
עברביוהאמריקגיתהחוקה
 lג'ייוג'מדיטוןג'המילטון,א'מאת"הפדרליטט"על

 2גוטפלדא'בעריכתוהכוזב"המדומההממשי,-האמריקנית"הדמוקרטיהועל

א.הקדמה

בהיטטוריהביותרהחשובהמטמךכנראההיאהאמריקניתהחוקה

החשובהוהתרומהמפואר,הישגאמריקה,שלארצות-הבריתשל

הכינוייםאחד-החיה""החוקההמערב.לתרבותזואומהשליבותר

מטגרתאלאבלב,ותאורטימטמךאינה-האמריקניתלחוקה

האמריקניתבחברהשונותקבוצותשלמלכ,וגורםמשותפים,לחיים

החוקההנההאמריקניתהחוקהבנוטף,כיום.וגםעברובימים

המאהמןרצוףבשימושנמצאתאשרוהיחידהבעולם,הוותיקה

האמריקנית,האומהשלהמייטדיםהאבותהיום.ועדהשמונה-עשרה

לצרכיהשהתאיםמשטרימבנהליצורהצליחוהחוקה,באמצעות

אףעלשנה,ממאתייםלמעלהבמשךהאמריקניתהחברהשל

רבות.בצורותאופייהאתושינתהשישיםפיגדלהשאוכלוטייתה

משטריתמטגרתכינוןהעיקריות:ממטרותיהםאחתאתהגשימובכך

ההתאמותאתלבצעהאמריקניתהדמוקרטיהתוכלשבתוכהיציבה,

הפריזג'פרטוןשתומטטפק"אין . 3העתיםשינוייבשלהנדרשות

הקונפדרציהממדינותכמהשלנציגיהן 55אתכאליםתיארכאשר

 1787במאישכונטהבוועידהשניטחוהצפונית,אמריקהשל

רביםכיברוראךהברית.שלהחדשההיטודחוקתאתבפילדלפיה

מגדוליביר,וצ'רלטהאמריקניההיטטוריוןטענתעםמטכימים

האטיפותבתולדותנמצאלאמעולםכיהחוקה,שלהמפרשים

ובידיעהמדיניבניטיוןעשיריםכהאישיםשל'כינוטהמחוקקות

המניעיםמדינייםגורמיםשלעמוקהבהבנההמחונניםמעשית,

שכונו:כפיהיואכן'הםהממשל'.שלמהותוושלאדםבנימעשי

 • 4המדינאים'"הפילוטופים

משתיהאמריקניתבחוקהעוטקיםלאחרונהאורשראוטפריםשני

קובץהואהפדלריסטהראשיו,הזמן:צירעלשונותמבטנקודות

שקדםהוויכוחמןכחלקשניםממאתייםיותרלפנישנכתבומאמרים

 . 1788- 1787בשניםשהתקייםארצות-הברית,שלהחוקהלכינון

הואיהכחבהמדימההממשי,-האמריקניתהדמיקרטיההשני,

פריגוטפל,וא'פרופ'שלבעריכתוהזומהעתמאמריםאטופת

למינהל.במכללההאקדמיהמסלוללמשפטיס,הספרביבתמרצהלמשפטיס,דוקטור

בהרצליה.הבינתתומיובמרכזבירושליסהעבריתבאוניברסיטההחוץמןמרצה

מהווההטפריםבשניקריאהזמננו.בנימישראלחוקריםשלעטם

שלבשמהשנקשרווהמיתוטיםהתקוותעללעמודמענייןניטיון

העתיםבטבךלמעשההלכההפעלתהלביןבעברהאמריקניתהחוקה

הזו.ובעת

הפדרי·טטב.

שלקובץהואעברית,בגרטהאורלאחרונהראהאשרהפדרליסט,

מדינאיםשלושהידיעלשנכתבומאמריםוחמישהשמונים

כחלק-ג'ייוג'וןמדיטוןג'יימטהמילטון,אלכטנדר-אמריקנים

מטפטמברשהתקייםארצות-הברית,שלהחוקהכינוןעלהוויכוחמן

אחרזהפורטמוהפדרליסטשמאמריאף . 1788אוגוטטעד 1787

נכתבוהם"פילבייס"),העטשם(תחתהניו-יורקיתבעיתונותזה

ידיעלשנכתבביותרהמקיףהפירושאתמהוויםוהםאח,וכמכלול

 • sהאמריקניתהחוקהאתלנטחהמאמץמאחורישעמדוהציבוראישי

 ...בפטקימצוטטיםאףוהםהחוקה,לפירושחשובמקורהםלפיכ,ך

לאוריצאהספרתשס"ב).עורכת,חזוני 'י(הפדלריסטג'ייוג'מדיסוןג'המילטון,א' . 1

ירושליס.שלסבהוצאת

(תשס"ב).והכחבהמדומההממשי,-האמירקניתדהמוקרטיה(עורן)גוטפלדא' . 2

תל·אביב.אוניברסיטת/זמניסמערכתעסחדיזמורה-ביתןבהוצאתלאוריצאהספר

הפדלריסט,שלהעבריתלמהדורהההקדמהמתוןשפיראוא'גיבזוןר'שלדבריהס . 3

יא-יב.בע' , 1הערהליעלוג'יי,מדיסוןהמילטון,

 . 9בעי , 2הערהליעלשבעריכתו,לספרההקדמהמתוןגוטפלד,א'שלדבריו . 4

משקףהפדלריסטנטי-פדרליסטיס.אעמדוהפדלריסטשלהעמדהכנגדכילהעיר,שי . 5

כפיההשתתפותית""הדמוקרטיהאתולאלבסוףשניצחההרפובליקאיתהגישהאת

המוקדשהביקורתבמאמרראוכןעלג'פרסון.שלבתפיסתוביטוילידישבאה

 . 1 3.2.02האץרסט"הפדרליחוקתית"פוליטיקהבריכטהוא'בטשאצישללהפדלריסט

 J.T. Main Theראו:כןעלמיין.טרנרגיקסוןפרופישללטענותיומפניסהכותביס

, ists: Critics o!the Constitution - 1781-1788 (Chapel Hill ןAnti[edera 

והאנטי-הפדרליסטיסביןוהמעמדי,הגאוגרפילמאבקביטויניתןזהבספר . 1974 (

 .החוקהאישורלקראתהמושבותבשלוש-עשרהפדרליסטיס,
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המשך /להווהעברביוהאמריקניתהחוקה-החיה""החוקה

הפדלריסטלפרשה:בבואוהאמריקניהעליוןהמשפטביתשלדין

גיבושמ,תקופתרקעעלברעיונותדיוןהמאגדקלאסיספרהוא

כי:דעתוהביעוושינגטוןג'ורג'כאז.היומעומדתחשיבותוואשר

שנידוניממשומהבאימהדורותשללבמלתשומתיזכה"הפדרליסט

לעולמשבני-האדמהממשל,ושאלותהחירותעקרונותבכנותבו

עניין".בהמימצאו

פרקטיכמסמךנוסחההחוקהכימוכיח,הפדרליסטבפרקיעיון

ניסיונותעלבהתבססהןמהחיימבעיותלפתורהבאורציונלי

בהתבססוהןהאתונאית)הדמוקרטיה(כגוןקודמימהיסטוריימ

המדינהמדעשלדעותוהוגיפילוסופימשלמופשטימרעיונותעל

אנגלימוהוגיממונטסייקהשלוהגותמההשכלהתנועתרעיונות(כגון

היאהמוצאנקודתלוק).וג'וןמילטוןג'וןהרינגטון,כג'יימס

פובליוסמזהההמילטון,ידיעלשנכתבהפתיחה,במאמרריצונליזם.

כיהאמונההאמריקני:החוקתיהמפעלשלהייחודמקוויאחדאת

שלאוניברסלייממאפיינימועלהאדמטבעעלמבוססותהןשכן

ביןלעניימ,עשירימביןחלוקהישמהןאחתבכלאנושיות:חברות

במצבנמצאותהחברותרובכפיימ.עובדיוביןוהשכלהידעבעלי

חיצוניימ,לאיומימחשופותוהןפנימיימאינטרסימביןקונפליקטשל

אלו?לבעיותהפתרונותמהם . 8ושלומסדרלהבטיחצריךובכולן

אשרחדשימ,רעיונותמספרבידיהמכיסברו,הפדלריסטמחברי

במאמרלמעשה.הלכהלממשמביקשווהמקודמיהמ,ידיעלנוסולא

המדינהמדעשמלומדיהעקרונותאתהכותביממזכירימ 9מס'

המשטרימ:שללשיפורמבזמנוהציעו

היושלאשונימעקרונותשלכוחמאתהיטבמבינימאנו"כיומ

החלוקהחלקי.באופןרקלהמשנודעואולקדמונימ,כללידועימ

ובלמימאיזונימהנהגתנדבלות;למחלקותהשררהשלהמסודרת

שהמזמןכלבהממכהנימשהשופטימבתי-משפטהקמתבחקיקה;

צירימעל-ידיבבית-המחוקקימהבריותשלייצוגמכיאות;נוהגימ

המאלהכלבהמ:בוחרימעצממשהמ

שעיקרתגליותאולגמרי,חדשותתגליות

רקהתרחשההשלמותאלהתקדמותן

אמצעימ,המאלההחדשה.בעת

לקיימשמאפשרימכוח,אדיריואמצעימ

השלטוןשלהטובותסגולותיואת

למנועאופגמיואתולהפחיתהרפובליקני

 • 9אותמ"

החוקהכינטעןהפדרליסטבמאמרי

לבעיותאופטימליפתרוןנותנתהמוצעת

ארבעהבמאמרימשזורימהמתעוררות.

מאמר:בכלכמעטהחוזרימנימוקימ

לסכנתכמענהרפובליקניימפתרונות

שברפובליקההיתרונותהפופוליזמ,

איזוןמגוונת,אוכלוסייהובהגדולה

לסכנותמבניכפתרוןהיריבימהכוחות

חזקהממשלהשלוההכרחיותהסיעתיות

לכלנוגעימהפדלריסטמאמרי .,סונמרצת

מענייןוכדומה.הנשיאהסנאט,הנבחרימ,בית-השלטוןרשויות

בבעיהארוכימדיונימלאחרהשופטת.הרשותעלהדיוןהואבמיוחד

פובליוסחותרהכוח,שלהמשחיתלאופיהנוגעתהאוניברסלית

רשויותהפרדת-השונימהמוסדותביןהכוחחלוקתשללפתרון

הכוחותמהמהשאלה,אתמעוררזהמצבובלימה.איזוןתוך

בבסיסהעומדתזו,שאלהרשות?כלבידילהפקידשישוהסמכויות

אךכמובן),בישראל(גממתמידאקטואליאופיבעלתהיאהחיבור,

בשלמותה.המחברימגישתאתלשרטטבידנואיןהיריעהקוצרבשל

השופטתהרשותשלובסמכויותיהבמעמדהקצרדיוןזאת,ובכל

שלהעצומההרלוונטיותאתאלה,שורותלקוראלהדגימיכול

 ) 19401טי Dקר' 'צ '.ך :ציורהחוקה.עלהחת'מהטקס

אומר:הואבעצממ.גורלמאתלעצבבעיקרון,יכולימ,אדמבני

להכריע,הזאתהארץאנשישלבגורלמשנפלדומהכיאמרו"רבימ

חברותאמנמאמהחשובהבשאלהשיציבו,ובמופתבהתנהגותמ

מתוךטובממשללכונןמסוגלותאינןאומסוגלותאדמבנישל

שלהמדיניימהמבנימיהיולעולמכינגזרשמאאוובחירה,עיון

 • 7הזרוע"ובכוחבמקרהתלויימהבריות

למתןוניסיוןבעיותזיהוישלדברךבנויהפדלריסטלכך,מעבר

בחינהשלהיסודמרכיבהבעיות?מהןאלו:לבעיותפתרונות

שהחוקההמרכזיותהבעיותעלההסכמההואכזאתביקורתית

חברה,לכלמשותפותהאלההבעיותמןחלקאתן.להתמודדאמורה
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עדרלוונטייםכההםהחיבורמןאחדיםקטעיםלמעשה,החיבור.

הדבריםכינדמההכותבים,זהותלגבימוקדמתידיעהללאשפעמים,

זועודבהשלנו.העליוןהמשפטביתשלעדכנידיןבפטקנאמרו

במאמרלמשל,כךלמרתקת".בהפרלריסטהקריאהאתההופכתהיא

בקטעהמילטון,מטבירהשופטת,ברשותהדיוןאתהפותח , 78מט'

"כלאומר:הואהמשפט.ביתשלמכוחולחשושאיןמדועקלאטי,

יכולאינוהשלטוןשלהשונותבמחלקותלבבתשומתהמתבונן

תהיהתמידמזו,זומופרדותהןשבהבממשלהכילראותשלא

לזכויותמטוכנתהפחותתפקידיה,מטבעהשופטת,הרשות

תהיהבהןלפגועאולפגוםשיכולתהמשוםהחוקה,שלהפוליטיות

אלאהכיבודים,אתמחלקתשהיאדילאהמבצעתהרשותדלה.

דילאהמחוקקתהרשותהציבור.שלבחרבוהמחזיקהגםהיא

הכלליםאתהמכתיבהגםהיאאלאהארנק,עלחולשתשהיא

השופטת,לרשותאזרח.כלשלוזכויותיוחובותיואתהמטדירים

איןהארנק;עלולאהחרבעללאהשפעהשוםאיןזאת,לעומת

בידהואיןעושרה;עלולאהחברהשלכוחהעללאחולשתהיא

שאיןלומראפשרובתמיםבאמתשהיא.פעולהשוםעללהחליט

חייבתהיאדברשלובטופושיפוט;רקאלאצרין,ולאכיחלאלה

תוקףמתןלשםאפילוהמבצעתהזרועשלבטיועהתלויהלהיות

ההשקפהמןמתבקשותחשובותמטקנותוכמהכמהלפטיקותיה.

עליהלערערשאיןבצורהמוכיחההיאהעניין.עלהזאתהפשוטה

שלושמביןערו,ךלאיןביותר,החלשההיאהשופטתהרשותכי

אחתלאאףבהצלחהלתקוףתוכללאשלעולםהשלטון;מחלקות

להקנותכדיהאפשריתהזהירותבכללנהוגושצריךהאחרות;משתי

היאעצמהמידהבאותההתקפותיהן.מפנילהתגונןהיכולתאתלה

פרטי,אישלדכאבתי-המשפטעלוליםלפרקיםגםשאםמוכיחה

הבריות"".שלהכלליתלחירותםטכנהכיווןמאותותצמחלאלעולם

מהחששותהןשומעיואתלהפיטהמילטוןמנטהאלודבברים

המחוקקת,הרשותעלהשופטתהרשותשלעליונותהדבברהכלליים

שיצאוחוקיםפטילתשלהאפשרותלגביהקונקרטימהחששוהן

גישתוהשופטת.הרשותידיעלהמחוקקתהרשותשלידיהמתחת

המפורשתבקביעהדבר,שלבטופוביטוי,לידיבאההמילטוןשל

ושוות-מעמדעצמאיתרשותיהיההעליוןהמשפטביתכיבחוקה

ארצות-לחוקימוטמךפירושלתתיוכלושהואולקונגרט,לנשיא

העליוןהמשפטלביתמקנהאינהעצמההחוקהאמנם,הברית.

ישהפררליסטבמאמריאולםהקונגרט,שלחוקיםלבטלטמכות

 .' 3כזאתטמכותשלבקיומהתמךהמילטוןכיונראהזו,בשאלהדיון

המוצעתהחוקהמדועהמטביר 84במאמרנדוןנוטףמענייןדיון

בשלבזכויותלמגילתהתנגדוהכותביםזכויות"."מגילתכוללתאינה

הכלליתהשלטוןמטגרתאתלהטדיריששראשיתטברושכןהראשון

ומחבריהשוללים,התנחמובינתייםהמוטדיות.הבעיותואת

זכויותשמגילתהעודבהכגוןטעמיםבמטפרביניהם,היוהפרלריסט

אתמאמצת"שהחוקהוכןהמדינתיות,מהחוקותבחלקנכללת

במלואם,הגדולהבריטניהשלהחקוקהמשפטואתהמקובלהמשפט

מבוטאותשאינןזכויותהרבהעודשווהבמידהמובטחותובכך

לאחרשניםכשלושהושלםזכויותבמגילתהחוטרכידוע, .""הב

בשנתלחוקההראשוניםהתיקוניםעשרתשלקבלתםעםמכן

ו. 79ו

למעשההלכההממשלותורתהמדיניתבהגותעוטקהטפרכאמור,

לגביכוללתהשקפהלגבשרצוןמתוךהשלטוןרשויותלכלבנוגע

תרגומולכן,בחוקה.לכלולראויאותםאשרוהמנגנוניםהרעיונות

האקדמילדיוןחשובהתרומהמהווהלעבריתהחיבורשלהמלא

הציבורי.והמשפטהמדינהמדעבתחומיבנושאים

אתבטיפוקשנצייןללאבחיבורהדיוןאתלטייםנוכללאבנוטף,

רותפרופיידיעלשחוברהערות)כוללעמודים 52 (המקיףהמבוא

הראשוןהחלקחלקים:מטפרמקיףהמבואשפירא.אלןוד"רגביזון

עוטקהשניהחלקהפרלריסט;לכתיבתההיטטוריברקעעוטק

 ..השלישיהחלקהפררליסט;ידיעלוהצדקתםהחוקהבעקרונות
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Myers v. Unאנשיו:אתלפטרהנשיאשלטמכותוהיקףאתלפרשבבואו ited 

) 1926 ( 52 . States, 272 U.S . ו,הערהלעילבהקדמה,שפיראוא'גביזוןר'גםוראו

 .ושולייםהערתיא,בע'

 . 3בע'ו,הערהלעילוג'יי,מדיטוןהמילטון,.ד

כג.בע'שם,בהקדמה,שפיראוא'גביזוןר' . 8

 . 40בע'שם, . 9

O כ.דבע'שם, .ו

מהדורות.במאותוהופיעשפות,מעשריםליותרתורגםשהפדלויסטהיא,עודבה .וו

מאמריכלתורגמוו 792בשנתכברכייב),(בע'מצויןהעבריתלמהדורהבהקדמה

בתחילתהמהפכה.בעקבותחוקהלנטתצרפתלמנהיגילעזורכדילצרפתיתהפדלויסט

הראשוניםהניטיונותמןכחלקולפורטוגזיתלטפרדיתתורגםהואהתשע-עשרההמאה

לגרמניתתורגםהואבהמשיובברזיל.במקטיקובארגנטינה,דמוקרטייםמשטריםלהקים

.בעקבותו 848בשנתהעמים""אביבבימיהליברליזציהעלהוויכותמןתלקוהיה

איטליהכמובמדינותבהפדלויסטהתעניינותשלחדשגלהיההשנייההעולםמלתמת

לרב-היההפדלויסטלאתרונה .יציביםדמוקרטייםמשטריםלמטדדרכיםשתיפשו

ברית-המועצות.שלמעולהשהשתחררולאחרוצ'כוטלובקיהפוליןכמובמדינותמכר

 . 388בע'ו,הערהליעלוג'יי,מדיטוןהמילטון,ו. 2

בתי-שלהגמורה"עצמאותם : 389בע'ו,הערהליעלהמילטון,שלדבריולמשלראוו. 3

המכילהלחוקהכוונתימוגבלתחוקהבמונתמוגבלת.בתוקהבמיותדתיוניתהמשפט

שוםיחוקקלאשבית-המתוקקיםלמשל,החקיקה;מטמכותמפורטותחריגותכמה

הגבלותלקייםאיןבאלה.וכיוצאלמפרע,שתכולתותוקשוםזכויות,מפקיעחוק

התוקיםכלכילהכריזשמחובתםמשפט,בתישלבאמצעותםאלאלמעשהזהמטוג

הטיווגיםכלהריכןבלעדיומבוטלים.בטליםהתוקהשלהמפורשתכוונתהאתהנוגדים

רגילהחקיקהלפטולהמשפטביתשלהטמכותכלוםי.'ולאאינםמיותדותזכויותשל

 Marbury v .המפורטם:בפטק-הדיןו 803בשנתלכטוףנקבעההחוקהאתהנוגדת

) 1803 ( 137 . Madison, 5 U.S . 

 • 427בע'ו,הערהליעלוגייי,מדיטוןהמילטון, .ו 4
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המשך /להווהעברביוהאמריקניתהחוקה-החיה""החוקה

הרביעיהפרקאמריקנית;מבטמנקודתהזמןבמבחןבפדלריסטעוסק

הניטיוןמןבישראלהרלוונטייםבלקחיםעוטקלהקדמהוהאחרון

סבורים,הםזהירים.להיותהכותביםמנסיםזהבענייןהאמריקני.

ומהצדקתובאמריקה,החוקתיהמהלךמןהעולותהתובנותאחתכי

שללצרכיםלהתאיםצריכהטובהשחוקההיאהפדרליסט,בידי

מרכיביםלאמץרצוילאלפיכ,ךלפעול.אמורההיאשבההחברה

שבוחניםלפנינשיאותי,משטרכגוןהאמריקניים,ההטדריםשל

האמריקניתשהחוקההבעיותביןרלוונטידמיוןישאםהיטב

הםזאתעםך. sישראלמתמודדתשעמןאלהוביןעמןהתמודדה

לקבלשרצויהואהאמריקניהניטיוןמןהמרכזישהלקחסבורים,

היטודוערכיהמשחקכלליביןברורההבחנהלקבועכדיחוקה

שבמסגרתהרגילהפוליטיקהוביןאח,דמצדהציבור,לכלהמשותפים

ההבחנההאוכלוסייה.מןחלקיםשלהטובתפיטותעלנאבקים

ינטומפלגהאוקבוצהצ,דכללדמוקרטיה:משמעותנותנתהזאת

האחרות.בקבוצותייאבקוכךולשםבחוק,שלהםההעדפותאתלעגן

מידהשתאפשרמשותפתמטגרתעצמםעליקבלויחדכולםאולם

מבנההמשותפת.באזרחותהדדיאמוןושללכידותשלמסוימת

תהיינהנושאבכלכילחייבבלימשותףאזרחיחינוךגםיאפשרכזה

אזרחיתשותפותשלחייםאפואיאפשרהואהעדפות.אותןלציבור

ך. 6שונותקבוצותשלפעילהלשונותלגיטימיותבצד

תרומתועלושפיראגביזוןעומדיםהמצויןהמבואשלבסיומו

כיהצליחההאמריקנית"החוקה :כךךךאומריםוהםהחיבור,של

אימוצההליךבאמריקה.האזרחית''הדתמןחשובלחלקהפכה

הפכוהפדרליטטומאמרילהצלחה.מאודמשמעותיתתרומהתרם

האדםטבעעלהיטודהנחותאתמפרשיםשהםמפנילקלטיקה

גםוכולליםהפוליטיים,והמוסדותהאנושיתהחברהטבעועל

חלקלהצליח.החוקהשלטיכוייהאתשהגבירולגורמיםהתייחטות

בהםעיקריחלקאולםלארצות-הברית.מיוחדיםהאלההגורמיםמן

מאליומובןהזמנים.ובכלהמקומותבכלוחברותאנשיםלגבינכון

החומרמןלהתעלםיכולאינוהאמריקניתהחברהשלחוקראףכי

שהםבכךהואהפדרליסטושלהחוקהשלהגדולההישגאךהזה,

כולה".האנושיתהתרבותשלהברזלצאןמנכטיחלקלהיותהפכו

הערותכגוןעינייםומאיריחשוביםנספחיםמצורפיםלספר

תקנותוג'יי),מדיטון(המילטון,הכותביםשלושתלגביביוגרפיות

ידה)עלושהוחלףלחוקהשקדםהפדרלי(המסמךהקונפדרציה

עבריתגרסהגםכמולחוקה,אחריםנלוויםהיסטורייםומסמכים

תיקוניה.כלעלהחוקהשל

הממשי,-האמריקגיתהדמוקרטיהג,

והכוזבהמדומה

פרופ'שלבעריכתוהזומהעתמאמריםאסופתהואזהספר

שלעניינוזמננו.בנימישראלחוקריםשלעטםפריגוטפלדארנון

מסבירלספרבהקדמהוחוקתה.האמריקניתהדמוקרטיההואהטפר

השלמות,כלילאינההאמריקנית"החוקהכי:גוטפלד,פרופ'
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יעילמכשירשימשההאמריקניתבהיסטוריהארוכותובתקופות

ממאתייםיותרשלבטיכומןאךבאוכלוטייה,מטוימותקבוצותלדיכוי

העםמןנכבדלחלקשמבטיחמכשירמהווההיאחוקהשנות

המטגרתאתלשמראפשרויותויותרזכויותיותרהאמריקני

זוקביעהעלהכבו,דכלעםך. sאחר"יסודחוקכלמאשרדמוקרטית

החוקההמוגנות,הזכויותרשימתשללהיקפהבהקשרלחלוק.ניתן

כגוןיותר,מתקדמותאחרות,לחוקותביחטמיושנתהאמריקנית

הבולטותהבעיותאחתאירופה.במערבשונותמדינותשלחוקות

וחברתיות.כלכליותזכויותשלהיעדרןהואהאמריקניתבחוקה

החוקהשלההיסטוריתלרוחמנוגדותאלוזכויותכילומר,אףניתן

שקיימות(אףהטיבותאחתאתמהווהבחוקהזההיעדרהאמריקנית.

לאחוזעצומים,כלכלייםלפעריםאחרות)נוספותחשובותסיבות

החינוךבמערכתקשותלבעיות ,) Homeless (חסרי-ביתשלגבוה

כינראה,ועו.דממלכתיתבריאותמערכתשללהיעדרההציבורי,

המפוארת,בחוקהרבותאכלאיןרביםאמריקניםשלמבטםמנקודת

לאהמרשיםבקובץלהישרדות.יומיומיבמאבקמצוייםהםשכן

ישכךועלזהחשובבנושאהנוגעביקורתימאמרכלהוקדש

להצטער!

מענייניםמאמריםשלמכודבתרשימהכוללהטפרזאת,עם

(חתןאריאלייהושעפרופ'שלמאמרואחרים.מגווניםבנושאים

-הקובץאתהפותח ) 1993משנתלהיטטוריהישראלפרט

מאמרלשמשמתאים-הברית"·ךארצותשלהחוקתית"המורשת

שלהרעיונייםהיטודותאתכלליבאופןמשרטטהואשכןמבוא,

אלארדיקלימפנההיולאהחוקהרעיונותכיטבור,הכותבהחוקה.

מדיניותלתורותוגובשושנולדומרעיונותשהושפענרכשניטיוןפרי

הישן.בעולם

העליון,המשפטביתנשיאשלמאמרוהואנוטףכללימאמר

במאמר . 20הישראלי"והמשפטהאמריקנית"החוקה-ברקאהרן

האמריקניתהחוקהשביןוהשונההדומהעלברקהנשיאעומדזה

המייחדלדעתו,נשלם.לאשעדייןהישראליהחוקתיהמהלךלבין

השיפוטיתהביקורתהואהאמריקניהקונטטיטוציוניהמשפטאת

וכןזהמאפייןהחוק.חוקתיותעלמפעילהעליוןהמשפטשבית

להעתיקם.איןאךהשראהלשמשצריכיםבחוקהנוטפיםמנגנונים

המשפטהואהמאמרשלהמוצאנקודת . 2חיקוי"ךבושאין"לימודזהו

המשפטלפיתוחנוגעתברקהנשיאשלשדאגתוניכראךהאמריקני,

הישראלית"החוקה"שלהחוקתיותהתפיטותולעיצובהישראלי

העתידית.

הראשונההקבוצהקבוצות.לשתילחלקניתןבטפרהמאמריםאת

הראשוניםלשני(פרטוביניהםמובהקים,משפטייםמאמריםכוללת

מדיטון"נגדמרבריותיבעתהרשויותהפרדת"עקרוןלעיל):הנזכרים

לשעתבטמכויותשימושוחירום:"חוקהגוטפלד;ארנוןפרופ'מאת

"החוקהגרוט;אורןד"רמאתהאמריקנית"בהיטטוריהחירום

חגיד"רמאתוהערות"מטמכיםרקע,האישה:ומעמדהאמריקנית

הכותבשהואפולנברג,ריצ'רדפרופ'מאתהדיבור"ו"חופשהורביץ;



זו.באסופההיחידהלא-ישראלי

אףבעיקרם,היסטורייםשהםמאמריםכוללתהשנייההקבוצה

"חוקה,המאמרים:ביןמהם.נפקדלאהמשפטי-חוקתיהניתוחכי

הורביץ";חגיד"רמאתהברית"ארצותבמורשתוגזענותדמוקרטיה

ד"רמאתומשמעות"טרגדיהטראומה,אמריקנים:מנהיגים"רצח

מאתבעדבות"והמלחמהקפיטליסטים"קפיטליזם, ;' 3נווהאייל

 1925 1865-האמריקני,הפנדמנטליזם"צמיחת ; 24זכיםמיכאלד"ר

האמריקנית''הדררמשרתת:"אוניברסיטה ;, sאריאליעקבפרופ'מאת

"תרומת ;' 6יוגבאסתרד"רמאתהליברלית"הדמוקרטיהלשמירת

אביהוד"רמאתבאמריקה"לדמוקרטיההפוריטניתהרטוריקה

הקולוניאלייםהשורשיםחוקתית:רפובליקהשלו"צמיחתה ; 27זכאי

 .' 8קולקהגיוראמאתהאמריקנית"הדמוקרטיהשל

דמוקרטיות"חברותלקובץ:בהקדמההעוררדברילסיכוםיפים

אתמתאריםבקובץהמאמריםמשותפות;בעיותחולקותרבות

דרכיואתשבהןהגדולההדמוקרטיהבפנישעמדוהשונותהבעיות

לחברהחשובלקחמהוויםוהמסקנותהניתוחיםעמן.התמודדותה

היאגםארהברית,מארצותמאודהשונהאחרת,דמוקרטית

דמוקרטיהשלדברכההצציםהמכשוליםמןרביםעםמתמודדת

עלחשובותהשלכותהאמריקנילניסיוןבמשבר.חוקתית

ומחפשתרבים,ללחציםהנתונהדמוקרטיההישראלית,הדמוקרטיה

אלהלבעיותהאמריקנייםהפתרונותבסיסיות.לשאלותתשובות

יכוליםואינםהאמריקנית,וההיסטוריההתנאיםשלתוצראמנםהם

החברהלפנישניצבותהבעיותלפתרוןקבועהלנוסחהלשמש

יכוליםהאמריקניתהחוויהבעקבותשנלמדוהלקחיםארהישראלית,

 .' 9למחשבה"חומרלשמשוצריכים

לח.בע' ,שם . 15

שם.שם, . 16

 .מטבע' , 1הערהלעילבהקדמה,שפיראוא'גביזוןר' . 17

 • 17בע' , 2הערהלעילגוטפל,ן . 18

 . 22בע' ,שם . 19

 . 81בע' ,שם . 20

 • 85בע'שם, . 21

 • 48בע'שם,ארצות-הברית",במורשתתווגזענדמוקרטיה"חוקה,הורביץח' . 22

 • 113בע'שם, ,משמעות"וטרגדיהטראומה, :אמריקניםמנהיגים"רצחנווהא' . 23

 . 98 'בעשם, ,בעדבות"במלחמהקפיטליסטים ,"קפיטליזםזכיםמ' . 24

 . 172בע'שם, ," 1865-1925 ,האמריקניהפנדמנטליזם"צמיחתאריאליי . 25

ברלית",יהלהדמוקרטיהלשמירתהאמריקנית'יהדרןמשרתת:"אוניברסיטהיוגב 'א . 26
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