילר נ 4541/94ץ "בג; )1994 (362

  ).2006 (696–691, 619) 1(ד סא"פ, הכנסת' התנועה לאיכות השלטון בישראל נ

ח "ראו ה. וקתילא הניב פרי ח, במשך כמה עשרות שנים, זכויות חברתיות: יסוד-העיסוק בהצעת חוק  8

 .326ד "התשנ
 ).1998 (530–527, 481) 5(ד נב"פ, שר הבטחון' רובינשטיין נ 3267/97ץ "ראו בג  9

  ).1973 (443–439, 433 ג עיוני משפט" הזכות לנישואין"ראו אמנון רובינשטיין   10

 .1, 1948- ח"ר התש"ע  11
 עיוני משפט" ת העצמאותהטיוטות המוקדמות של הכרז"אני משתמש כאן במאמרו של יורם שחר   12

  ).2002 (584–582, 568–559, 552, 523כו 
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מדינה "הביטוי , פעמים אחדות" מגילת העצמאות"במופיע " מדינה יהודית"הביטוי ש
- מכריזה על מדינתאינה " מגילת העצמאות. "פעם אחתולּו מופיע בה אינו " דמוקרטית

  ".מדינה יהודית ודמוקרטית"ישראל כעל 
במיוחד על רקע , אומר דרשני" מגילת העצמאות"מ" דמוקרטיה" הביטוי שלו העדר  

:  האומרת– 1948מן השבוע הראשון של מאי ,  הצעת ברנזון– אחת הטיוטות האחרונות
עצמאית ודמוקרטית בארץ , חפשית, מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית... אנו"...

, 1948 במאי 10ביום , תם ימיםהמשפטית של אומחלקה הצא משי בנוסח ...."ישראל
  ".המדינה היהודית תהיה מדינה דמוקרטית"כי לים הברורות ביותר ינאמר במ

, "מגילת העצמאות"אינם מופיעים ב" מדינה דמוקרטית"ו" דמוקרטיה"הביטויים   
בהצעה של ליאו . עקרונות הדמוקרטיה מופיעים בהלאולם ביטויים אחרים הקשורים 

 ומופיע הביטוי ,"לשמור על זכויות הזר בשערינו"התחייבות ופיעה מ, 1948מינואר , כהן
, ר"בהצעה של זלמן שז". של נביאי ישראל"אם כי בתוספת התואר המיוחד , "צדק"

של שויון , תהא מדינה של צדק ושל חירות... המדינה היהודית"מובטח ש, 1948מאפריל 
שהזכרנו , בהצעה של ברנזון..". .מין וארץ מוצא, גזע, ללא כל הבדל של דת, כל תושביה

ומשפט אחד יהיה : " ונוסף עליו,"דמוקרטית... מדינה"מופיע הביטוי , סקה הקודמתבפ
סקה הּפִ מופיעה  בנוסח הסופי ...".לשון או מין, דת, בה לכל התושבים ללא הבדל גזע

 התהא מושתת; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה... מדינת ישראל: "המוכרת
תקיים שויון זכויות ; הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, ל יסודות החירותע

, מצפון, תבטיח חופש דת; גזע ומין, חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת
ותהיה נאמנה ; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; חינוך ותרבות, לשון

  ".לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות
כתופעה " מדינה דמוקרטית"אני מבקש להסביר את הרתיעה מן השימוש בביטוי   

שולטים אשר ראשי ארגונים . רווחת בתהליכים של התפתחות נורמטיבית של ארגונים
וחשבון - דיןמתן  פטורים מ,בנעשה בהם ביד רמה נהנים ממידה רבה של חופש פעולה

ם לקבל על עצמם שום עול אינם ששיו,  בדבר שיקוליהם ומעשיהםקמלא ומדוי
 םהטענה הרווחת נגד השלטת עקרונות כוללים וברורים מנוסחת במונחי. נורמטיבי ברור

שלטונית , דרושה בגרות ארגונית.  כביכולהרצוי האינש, חופש הפעולהשל הגבלת 
המגבילה את , סרק ולהתגדר בתפיסה ערכית ברורה- ונורמטיבית כדי להתנער מתואנות

 תהליך ההתבגרות הנדרש יכול .יחה את הנאמנות לערכים הבסיסייםהחופש אבל מבט
  .שניםבלהימשך עשרות 

קשורה " המדינה היהודית תהיה מדינה דמוקרטית"הרתיעה מן ההתחייבות ש  
 לפרלמנט ךהפיאלא ל, ישראל לא לכתוב חוקה- המכוננת של מדינתפהלהחלטת האסֵ 
גם זו תופעה של רתיעה מיצירת מסגרת .  שלימים יהיו פרקים בחוקה,יסוד-ולכתוב חוקי

  13.נורמטיבית ברורה ומחייבת
- בדבר זהותה של מדינתושלמה סדורה , עקרוניתהמשקפת תפיסה , במקום חוקה  

______________ 
, 37–36עקרונות יסוד :  כרך אהמשפט החוקתי של מדינת ישראלאמנון רובינשטיין וברק מדינה ראו   13

  ).2005, מהדורה שישית (81–79
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יסוד שאינה משקפת תפיסה - שורה של חוקי– "צללי חוקה"באה סדרה של , ישראל
מכוננת תפיסה ה אינ" מגילת העצמאות"גם . אינה סדורה וכמובן אינה שלמה, עקרונית
ישראל בכותרת הראויה - סדורה ושלמה בדבר המבנה הפנימי של מדינת, עקרונית

צללי " "מגילת העצמאות" מופיעים ב, במקום תפיסה כזו."מדינה דמוקרטית"
כלל פים לאינם מצטרלא זו בלבד ש ש,אחדים מסממני המשטר הדמוקרטי, "דמוקרטיה

אלא שאחדים מהם עטופים במליצות , טיהסדורה ושלמה של הדמוקר, תפיסה עקרונית
  : הדמוקרטיתבותהמחלישים את המחויאו בביטויים אחרים 

, "לאור חזונם של נביאי ישראל"עטופים במליצה " הצדק והשלום, החירות"יסודות   –
רונות המשטר הדמוקרטי  לא נקבל את עק,שאם נתייחס אליה במלוא הרצינות

  ;הראוי
אבל לא בתחומי , "חינוך ותרבות, לשון, מצפון, דת"מובטח רק בתחומי " חופש"  –

  ;הנישואיןוההתארגנות , התנועה, הביטוי
 המלא של החופש שהזכות פואבל לא מובטח היק, "שוויון"בתחומי הזכויות מובטח   –

  ;אמורה להגן על מימושו
אבל אין , "גזע ומין, דת"הפליה במימוש הזכויות תהיה פסולה כשתבוא על רקע   –

, ארץ מוצא,  עורדוגמת צבע,  להימנע מסוגים רבים נוספים של הפליהותבמחוי
  .אלהבצא מעמד כלכלי וכיו

  
מדינה "ישראל כ- שלמה וסדורה בדבר טיבה של מדינת, העדר תפיסה עקרונית  

אפשר . משם הלאה ו,הפוליטי אל התרבות הפוליטיתחלחל מן המישור " דמוקרטית
לא משוקעת בו שום תפיסה עקרונית של כי  ישראל-לומר על השיח הפומבי במדינת

העומדת על הפרק אמור לצאת מתפיסה כלשהי דיון פומבי טיפוסי בסוגיה . דמוקרטיה
 ולהסיק ממנה מסקנות בדבר ההסדרים ,אחראית בדבר טיבו של המשטר הדמוקרטי

 אני מעיד על עצמי שהייתי נוכח בדיונים רבים מספור בוועדות. ישראל-הראויים במדינת
בפורומים של קהילות מקצועיות , בוועדות ממשלתיות בתחום האתיקה הרפואית, הכנסת

דיון בהם ומעולם לא התנהל , בגופים אקדמיים ועוד כהנה וכהנה, הפועלות בישראל
 תפיסה שלמה –ואין צורך לומר , סדור שעמדה ביסודו תפיסה עקרונית של הדמוקרטיה

; הוזכר פה ושם אחד מסממני הדמוקרטיה , טובים יותר,במקרים מעטים. וסדורה
שלטון "דוגמת , כלחה שאבד עליה ת דמוקרטימעטים הוזכרה פה ושם נוסח-במקרים לא

 והדיון התנהל באופן שהצטייר בעיניי ,רוב לא הוזכרה שום תפיסה-פי- ועל; "העם
 להאיר מעט את, בכל אותם דיונים רבים מספור,  המרוביםיינסיונות. לההתרוצצות באפכ

 יה שלתמיכה הצפויה במחוזותב לא זכוהדיון בתפיסה עקרונית וסדורה של הדמוקרטיה 
  .תרבות פוליטית דמוקרטית מתוקנת

מערכות . מן התרבות הפוליטית הדלה קצרה הדרך אל החינוך הדמוקרטי המדולדל  
,  אינן מקנות לאזרחים הצעירים תפיסה אחראית של דמוקרטיה14הספר-החינוך של בתי

______________ 
לאזרחים ככל שהיא רואה את עצמה כרובד נוסף בשיעורי אזרחות , ל"וכך גם מערכת החינוך של צה  14

 .אבל לא נרחיב בזה כאן, הצעירים
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 ולאו דווקא החשובים ,סממני הדמוקרטיהמתפקות בהצגה שטחית של אחדים אלא מס
  :החינוך האידיאלי לדמוקרטיה אמור לעמוד על שני יסודות. ביניהםמ
כבוד "ביניהם , יסוד-החל במושגי, הצגה ברורה ומשכנעת של עקרונות הדמוקרטיה  –

ביניהם , ודיס-הסדריוכלה ב, "שלטון ההגינות"ו" יישוב קונפליקטים", "האדם
 ההכרחיים ועל התשתיות הדרושות יהןעל גבולות, הזכויות הבסיסיות של האזרחים

, בהצבעות,  בבחירותביותוההליכים ההוגנים לקבלת החלטות קולקטי, למימושן
  ;במשאלים וכדומה

ידי השלטתם על תחום - על, המחשה ברורה ומשכנעת של עקרונות הדמוקרטיה  –
כיוון מ. הספר-של חברת התלמידים במסגרת בית של החיים המשותפים םמסוי
אפשר להשליט את עקרונות - אי, מדובר במוסד חינוכי שתפקידו להכשיר קטיניםש

אולם לא קשה , הדמוקרטיה על כל תחומי החיים המשותפים של חברת התלמידים
הולכים ומתרחבים מן הכיתות הנמוכות ביותר עד ש, למצוא תחומים מתאימים

  15.ת ביותרהכיתות הגבוהו
  

  .ישראל היא מדינה דמוקרטית כראוי-עד כאן בדבר השאלה עד כמה מדינת  

  מדינה יהודית כראוי: פרק ב

ישראל היא מדינה יהודית כראוי יכולה לעלות רק על רקע - השאלה עד כמה מדינת
שאלת טיבה של מדינה יהודית , לכאורה. תפיסה ברורה בדבר טיבה של מדינה יהודית

במקביל למחלוקת המוכרת בדבר משמעותו , עמוקהמושגית וערכית ת שנויה במחלוק
כי אני מבקש לטעון  ? צרופה אם לאוקסית האם היא דתית אורתודו– "יהודי"של התואר 

המחלוקת בין כי  ו,י מדינה יהודיתמההמושגית לאמיתו של דבר אין מחלוקת בשאלה 
  . במקום אחר לבין תפיסות אחרות נעוצהקסיותתפיסות דתיות אורתודו

זוהי התפיסה הבאה לידי ביטוי . מדינה יהודית היא מדינת הלאום של העם היהודי  
  : מובהקותותגמהנה שלוש דּו". מגילת העצמאות"ברור בהחלט ב

 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת 1947 בנובמבר 29-ב"  –
חדות בזכות העם היהודי הכרה זו של האומות המאו... ישראל-מדינה יהודית בארץ

  ."להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה
ת של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו יזוהי זכותו הטבע"  –

  ."במדינתו הריבונית

______________ 
 – דתיים-ממלכתייםספר - בתיבכלל זהו – ספר דתיים-  של בתיםמנהגמפעמים רבות הצעתי ללמוד   15

שבו מתקיימת , הספר-הכנסת שבבית- אלא גם בבית,לקיים לימודי תפילה לא רק בשיעורים רגילים

  ".כנסת של הדמוקרטיה-בית"פעיל ספר יכונן וי-ראוי היה שכל ביתמן ה. תפילה לכל דבר
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 מדינתו ולקבל את מדינת ןאנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבני"  –
  ."ישראל לתוך משפחת העמים

  
כל השאלה -ישראל היא מדינה יהודית כראוי היא קודם-אלה אם מדינתלפיכך הש  

כדי להשיב באופן . מדינת הלאום של העם היהודיכישראל מתנהלת כראוי -אם מדינת
מן . כזוכאמורה להתנהל נשאל את עצמנו כיצד מדינת לאום כלשהי , אחראי על שאלה זו

ישראל כמדינת - מדינת שלההתשובה הכללית נוכל להסיק מסקנות בדבר התנהלות
  .הלאום של העם היהודי

שונה מן כזו כאמורה להתנהל כאן יש להבהיר כי השאלה כיצד מדינת לאום כלשהי   
-סיפורה של מדינת. םהשאלה מה הופך מדינה כלשהי למדינת הלאום של עם מסוי

-  נמצאת בארץהמדינהישראל כמדינת הלאום של העם היהודי כולל את העובדה ש

. בין אם הוא נמצא בה ובין אם לאו, מולדתובה את ארץ שהעם היהודי רואה  – ישראל
- דרכי ההתנהלות של מדינתנמנית עם  אבל היא אינה ,רקע חשוב-עובדה זו היא נתון

.  ולא יוצרת אותו בדרכי ההתנהלות שלה,רקע זה-המדינה סומכת על נתון :ישראל
מעמד ומעמד בחינוך , רשמי מתן מעמדידי -עלטיפוח השפה העברית , לעומת זאת

 ,ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי- מדרכי ההתנהלות של מדינתדבתרבות הוא אח
  ".סביל"רקע - ואינו נתון

אמורה להתנהל עוד יש להבהיר כי בבואנו לענות על השאלה כיצד מדינת לאום   
לאו ו,  מתוקנתמדינהממילא כלעשות אמורה מדינה שהלא נכלול בתשובה את מה , כזוכ

על יסוד נימוקים עושה השאלה שעל הפרק היא מה מדינת לאום . מדינת לאוםכדווקא 
כי מדינה , עם זאת, חשוב להדגיש .הנעוצים בכך שהיא רואה את עצמה כמדינת לאום

 ביחס לכל מתמסויכך שייתכן שהמדינה תתנהל בדרך , יכולה לפעול מנימוקים שונים
מפני ,  מתוקנתמפני שהיא מדינה: מוקים שוניםאולם תעשה זאת מני, אחד מאזרחיה

  .םשהיא מדינה דמוקרטית או מפני שהיא מדינת הלאום של עם מסוי
כוללת את הדרכים  16םשל עם מסוי של מדינה כלשהי כמדינת לאום ההתנהלות  

  :הבאות כדרכים ראשיות
 חיים ות לקיים אורחהחופש של האזרחים בני העםוטיפוח של שמירה , כינון  –

  18; לאותו עםתםאת זיק ולפי רוחם 17באופן משמעותי יםמבטאה
, שלומםל, בריאותםל, הגנה על האזרחים בני העם מפני כל סכנה הנשקפת לחייהם  –

  19;ם כבני העםה חייותאורחלרווחתם ול
העצמאות הלאומית של בני העם במדינת הלאום ההגדרה העצמית ועל הגנה על   –

  ;שלהם

______________ 
כזה הוא כל עם שההיסטוריה שלו . מדובר בעם הניתן לזיהוי באופן שאינו תלוי במדינה, ליתר דיוק  16

 .קודמת למדינת הלאום שלו
 .מדובר בביטוי משמעותיכי  לכן מודגש כאן .ביטוי יכול להיות דל  17
שמירה וטיפוח של החופש של ,  כינוןהיא חלק מן ההסדר שלזו מובן שבמדינה דמוקרטית דרך   18

 .פי טעמיהם וערכיהם-  לקיים אורחות חיים על–  לאו דווקא בני העם– האזרחים כולם
 .גם לבני העםוביניהם  ,במדינה דמוקרטית הגנה כזו אמורה להיות מובטחת לכל האזרחים, שוב  19
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נה הנשקפת לעצם קיומו או לרציפות ההיסטורית של הגנה על העם מפני כל סכ  –
  ;הן מתוך מסגרת המדינה והן מחוצה לה, קיומו

קיום הסדרי הגירה המאפשרים לבני העם להגר אל המדינה ולהיות אזרחיה או   –
  ;תושביה

האזרחים בני העם למכלול ההיבטים שמירה וטיפוח של תודעת האחריות של , כינון  –
, הכלכלה, החינוך, הבריאות, ביניהם הביטחון, חים בני העםשל החיים בחברת האזר

  20;אלהבצא התרבות וכיו, הרווחה
  ;פיתוח תרבות אזרחית של הבנת טיבה של המדינה כמדינת לאום  –
  ;םמ של בני העם עם מדינת הלאום של עםטיפוח הזדהות  –
  החייםימוקדבין מדינת הלאום של העם היא כי טיפוח ההכרה של בני העם   –

  ;ל בני העם ברמה הלאומיתהמשותפים ש
 של האזרחים בני העם עם מתכונת חייהם במדינת הלאום של עמם םטיפוח הזדהות  –

  ; הלאומית של העםומתכונת המלאה והאחראית ביותר לשמירה על עצמאותכ
, ההיסטוריה הלאומיתשל  םמדיבמ של העם בישימור וטיפוח של הזיכרון הקולקטי  –

התרבותיות ,  המסורות הדתיותם שלמדיובמ,  והקהילתיתהעדתית, החברתית
  21;והערכיות

באופן , ביטוי ערכים המקובלים בקרב בני העם בדורות האחרונים כערכים של העם  –
 וכלה ,החל בחוקה ובחוק, במסגרות הפורמליות של מדינת הלאום, וןגמיש ומגּו

  22;באתיקה של הגופים הממלכתיים
  .לאום אל העם בסמלי המדינהביטוי הזיקה של מדינת ה  –
  

,  באופן כללי ומופשט של מדינה כלשהי כמדינת לאוםההתנהלותדרכי הצגנו את   
מפני שבהקשרים שונים ייתכנו הבדלים ניכרים בין דרכה של מדינת לאום אחת לבין 

בין מדינות לאום , לדוגמה, הבדלים ניכרים במיוחד יהיו. דרכה של מדינת לאום אחרת
  .לבין מדינות לאום שאינן מעוניינות להיות כאלהדמוקרטיות 

, תבלשון אחר? ישראל מתנהלת כראוי כמדינת הלאום של העם היהודי-האם מדינת  
ם בהן כל מדינת לאוש הדרכים הראשיות העשר-לוששישראל הלכה ב-האם מדינת

 כאן ראוי לחזור ולהזכיר את ההבחנה בין התנהלות של מדינה ?כזוכאמורה ללכת 
כל ביקורת על . התנהלות של מדינה דמוקרטית והתנהלות של מדינת לאום, נתמתוק
 ולא , כמדינת לאוםההתנהלותהערכת ישראל בנקודה זו אמורה להיות נעוצה ב-מדינת

  . כמדינה דמוקרטית או כמדינה מתוקנתההתנהלותערכת הב

______________ 
תודעת שמירה וטיפוח של , ןשל כינודרך זו היא חלק מן הדרך הראויה למדינה דמוקרטית , גם כאן  20

 .האחריות של כלל האזרחים למכלול ההיבטים של החיים במדינה דמוקרטית
ישראל וכן מעמדן של אחדות משפות - כאן נעוץ מעמדה המיוחד של השפה העברית במדינת  21

, לדוגמה, כך. שפת הרובמו במדינה דמוקרטית גם שפת מיעוט יכולה להיות רשמית כ. היהודים

 . וכך בישראל,בפינלנד
 . הדמוקרטית של המדינההלהלן נדון בשאלה כיצד דרך זו משתלבת בהתנהלות  22
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- ישראל בכל אחת משלוש-  של מקומה של מדינתקתמלאה ומדוי, הערכה אחראית  

 הערות לציון כאן נסתפק בשתי.  של ספר שלםהתיבכמצריכה עשרה הדרכים הללו 
ישראל תהיה בהן במקום מתקדם יותר כמדינת הלאום -מן הראוי היה שמדינתשדרכים 

נלווה את ההערכה הביקורתית בסימון הפתרונות הראויים של , כדרכנו. של העם היהודי
  .הבעיות היסודיות

יתה יישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ה- ת מדינתהחוויה הבסיסית של הקמ  
למצב של מדינית חוויה של מעבר מהיסטוריה ארוכה של העדר עצמאות לאומית 

ההכרזה על הקמת . מולדתו ההיסטוריתבשל העם היהודי מדינית עצמאות לאומית 
בלשון , יום השנה להכרזה על הקמת המדינה נקרא". מגילת העצמאות"המדינה מכונה 

אפשר להבין את השימוש ". יום העצמאות" – ובלשון העם ,"חג העצמאות", החוק
לציון המעבר מן המצב ההיסטורי שקדם להקמת המדינה אל המצב " עצמאות"בביטוי 

אולם ראוי להבין שההתמקדות בעצמאות עלולה לשבש את , ההיסטורי שנוצר בהקמתה
המשמעות של .  העם היהודישל הקמת מדינת הלאום של, העמוקה, המשמעות המלאה

עד עתה היינו : היא שלילית בעיקרה, בהקשר ההיסטורי של הקמת המדינה, "עצמאות"
ולא ברשות , "ברשות עצמו"מכאן ואילך העם היהודי עומד ואילו  ,נתיניו של שלטון זר

החשיבות של עצמאות לאומית מדינית מובנת ". מגילת העצמאות"כלשון , זולתו
למטבע של הקמת מדינת הלאום של העם היהודי יש . א אינה חזות הכלאולם הי, מאליה

 אלא גם צד של – זריםשל  נםשלילת שלטובמובן של  עצמאות – לא רק צד של שלילה
מדינת .  אחריות במובן של הפקדת כל היבטי החיים המשותפים בידי עצמנו:חיוב

 שלבאחריות לגורל  נושאהלאום של העם היהודי היא מדינה שבמסגרתה העם היהודי 
  .עצמו

ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי -התהליך ההיסטורי של התפתחות מדינת  
ביניים בדרך הארוכה שבין המצב הגלותי או המקומי של עם -הוביל עד עתה למצב

המבט של -מנקודת. ושלטון זר לבין המצב הראוי של עם הנושא באחריות לגורלבהנתון 
בהיותם , השלטון במדינה נתון בידי בני העם היהודי, ישראל-האזרח היהודי של מדינת
, עם זאת.  מדינת הלאום הדמוקרטית של העם היהודיה שלהרוב המכריע בין אזרחי

תודעה מפותחת של שותפות האזרחים לא התפתחה בחברת האזרחים של המדינה 
דוגמה בולטת היא היחס . אזרחי המדינהבאחריות לכל היבטי החיים המשותפים של 

, "?מי אשם"השאלה תמיד היא הרווחת התגובה הראשונה . שלוןיהרווח לאסון או לכ
ותמיד היא כרוכה בהצבעה לעבר , העיסוק המשפטי בעבריינים פלילייםזכירה את המ

-הספר בישראל מגיעים לתוצאות דלות במבחנים בין-כאשר תלמידי בתי .השלטון

 לא – ת לשאת באחריותלא נשמע קול ברור של נכונּו, ל השכלה ומיומנותלאומיים ש
 ,שיש להם השפעה על הרגלי הבידור של ילדיהם, מפי הילדים עצמם ולא מפי הוריהם
התודעה המפותחת של אזרח כשותף באחריות . המכרסמים בהרגלי הלמידה שלהם

יכול לעשות כדי מה אני : "ביניהן השאלה, יתה אמורה להתבטא בכמה שאלותיה
  "?לשפר את התמונה, לתקן את המעוות, להתקדם בכיוון הראוי

הם אמורים להרגיל . הספר חייבים לחנך את התלמידים להיות שותפים באחריות- בתי  
הם אמורים . הספר- את התלמידים לשאת באחריות בתחומים הצנועים של חיי חברת בית
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 מקביל להתפתחות הטבעית של באופןלהרחיב את תחומי האחריות של התלמידים 
 אזרח מבוגר הרואה ם שלבסופו של דבר הם אמורים להכין את התלמיד לחיי. התלמידים

. כל אזרח אמור להיות שותף באחריות להתנהלות של מדינתו. את עצמו שותף באחריות
המעוניין בעצמאות הלאומית המדינית , כל אזרח יהודי במדינת הלאום של העם היהודי

אמור להיות גם שותף באחריות להתנהלות מדינתו כמדינת הלאום של ,  היהודישל העם
  23.עמו
במהלך אירועי שנת השישים של המדינה עלה הרעיון של החתמת הילדים על   

של ההכרזה שתוקפה בעיקר מפני , זה לא היה רעיון מוצלח, לטעמי". מגילת העצמאות"
מוטב היה לשוחח .  לחיזוק בהחתמהקזקועל הקמת המדינה אינו עומד על הפרק ואינו 

 כולם כאזרחי המדינה ורבים מהם – עם התלמידים על האחריות שהם עתידים לשאת בה
, "מגילת האחריות של הילדים"את  ניסחתי ,כדי לעזור. כבני העם שזו מדינת הלאום שלו

 לשיחה החינוכית ולחתימה האולם חכמי הפקידות החינוכית לא אפשרו להביא
אמנת התלמידים "של כינונה את אביב -ת תלימאוחר יותר יזמה עירי 24.הסמלית
כלפי ה י של העיריבותהאמנה כללה הצהרת מחוי. ה וביקשה ממני לנסח,"והנוער

 עשרות אלפי 25.עירםפי לכ של התלמידים בותהתלמידים והנוער והצהרת מחוי
 משרד החינוך לו שתגובת. חתמו על האמנה, אביב ובעשר ערים נוספות-בתל, תלמידים

המסמך שמשרד החינוך שוקד על . נראתה לי אופיינית לרוח הדלה של הזמן והמקום
ם  החכמידעתעל ה תנראה לא עלכ". זכויות הילד"פרסומו בין התלמידים הוא מסמך 

  . את הרעיון של חינוך הילדים לשאת באחריותעודדהאפשרות ל
בות מיוחדת בהקשר של עיצוב שיש לה חשיאף דנים בה כראוי שאין , סוגיה אחרת  

 של התפיסת אחריותבנוגעת , כמדינת הלאום של העם היהודיישראל -זהותה של מדינת
של  אלא גם ,"העם היושב בציון"של  לא רק – ישראל לגורלו של העם היהודי-מדינת

 של ה תפיסת אחריותבדברהיא אחת שאלה נכבדה . העם שאינו רוצה לשבת בציון
מחוץ לישראל המתגוררים של יהודים ועל שלומם רה על חייהם ישראל לשמי-מדינת

שאלה נכבדה . אולם לא נעסוק בה כאן, מפני כל סכנה הנשקפת להם באשר הם יהודים
ישראל לקיומה של צורת חיים מתמדת של - של מדינתהתפיסת אחריותאחרת היא בדבר 

ישראל -חיות במדינתאינם מעוניינים לאך זיקה מובהקת לעם היהודי שיש להם יהודים 
  ".הסוגיה הציונית"סוגיה הזאת נכנה את ה . אינם מגלים בה עניין ממשיאו אף

המציאות הנוכחית של חיים יהודיים בעולם עומדת בסימן החלוקה לשתי צורות   

______________ 
הוא כך ש, במדינת לאום דמוקרטית אזרח אינו חייב להתעניין בעצמאות הלאומית המדינית של עמו  23

בין אם הוא בן העם ,  כמדינת הלאום שבה הוא אזרחהאינו חייב לראות את עצמו שותף בהתנהלות

 כמדינה ההוא חייב לראות את עצמו שותף בהתנהלות, עם זאת. מדינת הלאום שלו ובין אם לאושזו 

  .דמוקרטית

כיוונים " 'מגילת האחריות'ל' מגילת העצמאות'מ"ראו מאמרי אסא כשר " מגילת האחריות"על   24

  .במלואו" מגילת האחריות"המאמר מביא את נוסח ). 2008 (27–22, 18 ,18 חדשים

, סביבת האדם ואיכותה, חיי האדם ובריאותו,  בתחומי כבוד האדםבויותים כוללים מחוישני החלק  25

אמנת "ראו אסא כשר . הנוסח מותאם בחלקו לזהות הייחודית של כל עיר ועיר. זהות העיר וייחודהו

  .www.tlv-kids.co.il" התלמידים והנוער
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מדינת הלאום של כישראל -חיים יהודיים במדינתהמודל של , מצד אחד: קיום שונות
 ישראל באופן קבוע- חיים יהודיים מחוץ למדינת של המודל, אחרומצד , העם היהודי

ישראל יכולה לכלול בתפיסת הזהות שלה -מדינת .ללא אידיאולוגיה של ארעיותו
כשם שהיא יכולה , כמדינת הלאום של העם היהודי הכרה בלגיטימיות של שני המודלים

ה רוחב, לכלול בתפיסת הזהות שלה חיוב של המודל הראשון ושלילה של המודל השני
  . מסורת ציונית נכבדהשל
 תהיה בעלת חשיבות "הסוגיה הציונית"ישראל בדבר - העמדה שתנקוט מדינת  

בין אם תכיר . ישראל לגורלו של העם היהודי- של מדינתהמעשית בתחום אחריות
 עליה להמשיך להחזיק בתפיסה איה, בלגיטימיות של שני המודלים ובין אם לאוהמדינה 

ישראל -של בני העם היהודי שמחוץ למדינתולשלומם חייהם המעשית של אחריות ל
-העמדה שתנקוט מדינתאולם . נוכח כל סכנה הנשקפת להם באשר הם בני העם היהודיל

רמת האחריות החורגת מתחום דבר ב תיצור הבדלים מעשיים" סוגיה הציונית"בישראל 
גיטימיות של שני ישראל לא תכיר בל- אם מדינת, לדוגמה. םהשלועל ההגנה על החיים ו

מחוץ שם של בני העם היהודי התראה את עצמה שותפה במאמציהיא אז -כי, המודלים
אולם , לעם היהודי לישראל לשמור על הזיקה של עצמם ושל בניהם ובנותיהם אחריהם

ם לקיים את צורת החיים היהודית שלהם כמות הלא תראה את עצמה שותפה במאמצי
ת עצמה נושאת באחריות להיבטים של קיום אישי או היא לא תראה א, כן-כמו. שהיא

מעבר , ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי- שום זיקה למדינתהםקהילתי שאין ב
באשר הם להם נוכח סכנות הנשקפות לשל היהודים ם משלוום העל חייכאמור שמירה ל

  .יהודים
הסוגיה "עמדה עקרונית ומעשית בדבר  ישראל לא תגבש לעצמה-כל עוד מדינת  

עיצוב  היא לא תשלים את, חלק מזהותה כמדינת הלאום של העם היהודיכ, "הציונית
  . המתנהלת כראוי כמדינת הלאום של העם היהודיהמדינכ, דמותה כמדינה יהודית כראוי

מחלוקות שהזכרנו ישראל כמדינה יהודית כראוי נחזור ל-לסיום הדיון במדינת  
 לבין תפיסות אחרות בשאלות צביונה קסיותרתודובתחילת הדיון בין תפיסות דתיות או

, "מדינה יהודית"אינן בדבר התפיסה של אלה מחלוקות , לשיטתנו. ישראל-של מדינת
 מההמתאיהתנהלות אלא בדבר ה, שלכל הדעות פירושה מדינת הלאום של העם היהודי

  .מדינת הלאום של העם היהודיכישראל -מדינתל
באורחות חיים , בראש ובראשונה, עם היהודי ניכרה, מותלפי תפיסות דתיות מסוי  
נותן ש להתנהל באופן אמורה ולפיכך מדינת הלאום של העם היהודי ,פי ההלכה-על

כיוון שבתחומים רבים מ. פי ההלכה- לאורחות החיים על, מרכזי או עליון, מעמד מיוחד
 אין כן- ועל,של החיים המשותפים ברמה הכוללת של המדינה אין הלכה מן המוכן

המדינה אמורה לכפוף את עצמה לרוח ההלכה , פי ההלכה מן המוכן-אורחות חיים על
נעוץ הפגם העיקרי בתפיסות אלה  .כפי שיגבשו אותה פוסקי הדור, או להלכה מורחבת

. ישראל וגם מחוצה לה-גם במדינת,  מדמותו של העם היהודי כמות שהואןבהתעלמות
, לדידו. ואה את עצמו כפוף להלכה או לרוחהרוב יציב של בני העם היהודי אינו ר

ישראל אך ורק לפי ההלכה או ברוחה תשלול ממנה את ההצדקה - התנהלות של מדינת
  .להיחשב מדינת הלאום של העם היהודי



 ב"עתש, ד י משפט ועסקים–אדם משפט ו  אסא כשר

342 

ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי אמורה -מדינת, גדותלפי התפיסות המנו  
מגוון של , הווה אומר, הואהעם היהודי כמות שדמותו של  את הלבטא בהתנהלות

המגוון כולל . שלהמלכל אחת מהן אורחות חיים  שקבוצות שונות של בני העם היהודי
אורחות , ננת ומדריכה ההלכה ממלאת את התפקיד של מערכת מכוםבהשאורחות חיים 
בקושי אך ורחות חיים שוגם א,  ביטוי מעשי לתפיסה של יהדות כתרבותחיים שיש בהם
הפגם העיקרי בתפיסות כאלה הוא  .בין כדת ובין כתרבות,  זכר ליהדותהםניתן למצוא ב

ישראל כמדינת -  מדינתה שלעיצובל מתמתכונת מסויבהצעת בחולשה העקרונית שלהן 
חוקיה ב, בחוקתה של המדינהבאופן שיבוא לידי ביטוי , הלאום של העם היהודי

  .הליכותיהבו
 נמצא האפיון העולה מדברינו בדבר ,שאינן קבילות, בין התפיסות הללו, בתווך  

הצגנו לעיל . ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי-ההתנהלות הראויה של מדינת
אלה . כזוכתנהל כראוי מנת לה- עלאמורה ללכת בהן מדינת לאום שעשרה דרכים -שלוש

ללכת כדי להתנהל כראוי כמדינת אמורה ישראל - בהן מדינתשעשרה דרכים - הן שלוש
- נזכיר שוב את שלוש הדרכים האחרונות ברשימת השלוש. עם היהודיהלאום של ה

כדי לראות שהאפיון המוצע כאן אינו לוקה במה שפסל בעינינו את התפיסות , עשרה
  :הקודמות

,  ההיסטוריה הלאומיתם שלמדיבמ,  של העםבישימור וטיפוח של הזיכרון הקולקטי  –
התרבותיות , ת הדתיות המסורום שלמדיובמ, העדתית והקהילתית, החברתית
  ;והערכיות

באופן , ביטוי ערכים המקובלים בקרב בני העם בדורות האחרונים כערכים של העם  –
 וכלה ,החל בחוקה ובחוק, במסגרות הפורמליות של מדינת הלאום, וןגמיש ומגּו

  ;באתיקה של הגופים הממלכתיים
  .ביטוי הזיקה של מדינת הלאום אל העם בסמלי המדינה  –
  

שהן גם מסורות תרבותיות , כה בדרכים הללו לא תתעלם מן המסורות הדתיותהלי  
ונת של העם ולא תתעלם מן הדמות המגּו, מחד גיסא, וערכיות של העם היהודי לדורותיו

מוכר לנו מן המציאות הלאומית של מאות השנים וא הכפי ש, היהודי כמות שהוא
ישראל כמדינת הלאום של -של מדינתראויה זו תהיה התנהלות  .מאידך גיסא, האחרונות
  .העם היהודי

כאן יש להדגיש כי לא כל מה שעולה על הדעת כמרכיב אפשרי של התנהלות ראויה   
ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי יוכל לשמש מרכיב בהתנהלות - של מדינת

מפני שהמדינה אמורה להתנהל כראוי לא רק כמדינת הלאום , ישראל- הראויה של מדינת
  . אלא גם כמדינה דמוקרטית,ל העם היהודיש
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  מדינה יהודית ודמוקרטית כראוי: פרק ג

ישראל מתנהלת כמדינה יהודית ודמוקרטית כראוי ככל שהיא מתנהלת כראוי -מדינת
 של שני פםצירו. כמדינת הלאום של העם היהודי ומתנהלת כראוי כמדינה דמוקרטית

  .מעשיתוהאחרת יאורטית  האחת ת– עורר שתי שאלותמהתנאים הללו 
האפשרות לקיים מדינה המתנהלת כראוי עצם השאלה התיאורטית היא שאלה בדבר   

זוהי שאלה לגבי מדינת לאום . םית וגם כמדינת לאום של עם מסויגם כמדינה דמוקרט
מפני שהוא קודם לה באופן , ית במדינהשהעם שלה ניתן לזיהוי בלא תלות מושג

הברית אינה מדינת לאום - ארצות. העם הפיני והעם היהודי, ונידוגמת העם היו, היסטורי
  .לכלל אזרחיה, באופן מושגי, הברית זהה-לאום של ארצותהמפני ש, במובן זה

 ולא נחזור לדון 26, וכבר הארכנו בה במהלך השנים,תשובתנו לשאלה זו היא חיובית  
. המעשית, ייהשאלה זו מעבירה אותנו אל השאלה השנלהתשובה החיובית . בזה כאן

הטענה התיאורטית המוצדקת שניתן לכונן ולקיים מדינה המתנהלת כראוי גם כמדינה 
,  תהא זו יוון– מתדמוקרטית וגם כמדינת הלאום של עם אינה ערובה לכך שמדינה מסוי

 אכן מתנהלת בפועל כראוי גם כמדינה דמוקרטית וגם כמדינת – פינלנד או ישראל
דינה כזו מתעוררת אפוא השאלה אם היא מתנהלת כראוי  בדבר כל מ.הלאום של העם

ישראל מתנהלת כראוי כמדינת הלאום -האם מדינת. כמדינת הלאום הדמוקרטית של העם
  ?הדמוקרטית של העם היהודי

-האם מדינת, ראשית:  באופן טבעי לשתי שאלות שונותתהשאלה הזאת מתפרק  

שהיא מתנהלת כמדינת הלאום של ישראל אינה מתנהלת כראוי כמדינה דמוקרטית מפני 
ישראל אינה מתנהלת כראוי כמדינת - האם מדינת, בכיוון ההפוך,  ושנית?העם היהודי

 נשיב עתה על שתי ?הלאום של העם היהודי מפני שהיא מתנהלת כמדינה דמוקרטית
  .השאלות הללו בקצרה

ית מפני מדינה דמוקרטכישראל אינה מתנהלת כראוי - מדינתכי מדי פעם עולה טענה   
שהיא מקיימת הבחנה בין בני העם היהודי לבין זולתם במוקדים שונים של המערכות 

 חוק 27, הטענות מופנות בעיקר כנגד סמלי המדינההחקיקהבמישור . הפורמליות שלה
 רשויות  שלן מופנות טענות נגד מדיניותבמישור הביצועו 29; והסדרי קרקעות28השבות

בין אזרחים יהודים או נגועה בהפליה המפלה , יםבתחומים שונים של החיים האזרחי
  . יהודיםינםאמי שבין ל

ישראל הוקמה כדי להיות מדינת - מדינת. הטענות בדבר סמלי המדינה אינן מוצדקות  
. המתוקנות אמורה להיות גם מדינה דמוקרטיתהמדינות שכדרך , הלאום של העם היהודי

______________ 
 .24–23' בעמ, 2 ש"לעיל ה, רוח אישכשר , לדוגמה, ראו  26
 .37ח "ס, 1949- ט"התש, הסמל והמנון המדינה, וק הדגלח  27
 .159ח "ס, 1950-י"התש, חוק השבות  28
, 1951- א"התשי,  לחוק נכסי המדינה5–1'  ס;56ח "ס, 1960- ך"התש, מקרקעי ישראל: יסוד-חוק  29

 .86ח "ס, 1951- א"התשי,  לחוק נכסי נפקדים38, 30, 28–27, 4, 2–1'  וס;52ח "ס
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 ובכך הם מבטאים ,ת של העם היהודישאובים מן המסורות התרבותיוסמליה של המדינה 
- אזרחי מדינת. מנוןיהסמל והה, כאלה הם הדגל. ישראל-  של מדינתנהאת טעם כינו

ממש כשם , בה הם חייםשישראל שאינם יהודים אמורים לכבד את סמלי המדינה 
. בה הם חייםהמדינה ששאזרחי פינלנד שאינם בני העם הפיני אמורים לכבד את סמלי 

מבין שהעצמאות הלאומית של עמו , לדוגמה, דיהשוושהוא בן העם אזרח פינלנד 
די שוושסמליה אמורים להיות בעלי אופי זו  – דיהבשוו אלא ,מתבטאת לא בפינלנד

  . ולא בעלי אופי פיני כלשהו,מובהק
שכבר בכיוון שעסקנו בזה בהרחבה מ. גם הטענות בדבר חוק השבות אינן מוצדקות  

חוקים : נסתפק בהערה אחת. מעניינת הזאתאן בסוגיה ה לא נשוב לעסוק כ30,הימים
ישראל מוכרים בכמה עשרות - הדומים במטרותיהם ובאמצעיהם לחוק השבות של מדינת

בה ש,  האידיאליתליתכולן אמורות להשתבץ בתמונה הגלוב. מדינות לאום דמוקרטיות
עם . טיתכל עם מממש את זכות ההגדרה העצמית שלו במתכונת של מדינת לאום דמוקר

, ביניים-אמור לראות את עצמו במצב" עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית"שאינו 
 מיםעפיכולתו לעבור מן המצב הנוכחי אל המצב הנכסף תלויה ל. בדרך למצב האידיאלי

שלווה , טובה,  לקבל על עצמו תנאים של שכנות יציבהובמיוחד בנכונותו, גם בו עצמו
ן מיעוט באזרח של מדינת לאום שהוא .  עמים אחריםובטוחה עם מדינות לאום של

במחיר של , דרך אחת תשאיר אותו בביתו: דרכים חשובה-לאומי אחר נמצא בפרשת
תוביל אותו דרך אחרת ו; ו עמהשלמה עם היותו בן מיעוט שאינו חי במדינת הלאום של

עמו אל מחוץ למדינת הלאום של שבמחיר מעבר מביתו , לחיים במדינת הלאום של עמו
 , ההכרעה בידיו.תים אף קשה מאודי מעבר משמעותי ולע– תוך מדינת הלאום הזאת

  .והאחריות להשלכותיה על כתפיו
 ,וישמעשיראוי , בחוק או בדרכים פורמליות אחרות, טענות בדבר הסדרי קרקעות  

על תפיסה כוללת בדבר מעמדן של הקרקעות במדינת שתתבסס והתגובה עליהן ראוי 
והיסודי כיוון שלא נוכל לערוך כאן את הדיון המקיף מ 31. העצמינהופת כינולאום בתק
מדינת הלאום הדמוקרטית של עם רשאית לפעול על  .נסתפק בטענה אחת, המתבקש

.  זו ארוכה ככל הנדרשאתה,  העצמינהיסוד שיקולים מיוחדים במהלך תקופת כינו
רשאית להחזיק בקרקעות כדי המדינה ,  ראשית:הם משני סוגיםמיוחדים אלה שיקולים 

כל עוד לא , להשתמש בהן לצורכי בני העם העתידים להגר למדינת הלאום שלהם
 ; של מדינת הלאוםנההסתיים למעשה תהליך ההגירה הלאומית במסגרת תהליך כינו

כדי לסכל , זורי גבולבאגבלות על השימוש בקרקעות ההמדינה רשאית להטיל , שנית
 השל מיעוט לאומי במדינניסיון , הווה אומר, אירידנטייון מראש כל אפשרות של ניס
שהיא ,  שבהם הוא מתרכז מן המדינה אל מדינה שכנהםלהעביר את הריבונות בחבלי

______________ 
הוצאת עם עובד  (73 רוח אישאסא כשר " צדק ופעולה מתקנת: וק השבותח"ראו אסא כשר   30

 .)2000, אביב- תל, "עמותת יהורז"ו
ציונות "אסא כשר ראו ,  ועל תנאי השלמתם,על הפרויקטים המכוננים את התהליך של הקמת מדינה  31

ברזילי -לוי ורד ;)2000 ,אביב-תל, "עמותת יהורז"הוצאת עם עובד ו (172 רוח אישאסא כשר " חיה

 ).2005, דביר, ביתן-זמורה, הוצאת כנרת (87–78  שיחות עם אסא כשר17
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. בארצות הבלטיות וכן בישראל, ניסיון כזה יכול להתרקם בפינלנד. לאום שלוהמדינת 
ם בדרישות קפדניות  מדיניות העומדת על שיקולים כאלה אמורה לעמוד גלכ, עם זאת

מן השוויון ביניהם רק תוך סטייה ולהגביל את חופש הקניין של האזרחים  ,של מידתיות
  . ורק במידה ההכרחית לשם כך,בה מן ההכרח לעשות זאתבתקופה ש

. תים צורה של טענות בדבר הסדרי מגוריםיטענות בדבר הסדרי קרקעות לובשות לע  
אלא שבמקרה זה אין , ית על יסוד תפיסה כוללתגם טענות כאלה ראויות לתגובה אחרא

אלא בדבר מדינה , מדובר דווקא בתפיסה כוללת בדבר מדינת לאום דמוקרטית
מדובר באפשרויות של אזרחים במדינה דמוקרטית לכונן ולקיים . דמוקרטית כלשהי

הקיבוצים למיניהם הם דוגמה . בהם חלקליטול שלא כל אחד יכול אורחות חיים 
. כאלהאורחות חיים  של םחובתה של המדינה הדמוקרטית לאפשר את קיוממובהקת ל
מדובר באורחות חיים שאין בהם פגיעה כי על המדינה הדמוקרטית להקפיד , עם זאת

המשפט - בית. המשטר הדמוקרטיו של העומד ביסוד,קרון המוסרי של כבוד האדםיבע
המלאכה המושגית אבל  32,קעדאןהדין -עליון החל לשרטט תפיסה כוללת בפסקה

, והעקרונית של הצגת תפיסה כוללת ההולמת מדינה המתנהלת כראוי כמדינה דמוקרטית
  .עודנה רבה,  העצמינהבמיוחד בתקופת כינו

המקיימת הפליה , ממלכתית או מקומית,  של רשות מבצעתהטענות בדבר מדיניות  
בביקורת , תבכנס, המשפט- בבית– על יסוד זהות לאומית ראויות לבדיקה קפדנית

להפליה החובה לבדוק כראוי כל חשש .  כדי לבער כל הפליה כזו– המדינה ובציבור
החובה הבסיסית של המדינה מן נגזרת  ,דומה להובין כזו בין  ,ולבער כראוי כל הפליה

  .כמדינה דמוקרטיתכראוי להתנהל 
 אחת מןבדבר לסיום התשובה לשאלה הראשונה נזכיר את החשש שניתן להעלות   

  :מדינה כמדינת לאוםראויה של התנהלות להדרכים שהזכרנו לעיל 
באופן , ביטוי ערכים המקובלים בקרב בני העם בדורות האחרונים כערכים של העם  –

 וכלה ,החל בחוקה ובחוק, במסגרות הפורמליות של מדינת הלאום, וןגמיש ומגּו
  .באתיקה של הגופים הממלכתיים

  
ים של העם יהיה כרוך בפגיעה בשוויון המתחייב החשש הטבעי הוא שביטוי ערכ  

ראוי להגביל את שאפשר , לאמיתו של דבר. במדינה המתנהלת כראוי כמדינה דמוקרטית
יה מן הראוי במדינה י הערכים הללו במדינת הלאום כך שלא תתגלה סטם שלביטוי

נמנה  בין הערכים המקובלים בעם היהודי לדורותיוניתן להניח ש, לדוגמה. דמוקרטית
כבוד : יסוד- בחוקכך , "פיקוח נפש"בנורמה המסורתית בדבר כך . "חיי אדם"הערך 

 הדעת נותנת שהביטוי . ועוד כיוצא באלה33ל"קוד האתי של צה כך ב,האדם וחירותו
אדם במדינה לא העלה את רמת ההגנה על חיי י" חיי אדם"המעשי של נאמנות לערך 

 יהודי או – שמדובר באזרח כלשהו של המדינהאלא כ,  דווקא העם היהודיןכשמדובר בב

______________ 
הדין הוא של הנשיא -פסק. )2000 (258) 1(ד נד"פ, מינהל מקרקעי ישראל' קעדאן נ 6698/95ץ "בג  32

  . ובהסתייגות של השופט קדמי,זמיר וחשין, בהסכמת השופטים אור, ברק

 ).1997, צילה דרורי עורכת, מהדורה שנייה (237–230 אתיקה צבאיתראו אסא כשר   33



 ב"עתש, ד י משפט ועסקים–אדם משפט ו  אסא כשר

346 

לפיכך שמירה . מתהשמירה על ערכים כאלה היא לעולם שמירה במידה מסוי. יהודי-לא
 ובכך גם ביטוי של התנהלות המדינה כמדינת הלאום של ,תהיה ביטוי של ערכי העםכזו 
של תהיה ביטוי , כנדרש מעקרונות המשטר הדמוקרטי, מידת השמירהוהגבלת  ;העם

 הביטויים של התנהלות המדינה דהצירוף יהיה אח. התנהלות המדינה כמדינה דמוקרטית
  .כמדינת הלאום הדמוקרטית של העם

ישראל כמדינה - ונראה אם התנהלותה של מדינת,נעבור עתה לשאלה השנייה  
הפעם . כמדינת הלאום של העם היהודיכראוי להתנהל אותה ממונעת כראוי דמוקרטית 
כדי להיווכח בתוקפה של תשובה . תשובה שלילית, בקיצור ובפשטות, תנותהיה תשוב

 של העשרה הדרכים שהצגנו לעיל להתנהלות ראוי- שלושבניתן לחזור ולהתבונן , זו
ניתן ללכת בכל אחת מן הדרכים הללו גם מבדיקת הדרכים הללו יעלה כי . מדינת לאום

  .וקרטיטר הדמלא פגיעה בעקרונות המשלבאופן משמעותי וגם 
  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


