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מבוא.א

שממנהזכות,אדםזכותהנו"האדםכבוד"כיההנחהמושרשתישראלבמדינת
ניסיוןלאורלביסוסזוכהזוהנחה,לכאורה.נוספותאדםזכויותלהיגזראףעשויות
במאמראולם.אדםזכותכאלהאדםלכבודהםאףהמתייחסיםהשוניםהעמים

נתונותתודותיי.המדינהלמדעהמחלקה,אוקספורדבאוניברסיטתדוקטורלתוארסטודנט*
פרי'וגאבנוןדן,העבריתבאוניברסיטה,המדינהלמדעבמחלקהבהווהוידידייבעברלמוריי
,זהמאמרבהכנתהמועילותעצותיהםעלהופנונגומנחםיצחק-בןלעידוגםתודותיי.מייסי
המאמרשלטיוטותשתיעלחשובותהערותוהעירשקרארבינוביץלאיתימיוחדתותודה

נקודותלהבהירשסייעוחשובותהערותתרמו"המשפט"מערכתחברי.האחרוניםבשלביו
העבריתבאוניברסיטההמדינהלמדעלמחלקהלהודותאףהנעימהמחובתי.במאמרמפתח
במימוןותמיכתםעזרתםעלהעבריתבאוניברסיטהודמוקרטיהאזרחילחינוךגילהולמרכז
.(2003)פוליטיתלתאוריההאמריקניתהאגודהשלהפתיחהבכנסוהצגתוזהמחקר
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ביותרחריגמשפטיתקדיםמהווההיאכיולטעוןזוהנחהעללערערבכוונתיזה

זוהנחהקבלתכיאמחיש,כןעליתר.לאומיים-והביןהלאומייםהמסמכיםבנוף
אדוןומכאן,עצמןהזכויותלביןהזכויותהצדקתביןנורמטיביתתסבוכתיוצרת
פרקים)העקרוניהניתוחלאחר.נפרדתאדםכזכותהאדםכבודשבקביעתבהיגיון

כבוד:יסוד-חוקשלהחריגלניסוחובסיבה('זפרק)הישראליבמקרהאדון('ו-'ב
הזכותכקבלתשנוצרההבעייתיותאתאמחיש('חפרק)מכןלאחר.וחירותוהאדם
.ופוליטימשפטי,משטרי-חוקתי:היבטיםבשלושההאדםלכבוד

האדםכבודבביטויהלשוניהשימושובמיפויבזיהויאתמקדהראשוןבשלב
אמעטזהמאמרבמסגרתכי,לצייןאבקש.לאומיים-ביןובמסמכיםבחוקות
ולא,פילוסופית1מבחינההאדםבכבודהכרוכיםהשוניםהמובניםעללעמוד
המשפטייםבשימושיםאתמקד.האדםלכבודהזכותלרעיוןצידוקלהעניקאנסה

שניתןממאפייניוובשנייםאדםזכויותשלמכונניםבמסמכיםבפועלבוהדבוקים
לקיומהצידוקניתןלאמעולםישראלבמדינת,למעשה.אלומשימושיםלהסיק

אמנםהדעות.משפטניםידיעלפריורית-אהונחוקיומה,האדםלכבודהזכותשל
מוטלאינוהזכותקיוםעצםאולם,זוזכותשלולהיקפהלתוכנהבאשרחלוקות
לבין,שוניםמשפטייםבמסמכיםבפועלהמצויביןהדיוןהפרדתכןעל.2בספק

באשריותרומפוכחמחודשמבט,תצריךואף,תאפשר,עקרוניתמבחינההרצוי
.ישראלבמדינת"האדםכבוד"בביטויהנעשיםהמשפטייםלשימושים
כבוד:יסוד-חוקלניסותשהובילוהאירועיםהשתלשלותאתאציג,השניבשלב

,שיובררכפי,זהניסוח.האדםלכבודהזכותמתוכנושתשתמעכךוחירותוהאדם
הקודמיםהחלקיםשנילאור.רשלנילזמרשלא,חפוזחקיקתיתהליךפריהנו

המשפטבביתהאדםלכבודהזכותשלפירושהבדרךוהשלכותסוגיותכמהאאיר

.התשעיםמשנותהחלהעליון

השנייההעולםמלחמתלאחרלאומיים-ביןבמסמכיםהאדםכבוד.ב

ובאמנותאחרותבמדינותומוסכםמקובלדברהנההאדםלכבודהזכותהאומנם

בביטויהלשונייםהשימושיםשלהמכריעהרוב,דברשללאמיתו?לאומיות-בין

Shultziner-:במאמרימצויהשוניםהפילוסופייםהשימושיםמיפוי1 "Human Dignity.0

1(2003)Global Jurist Topics(3)3-'Functions and Meanings,

כבודהביטוישלתכניובירורשתכליתןהמשפטיתבספרותהקיימותהמגוונותהגישות2
לזכויותהצדקההאדםכבודהיותביןלהבדלמתייחסותאינן,הנורמטיבייםושימושיוהאדם
,ד"תשנ)במשפטפרשנותברק'אראו.נפרדתאדםכזכותהגדרתוובין,מסוימיםוחובות

האדםכבוד:יסוד-חוקלפיהאדםכבודעלשאלותמקצת"קרפ'י;(חוקתיתפרשנות:גכרך
שלהיקפהעל-מנויותהכלתיהזכויות"סומר'ה;123(ה"תשנ)כהמשפטים"וחירותו
מדינהשלערכיה:בחוקהחוקדרך"אלון'מ;257(ז"תשנ)כחמשפטים"החוקתיתהמהפכה
'ד;659(ג"תשנ)יזמשפטעיוני"וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקלאורודמוקרטיתיהודית
.541(א"תשס)כדמשפטעיוני"כבודשלמושגיםשני"סטטמן
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Humanהאנגליתהמקבילהפיעל)האדםכבוד Dignity(,ממסמכיםלנוהמוכרים
מאזכריםאינם,המערביתהאקדמיתומהספרותלאומיים-וביןלאומייםמשפטיים

ביותרלשכיחהפךהאדםכבודבביטויהשימושכיואף;"האדםלכבודוכות"
הצדקהבבחינתהנהמשמעותוהמקריםבמרבית,השנייההעולםמלחמתתוםמאז

.נפרדתזכותולאלזכויות
במספרמצויים,זכויותשלבהקשר,Dignityהמילהשלהראשוניםמופעיה
האצתאך,20-ההמאהשלהראשוניםהעשוריםבמהלך,חוקותשלמצומצם
האנושיהמיןאתשפקדוהקשיםבאירועיםקשורההאדםכבודבביטויהשימוש

היסודיבערכוהבוטהוהזלזולהמלחמהזוועות.3השנייההעולםמלחמתבמהלך
בשנימצויהמובהקשביטויה,ואידאולוגית4חברתיתנגדתגובתחוללוהאדםשל

האוניברסליתובהצהרה(1945)ם"האובמגילת:ם"האוארגוןשלמכונניםמסמכים
הביטוייםשלהעולהחשיבותםעלמבשריםאלומסמכים.(1948)האדםזכויותבדבר

בשיחשכיחותלשוןלמטבעותלהפוךעתידיםאשר,"האדםזכויות"ו"האדםכבוד"
תוקףומתןהאדםכבודבביטויהשימושהגברת.לאומי-והביןהלאומיהמשפטי
אומצואלא,בחוקמתהכאותנותרולא,ם"האוידיעלהאדםלזכויותומחייבמוסרי

החוקתייםבמסמכיהןושולבובעולםרבותמדינותשלהמשפטיותהמערכותידיעל
.האדםזכויותתוקףמבחינתוהןאלהבביטוייםהשימושמבחינתהן

האדםלזכויותהאוניברסליתלהצהרהובפתיח(1945)ם"האולמגילתבמבוא
זיקהטיבאמנם.האדםלזכויותהאוםכבודביןהזיקהלראשונהמנוסחת(1948)
מבחינהלהתגבשעתידהשהיאכפי,והמפורשתההייררכיתלצורתוזכהטרםזו

ברוראולם;יותרמאוחרים(ולאומיים)לאומיים-ביןבמסמכיםומשפטיתרעיונית

מאוזכרתאינה,אלומכונניםלמסמכיםבפתיחיםהמצויההאדםבכבודההכרהכי
עליהןומקריןהאדםמזכויותנפרדעל-כערךובראשונהבראשאלא,אדםכזכות

האמנה-ם"האומטעםאדםלזכויותמרכזיותאמנותלשתיהזהההפתיח.מכוחו
הבינלאומיתוהאמנהותרבותיות5חברתיות,כלכליותזכויותבדברהבינלאומית

הקשראתעבורנומחדד-(1966משנתשתיהן)ומדיניות6אזרחיותזכויותבדבר

משפטייםבכלים"האדםכבוד"לאזכוריבאשרזהבמאמרהמוצגתמזויותררחבהסקירה3
,1Shultzinerבמאמרימצויה ,supra

:

note.האדםכבוד"שולצינר'דראובעבריתרחבהלסקירה
העבריתהאוניברסיטה,מוסמךתוארלקבלתחיבור)"ומשמעויותשימושים-בישראל

.(2003,בירושלים
משפט"המודרניתהחברהשלבעיצובהומיקומהמוצאה,האדםזכויותתורת"אריאלי'י4

U~ch;26-29(עורכיםמאוטנר'ומגוטוויין'ד,ט"תשנ)והיסטוריה "Concurring.ו]
Visions : Human Dignitf

" the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Basic

1(2003)Global Jurist Frontiers(1)3

"

Germany

'01tLaw of

the

Federa] Republic

205'ע,1037'מס,31א"כ,ותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויותבדברבינלאומיתאמנה5

.("ותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויותבדברהבינלאומיתהאמנה":להלן)
האמנה":להלן)269'ע,1040'מס,31א"כ,ומדיניותאזרחיותזכויותבדברבינלאומיתאמנה6

.("ומדיניותאזרחיותזכויותבדברהבינלאומית
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Recognizing":אדםלזכויותהאדםכבודביןההייררכי rhat these rights derive

"~

the

human per
~
on,0

~

rom the inherent dignity

זכויות:הבאבאופןמנוסחתהאדםלזכויותהאדםכבודביןהזיקה,לאמור
מכבודנגזרות-ותרבותיותחברתיות,כלכליות,אזרחיות,פוליטיות-האדם
מהווהאףהואאלא,האדםמזכויותנפרדהנוהאדםשכבודבלבדזולא.האדם
המקניםבאנושיותהטבועיםהמאפייניםאתמצייןהואשכן,לקיומןהעילהאת

שלטיבהאתומבאריםמפרטיםאינםהשוניםהמסמכים.זכויותיהםאתאדםלבני
במסמכינטעןכך,לארם.7בספקמוטלתשאינהאמתזו:ומאפייניהזואנושיות

והשלוםהצדק,החירותלעקרונותהתשתיתהנםאשרבסיסייםוכבודערךיש,ם"האו
באמרםחוקריםכמההעירוכךעל.להפקיעןשאיןהשוותלזכויותיוגםכמו,בעולם
אודותעלאונטולוגיתקביעהכמעיןלאומיים-הביןבמסמכיםמשמשהאדםשכבוד
.אמיתי8רציונליביסוסהנעדרתהאדםטבע

משמשים"האדםערך"ו"האדםכבוד"שוניםם"אובמסמכיכילצייןחשוב

,ותרבותיותחברתיות,כלכליותלזכויותהאמנהקבלתמועדעד.נרדפיםכביטויים

במסמכים"האדםוכבודערך"הצירוףשימשופוליטיותאזרחיותלזכויותוהאמנה

משארהאדםאתהמבדיליםהאנושייםהמאפייניםלציוןאחדכביטוילאומיים-בין
מפנה"האדםערך"כאשר1966בשנתמסתיימתזוכפילות,ברם.החייםהיצורים

בזכויותהעוסקיםהמסמכיםמרביתואילךמכאן."האדםכבוד"לטובתמקומואת
.האדםזכויותנובעותשממנוכבסיסבלבדהאדםכבודאתמצייניםאדם

אופןעלהקריןם"האובמסמכיהאדםבכבודהלשוניהשימוש,מזאתיתרה
למשלכך.אדםבזכויותהעוסקיםנוספיםלאומיים-ביןבמסמכיםבוהשימוש
בהחלטתגםוכך,(1948)האדםוחובותלזכויותהלטיניתאמריקהמדינותבהכרזת
,פוליטיות,אזרחיות-הזכויותסוגיכלכיהקובעת1975משנתהלסינקיועידת

כבודכיברי.האדםשלהפנימימהכבודנגזרות-ותרבותיותחברתיות,כלכליות
שהוזכרולמסמכיםבדומה,אלולאומיים-ביןבמסמכיםכזכותמשמשאינוהאדם
.9בהםהמפורטותהשונותלזכויותוהצדקהכמקוראלא,לכןקודם

להוכחהניתנותאינןאשר,האנושילקיוםהנוגעות"יסודאמיתות"זאתמכנהאיגלסיאסתרסה7
Iglesias.מאידךמוסריתהוכחהלכלבסיסומהוותמחד k ~Bedrock Truths and the Dignity.ז
114(2001)Logos4'of

the

IndividuaY.
the;וראו8 Universal Declaratio~

,

ofתו:Dicke '"The:

Founding

Function

,

of ]' Human:

Dipity

.:1
,Human Rights" The Coneept ofHuman Dignity !" Human Ri

~

hts Discourse (The Hague

"ת65ט.2002)114,111
;":להלן)4Kretzmer.0,א.א]

(

"
The Concept ofHuman Dignity

Multiculturalist:ובן Values" The]0Dignity and the Framingי0ם0א"Weisstub.0.א

Concept,אקק.266-265,263 of

Human

Dignity, ibid.
H:דומהטענהטעןל"זכהןחייםבדימוסהשופט9 .H . Cohn Ofi the Meaning of Human

232-231,226(1983)Israel Yearbook "" Human Rights13"Dignity.
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השנייההעולםמלחמתלאחרבחוקותהאדםכבור.ג

ודומיםנוספיםיישומים;בלבדלאומי-הביןבמישורחללאהאדםבכבודהשימוש
שלבחוקותיהןמצויים"האדםכבוד"בביטוילאומיים-הכיןהמסמכיםשללאלו

האדםכבודהפךהשנייההעולםמלחמתסיוםמאז,למעשה.בעולםרבותמדינות

הדוגמאותשללאתלמנותהמקוםצר.לאומייםבמסמכיםביותרשכיחלביטוי
,"האדםערך","האדםחירות"כגוןנוספיםעל-ערכילצדנזכרהאדםכבודשבהן

גםכילהדגישחשובאך,"סולידריות"ו"צודקתחברה","האומהושלמותאחדות"
ובראשונהבראשאלא,אדםכזכותנזכראינוהאדםכבודאלוחוקתייםבמסמכים

עודשעליומהותיהבדל-לקיומןכסיבהומשמשמזכויותהנפרדעל-כערך
שימושנעשהבלבדמדינותשלוששלהחוקתייםבמסמכיהן.בהמשךאעמור

שלבחוקתהמצויהראשוןהחריגהשימוש.האדםכבודבביטויחריגלשוני
לכלהונגריהשלברפובליקה"כיקובעלחוקה(1)54סעיף.194910משנתהונגריה

בצורהישללולאאלוזכויות.האדםולכבודלחייםהאינהרנטיתהזכותישנהאדם
נקבעההאדםולכבודלחייםהזכות.(.ש.ד-שליתרגום)"אדםמאףשרירותית

המנויותהנוספותהאדםזכויותלכלכמקורבהונגריההחוקתיהמשפטביתידיעל
כיהעמדהאתהביעואףהונגריהשלהעליוןהמשפטבביתשופטיםושני,בחוקה
.11אדםזכויותואינםלחוקמעלשמקורםערכיםלמעשההנםהאדםוכבודחיים

במדינתשנחקקוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקהנוהשניהחריגהשימוש
כי(1994משנתהמתוקןלנוסח)4סעיףפיעלממנוומשתמע1992בשנתישראל
ישראלבמדינתשהמחוקקבשעהכלומר.12האדםכבודעללהגנההזכותקיימת
חידושהדברהיה(1992)חוקתיבמסמךהאדםכבודעללהגנההזכותאתקבע
ושלושכארבעיםדומהבאופןפעלהאחתמדינהשרקבכךבהתחשב-ממששל

ביתרשנהוגכפידהבביטויהרווחהשימושלאופןבניגודועמד-לכןקודםשנים
.לאומיים-והביןהלאומייםהמסמכים

משנתאפריקהדרוםשלהחדשהבחוקתהמצויהשלישיהחריגהשימוש
לחוקה1בסעיף.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקחקיקתלאחרשנההיינו,'19933

אתהאדםכבודתופסוביניהםהרפובליקהמבוססתשעליהםהערכיםמפורטים
לזהדומהיחסקובעאפריקהדרוםלחוקת(1)7סעיף,מזאתיתרה.הראשוןהמקום

כבודמערךחיותןאתיונקותהאדםזכויותשבולאומיים-הביןבמסמכיםהמצוי
שלולכיבודלהגנהזכותקיימתכיקובעאפריקהדרוםלחוקת10סעיף,ברם.האדם

10(1)54.Republic of Hungary Constitution, art.
11,Constitutional Value" The Concept

~

'

ofHuman

.:

Digniay

8Chaskalson "Human

~Di

ignity as.1

.upra~שסח8,"ק.136
ועלגופועל,חייועללהגנהזכאיאדםכל"כיקובעוחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק4'ס12

.(.ש.ד-שליההדגשה)"כבודו
131996,108

~

4The Constitution of

the

Republic of

South

.("אפריקהדרוםחוקת":להלן)
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האדםכבודכיהקובעלחוקה(5)37סעיףלנוכחמתחזקתזוקביעה.האדםכבוד
.חירוםבעתותלאאף,לעולםלהגבלהניתנתשאינהזכותהנו

Chaskalson)(סקלסון'צארתור,אפריקהדרוםשלהחוקתיהמשפטביתנשיא

ישאפריקהדרוםשלהחרשהבחוקתההאדםכבודשלהמרכזיותאתכימדגיש
נרמסבההאדםכבודאשר,זומדינהשלהמיוחדתההיסטוריהרקעעללהבין
כזכותהאדםכבודשקביעתבכךמכירסקלסון'צ.!האפרטהייד4שלטוןידיעל
לאומיים-ביןבמסמכיםחריגהמשפטיתגישהבבחינתהנהאפריקהבדרוםאדם

:עינייםמאיריהנםזוכסוגיהדבריו.כאחדולאומיים

discreteתו right8give dignity the status of0)"The reluctance

meanings5)1the breadth of0)human rights instrvments may be due

where this has been[...]5)121%1ט%and the difficulty Of defining

resldual right Of dignity8done, the entrenchment or implication Of

open-ended quality which would be8תhave0)might be thought

unmanageable"5ן.

אפריקהלדרום,ראשית:אפריקהלדרוםישראלביןבולטיםהכדליםשניישנם
אוגדווטרםחקיקתםהושלמהשטרםבלבדיסוד-חוקיולישראלשלמהחוקהישנה
,אדםוכויותשלנרחבתמגילהכוללתאפריקהדרוםשלחוקתה,שנית.חוקהלכלל

.ישראללמדינתהייחודייםמטעמיםרבותוכויותושוריינונחקקוטרםובישראל
וכזכותלשיטהעל-כערך,לזכויותכהצדקההאדםבכבורזהשימוש,לכךבנוסף
.בהמשךאעמודשעליהן,משפטיותומבעיותמדילמותחףאינו,כאחדאדם

עלמלמדיםשאינםחריגיםבבחינתהנןהאחרונותהדוגמאותשלוש,כאמור
כללאתמאפייןאשר,האדםכבודבביטויהשכיחהלשוניהשימוש.הכלל

זההנו,לאומיים-וביןלאומייםמסמכיםבמסגרתבביטויהלשונייםהשימושים
נתפסהאדםכבוד:האדםלכבודהאדםזכויותביןההייררכיתהזיקהאתהמבליט
.ומסמךמסמךבכלתחתיוהמפורטותהאדםוכויותשללקיומןמכוננתכסיבה

במסמכיםוהןלאומייםבמסמכיםהןהאדםכבודבביטויהשימושמאופני
בישראל,בהונגריהלמעט,ראשית.עיקריותמסקנותשתילהסיקניתןלאומיים-בין

הנוהאדםכבודכילרעיוןמשמעותיתימוךלמצואניתןלא,אפריקהובדרום
ביניהםהקשר.האדםלכבודאדםזכויותביןההדוקההזיקהבולטת,שנית.זכות

זכויותשללקיומןוהצידוקהמקורהואהארםכבודשכוהייררכיכיחסמתברר
נתונותבסיסיאנושיכבודישנוהאדםשלבנימאחר:להפקיעןשאיןשוותאדם
שעשויותזכויות)ותרבותיותחברתיות,כלכליות,אזרחיות,פוליטיותזכויותלהם

אכןהיאבישראלהאדםלכבודהזכותקביעת,כךאם.(בזוזולהתנגשלעתים

,Chaskalsonש0ת8,11(ק.14139 supra.
.Ibid,קקא.15136-135

532



וכותלא,הצדקה-האדםכבור

סמנטיבשונימדובראין.אדםזכויותומגילותחוקותניסוחדרךמבחינתחידוש
.בהמשךשיובהרכפימהותיבשוניאלאבלבד

הזכויותמקור.ד

זכויותשלקיומןסיבתאודותעלפילוסופיבדיוןנוגעתלזכותהצדקהביןההבחנה
האם"ו"?זכויותאדםלבניישמדוע":הןזהבהקשרהמרכזיותהשאלות.האדם
,זולסוגיהמגוונותותשובותגישותישנן."?להפקיעןשאיןטבעיותזכויותישנן

וטיבבעולםהראוימקומו,האדםטבעאודותעלשונותעולםמתפיסותהנובעות
.הראוייםהחברתייםיחסיו

מאמרשלוממטרתומהיקפוחורגתהטבעיותהזכויותרעיוןשלמקיפהסקירה
ההצדקהלרעיוןעקרוניותגישותכמהרקלהלןאציגזהמאמרשללתכליתו.זה
הזכויותעידןותחילתהרנסנסתקופתשלעצומה)17-ההמאהלמןזכויותשל

האדםכבודשלותפקידומקומואתימחישואשר,ואילך([הליברליות]הטבעיות
.והצדקתן,האדםוזכויותהטבעיותהזכויותשלבהיסטוריה
המשטרעלהשניההמסכת"ספרומתוך,(17-ההמאה)לוקון'גשלתפיסתו

שלמצבשהנו"טבעימצב"יסודעלטבעיותזכויותלאדםמשייכת,"המדיני
שלהטבעיותהזכויותעקרון.האדםכבודאתמזכירהאינההיאאך,16ושוויוןחירות
שלהמאוחדותהמדינות13שלהעצמאותהצהרתלניסוחרעיוניכמצעשימשלוק

שכן,דתיתהיאהאמריקניתבהצהרהאלולזכויותההצדקהאולם,(1776)אמריקה
אינוהאדםכבוד,מזאתיתרה.האלידיעלבבריאתםהאדםלבניהוענקוהןכינטען
לעומת.הברית-ארצותשלבחוקתהלאואףהאמריקניתהעצמאותבהצהרתנזכר

זכויותיובדברהצרפתיתההכרזה,האמריקניתבהצהרהלזכויותהדתיתההצדקה

בפשטותאלא,הטבעיותהוכויותמקוראתמנמקתאינהכללוהאורחהאדםשל

בעיצומה.האדםכבודמושגשלאזכורכלכוללתואינהפריורי-אאותןלומשייכת
,זכויותשללקיומןהחילוניתההצדקהאתקאנטעמנואלניסח18-ההמאהשל

W(ערכוכיהיאהמרכזיתטענתוכאשר
~

rde(אףלוהמקנה)האדםשלהייחודי

מוסריותחובותעצמועלולהטילרציונליתבצורהלחשובביכולתונעוץ(זכויות

.י1הרציונליהקטגורילצובהתאם
כבודאודותעללשיחרבהבמידהחופפתהאדםזכויותשלההצדקהשאלת

כבוד"הביטויאתלהסבירניסוחלקם.רביםחוקריםהעסיקהזושאלה.'8האדם
יסודעלהאדםזכויותאתלבססניסווחלקם,האנושייםלמרכיביוולפרקו"האדם

.(ט"תשי,תרגוםאור'י,שנייהמהדורה)המדיניהממשלעללוק'ג16
,עורךשסיין'ש,מתוקנתשנייהמהדורה)המידותשללמטפיסיקהיסוד-הנחתקאנט'ע17

.(י"תש,תרגוםשפי'מ
האדםכבוד"אדיבותשלתרבותלקראת:אליווהחינוךהאדםכבוד"סילברמן'ומבקרמן'צ18

.131(עורכיםברם'וחהראכן'א,ס"תש)בישראלהאדםכצודמתח:?השפלתואו
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נובעהאדםכבודכיטיען19(8ק[0תספרנסויליאםלמשלכך.אחריםעקרונות
,שרירותיתפגיעהמפניאותםהמבטיח,האדםבנילכלמשותףמוסרימסטטוס
Gewirth(גווירטאלן;אחריםמצדוהשפלהביזיון

(

נובעהאדםכבודכיגורס20'
נוספיםרציונלייםאדםשלבניבכךומכירעצמוכוונותאתמעריךשהאדםמכך
"(הרמןגילברט;הגשמתםלשםזכויותהמצריכיםורצונותכוונותישנן (Herman

;מוסריתרלטיביזםהנהטבעיותלזכויותהיחידהההגיוניתההצדקהכיטוען

ומסביראדםלזכויותחילוניותהצדקותתוקףStackhouse(23(סטקהאוסומקס

היינו,תאולוגיתהנההאדםזכויותשללקיומןהאפשריתהיחידהההצדקהכי
דוורקיןרונלד,הנודעוהמשפטןהפילוסוף.האלידיעללוהוענקוהןכיהאמונה

)Dworkin(24,הואכיאף,ושוויונוהאדםכבודעקרוןעלהאדםזכויותאתמצדיק
פילוסופיותהצדקותכיהטועניםאלוישנם,זאתעם.עמוםהנוזהשרעיוןמודה

אואוניברסלית,טבעיתהצדקהאיןכיומסיקיםביקורתבפניעומדותאינןאלו

זהפתורבלתידיוןלסכםאפשרכינראה.25אדםזכויותשללקיומןאובייקטיבית
היחידההדרךעתהשלעתייתכןכיהטוען,%(ת11תסא)הנקיןלואיסשלבעמדתו
מוסריתלאינטואיציהפנייהידיעלהיאהאדםזכויותשלהמוסריקיומןאתלהצדיק
.האדםכבודלערךבאשר

.במחלוקתושנויסבוךענייןהנההאדםזכויותשלההצדקהשאלת,לסיכום
יחסיםהמכתיבות,שונותעולםבתפיסותכרוכותהדיוןברקעהניצבותהדילמות
(למדינההקודם)הטבעילקיומןההצדקהכןעל.שוניםרצוייםחברתיים

19:Parent ~

Constitutional

Values and Human Dignity" The Constitution of Rights.יי.ג
..W.A. Parent

~

eds4Meyer.ח.נ,Human Dignity and

.

~

Amerscan

Values (Ithaca, New York
~":להלן)1992)47 ("The Consfitution of Rights

Basis,אע.2010 of ffights" ibid0שGewirth "Human Digni

~

y as.ג.
21he Philosophy of7"Foundation for Natural ffights8Hennan "Moral Relativism as.0

Humnnוט,1989) Ri

~

h"
(Belmont, M .E . Winston.

ע(.Pollisש:,Schwab:ראווהצדקתןאדםזכויותשלהתרבותיתהתלותעלדומותלטענות22
(1979,

Human

Ri

~

hts: Cultural and Ideological Perspectives (Praeger, New York;;רכן:

Cross-Culturalמ!R .E . Howard "Dignity, Community, and Human ffights" Human Rights

81(1992,.Na' im ed-ג.ג.תג,Qaestfor Consensus (Philadelphiaן:Perspective.
23Stackhouse "Human Rights and Public Theology: The Basic Validation of Human.51

,.Juviler edsישקRights' Religion and Human Rights: Competing Claims ? )] . Gustafson

Religion":להלן)1999)12 and

~

uman ffights"(.
%,חזעאג010ח24,21 . Dworkin "Taking Rights Seriously" The Philosophy ofHuman Rights

.אע.108
Critique"מסהאע25 of Blackstone's Human Rights and Human Dignityג"% . Munster

:DignitVבאג)04Newץ,%.Laszlo.]1Gotesky"5.,1970);ם. This Century and the

Human Rights" The Philosophy of

Human

Rights, supra note0אHusak "Why There Are

.the Failure of

the

Enlightenment Project" . ibid

1Macintyre

"Some

~

:

Consequences

of.21ןג

.אק.178
Religious.חקאג26 or

.

' Enlightened?" .'

Religion

and

.

H~man

.

:

Rights

Hen"ח8שט1511מע1ח:

~

inן

.23note,אע.31
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האדםכבודעללקביעהובאשר,מוסכמתבלתירבהבמידהנותרהוהאוניברסלי

.מוסברתבלתיאף-הזכויותלקיוםכסיבה

וזכותהצדקה.ה

,וחובותיוהאדםזכויותאתהמכונןהפילוסופיהעיקרוןעלהסבוךהדיוןלאור
לאומייםמשפטייםבמסמכיםהאדםכבודשממלאהלשוניתהפונקציהולנוכח
:כהצדקהבשמשוזהביטוישלעיקרייםאפיוניםבשנילהבחיןניתן,לאומיים-ובין

.קבועתוכןוהיעדרסמלית-ייצוגיות
היסודבעקרונותמאוזכרבהיותו.סמלי-הייצוגיהפןעללעמודיש,ראשית

המפורטיםמהתכניםמהותיתהאדםכבודשונה,והצהרותאמנות,חוקותשל
שללקיומןמוקדמתיסודכהנחתהאדםכבודשלקביעתו.הללוהמסמכיםבסעיפי
הביטוי.לחקיקהומוסכמתמשותפתמוצאנקודתמאפשרתוחובותזכויותאותן

קיומןלעצםהאפשריותהסיבותמביןהמכוננתהסיבהמהיקובעאינולכשעצמו
שלקיומהבדבריסודהנחתבפשטותמניחאלא,במסמךהזכויותשלועיגונן
מרכזייתרוןישזובשיטה.27פתוחהפילוסופיהדיוןאתומותירשכזאתהצדקה
בדבר(פילוסופיתאו)עקרוניתלהסכמהלהגיעהניסיוןעלשהוויתורמכיווןבולט
העמוקהשוניבשלאפשריתהיאאםשספקמשימה-והחובותהזכויותמקור

הדרךאתסולל-שונותעולםתפיסותביסודהעומדותההנחותביןוהאמיתי
כיהראוישמןוהחובותהזכויותבדבר(פוליטיתאו)מעשיתהסכמהלהשגת
האוניברסליתההצהרהמנסחישנקטוהשיטהאףהיתהזו.למעשההלכהייחקקו
לתוכןבאשרהוועדהחבריביןשהתגלעוהקשותהמחלוקותלאורהאדםלזכויות

.28בהשייכללווהמושגיםהזכויות,הסעיפים
כבודבביטוילראותהחקיקהלמעשההשותפיםהשוניםהצדדיםיכוליםבכך
אתכמכוננתעולמםתפיסתאתומכאן,ערכיהםמערכתאתהמשקףמושגהאדם

משנתהאדםלזכויותהאוניברסליתבהצהרהלמשלכך.המשותףהמסמךתוכני
לצדופוליטיותאזרחיותזכויותשללעיגונןכבסיסהאדםכבודמשמש1948
בעקבותרקהאמנהלגוףהוכנסוהאחרונותכיאף,וחברתיותכלכליותזכויות
חשובכחלקוהחברתיותהכלכליותהזכויותאתהרואההפוליטיהשמאלשללחצו

הזכויותבפיצולמתבטאתזואידאולוגיתמחלוקת.29האדםמכבודנפרדובלחי
ופוליטיותאזרחיותלזכויותהאמנה,1966משנתהנפרדותהאמנותלשתיהשונות

ההכרהעלשתיהןהמתבססות,ותרבותיותחברתיות,כלכליותלזכויותוהאמנה

27

~

Human ffights as 'Rights '

'

" The Philosophy of

Human

Rightsז10תן"ם0אפ"Henkin.]
135-134(1989,.Winston ed.4ן).

2839(1999)first Things97"118115Novak "Human Dignity, Human.4ן.
29Ibid;וכן:and Supposed" The Phaosophy of

Human

C1ranston "Human Rights . Rea.4ן

123(1989,.08Winston.4ן)Rights.
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בהכרזתהמצויהבקביעהלראותניתןזהלשימושמקבילהדוגמה.האדםבכבוד
,הביטוישלעמימותו."ישראלבצוראמונהמתוך":ישראלמדינתשלהעצמאות

ושאינןדתיותעולםתפיסותשלולגיטימציהערכי-רבייצוגאפשרה,"ישראלצור"
.השוניםהאידאולוגייםהמקורותחרף,ישראלמדינתשללכינונהכשותפותדתיות
זמנית-בוהמייצגיםביטוייםהנם"ישראלצור"והן"האדםכבוד"שהןהואהדמיון
מפנימתאפשרכהצדקההאדםבכבודהשימוש,אחרלשון.נבדלותערכיםמערכות

וככזה,אחתערכיתממשמעותיותרלייצגמנתעלדיועמוםהנוהלשונישהביטוי
במסמךהמפורטיםהקונקרטייםהתכניםלצידוקלשוני-ייצוגי-סמלכמעיןלשמש

.לכאורהמשותףשהנובסיסעל
בשמשו,האדםכבודבביטויאחוזותנבדלותעולםתפיסותכיהעובדה,שנית
משמעותמכילאינולכשעצמוהשימוששבופרדוקסלימצביוצרת,כהצדקה
מעיןמהווהכהצדקההאדםשכבודמכיוון.ממששלאובייקטיבית-קונקרטית
אואחתערכיתמערכתלייצגיכולאינוהואממילא,שונותעולםלתפיסותמטרייה
מכבודהנובעומתחייבברורתוכןאין.טבעיבאופןממנוהנובעת,אחתמשמעות

שהושגההפוליטיתלהסכמהבהתאםומסמךמסמךבכלנקבעיםתכניוולכן,האדם
במסמכיםהמפורטותהזכויותהיקףביןההבדליסודנעוץאףכאן.עתבאותה

אזרחיותזכויותהניכההאדםבכבודההכרה.האדםכבודנזכרשבהםשונים
אףהיאהזכויותלצדאולם.ותרבותיותכלכליות,חברתיותזכויותלצדופוליטיות

ובהכרזהוהעמים30האדםזכויותעלהאפריקנירטר'בצהפרטעלחובותהניבה
נקבעיםהאדםכבודשלתכניו.האדםוחובותלזכויותהלטיניתאמריקהמדינותשל

לנתוניםבהתאםומסמךמסמךבכלפוליטיתופשרההסכמהשלכתולדהאפוא
.3!הזמןחלוףעםלהשתנותהעשויים,ואחריםהחוקתיים,הפוליטיים,התרבותיים

כבודקייםאםלשאלהנוגעותאינןוהפוליטיותהמשפטיותהדילמות,אחרלשון
נורמטיביותהוראותאילו,מחדשעתבכלהעולה,לשאלהאלא,לאואוהאדם

.עליוומגנותהאדםשלכבודואתמביעות
תפיסותובעלישונותלקבוצותמאפשר,כהצדקהבשמשו,האדםכבודכןעל
מערכתמתוךכנובעיםהחקיקהשלהקונקרטייםהתכניםאתלראותשונותעולם

המעשיתההסכמהמתוךיונקהחובותאוהזכויותשלתוקפן.הייחודיתערכיהם
מבליאך,למעשההלכהייחקקוכישהוחלטהתכניםעלהמשותפת(הפוליטיתאו)

לצידוקעולםתפיסתאותהעל(פילוסופיתאו)עקרוניתהסכמהיחייבשהדבר

צורךישכךלשם;התכניםאתמגדירהאינהלכשעצמהההצדקה:תכניםאותם
.מעשיתפוליטיתבהסכמה
להימנעותאולביצוענורמטיביתהוראהלהיותאמורה,להצדקהבניגוד,זכות

30.rev3/67/CABfLEG.000Human and Peoples ' Rights , OAU08African [Banjul] Charter

58(1982).I .L.M21,5.
31Constitutional Rights" The Constitution ofRights, s~pra4תנHenkin "Human Dignity.]

19,אק.227
"80.
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ומדינותחברותועלמחדפרטיםעלוחובותהגבלותמטילההזכות.32מפעולה
מציינתהזכות,זכאותמשקלעל.אדםבניביןיחסיםלהסדירמנתעל,מאידך
ולאמסוימתבדרךאליויתייחסוכיוראויזכאי(חברהאופרט)פלונישבומצב
המצויותהכלליותלאמירותתוכןלהקנותנועדההזכות.אחרתבדרךבוינהגו

מחדדתשהיאבכך,וחובותזכויותהמוניםלמסמכיםובפתיחיםהעקרונותבסעיפי
וכבודהאדםערך,אנושיתאחווה,אושר,צדק,חירותכגון)העל-ערכיאתומבהירה

האמונהכגון-הכלליותהערכיותהקביעות."תעשהאל"ו"עשה"בציווי(האדם
להסדרתמסייעותואינןברורנורמטיבימידהקנהמספקותאינן-האדםבכבוד
ערכיותסוגיותלפתרוןהנוגעבכלשכןכללא,האדםבניביןהבסיסייםהיחסים
הסכמהפריהןהשוניםבמסמכיםהמנויותוהחובותהזכויות,לאמור.סבוכות
שעליהןהקונקרטיותהנורמטיביתההוראותמהןלהבהירונועדו,משותפתמעשית
.הזכויותחקיקתבמעשההמעורביםהגורמיםכלהסכימו

ההשוואתיתבבחינההמצוילנוכחהמסקנות.ו

ומורד,הזכויותמעלהעומדעל-ערךאוהצדקהלהיותחדלהאדםכבודכאשר

הנורמטיביהמדרגמתערער,על-ערכיאותםאתבתוכןלמלאהאמורהוכותלדרגת

הזכויותשהרי.זומזכותהמתחייבתהנורמטיביתלהוראהבאשרמבוכהונוצרת
בעלהנואדםהואבאשרהאדםכיהערכיתלקביעהותוכןתוקףלתתאמורות
הקביעהאת"האדםלכבודזכות"הממלאתתוכןבאיזהאך-בסיסיאנושיכבוד

אתמגדירהואשכןבעייתיניסוחזהו?האדםערךאוהאדםכבודבדברוהאמונה

אתלחוקק,למשל,דעתנועלעולההיהלאהרי.ממשהמיליםבאותןהאדםכבוד
.האדםערךעלהחשובההקביעהבדברמבהירתוכניביטויכמתןהאדםערךזכות

העקרוניתהשאלהמתעוררת,לזכותהופךהאדםכבודכאשר,מזאתיתרה
ואילוזכותאותהמהילהבהירהצורךנוצרשכן,חריפותהובמלואמחדש
הכרעהמחייבתהאדםלכבודהוכוח.ממנהמתחייבותנורמטיביותהוראות

ויחסיוהאדםוערךכבודשלהמהותעל,משפטיתולא,פוליטית-פילוסופית
להימנעביקשושממנהאידאולוגיתסוגיהזוהי,וכאמור;החברהעםהנאותים

אך.פוליטית-מעשיתבהסכמההסתפקוהםכןועל,וחוקותהצהרותמנסחי
פוליטית-הפילוסופיתהקביעה,האדםלכבודזכותנחקקתשבו,זהענייניםבמצב
החוקיםחקיקתעלהאמוניםאלומידימועברתהאדםכבודשלמהותובדבר

אוהאידאולוגיתהכרעתםאתומחייבתפרשנותםעלהמופקדיםאלושללפתחם
מתפקידיהנפרדבלתיחלקשכן,פסולמשוםזהבדבראיןלכאורה.הפוליטית

וזוכהבחוקהמוכרתזכותהנהפוזיטיבית-זכות:מוסריתאופוזיטיביתלהיותעשויהזכות32
בכלל)מוצדקשקיומהזכותהנה,מוסריתזכות;בפועלממנההנהניםאדםבניעבורלהגנה

:ראו.בפועלממנהנהניםאנשיםואין,להגנהזוכהאיננההיאאך,(מסויםענייניםבמצבאו

29

Cranston

. supra note:;26:וכןsupra note,משתצא.
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,ברם.בפרטאדםוזכויותבכללחוקיםבפרשנותכרוךהשופטתהרשותשל
עלולההיא"האדםלכבודזכות"השללפרשנותנדרשתהשופטתהרשותכאשר

האדםלזכויותהשוניםלצידוקיםבאשרפוליטית-פילוסופיתלמחלוקתלהיקלע
הצידוקיםמןלנבועהצריכיםדיוקליתראוהנובעיםהקונקרטייםלתכניםובאשר
פוליטית-הציבוריתבזירהתתקייםכיהראוישמןמחלוקת,כמובן,זוהי.33השונים

.המשפטבהיכליולא
חוקתיותבמחלוקותלהכריעצריכיםששופטיםהוארגילדבר,כןעליתר
המכווניםאחריםמושגיםלעומתאולם.רחביםמושגיםפרשנותתוךבסיסיות

האדםכבודבמושג,ברוריםיותראופחותשהםאנושייםוליחסיםחייםלתחומי
למושגבדומה-האדםכבוד.פוליטיתאוערכיתסוגיהכלכמעטלכלולניתן

שלבהקשרלמשל)שוויוןכגוןאחריםמערכיםבשונהאךהאדםערךהנרדף
הימנעותשלאופעולהשלבהקשרשליליתחירותלמשל)חירות,(הפליה

;החייםשלמסויםלהיבטמתוחםואינומוגבלשאינומושגהנו-'וכו(34מפעולה

מהווהאינהלפרשנותניתניםאחריםחשוביםוערכיםשמושגיםהעובדהוממילא
מושגהואגםהאדםערך.נפרדתאדםזכותכאלהאדםכבודאללהתייחסותצידוק
האדםערךמשמשאיןאפואמדוע.האדםלכבודנרדףכביטוישימשואףחשוב

?הזאתהכפולההתכונההוקנתההאדםלכבודואילומשפטיתמידהכאמתאוכזכות

ערךאףאוזכותהואהאדםכבודכימחליטיםבטרםבהלדוןשראוישאלהזו
.סבוכותופוליטיותמשפטיותבסוגיותלפיולהכריעשניתן

?האדםלכבודהזכותלנוהכיצד-הישראליהמקרה.ז

רקע.1

עללהגנהזכאיאדםכל"כיקובעוחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק4סעיףנוסח
חריגמקרהמהווההאדםלכבודהזכותכיהעובדהלאור."כבודוועלגופועל,חייו
שהובילוהדיוניםאתלבחוןיש,כאחדלאומיים-והביןהלאומייםהמסמכיםבנוף

שלבפרוטוקוליםעיון.לכבודהזכותממנו"תישמע"שכך,היסוד-חוקלניסוח
ונציגיהכנסתחברישלעמדתםאתחושףהכנסתשלומשפטחוק,החוקהועדת
וכן"כבוד"המילהאתהמאזכריםהסעיפיםלניסוחבנוגעהמשפטיםמשרד

בפרוטוקוליםהעיון,בנוסף.הסופיהחוקנוסחבקביעתהאחרוניםשלחלקםאת
יסוד-חוקשללניסוחושהובילוהרשלנותאתואףהחיפזון,הרבהבלבולאתחושף

היסוד-חוקשלההכנהבהליךחששםאתהעלוכנסתחבריכמה.ישראלבמדינת

השימושעלברגרראולהאמריקניהמשפטןשלהנוקבתביקורתואתראוזהבהקשר33

Berger:ברנןהאמריקניהשופטמצדהאדםכבודבערךפוליטי-המשפטי "Justice.)1

:Human Dignity' . and Constitutional Interpretation" The Constitution ofRights',08[תחאמ

134(1992,.Parent eds.1.,ש,לMeyer.4ן.נ)Human Dignity and

.

American Values.
.170(ז"תשמ,תרגוםשרת'י)חירותעלמסותארבעברלין'י34
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שונותגרסאותהוצעוכןועל,"כבוד"המילהנזכרתשבהםהסעיפיםניסוחמפני
עולהומשפטחוק,החוקהועדתשלבפרוטוקוליםמעיון,למעשה.אלולסעיפים

אתלעגןביקשואלא,אדםלכבודזכותלחוקקהתכוונולאכללהוועדהחבריכי
.זהלמושגהשכיחיםהסמלייםהשימושיםכדוגמתהצהרתיבסעיףהכבודערך
בוועדתהחוקבניסוחהחיפזוןבשלהנראהכפיהפועלאליצאהלאזוכוונה
.כעתנפנההוועדהבישיבותהענייניםהשתלשלותלבחינת.ומשפטחוק,החוקה

ומשפטחוק,החוקהבוועדתוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקניסוח.2
החוקהצעתאתהעלהרובינשטייןאמנוןלשעברהכנסתחברכיהואידועדבר
שמקורןנפרדותחוקהצעותארבעמתוךכאחתוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק

,כושלותחקיקהמיזמותניסיוןלמוד.האדםשלהיסוד-זכויות:יסוד-חוקבהצעת

האדםזכויותמכלולאתבחקיקהלהעבירעליויקלכירובינשטייןהכנסתחברהבין
אגדלהבטיחאמורהמהןאחתכל"כדבריואשר,נפרדותחוקהצעותכמהבעזרת
.האדםלכבודהמצמצמתהחוקכוונתאתמדגישזהרקע.35"יסוד-זכויותשלאחר

עצמוהיסוד-בחוקשנמנוהפרטניהזכויותאגדאתהמעגןערךלהוותנועדהמושג
.הנוספים36היסוד-לחוקיהאחרותהאדםזכויותעיגוןאתוהשאיר

חברמטעםוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקהחוקהצעתשלהראשוןהנוסח
פוגעיםאין":בלבד2בסעיףהאדםכבודאתאזכר(1991מרץ)רובינשטייןהכנסת
בסעיףנזכרתאינהזכאותאוזכותהמילה.37"אד0הואובאשראדםשלבכבודו

לשלמות,לחייםזכותאדםלכל"שנאמרהחוקלהצעתההסברבדבריאולם,זה
סעיףאתכולל1991מנובמברהחוקהצעתשלנוסףנוסח."כבודוולשמירתגופו

הגוף,החייםעלהגנהשלבהקשר2בסעיף"זכאי"המילהנזכרתוכן,המטרה
בגופו,בחייולפגועאיןכיהקובעסעיףלאותוהצהרתישניחלקוכן;והכבוד
.38האדםשלובכבודו
הסתייגותואתהעלה,ליןאוריאלכ"ח,ומשפטחוק,החוקהועדתראשיושב
והציע"זכאי"המילהשלבהקשר"כבוד"המילהמהכללתהדיוניםבמהלך

בסעיף'כבודו'המלהאתמחליףהייתיאני":לדבריו."רכושו"במילהלהחליפה

פירושמה.ערטילאידברזהכי'כבודו'מוסיףהייתילא[...]'רכושו'במלהזה

,חמישיתמהדורה)ישראלמדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפטמדינה'וברובינשטיין'א35
.914(ז"תשנ

וממשלמשפט"כחמאבקישלביוגרפיה-וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק"קרפ'יגםראו36
.323(ב"תשנ)א

הכנסתשולחןעלהונחה,רובינשטייןאמנוןכ"חשלוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקהצעת37
.91.3.11ביום

עללהגנהזכאיאדםכל":הנווחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקהצעת2'סשלהמלאהנוסח38
."אדםהואבאשראדםשלבכבודואוכגופו,בחייופוגעיםאין;כבודוועלגופועל,חייו

.60ח"ה,1991-ב"תשנ,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקהצעת
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ערךמהכללתחששליןכ"ח.39"?מיבפני,כבודועללהגנהזכאישהואהדבר

,בלבדהצהרתיבאופןלהכלילווביקשעליולהגנהזכאותשלבהקשרהאדםכבוד

בעקבות.פרטלכלהמוקנותהזכויותפירוטידיעליותרמדויקתבצורהביאורותוך
שלהסותרותעמדותיהםביןכולל,הוועדהחבריביןמחלוקתהתגלעהזוהערתו

חדשניסוחשחלמשהכ"חהציעזאתובעקבות,בוועדההמשפטיםמשרדנציגי
במילהכרוכותיהיולא"להגנהזכאות"שהמיליםכךבמחלוקתהשנויהסעיףשל

,נפרדיםסעיפיםלשני2סעיףאתלחלקלוייצחקכ"חהציעזאתבעקבות.40"כבוד"
שלבכבודולפגועשאיןהקביעהאתהכוללההצהרתיבצדיעסוקהאחדושהסעיף

אזכורללאלהגנההזכאותאתיפרטהאחרהסעיףואילו;אדםהואבאשרהאדם
ידיעללהצבעההועלתהההצעה."קניינו"במילההחלפתהותוך"כבודו"המילה
סעיפיםלשני2סעיףאתלחלקההצעה":הבאבניסוחליןכ"חהוועדהראשיושב

שלבכבודואובקניינו,בגופו,בחייופוגעיםשאיןשיאמרראשוןסעיף,נפרדים

גופועל,חייועללהגנהוכאיאדםשכלשיאמרשניוסעיף,אדםהואבאשראדם
ההחלטהכילהבחיןחשוב.41(ש.ד-שליההדגשה)"נתקבלה-קניינוועל

כיבמפורשקבעה1992.2.5ביוםהוועדהחבריידיעלקולותברובשהתקבלה
החששבשל"זכאי"המילהנזכרתשבומהסעיף"כבוד"המושגאתלהשמיטיש

פהכמעטעברהההחלטה!החקיקהבגוףמפורשתכזכותהאדםכבודאתלקבוע

יופיעהכבודשעניין"הסתייגותלרשוםביקשאשרבייליןיוסיכ"חלמעט,אחד

.42"הסעיפיםבשני
לניסוחעברההחוקהצעת.הסתייגותועללהגןנאלץלאמעולםבייליןכ"ח

ובאופן,ברורותלאמסיבותאך,שצוינהבישיבהשהתקבלוההחלטותלאורמחדש
מושגללאהשניהסעיףניסוחבדברההחלטהאתכלללאהחדשהנוסח,מפתיע

חוק,החוקהועדתשלהבאהישיבתהפרוטוקולמתוך.הקנייןמושגועםהכבוד
,ההחלטהברוחנוסחהראשוןהסעיףאמנםכימתחוור,1992.3.439מיוםומשפט
;44"אד0הואבאשראדםשלבכבודואובקנייניו,בגופו,בחייופוגעיםשאין"היינו

היינו,הקודמתבישיבהשהתקבלהלהחלטהגמורבניגודנוסחהשניהסעיףאולם
להגנהזכאיאדםכל"במקום"כבודוועלגופועל,חייועללהגנהזכאיאדםכל"ש

שמורעותק)7'בע,1992.2.5מיום,ומשפטחוק,החוקהועדתמישיבת342'מספרוטוקול39
.(במערכת

.12'בע,שם40
.15'בע,שם41
.שם,שם42
שמורעותק)1992.3.9מיום,ומשפטחוק,החוקהועדתמישיבת356'מספרוטוקול43

.(במערכת
במקוםאלא,שהתקבלהלהחלטהבהתאםבמילהמילהנוסחלאזהסעיףשגםלצייןראוי44

עם.שם,שם.מלחי'רהמשפטיתהיועצתשללדבריהגםוהשוו,"קנחניו"נכתב"קניינו"
החוקלנוסח3סעיףהוא,נפרדלסעיףהקנייןמושגהופרדהוועדהשלהבאהבישיבתה,זאת

.הנוכחי
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בישיבהבהצבעהשהתקבלהההחלטהכלומר."קניינוועלגופועל,חייועל
ועדתשלהבאהלישיבתהשהוגשהמתוקןהחוקבנוסחיושמהלאהקודמת
האחראיהמשפטיוהיועץהמשפטיםמשרדנציגיידיעלומשפטחוק,החוקה
ששבתילאחראך,מעטלאאותיהעסיקהוותעלומה.להלןשאדגיםכפי,לוועדה

העובדיםאתשאלתיואף,פעמיםכמהוהפרוטוקוליםהתאריכיםאתובדקתי
נפנתהכאשר.הישיבותשתיכיןנוספתישיבהנערכהלאכיברור,הכנסתבארכיון
1992.3.9ביוםוחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקלדוןומשפטחוק,החוקהועדת

כאשרמעניינתתפניתקיבלוהדיון,נשכחההקודמתמהישיבהשההחלטהדומה
לניסוחבאשרהתווכחוליןכ"חהוועדהראשויושבמרידורדןהמשפטיםשר

שלזכותואתהקובעלניסוחהתנגדהמשפטיםשר."להגנהזכאי"לעומת"זכאי"
האזרחיםמצדרבותלתביעותפתחיהווהשהדברשחששמשום,להגנההאדם
הגנהלספקהמדינהשלבחובתהתמךדווקאליןכ"חולעומתו;45המדינהנגד
הקודמתעמדתואת,הנראהככל,שכחהוויכוחבלהטאולם,שצוינוהמושגיםעל

זהבענייןשהתקבלהההחלטהואתהשניבסעיף"כבוד"המושגאתלהכלילשלא
הצדדיםרצוןבשל,מקוםמכל.ידועללהצבעהשהובאההאחרונההוועדהבישיבת
שראהלאחרמעמדתוהמשפטיםשרנסוגבמהרהסיוםלכללהחוקאתלהביא

לאזהאבל,כוהדברלקבועטובשלאחושבאני"ואמר,רובלהיימצאלאכי
כ"ח,הוועדההראשיושבגם.46"שהואכמו3סעיףאתנשאיר.הויכוחאתשווה

מנקודתיצאהנראהשכפיומאחר,מדירבזמןאורךזהבסעיףהדיוןכיראה,לין
פריהנוהאדםכבודעללהגנההזכותאתהקובעהסעיףשנוסח(שגויה)הנחה
.נוהליתהצעהלייש,רבותיי":הבאיםהדבריםאתאמר,הוועדהשלהקודםהדיון
עכשיונתחילאם.הסכמהוגיבשנודנוכברשעליהםבדבריםשנתקדםמציעאני

אם.הזאתהחקיקהלסיוםנגיעלאלעולם,הסעיפיםשלהמבנהבשינוילעסוק
שליההדגשה)"קנייןעכשיונוסיףלא,קנייןכללנולא3שבסעיףאומריםאתם
כ"חהעבירמוסברבלתיובאופןזוענייניםהתנהלותשלאחראלא.47(ש.ד-

מאמצתאשר"החלטה"-ומשפטחוק,החוקהועדתראשיושב-ליןאוריאל

נעשתהזוהחלטהכי,יצוין."לכבודזכות"בעניינואשרהישןהנוסחאתמחדש
אתלהפוךכדיבהישכילכךהתייחסותובלא,עליההצביעוהוועדהשחבריבלא

כיהמסתברתלמסקנהמובילהזודבריםהתנהלות.הוועדהשלהקודמתהחלטתה
מקורה,"לכבודהזכות"אתלאמץומשפטחוק,החוקהועדתשלהסופיתהחלטתה
ניסוחאתבמהרהלסייםבמטרהחפוזחקיקתימתהליךנבעואשרובבלבולבטעות

.היסוד-חוק
שלהמתוקןלנוסח)4סעיףלניסוחהביאהאשרהענייניםהשתלשלותהיאזאת

.36'בע,שם45
.37'בע,שם46
.38'בע,שם47
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כבודעללהגנההזכאותממנושתשתמעכךוחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק(1994
זהניסוחהנראהכפי."כבודוועלגופועל,חייועללהגנהזכאיאדםכל":האדם
האחריותיוםשלבסופואולם,בוועדהלדיוןהטיוטהבהכנתשנפלהבטעותמקורו

והעבירההנוסחאתשאישרההוועדהשלכתפיהעלמוטלתזהלניסוחהבלעדית
אתשהעבירההאחרונהעלוכמובן,הכנסתבמליאתלהצבעה,סעיפיועל,אותו
ולהימנעעשרה-השתיםהכנסתבשלהיהחקיקהתהליךאתלסייםהרצון.החוק

אתהמריץ-החקיקתיתבהיסטוריהיסוד-חוקישידעוכפי-נוסףמעיכוב
עשרה-השתיםהכנסתשלהאחרוניםבימיהששררהסדר-איאתלנצלהחוקמקדמי

מההחלטהדעתמבליהתעלמותכדיועדהסעיפיםבניסוחורשלנותחיפזוןתוך
מכךלהתעלםניתןלא,זאתעם.לכבודתהזכאותבענייןשהתקבלההמפורשת
כך4סעיףאתלנסחשלאהייתהומשפטחוק,החוקהועדתשלהראשוניתשכוונתה
הייתההוועדה,הואנהפוך.האדםלכבודמוגדרתובלחיכלליתזכותממנושתשתמע

,נפרדתזכותלכדילזכויותמהצדקההכבודמושגבהפיכתהטמונהלבעייתיותערה
שבאופןאלא.היסוד-לחוק4מסעיף"כבוד"המילהאתלהסירביקשהכןועל

שלהמאוחרתבהחלטתההיסוד-לחוק4לסעיףכבודהמילההוחזרהמוסברבלתי
האדםכבוד:יסוד-חוקשלהחריגנוסחוכידומהכןעל.ומשפטחוק,חוקהועדת

שנפלהטעותשלתוצאה,השארבין,הנושבוהאדםלכבודהזכותעל,וחירותו
.ישראלבמדינתיסוד-חוקבניסוח

האדםלכבודהזכותקבלתתוצאות-הישראליהמקרה.ח

התקבלההעליוןהמשפטמביתלהשזכהוהפרשנותהיסוד-חוקשלנוסחובעקבות
וללא,לכךעקרוניצידוקשניתןמבליאך,אדםזכותהנוהאדםכבודכיההנחה
החיפזון.העמיםניסיוןלאורשכאלהתקדימיםלהיעדרמספקתבצורההדעתנתינת

.למדיבעייתיוחוקתימשפטישיחהניבואדםבזכותמדובראכןכיוההסכמה
אתלברררקשישבזכותמדובראכןכיבהנחהתחומיםהיוזהשיחגבולות

הזכותאתמצדיקהאדםשערךזהכיצדהשאלותנשאלולא.גבולותיהואתתוכנה
שכבודובהנחה.נרדפיםכביטוייםלמעשהמשמשיםהללוכאשרהאדםלכבוד
?האדםלכבודלזכותהצידוקמהואזי,נפרדתזכותאלאלזכויותצידוקאינוהאדם

?נפרדתזכותבתורלעצמוצידוקלהוותיכוללשיטהעל-כערךהאדםכבודהאם

תחומיםבשלושהניכרתנפרדתזכותוביןלזכויותהצדקהביןזומושגיתתסבוכת
.ופוליטית;משפטי;משטרי-חוקתי:ישראלבמדינת

היטבשמדגיםכפי,דופןיוצאמקרהאינווחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקהצערלמרבה48
.445(ה"תשנ)בוממשלמשפט"היסוד-חוקיכחקיקתפגמים"בנדור'אבמאמרו

כילהעירישאך,מובחניםתחומיםבשלושהמרכזיותהתפתחויותלהמחישנועדההחלוקה49
.זהעלזהלהשפיעעשוייםוהתחומים,דיכוטומיאינו,כמובן,זהתיחום
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משטרי-התוקהיההיבט.1
פרשנותופיעלוביןניסוחופיעלביןנפרדתכזכותהאדםכבודשנקבעבשעה
מטרת.היסוד-בחוקשוטהמעגליותנוצרה,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשל

שלערכיהאתיסוד-בחוקלעגןכדי,וחירותוהאדםכבודעללהגן"היאהחוק
4-ו2סעיפיםאלההתייחסות,ברם.50"ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינת

לכבודכלליתזכותכאלהאדםכבודאתהמצייניםוחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק
.האדםלכבודהזכותידיעלהאדםכבודעלההגנהאפיוןהואהמידימשמעההאדם
ערךעללהגןישכיאוצודקבאופןהצדקעללהגןישכילאמירהדומההדבר
אמורההיאשעליוהערךאתמבארתאינההזכותהיינו.האדםלערךבזכותהאדם
.עצמוהערךכשםששמהזכותבעזרתהערךעלההגנהאתמגדירהאלא,להגן
המושגאותובעזרתעליוההגנהאולם,חשובואינטרסערךאכןהואהאדםכבוד
בשיטתולראותניתןזהלמתחבולטתדוגמה.היסוד-חוקמעקביותגורעתעצמו

בספרוהמפורט,"הבינייםמודל"פיעליוצראשר,ברקהשופטשלהפרשנית

,המטרהפסקתעלבהיקפהעולהאשרהאדםלכבודזכות,5!"חוקתיתפרשנות"
האדםכבוד"שלהערכיםהם"ודמוקרטיתיהודיתמדינה"שלערכיהלדידושכן

.52"וחירותו
,נפרדתאדםזכותהנוהאדםכבודכיההנחהקבלתבעקבות,כןעליתר

האדםלכבודהזכותמתוךלגזורניתןאםלשאלהבאשרהמחלוקתהתעוררה
,חוקתיתוקףבעלותכזכויותולעוגנן,היסוד-בחוקנמנושלאנוספותאדםזכויות
המצדדיםבראש.היסודת-בחוקאותןלכלולשלאהמחוקקשלכוונתוחרף
אדםזכויותהתוחמת"מסגרתזכות"הואהאדםכבודכיהגורסברקהשופטעומד

בשמןנחקקושטרםנוספותאדםזכויותהאדםכבודבגדריכלולותפיועל.נוספות54

,החוקתימתוקפןגורעאינוהיסוד-בחוקאלוזכויותאזכור-אי.המחוקקידיעל
.מוגנותחוקתיותכזכויותממעמדןגורעתאינהאותןלכלולשלאהמחוקקוכוונת
נוספותאדםזכויותלגזוראיןכיהטוענתדורנרהשופטתידיעלננקטהשונהגישה

.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוקוא'ס50
.416'בע,2הצרהלעיל,ברק51
כמובןניתן":והשוו,סתירהבורואהאינואולםזהמתחשללקיומומודעברקהשופט52

.וחירותוהאדםכבודשלמובנואתאנומחפשים.שוטהמעגלכמעיןאנומצוייםכילטעון
הבנתםלשםאשר,ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלבערכיהאנונעזריםכךלשם
המעגל'שתורתכפי.ועיקרכללשוטהאינוזהמעגל.וחירותוהאדםלכבודנזקקיםאנו

הבנהמאתנואחדלכל.חלקלוחמתוךהפרשנילתהליךניגשיםאיננו,מלמדת'ההרמנויטי
מוקדמתהבנהבאמצעות.ערכיםשלפרשנותםולהיקףביטוייםשללמובנםבאשרמוקדמת

גישהבמסגרת.הפרשןלביןהטקסטביןמתמידשיח-דותוך,הטקסטלהבנתניגשיםאנוזו
באמצעותוחירותוהאדםכבודשלפרישתוהיקףאתלקבועבנסיוןשוטהמעגליותכלאין,זו

'בע,שם."וחירותוהאדםכבודאתמהבנתנומושפעיםמצדםאשר,ישראלמדינתשלערכיה
325.

.2הערהלעיל,סומרשלמאמרואתראוזוחוקתיתבסוגיהוהמתנגדיםהמצדדיםלמיפוי53
.357-358'בע,2הערהלעיל,ברק54
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בהןשפגיעהעתכלנחקקושטרםזכויותעללהגןישאלאהאדםכבודזכותמתוך
.55בהשפלהכרוכה

מתוךנוספותאדםזכויותלגזורניתןאםשכן,במהותהחוקתיתהינההדילמה
שלמהאדםזכויותמגילתנחקקהישראלשבמדינתמשמעהאדםלכבודהזכות
לכבודבזכותייכללוזכויותאילולקבועהמשימהמוטלתהשופטיםעלועתה
האדםלכבודשהזכותהקביעהאתמקבליםאיןאם,אתרמצד.לאואילוהאדם
הזכויותחקיקתאתלהשליםהמחוקקשעלהרינוספותאדםזכויותבחובהטומנת
פגיעהכאשררקלהגנהזוכותהןחוקתילעיגוןיזכולאאשרועד,מנויות-הלא
הרשותביןמתחמייצרתהארםלכבודהזכותקבלת,לאמור.להשפלהגורמתבהן

פירושעלהאמונההשופטתהרשותלבין,הזכויותחקיקתעלהאמונההמחוקקת
האדםלכבודהזכותכיהגישהאתמאמצתהשופטתהרשותאם.שנחקקוזכויות

,רבהבמידה,לייתרכדיזובגישהשישהרי,נחקקושטרםנוספותזכויותכוללת
המבארותברורותקונקרטיותהוראותולחוקקלהוסיףהמחוקקשלתפקידואת
עלכישהוסיף,רובינשטייןאמנון,החוקיוזםאמרדומיםדברים.האדםכבודאת
הגנהמבחינתהאדםלכבודהמרחיבההגישהשללכאורההרצויההתוצאהאף
עצמהמגבילהאינהזוגישהשכן,לגיטימיתזוגישהאםספק,נוספותזכויותעל

החוקמהוראותשמתעלםפתוחמעמדהמטרהלפסקתמקנהאלאהחוקלהוראות
.לבארו56שנועדו
ואני)טוברעיוןהנהנוספותאדםזכויותחקיקתכיהחושביםאלוהןכידומני

שתפקידרצוידמוקרטיתבחברהכייסכימואחרתהחושביםאלווהן(עמםנמנה
העםידיעלהנבחרתהמחוקקתהרשותשלחלקהמנת,ובראשונהבראש,יהאזה

התמהיליםמהםתחילהלהכריעשישגםמה;חוקתיותנורמטיביותהוראותלעצב

,הכלכליות,הפוליטיות,האזרחיותהזכויותביןהישראליתבחברההמתאימים

לפרשהואהשופטתהרשותשלמתפקידיהאחדכידוע.והתרבותיותהחברתיות
עם.עצמוהחוקמלשוןברוריםשאינםתחומיםעלולהחילולהרחיבוואףהחוקאת

לכבודהזכותפרשנותשלבדרךוחוקתיתפוליטיתמציאותהמעצבתפרשנות,זאת
ומבחינתהדמוקרטייםהמשחקכללימבחינתמעניינותשאלותמעוררתהאדם

המהפכה"עםהמקושרת,שכזאתשפרשנותייתכן.הרשויותביןהכוחותיחסי
פרשנותאכןהנה,1992בשנתיסוד-חוקישניחקיקתעםשהתרחשה"החוקתית
כדבריה,המחוקקשהתווהמתוכננתמציאותמאשרעצמהאתשמגשימהמשפטית

אתשהשאירהמחוקקזההיהכישובלהזכיריש,זאתעם.57גביזוןרות'פרופשל

החקיקתיבתהליךנעוץזהפתחכידומהשכאמוראלא,זולפרשנותהרחבהפתח

שלדינהלפסק4פסקה)94,131-133(4)מטר"פ,הביטחוןשר'נמילר94/4541ץ"בג55
.(דורנרהשופטת

.951'בע,35הערהלעיל,ומדינהרובינשטיין56
משפטים"?עצמהאתהמגשימהנבואהאוהמציאותתיאור-החוקתיתהמהפכה"גביזון'ר57

.21(ז"תשנ)כח

544



זכותלא,הצדקה-האדםכבוד

היאממנוהמצטיירתהתמונהואשר,ומשפטחוק,החוקהבוועדתשנערךהחפוז

מכל.דעתמבלינעשההמליאהלהצבעתשהועברהיסוד-חוקשלהסופינוסחוכי
.נפרדעיוןדורשתזוסוגיה,מקום

המשפטיההיבט.2
באשרלהכריעהשופטיםנדרשיםהאדםלכבודהזכותשלקיומהעובדתבקבלת
החלטהלקבלצריכיםושופטתשופטכל.זוזכותשלתכניהוהשתרעותלמהות

לכךהמבחן.האדםבכבודלפגיעההטוענתעתירהבפניהםשמוצגתאימתכלזו
בכבודפגעוכיהטוענתפלוניתשהרי.בקלותלקבלושניתןאובייקטיבימבחןאינו

שישהגורספלוניאו;בשבתבשכונתהלנסועממנהשמנעובכךשלההאדם
או;שלוהאדםכבודעלההגנהבשםוזאתלארץכשרלאבשרלייבאלולאפשר

קברותביתבאותולנהוגבניגודיקירוקברעללחרוטלושיאפשרוהדורשאלמוני
משוללתטענתםתהאלא,לכאורה-המנוחיקירושלהאדםכבודבשםוזאת
הגנה.החוקדברפיעללדבריהםנפקותישאםשיקבעהואהשופטורק-יסוד
הנחוצהההפרדהמתבצעתהייתהאםולכן,חשובדברהנהאזרחיםזכויותעל
מדובראםלקבועמשפטיתהיהניתןממנההנובעותהזכויותוביןההצדקהבין

שכבודבשעהואולם.לאואםהיסוד-חוקפיעלהמוגדרתהאדםבכבודבפגיעה

פרשנותמתאפשרת,השופטתהרשותידיעלכלליתיסודכזכותהוכרהאדם
אך.ההזקבסעיפימפורטשאינוכאופןהאדםכבודאתלקדםהפועלתרהבה
תחוםמהולהכרעהמידהקנהנעדרהוא,שלפניוהמקרהאתבוחןהשופטכאשר

בגדרינכללשלפניוהמקרהאםברורמבחןונעדר,האדםכבודשלהשתרעותו

.היסוד-שבחוקהאדםכבוד
קשייםיוצרהאדםמכבודהנובעותהזכויותהיקףלבירורהמידהקנההיעדר
נמנושלאזכויותעלהמבוססתבפסיקהמדוברכאשרבמיוחדהדיןבהנמקת

הנגזריםמתנגשיםערכיםביןוהכרעהבאיזוןמדוברכאשראוהיסוד-בחוק
מתנגשיםאומתחריםערכיםביןהאיזון."האדםלכבודזכות"המתוךיחדגם

להבנהבהתאםלהכרעהיוםשלבסופויבואשוניםחברתייםקונפליקטיםבמסגרת
כמהלהלן.האדםכבודהביטוימהותאתהשופטתאוהשופטשלהייחודית
לכבודהזכותבאימוץהכרוכההמיוחדתהבעייתיותאתהממחישותדוגמאות

שלנבדלותתפיסותשתישללהיבטיםנוגעותואחרותכלליתהראשונה.האדם
.חילונית-והליברליתדתית-היהודית-האדםכבוד

משפחתהבניעתרוהשידור58רשותראשיושב'נסנש94/6126ץ"בגבמסגרת

."קסטנרמשפט"אודותטלוויזיהסדרתבענייןהשידוררשותנגדסנשחנהשל
לפגיעהלהביאהיהעלולוהדבר,בסדרהההיסטוריותהעובדותסולפו,לטענתם
פוגענייםמשפטיםכמהמהתכניתלהשמיטתבעוהם.המנוחהשלהטובבשמה

.(סנשפרשת:להלן)817(3)נגר"פ,השידוררשותראשיושב'נסנש94/6126ץ"בג58
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הביטויחופשערךביןלאזןנתבקשוהשופטים.סנשחנהשלמכבודההמפחיתים
אדםשלהטובשמועלהשמירהערךלבין,מחדממנוהנגורהיצירהוחופש
שלהרובדעת.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקהאמורלאורוזאת,מאידךשנפטר

במשטריסודאבןשהנו,הביטויחופשערךלטובתהכריעהומצאברקהשופטים

חשיןהשופטשלהמיעוטדעת.(חוקפיעלמוגנתאדםזכותלאאך)דמוקרטי
חופשערךפניעלהמתשלהטובשמוהעדפתאתמחייבהאדםכבודכיקבעה

.59זהבמקרההביטוי
ניכריםזובפרשההעזיםורגשותיולנושאחשיןהשופטשלהעמוקהמחויבותו

עיגוןאתכתקדיםיקבללצדקהגבוהההמשפטשביתהיאוציפייתודינובפסק
משמשהאדםכבוד."האדםלכבודזכות"ב,שנפטראדםשלהטובשמועלההגנה

סנשחנהשלהטובשמהלהעדפתמשפטיכאמצעיזובעתירהחשיןהשופטאת
משפטילתקדיםסנשפרשתאתלהפוךניסיוןתוך,הביטויחופשערךפניעל

,60אחריםבמקריםחשיןהשופטשנקטוהזהירההמצמצמתהגישהלמרות.מחייב
מנתעלהאדםכבודשליותררחבבמובןמשתמשהואסנשבפרשתכינראה

שבהלקלותבולטתדוגמהמהווהסנשפרשת.דינולפסקחוקתיצידוקלהעניק
האדםכבודאתהבנתועללהשפיעעלולההשופטשלהייחודיתהערכיםמערכת

.האדםכבודלביןשוניםוערכיםזכויותביןהנדרשהאיזוןעלומכאן
חברת91/294א"כעלראותניתן,שונהמסוגכיאם,לבעייתיותנוספתדוגמה
'נשביט97/6024א"בעוכן61קסטנבאום'נ"ירושליםקהילת"א"גחשקדישא
אלהדיןבפסקישנידונההמשפטיתהשאלה.צ62"ראשלא"גחשקדישאחברת
בכיתובהאחידותלביןמחדומשפחתוהמתכבודשביןהראויהאיזוןמהו,הייתה

שנישלהואההרכבאלהפרשותבשתי.מאידךהדתוחופשהקברותבבתי
ותפיסהחילונית-ליברליתתפיסההמייצגים,אחדדתיושופטחילונייםשופטים
העליוןהמשפטביתנשיאנוקטיםקסטנכאוםבפרשת.בהתאמה,דתית-יהודית

האדםכבודשלמובהקתחילונית-ליברליתעמדהברקוהשופט,שמגרהשופט,דאז
העבריתבלשוןהשימושחובתכגוןקולקטיבייםערכיםמפניהפרטעלהמגנה

כבוד",ברקהשופטפיעל.קדישאהחברהשלקברותבבתיהכיתובואחידות

גלוי.מעשיות63מסקנותהמחייבתממששלנורמטיביתמציאותאףמייצג"האדם
אחדבקנההעולהמוסכםדברהואהאדםשכבודמניחים,וברקשמגרהשופטיםכי
.חילונית-הליברליתערכיהםמערכתעם

.834'בע,שם59
ד"פ,לעבודההארציהדיןבית'נמ"הי93/1074ץ"בבגוהזהירההמצמצמתעמדתואתראו60

.136,(4)נד"פ,הסוהרבתישירות'נגולן94/4409ב"רעוכן;485(2)מט
:להלן)464(2)מוד"פ,קסטנבאום'נ"ירושליםקהילת"א"גחשקדישאחברת91/294א"ע61

.(קסטנבאוספרשת
.(שביטפרשת:להלן)600(3)נגד"פ,צ"ראשלא"גחשקדישאחברה'נשביט97/6024א"ע62
.525-526'בע,61הערהלעיל,קסטנבאוםפרשת63
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אך,"אדםשלכבודו"הנהלדיוןהעומדתהשאלהכימסכיםאלוןהשופט

השופטיםשלמזולגמריהפוכהלמסקנהאותומובילההאדםכבודאתהבנתו

תכליתלאורלהתבצעצריךהערכיםביןהאיזון,אלוןהשופטלדעת.וברקשמגר
תכלית.ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלערכיהאתלעגן:החקיקה

ישראלבמורשתהמצוייםהערכיםאללפנותהשופטיםאתמחייבתואףמזמינהזו
ערכיםלאוראיזון.דמוקרטיתכמדינהישראלמדינתערכילביןבינםולאזן
לועזילכיתובמסכימיםשאינםאלושלהאדםבכבודהפגיעהכימראהאלו
האפשרותנמנעתשממנוהאדםשלמזונופלתאינה,הקברותבביתהמצבותעל

מחייבומכאן,"הבריותכבוד"הואאלוןהשופטשלבעיניוהאדםכבוד.כןלעשות
לשופטיםבניגוד.דרכיהועלהיהודיתהקהילהערכיעלהגנהובראשונהבראש
,במרכזהפרטאתהמעמידהחילונית-ליברליתבתפיסההמחזיקיםושמגרברק

ערכימדגישהאשר,האדםכבודשלדתית-היהוריתבתפיסהאלוןהשופטמחניק
אלועמוקיםדעותחילוקיבעקבות.היהודית64למורשתיותררבומשקלקהילה
:האדםכבודעלנכוחיםדבריםאלוןהשופטאומרהאדםכבודשלפרשנותובדבר

,'האדםמכבודועקרוניחשובכהיסודמושגשלפרשנותודרך,הנראהככל"
שופטיםשלהפרשנותבדרכיזהפלורליזם.הקצהאלהקצהמןשונהותהאיכול

העמקתלכללהואמביאדעותריבוישהרי,הטובמןבויש,מדיןעלהיושבים
ניתןהבלחי-הקשרעלומצביעהחוזרתגםזותופעהאבל.הדעתוהרחבתהעיון
החוורתוההשפעההקשרעל,הדייןשללעולמוהדיןשלעולמובין-לניתוק
מילוילבין,וערכיההחברהעלודעותיועולמוהשקפת,השופטשלאישיותושבין

.65"המשפטכסעלבשבתוהאובייקטיביתפקידו
כנגדמיעוטבדעת,אלוןלשופטבדומהאנגלרדיהשופטניצבשביטבפרשת

בפרשתגםכךקסטנבאוםבפרשתלקביעהברומה.וחשיןברקהשופטיםשלדעתם
האדםלכבודהזכותעלניכרתבמידהבפסיקתםהרובשופטימסתמכיםשביט

.לציוןבראשוןא"גחשקדישאהחברהכנגדהעותרתלטובתהפסיקהלהצדקת
הלשוןדהיינו)קסטנבאוםבפרשתהמופיעההמשוואהפיעלמוסיףברקהשופט
לדידונגזריםשניהם,מדתוהחופשהדתחופשאת(האדםכבודמולאלהעברית
שלבסיומו.66האדםכבודבגדריפנימיתבהתנגשותמדוברומכאן,האדםמכבוד
לטובתברקמכריעהמתנגשיםהערכיםביןהסינתזהויצירתהאיזון,השקילהתהליך
מפני,ומשפחותיהםהנפטריםיתרשלהאדםכבודלעומתהפרטשלהאדםכבוד

שלתפיסותשתי"שטרנהל'זשלמאמרואתראוקסטנבאוםלפרשתבנוגעדומהלעמדה64
התפיסהביןבהבדליםיותררחבלדיון.167(ד"תשנ)בוממשלמשפט"ולאוםחברה,יחיד

Jewishמאמריאתראוחילונית-והליברליתדתית-היהודית Conception of14"Shultziner.(1

"Human Dignity : Ph~osophy and Ethical Implications for Israeli Superme coun Decision

663,(2006)Religious Ethics.34נ.
.515-516'בע,61הערהלעיל,קסטנבאוםפרשת65
.653-654'בע,62הערהלעיל,שפיטפרשת66
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בהשוואהלעיןובולטתקשה,ממשיתהנהומשפחתוהמתבכבודהפגיעהשלפיו

.משפחותיהםובניהנפטריםשארשלבכבודםלפגיעה
ברקהשופטיםלעומת

וחשיי
אלוןהשופטעמדתאתמחזקאנגלררהשופט,

שלהאדםבכבודהפגיעהברקשלשבעיניוזהכיצדותוההקסטנבאוםבפרשת
הנפטריםיתרשלהאדםבכבודהפגיעהואילווממשיתקשההנהומשפחתוהנפטר

,אנגלרדהשופטפיעל.דופן67ויוצאתחריגהרגישותפריהנהמשפחותיהםובני
אפשר-ואיערכית-פוליטיתשאלהאלאאובייקטיבית-משפטיתסוגיהאינהזוהי

רקבדברהנוגעיםשלהרגשותעצמת,לדידו.ערכיםביןאיזוןשלבדרךבהלהכריע
צביונהבדברעולםהשקפותביןערכיתבמחלוקתמדוברכיהעובדהאתמחזקת

מחלוקתאותהשלבלבדאחדפןהואהמצבהעלהכיתובשפתועניין,המדינהשל
.68עמוקהערכית

מתבצעתהדיןבפסקההכרעהשביטבפרשתכך,קסטנבאוםבפרשתכמו,לאמור
נוצרהיהלוכילצייןמעניין.האדםכבודשלחילונית-הליברליתהתפיסהלאור
קסטנבאוםבפרשתההרכבלאותומזדמניםהיוואנגלרדאלוןהשופטיםשבומצב
.69שונההנראהככלהייתהההכרעהשביטאו

בנושאהדיןבהכרעתהשופטיםאתהאדםכבודמשמששבהנוספתסוגיה

ביתנשיא.התחבורה70שר'נחורב96/5016ץ"בבגהנה,במחלוקתשנויחברתי
הדתיתהאוכלוסייהברגשותהפגיעהאתלאזץמבקשברקאהרןהעליוןהמשפט

הנגזרתהתנועהלחופשהחוקתיתהזכותעםאילן-ברלרחובבסמוךהמתגוררת
,ברקהשופטשלחילונית-הליברליתהתפיסהפיעלהיינו.71האדםמכבודלדבריו
,הארץבפניםהתנועהחופשעלהגנהמשמעההנידוןבמקרההאדםכבודעלהגנה
השופטחולקזועמדהעל.היסוד-בחוקזהחופששל(המכוון)אזכורו-איחרף

שכןכלולאהאדםמכבודהתנועהחופשזכותשללגזירתההמתנגד,טלצביהדתי
.וחירותו72האדםכבוד:יסוד-מחוקהנגזרתזכות

האיזוןולפיכך,האדםמכבודנגזראינוהתנועהחופש,טלהשופטמבחינת
בחופשהקלההפגיעהלבין,החרדיםהתושביםורגשותהשבתקרושתערךבין

טלהשופט.השבתכלבמהלךייסגראילן-בררחובכילדעתומחייב,התנועה

.643-644'בע,שם67
.638-639'בע,שם68
ראו,הפוכהתוצאתהאךצבאיקברותבביתמצבהעלחריגכיתובשעניינהדומהלפרשה69

השופטעצתומוצאהדיןבפסק.812(2)מזר"פ,הביטחוןשר'נויכסלבאום92/5688ץ"בג
הדיןפסקעלבערעוראולם,ומלץגולדברגהשופטיםשלדעתםלעומתמיעוטבדעתברק

ברוחיותראינדיבידואליסטיתתפיסהומאמץההחלטהאתהמשפטביתהופךמורחבבהרכב
שר'נויכסלכאום93/3299ץ"בדנגזהדיןפסקעלהערעורוראו.ושביטקסטנבאוםפרשות
.195(2)מטד"פ,הביטחון

.(חורבפרשת:להלן)1(4)נאד"פ,התחבורהשר'נחורב96/5016ץ"בג70
.20'בע,שם71
.182'בע,שם72
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אינוהשבתקדושתערךשבההאדםכבודשלדתית-יהודיתבתפיסהמחזיק
מדוברכאשרואף;בשבתהתנועהחופשהגבלתעםבקונפליקטעומדבהכרח
להכריעמתקשהאינוטלשהשופטהרי,הבריותשלהתנועהחופשבהגבלת
התושביםשלחייהםואורח(זכותאינושכמובן)השבתקדושתערךלטובת
האדםכבודעלהגנה,אחרותבמילים.אילן-ברלצירבסמוךהמתגורריםהדתיים

התושביםרגשותעלהגנהמשמעהחורבבפרשתדתית-היהודיתהתפיסהפיעל
מביניםטלוהשופטברקהשופטכיצדלראותניתן.התנועהחופשעלולאהדתיים
ערכיםמערכתעלכהגנהזה,האדםכבודהביטוימשמעותאתמנוגדבאופן

.דתית-יהודיתערכיםמערכתעלכהגנהוזהחילונית-ליברלית
אתהממחישהנוספתדוגמההנהי73"מ'נשפר88/506א"בעהקביעה
בפרשה.הדיןהכרעתלצורךהאדםכבודשלייחודיתתפיסהבאימוץהבעייתיות

מרפאחשוכתבמחלההחולהשנתייםכתילדה-שפריעלשלעתירתהנדונהזו
נוספתהחמרהשלבמקרהבכבודחייהאתלסייםלהלאפשר,אמהבאמצעות-

בניגוד(עירוישלבדרךתרופתיטיפולאו)הנשמהלמכשירילחברהולאבמצבה
.לרצונה

יהודיתכמדינהישראלמדינתשלערכיהביןסינתזהלערוךמבקשאלוןהשופט
קנהאתודוחהחסדלהמתתבנוגעהאדםכבודשלתוכנואתלבררכדיודמוקרטית

השופטשללדבריו.74זהמושגלבירורברקהשופטשל"הנאורהציבור"המידה
כבודעלשמירה"לבין"החולהשלחייועלהשמירהחובת"ביןלהכריעישאלון

אתלהאריךשמטרתורפואיטיפוללקבלומסרבלמותנפשואתשמבקשהחולה
האוטונומיהועל,החולהשלהאישיתחירותועללשמירהובניגוד,ולשמרםחייו

ולאחר,ודמוקרטייםיהודייםערכיםביןהאיזוןתהליךשלבסופו.75"שלוהפרטית
המוצאלנקודתאלוןהשופטחוזר,והולנדהברית-בארצותדומיםמקריםשסקר
הארםכבודביןסתירהלהיווצריכולהלאלרירו.האדםחייקרושתערךאתומדגיש
סובלתאינהיעל"ולדבריו,לחולהגופניסבלשלבמקרהאלא,חייוקדושתלבין
.76"ומעברמעלנשמרכבודה.מתייסרתואינה

,77החייםעצםעםובראשונהבראשהאדםכבודאתמזההאלוןשהשופטמכאן
האדםשלרצונועםלחלופיןאו"הטוביםהחיים"עם,אריסטושלבלשונו,ולא

יותרחשובהאדםחייקיום,זודתית-יהודיתלתפיסהבהתאם.חייואתלחיות
אתלסייםלהאולולאפשרהחופשיומרצונוהפרטשלהאוטונומיהמעקרון
אודותעלהתודעהמשורשיהנובעתיסודמחלוקתזוהי,למעשה.בכבודחייהם
יעלשלחייהקיוםעצם,אלוןהשופטשללהשקפתו.המכובדוקיומוהאדםערך

.87(1)מחד"פ,י"מ'נשפר88/506א"ע73
.102-104'בע,שם74
.104'בע,שם75
.193-194'בע,שם76
.188-189'בע,שם77
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בהםופגיעההתערבותוכל,והקובעהבלבדיהערך"הואהסופניבמצבםאףשפר

דודשמעירכפי.78"ודמוקרטיתיהודיתמדינהשללערכיםמוחלטבניגודעומדת
ערךמקורשלנבדלותערכיותתפיסותשתיביןלהכריענאלץאלוןהשופט,הד

הראשונה.הליברליתוזוהיהודיתזו-האדםכבודמהותלחלופיןאו-החיים
אנושיתבדכותאו,רצון,באינטרסתלויבלתי"שהנו,"אלוהיםצלם"במושגאחוזה

החייםערךאתמעגנת",חילונית-הליברליתזו,השנייההתפיסהואילו;79"כלשהי
ובאוטונומיהעליהםבזכותוומכאן,לחיותםהאדםשלבאינטרסובראשונהבראש
.80"ערךמלהיותפוסקיםהםומתיאםלקבועשלו

הבעייתיותאתממחישה,לעילשהוצגהכפיהעליוןהמשפטביתשלהפסיקה
אמנם.האדםלכבודהזכותשלהמרחיבההמשפטיתלגישהוהמיוחדתהרבה

היאאך,וענייןענייןבכלמהכרעהנפרדתבלתיהנההשופטשלהעולםהשקפת
היא,לכןקודםשנטעןכפי,שכןהאדםלכבודהזכותבענייןבמיוחדבעייתית
באשרהשופטשללאינטואיציותוכןפוליטית-פילוסופיתלהכרעהפנייהמחייבת
(בעולםאחריםובמקומות)בישראלהדעותשבונושאזהו-האדםכבודלמהות

.81כמיוחדחלוקות

הפוליטיההיבט.3
בפסיקהתקדימיםליצורהעליוןהמשפטביתמשופטיחלקשלהנכונותבהינתן
ברורמבחןובהיעדר,האדםלכבודכזכותכלולותשהנןשייתכןלזכויותבאשר

האדםלכבודהזכותהפכה,זוזכותלאורסבוכותערכיותבסוגיותלהכרעה
במוקדןעמדהזוזכות.כאחדמשפטיוהלאהמשפטיבשיחנפוצהלשוןלמטבע

למגמהעדיםאנוזובתקופהוגם,בעברסבוכותערכיות-פוליטיותסוגיותשל
הולךכךוגוברהולךמשפטיכטיעוןזובזכותשהשימושככל,זאתעם.זומתמשכת
שהוראתםחוקיםעלהמושתתהאובייקטיביהמשפטיהתחוםביןהגבולומתעמעם

לשון.שונותעולםתפיסותעלהמושתתהפוליטיהתחוםלבין,נהירההנורמטיבית
,המשפטייםשימושיהגםכמו,מתרחביםהאדםלכבודהזכותשגבולותככל,אחר
האדםכבודערך.מובהקיםפוליטייםבהקשריםויותריותרנידוןהאדםכבודכך

ומשמשמתחרותעולםתפיסותביןלהכרעהפוליטילכליבהדרגההופךהחשוב

השתרשותועםבבדבד.המשפטביתהיכלידרךפוליטיתמציאותליצירתככלי
לביתלפנותומימיןמשמאלעותריםהחלוכול-חובקתכזכותהאדםכבודשל

.האדםבכבודפגיעהבשםפוליטיותהכרעותשיהפוךמנתעלהמשפט

.193-194'בע,שם78
.649,664(ו"תשנ)גוממשלמשפט"ולכבודלחירותמעבר"הד'ד79
.663'בע,שם80
ומפורטחשובחוקשהנו,2005-ו"תשס,למותהנוטההחולהחוקבכנסתהתקבללאחרונה81

במידההפותריםחשוביםמידהקניבהצגתומסייעהחסדהמתתנושאאתהמסדירביותר
.האדםוכבודחסדהמתתשלבהקשרהשיפוטיתהאינטואיציהבעייתאתרבה
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הביעו,האוצר82שר'נהברתיוצדקלשלוםמחויכוהעמותת03/366ץ"בבג

גמלאותאחוזאתלקצץישראלממשלתשללהחלטתההתנגדותםאתהעותרים
שדינהמובהקתפוליטיתבהחלטהמדוברכינראהלכאורה.הכנסההבטחת
הכנסההבטחתלמקבלימוגדלותקצבאותביטולשכן,ובכנסתבממשלהלהיקבע

,הזכאיםלכלהקצבהשיעורשלדיפרנציאליתוהפחתה,55לגילמתחתלזכאים
שירותיםממכלולוכחלקבישראלממשלהשלכוללתמדיניותמתוךהלקהנה

מתוךנבעה,נוספותרבותהחלטותבצירוף,זוהחלטה.לזכאיםמעניקהשהמדינה
רחבהליברטניתאידאולוגיהבתוךמשוקעתוהנהמגובשתכלכליתעולםהשקפת

בכלכלההמדינהשלהראויההמעורבותומידתהמחויבותלרמתבאשריותר
,היינו.(זובאידאולוגיההמצדדיםביןאניאין,ספקהסרלמען)שירותיםובהענקת
,כלכליתמבחינההמשקאתלהבריאכדייששבעיניהמדיניותאימצההממשלה

הפחתה,כךאוכך.המשקשלהקשהמצבוללאגםננקטהיהדומהשקוייתכןאך
וארגוניםחברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתשלעתירתהלמושאהפכהזו

יסוד-בזכותפגעההעותריםלטענתאשר,הממשלההחלטתנגדאחריםופרטים
כבוד:יסוד-לחוק2שבסעיףלכבודבזכותהכלולהבכבודמינימלילקיוםחוקתית
.חוקתיתאינההממשלההחלטתכילקבועדרשוהעותרים.וחירותוהאדם

חוקתימינימוםרףלקבועהמדינהאתלחייבהראשונההעותריםעמדתבקבלת
המשפטביתנכנססוציאליים-הכלכלייםבהיבטיההאדםלכבודהזכותעללהגנה
כל.סוערופוליטיציבוריבדיוןהמצויהסבוכהפוליטיתסוגיהתוךאלהעליון
נערךקצבאותולמקבליהישראלילמשקהתכניתויעילותנחיצותעלהדיוןעוד

דמוקרטימהליךכחלקנחוץואףחשובהדברהיה,ובכנסתהתקשורתבכלי
שיעורהפחתתבנושאלדוןהסכיםהעליוןהמשפטשביתבשעה,ואולם.תקין

קבלתמוקדיאתלעקוףאפשרהואהאדםלכבודהזכותבמסגרתהקצבאות
מתוךאחדפוליטי-כלכליאספקטלהכריעולנסותובממשלהבכנסתההחלטות

המיעוטשופטדעת.המשפטבהיכלייותררחבהאידאולוגית-כלכליתתכנית
בסוגייתהשונותהממשלההחלטותאתלבטלשישהקובעת,לויאדמונד,בהרכב

פיהןעלמובהקותפוליטיותהחלטותלהפיכתהאפשרותכיממחישה,הקצבאות
.וממשיתקיימתהאדםלכבודהכלליתהזכותלאורפוליטיתמציאותוליצירת
האדםלכבודהזכותשלהעצמה-רבבכלישהשימושייתכןמסוימיםבמקרים

;מסוימותבסוגיותוהמבצעתהמחוקקתהרשותשלידהאוזלתלאורמוצדקהנו

בלתי"משפטיבכליבשימושהכרוכהמהבעייתיותלהתעלםניתןלא,זאתעם

.רשויותהפרדתשלדמוקרטייםיסודעקרונותמבחינתזה"קונבנציונלי
נערךאשר,האדםלכבודהזכותבדברוהאידאולוגיהתאורטיהדיון,למעשה

ולחוקיםלנורמותבאשרמעשי-הפוליטיהשיחאתלעקוףמסייע,המשפטבבתי

מיוםהחלטה,פורסםטרם)האוצרשר'נחברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותת03/366ץ"בג82
.(במערכתשמורעותק)(2005.12.12
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שלובדרךמעשיבאופןעקרוניותמחלוקותללבןבמקום.שייחקקוהראוישמן
הניסיונותמגמתדווקאמתגברת,לכךהמיועדיםבמוסדותהצדדיםביןומתןמשא

בקנהעולהמסוימתנורמהאםלהכריעהיינו,משפטיתבדרךאלובסוגיותלהכריע

.המשפטבהיכליאפססכוםמשחקשלבדרךלאואםהאדםלכבודהזכותעםאחד
והמבצעתהמחוקקתהרשותשביןהחיכוךבמגמתנוסףנדבךמשקףזהתהליך

לכבודשהזכותככל.המשפטביתשלהפוליטיזציהובמגמתהשופטתהרשותלבין
כך,בתוכההפוליטייםהחייםשלאספקטיםעודוכוללתומתרחבתהולכתהאדם
הסדירםטרםשהמחוקקתחומיםאותםתוךאלנגררהמשפטביתעצמומוצא

אוגרתהזכותכאשרשכן,מחירישהאדםלכבודבזכותזולהתרחבות,ברם.בחוק
לביןלזכויותהצדקהבןהבלבולשליוצאכפועל-בתוכהרבותכהנורמות
ועםמתוכהשנגזרואחרותזכויותעםעצמההזכותאתלאזןיש-עצמןהזכויות

.עצמהעםהאדםלכבודהזכותאתלאזןיש,אחרלשון.נוספיםוערכיםאינטרסים
אחדמצדפוליטי-משפטילכליהאדםלכבודהזכותאתלהפוךעשויהזומגמה
להימנעשישמגמהזוהי,לדעתי.אחרמצדהזכותשלולזילותהלהחלשתהולגרום
:כולחובקמושגלהיותצריךאינוהאדםכבוד,מר'קרצדודשאומרכפי.ממנה

הגישה.83כלוםלהכילשלאמידהבאותהעשויהוא,הכולאתמכילהואאםשהרי
האדםכבודאתבהדרגהההופכתכולחובקתגישהבפועלהיאהמשפטביתשנוקט
ויחתוךשיכריעהמשפטלביתפוניםהצדדיםשבהפוליטיתתחרותשללמושג
לאןלראותקל.הפוליטיכמישורליישבהצליחולאשהצדדיםפוליטיותבסוגיות
ממושגלהפוךעלולהאדםכבודשלהחשובהערךוכיצדלהובילעלולהזומגמה
אחתאידאולוגיתתפיסההמשקףלמושגאףחלילהאותוכןחסרלמושגמאחד
.אחרותומדיר

אך.84חדשהאינהפוליטיותבסוגיותהעליוןהמשפטלביתהפנייהמגמתאמנם
והעמומיםהפרוציםגדרותיהלאורומתחזקתמתגברתזושמגמההיאהבעייתיות

משפטיתלהכרעהמידהואמתזכותהואהאדםשכבודהקובעתהתפיסהשל
בדברהכרעהמצריךהאדםבכבודלפגיעההטוענותהעתירותאופי.אובייקטיבית

המשפטביתכאשרכןעל.עמוםהואכיושובשובמודיםעצמםשהשופטיםמושג
הבטחתקצבאותשלבאחוזיםמסויםקיצוץאםלהכריע(בוחראו)נדרשהעליון
האמיתיתהמשמעות,לכךדומיםובמקרים,לאואםהאדםכבודאתהולםהכנסה
כבודמושגבגדרינכללתמסוימתפוליטיתמדיניותאםלהכריענדרשבהיותוהיא

מוכרעתולהיותלהידוןשצריכהחשובהסוגיה,כאמור,זוהי-לאואםהאדם
אדםכזכותהאדםכבודשלהנוכחיתבתפיסהאולם.לכךהמתאימיםבמוסדות

83,Concept of

Human

Dignityשגל"Israeli JurisprudenceתוKretzmer "Human Dignity.ם
.upra~ש0ת8,אקק.175-174,161

משפטעיוני"ומשפטאידאולוגיה,פוליטיתזהות:ודמוקרטיתיהודיתמדינה"גביזון'רוראך84
'ר;25(1994)5וביקורתתאוריה"הפוליטיקהשלהסבירות"מאוטנר'מ;631(ה"תשנ)יט

.7(1994)5וביקורתתאוריה"שיפוטיככוחדעת-שיקול:הסבירותשלהפוליטיקה"שמיר
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זכותלא,הצדקה-האדםכבוד

העתירותסחףאתלעצורהמשפטלביתדרךאין,משפטיתמידהואמתרחבה

בכבודלפגיעהשיטענוהפוליטיתהקשתקצותמכלוארגוניםקבוצות,פרטיםשל

שללביןולהכריעלקבועלושיסייעאמיתימבחןואין,כיבודו-באיאוהאדם
.אלו85עתירות
02/4128ץ"בבגזובבעייתיותלהכירהחלהעליוןהמשפטביתכידומני

טענו,אחריםלמקריםבדומה,כאןגם.ישראל86ממשלתראש'נודיןטבעאדם
המעוגנתלכבודהכלליתמהזכותחלקהיאהסביבהלאיכותהזכותכיהעותרים

הזכותאם"כי,ובצדק,קובעברקהשופט,ברם.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוק
,הפוליטיותהאדםזכויותכלאזכי,האדםבכבודכלולהראויהסביבהלאיכות

חוקתיתלפרשנותהדרךזולא"וכי"בהנכללותוהכלכליותהחברתיות,האזרחיות
לכבודהחוקתיתמהזכותכיהרעיוןאתשוללאינוברקהשופט,זאתעם.87"ראויה

שלהראויהפרשנותה",לדבריו.נוספות88זכויותבעתידלהיגזרעשויותהאדם
לכרךמפנהזהמשפטובסוף"הקצוותשניביןעצמהאתלנווטצריכהלכבודהזכות

עמוםהנובספרוהמוצגהמידהקנהאולם.89"חוקתיתפרשנות"בספרוהשלישי
תוכנהייקבע,בעיניוהראוי,הבינייםמודלפישעלסוברברקהשופטשכן,למדי
כיברור.בישראל90הנאורהציבורשללתפיסתובהתאםהאדםלכבודהזכותשל

להזמיןכדיבוישואף,91הזכותשלהראויהיקפהמהומבהיראינוזהמידהקנה
משמעותובדברהכרעהשלבדרךבישראלפוליטיתמציאותלעצבנוספיםניסיונות

.המחוקקיםבביתתיקבעזושהכרעהבמקום,האדםכבודהביטוישל
ברמההטובמהותבדברהכרעההנההאדםכבודמהותבדברההכרעה
עללהסכמהלהגיעיכוליםשונותעולםהשקפותבעליאנשים.האידאולוגית

להגיעמאודעדעליהםיקשהאולם;פרטנייםערכיםועלמנהגיםעל,זכויות
עללהסכמהגםכמושלהםהשונותהעולםתפיסותיישובבדברלהסכמה

למעשההיאהאדםכבודשלהרחבבמובןמשפטיתהכרעה.האדםכבודמהות
,יותרצודקת,יותרנכונההיאפוליטיתעולםתפיסתאיזוהקובעתהכרעה

יאמרהמשפטשביתחפץלאאיש.וכדומהיותרנאורה,יותרדמוקרטית-יהודית
זוהי.פחותאויותרנאורה,צודקתלאאוצודקתהיאשלוהאדםכבודשתפיסתלו

מידהקנהלהישאםרבספקולכשעצמההאדםשלסובייקטיבית-פרטיתהכרעה

שזכותםלהוכיחכדיץ"לבגיעתרוקצבאותמקבלימאות"סיני'רזהבענייןלדוגמהראו85
.2005.12.18הארץ"בפגעה'בכבודקיום'ל

.503(3)נחד"פ,ישראלממשלתראש'נודיןטבעאדם02/4128ץ"בג86
.ברקהשופטשלדינולפסק18בפסקה,שם87
.שם,שם88
.2הערהלעיל,ברק89
.416'בע,שם90
:'הנאורהציבור'"אבנון'דראומשפטיתמידהכאמתהנאורהציבורמושגעללביקורת91

לעיל,מאוטנרוכן;417(ו"תשנ)גוממשלמשפט"?ודמוקרטיליברליאוודמוקרטייהודי
.84הערהלעיל,שמיר;84הערה
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חסדהמתתאםהאידאולוגילוויכוחרבטעםשאין,לדוגמה,הסיבהזאת.משפטי
יתנגדווהמתנגדיםיצדדוהמצדדים:לאואוהאדםכבודאתתואמותהפלותאו
דיוןלקייםעדיףלפיכך.ומקורוהאדםערךבדברהערכיתתפיסתולפיאחדכל

השאלותאתלהסוותולאלכךהמתאימיםבמוסדותאלוחשוביםבענייניםישיר
.אדםבכבודעמוםמשפטידיוןשלבמעטהבהןלהכריעשישהקשותהפוליטיות
שלמשמעותובדברוהעתירותהמחלוקותכילומרניתןזונקודהלסיכום

באשרשונותעולםהשקפותמתוך,יוםשלבסופו,נובעותהאדםכבודמושג
שנאמרכפי.האדםכבודאתשיגלמוהראוישמןולזכויותלחובות,לנורמות
קונקרטיביטוימתןמלבדפניותנטולתדרךאין,המאמרשלהראשוןבחלקו
.מפורשתבצורהנוספותנורמטיביותוהוראותחוקיםחקיקתידיעלהאדםלכבוד

להימנעותמתוחמתשאינהמשפטיתפרשנותשלבדרךהשופטיםבוחריםאם

לתחומובכניסהמסתכניםהם,דורנרהשופטתשלהמצמצמתכגישתהמהשפלה

.משפטיתולאפוליטיתובהתדיינותהמחוקקשל

סיום.ט

הצדקהבמקוםנפרדתזכותהנוהאדםכבודכיההנחההתקבעהישראלבמדינת
אולם-הצדקהלכךלהיותעשויההייחודיתהישראליתבמציאות.לזכויות
לדיוןהמוצאנקודת,זאתבמקום.ניתנהלאמעולםשכזאתרעיוניתהצדקה

אתלברררקושישקיימתאכןשכזאתזכותכיהייתהבישראלוהחוקתיהמשפטי
המושתתיםהמשפטיהשיחגבולותכיברי.האובייקטיבייםהמשפטייםגבולותיה

השיחמגבולותשוניםהנםמחייבתפוזיטיביתזכותהנוהאדםכבודכיההנחהעל
,זושתובנהדומני.במסמךהמנויותלזכויותסמליצידוקהנוהאדםכבודשבו

להיותצריכים,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקנוסחשבההדרךעלוהעדויות
.והעתידיםהעכשווייםלמפרשיוידועים
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