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הקדמה.א

ויובלרביןיורםבעריכת,"בישראלותרבותיותחברתיותכלכליותוכויות"הספר

החברתיותהאדםזכויותשלשוניםבאספקטיםהדניםמאמריםאוסףמרכז,שני
יחסיתשהוזנה-האדםזכויותתורתשלזהענףלראשונהזוכהובכך,והכלכליות

הזכויות.הישראליתהמשפטיתבספרותלמקום-והפוליטיותהאזרחיותלזכויות

הספרבית,בישראלבינלאומיתנורמותלקליטת,קונקורדמרכזומנהלתלמשפטיםפרופסור* ליברמןש"עעבודהלדיניהקתדרהראש;למינהלהמכללההאקדמיהמסלול,למשפטים

.המגדרוהקרפמיניסטייםללימודיםהאגודהר"יו;כירושליםהעבריתבאוניברסיטה
.דיןעורך** 1

,רמותהוצאת)כישראלותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויות(עורכים)שני'וירבין'י
.(ה"תשס

מיוםההלטה,פורסםטרם)האוצרשר'נהברחיוצדקלשלוםמחויבותעמותת03/366ץ"בג2
.(הברתיוצדקלשלוםמהויבותעמותהפרשת:להלן)(במערכתשמורעותק)(2005.12.12
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האדםזכויותבהצהרתוהפוליטיותהאזרחיותהזכויותלצדנכללוהחברתיות

הבינלאומיתהאמנה:1966משנתהאמנותובשתי19483משנתהאוניברסלית
חברתיותזכויותבדברהבינלאומיתוהאמנהומדיניות4אזרחיותזכויותבדבר

והחברתיותהכלכליותהזכויותצברולאהאחרוניםהעשוריםעד,זאתעם.5וכלכליות

.האדםזכויותשל"השניהדור"אלוזכויותכונולכן.האדםזכויותבשיחתאוצה
,אלוזכויותשלהמקומייםהמשפטייםלהיבטיםנוגעיםבספרהמאמריםמרבית

כלכלייםהיבטיםוכןההשוואתיוהמשפטהבינלאומיהמשפטשלמקומםגםאך
שהשכילועלהעורכיםאתלשבחישכךעל.זהמספרנפקדלאשלהןוסוציולוגיים

.הישראלילקוראנגישאותוולהפוךבנושאמקיףמאמריםקובץלרכז
גדלושבו,ליברלית-הניאוהגלובליזציהבעידןמיוחדתחשיבותזהלמפעל
,הגבוהות6ההכנסותבעלילביןהמוחלשותהאוכלוסיותביןהכלכלייםהפערים

המדינותבמרבית,למשל,כך.העסקיתהפירמהובתוךמדינות8בתוך,מדינות7בין
Organization-ה,ופיתוחכלכליפעולהלשיתוףבארגוןהחברות fOT) OECD

Economic co-operation and Development(1בעשוריםהשוויון-איהתרחב
הקיצוניותהדוגמאותאחתמהווה,הצערלמרבה,ישראל.העברלעומתהאחרונים
,החברתיותבזכויותהדיון,זובמציאות.הפעריםהגדלתשלחדהלעקומה

.בישראלמיוחדבאופןרלוונטי,רווחהוביןליברליזםביןלאזןרצוןהמבטאות
בישראלאין,זוספריםביקורתכתיבתבשעתגםכמו,הספרעריכתבשעת

הצעותהונחוהמדינהקוםמאזאמנם.וכלכליותחברתיותזכויות:יסוד-חוק
.בעקביותאותןהכשילההממשלהאך,ממשלתיותוחלקןפרטיותחלקן,יסוד-לחוק
הממשלהמדיניות:זהלכישלוןהסיבותאתבספרבמאמרהמציינתמאורענת

res.1.0,1948,Universal.217ג(111)3 Declaration of Human Rights.
האמנה":להלן)269'ע,1040'מס,31א"כ,ומדיניותאזרחיותזכויותבדברבינלאומיתאמנה4

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

.("ותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויותבדברהבינלאומיתהאמנה":להלן)
2003אדווהמרכז,"2000שנתעד1993משנת,בישראלשכרורמתמגוריםמקום"אטקין'א6

2000-2093%sahar20%&megwim20%[http.ת6ק ://www.adva.org/UserFiles/File/makom

lastחס2007.1.4) visited(.
7Overview: Eq~it/ and Development,2006The World Bank World Development Report

"[0_1םט
]/1104785060319-84797/[http ://siteresources .worldbank.orglDEC/Resources

.0ץ[51(י_81ח12106.מםק(185(visitedטס2007.1.4)
בהתחלקותשוויוןלאייני'גמדד:שוויון-ואיעונילוחותנספח"לאומילביטוחהמוסד8

לקטנתהשנתיתהסקירה"לוקסמבורגשלשקילותסולםלפינבחרותבמדינותהפנויהההכנסה
E2901A6B/[htqp-17[492-6[-018ג-9001)418'בע,2004 : //www.btl .gov.iUNR/rdonlyres

.0/058471488/ש5(ם2004.מ4ק(visited1851מס2007.1.4)
הישראליהמשק:שוקלכלכלתממשלתיתממעורבות"הכלכליהשוויוןאיעליית"דהן'מ9

;610(עורךכסטבן'א,א"תשס)ברונומיכאל'פרופשללזכרומחקריםקובץ:1985-1998

השנתיתהסקירה"ההכנסותבהתחלקותשוויון-ואיעוני"אנדבלד'ומכהן'ר,אחדות'ל
.79,80-117'בע,8הערהלעיל,2004לשנת
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חוסר;האחרוניםבעשוריםהאוצרמשרדידיעלליברלי-הניאולכיווןשהונעה
,"להתעשתותםעד"האדםזכויותוארגוניהאקדמיתהקהילייהשלהתעניינות
פניעלהאזרחיותהזכויותוהעדפתהשופטתהרשותשלאדישותה;כלשונה

.האדם0ןבזכויותשעסקוהכנסתחבריידיעלהחברתיות
לפיתוחהעיקריההשראהמקור,וכלכליותחברתיותיכויות:יסוד-חוקבהיעדר

שמסבירכפי,הבינלאומיהמשפטשלבנורמותמצויבישראלחברתיותזכויות
,כלכליותזכויותבדברהבינלאומיתהאמנהפיעל.11בספרבמאמרושנייובלהיטב

האמנהאתשאשררומדינותעלמוחלטתכמעטחובהמוטלת,ותרבותיותחברתיות

,בסיסייםבריאותטיפולי,לאוכלנגישות:הזכויותשלהקשההגרעיןאתלהבטיח
לפעולהחובההמדינותעלמוטלת,הזכויותליתרבאשר;גגוקורתיסודיחינוך

היאזאתלעשותהצלחתן-שאילכךהשכנוענטלאףועליהן,למימושןבהדרגתיות
.מוצדקת
המדינותאחת.אלהלנורמותמחויבת,האמנהאתשאשררהישראלמדינת

חוקהניסחה1996שבשנת,אפריקהדרוםהיאלחוקתהאותןקלטהשאכן
העליוןהמשפטביתנשיאגם.!זיידמן2גיאכותבשעליהלדוגמהמודלהמהווה
ץ"בבג.להזכירההרבה,ולפרשנותלהשראהמקורבההרואה,!3ברקאהרןהשופט

ביתהמחיש,הספרפרסוםלאחרשנדון,ישראלממשלתראש'נמראעבה04/7957
מדינתאתמחייבותהבינלאומיבמשפטהמעוגנותהאדםשזכויותהעליוןהמשפט

לעיסוק,לעבודהלגישההפלסטיניםזכויותעלץ"בגהגן,הנדוןבמקרה.ישראל14

אלהזכויות;15ההפרדהגדרבנייתבעקבותשהופרו,ולבריאותלחינוך,בחקלאות
.וכלכליותחברתיותזכויותבמהותןהן

וכלכליותחברתיותזכויותשלייחודן.ב

האדםזכויותשלהמושגיתבהתפתחותדניםהמחברים!הספר6שלהכלליבחלק

כרוניקה-וכלכליותחברתיותזכויות:יסוד-חוקהצעת:החוקיםבספרפעורחוק"מאור'ע10
'בע,1הערהלעיל,בישראלותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויות"החקיקהכישלוןשל
אתלעגןשבאופרטיותחוקהצעותהוגשוהאחרונהבתקופהגםכילצייןיש,זאתעם.195

.יסוד-בחוקהחברתיותהזכויות
יכוליםשימושאיזה:הבינלאומיבמשפטותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויות"שני"11

לעיל,בישראלותרבותיותחברתיות,כלסליותזכויות"בהןלעשותהישראלייםהמשפט-בתי
.297'בע,1הערה

.347'בע,שם,"אפריקהולדרוםלהודוהשוואתימבט:חברתיותזכויות"זיידמן'ג12
.5,8-9'בע,שם,"הקדמה"ברק'א13
,(!2005.9.5מיוםההחלטה,פורסםטרם)ישראלממשלתראש'נמראעבה04/7957ץ"בג14

.3333(3)2005עליוןתקרין
.ברקהנשיאשלדיגולפסק102-116בפסקאות,שם15
,כלכליותזכויות"והשוואתיכללימבט:ותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויות:ראשוןשער"16

.23'בע,1הערהלעיל,בישראלותרבותיותחברתיות
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אלולזכויותלהתייחסישאםהיאהמרכזיותהסוגיותאחת.והכלכליותהחברתיות

,מסורתיבאופן.והאזרחיותהפוליטיותהאדםלזכויותמאשרזההאושונהבאופן
הפוליטיות,הזכויותשלהראשוןהדורביןאינהרנטישונישישהייתההגישה

שניביןהמבחינההגישה.והכלכליותהחברתיות,השניהדורלבין,והאזרחיות
באותוחברתיותזכויותלאכוףאפשר-שאיהטענהעל,היתרבין,התבססההדורות
אל"ולא"עשה"זכויותבהיותן,ופוליטיותאזרחיותזכויותשאוכפיםהאופן
.ומדינהמדינהכלשלמדיניותהעדפותותלויותיחסיותהןולכן,"תעשה

המסורתישהניסיוןסוברים,וותאורטיתבסוגיההדנים,בספרהמחבריםמרבית
הזכויותלעומתפחותמשקלכבעלותוהכלכליותהחברתיותהזכויותאתלהציב

נכוןתמידשלאמסביריםמחבריםאותם.!ןמוצדקאינווהפוליטיותהאזרחיות
."תעשהאל"מסוגהןאזרחיותשזכויותאו"עשה"מסוגהנןחברתיותשזכויות

זכויותשלמזויותרגבוההחברתיותזכויותשלמימושןעלותתמידלא,כןעליתר
קבוצותשתיביןהזהותלהמחשתדוגמאותמציגיםהמחברים.ופוליטיותאזרחיות
שנשארהמשמעותיההבדלאתלהעליםכדיאלובדוגמאותלדעתנואיןאך,הזכויות

.שנדגיםכפי,כנועל
:האדםזכויותבאכיפתהכרוכותעלויותשלשוניםסוגיםבשלושהלהבחיןניתן

עלהאדםזכויותאכיפתשלמנהליותעלויותאלו-ושפיטהשיטורעלויות

המשטרהאתהכולליםהציבוריהסדרלשמירתשירותיםכגון:המדינהרשויותידי
.הזכויות18קבוצותשתילגביזהותאלואכיפהעלויות.המשפטבתימערכתואת

בספר.בחברהקבוצתיתהפליהלתקןשבאותעלויות'אלו-השוויוןעלויות

מאמרהכגון,סקטוריאליותקבוצותביןהשוויוןבנושאחשוביםמאמריםמופיעים

,הערבי20המיעוטעלדללמרואןשל,!מגדרי9שוויוןעלארז-ברקדפנהשל
עםאנשיםעלזיונטעושל2!ולנישואיןמשפחהלחייהזכותעלמריןיובלשל

כחלקהפליהמניעתשלהגבוהההעלותאתמצייניםמהמחבריםחלק.מוגבלויותנ2

שלשילובןאתגביזוןרותמתארת,למשל,כך:אזרחיותזכויותשלמהעלות
לעומת.23בצבאשוניםלתפקידיםנשיםהכנסתואתבחינוךמוחלשותאוכלוסיות

'י;297'בע,11הערהלעיל,שני;5'בע,13הערהלעיל,בוק!7
רביי

-חינוךלקבלהזכות"
'בע,1הערהלעיל,בישראלותרבותיותחברתיות,כלכליותוכויות"בישראלוהיקפהמעמדה

,"כלכליות-חברתיותזכויותוביןפוליטיות-אזרחיותזכויותביןהיחסיםעל"גביזון'ר;567
.395'בע,שם,"נאותיםקיוםלתנאיהזכותשללדוגמהמודל"אסלן'מ;23,25'בע,שם

.43'בע,17הערהלעיל,גביזון!8
חברתיות,כלכליותזכויות,"נשיםשלחברתיותוזכויותחברתיפמיניזם"ארז-ברק'ד!9

.855'בע,1הערהלעיל,בישראלותרבותיות
.941'בע,שם,"ביקורתייםהרהורים:ומשפטכלכלה,חברה"דלאל'מ20
'בע,שם,"ומקומיבינלאומימשפט-(אזרחיים)ולנישואיןמשפחהלחייהזכות"מרין'י21

663.
.813'בע,שם,"קיומייםלצרכיםחברתיותזכויותבין-מוגבלויותעםאנשים"זיו'נ22
.43'בע,!7הערהלעיל,גביזון23
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בזכותזאתומדגים,חברתיות24זכויותשלכעלויותאלהעלויותשרואהמייש,זאת

.הדתות25שר'נעדאלהב99/111ץ"בבגשהוכרשווהלתקצובהערביהמיעוט
הזכויותקבוצותלשתיזההבאופןשייכותמימושהועלותלשוויוןהזכות,למעשה
,1966משנתהאמנותמשתיאחתבכלזההבסעיףהפליהאיסורנקבעואכן

בדברהבינלאומיתוהאמנהומדיניותאזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתהאמנה

חלוקהדורשתלשוויוןהזכות,מזויתרה.ותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויות
היאלכן.נוספותתקציביותעלויותמטילהואינההקיימיםהמשאביםשלשוויונית

הזכויותשלהייחוריתהבעייתיותאתמעלהואינההזכויותקבוצותשתיעבורזהה
.החלוקתיותהתקציביותהעלויותכלומר-החברתיות
גיוסאותשתית,שירותשלמימונםעלויותאלו-חלוקתיותתקציביותעלויות

עדיפויותקביעתדורשאלוזכויותמימושלכן.הזכותלמימושהנדרשיםאדםכוח
להוכיחבניסיוןדוגמאותמציגיםהמחבריםאלולעלויותבאשרגם.תקציביות

מוצגת,למשל,כך.חברתיותזכויותלביןאזרחיותזכויותביןמהותיהבדלשאין
האזרחיתהזכותאתלהבטיחהבאהכעלותבחירותמימוןשלהגבוהההעלות

גםמציגיםהמחברים.לחיים27הזכותאתהמבטיחותהביטחוןועלויותלהצביע26

חופשדוגמת,חלוקתיותעלויותכוללותאינןאשרחברתיותזכויותשלדוגמאות
.משפחהלחייוהזכותילדיהםחינוךאתלבחורהוריםשלהחופש,ההתארגנות
.החלוקתיותהעלויותמבחינתהזכויותקבוצותביןאמיתיתלהבחיןיש,לגישתנו
זכויות,ככלל.הכללאתמוכיחותואינן,מעטותהןזוהבחנההסותרותהדוגמאות
שלהכמותיתוההגדרה,מתמשךמימוןמקורלמצואבצורךמתאפיינותחברתיות
ללאלבריאותהזכותאתלממשאפשר-אי.הזכותממהותחלקהנהאלוזכויות

לקבועבלילחינוךהזכותאתלממשניתןלא;כמותיבתוכןהבריאותסלמילוי
גובהמהלקבועבליסוציאלילביטחוןמשמעותואיןבכיתהיהיותלמידיםכמה

כגון-מיוחדותתשתיותמצריכותהחברתיותהזכויות,כןעליתר.הקצבאות
.תעסוקהולשכותספרכתי,חוליםבתיכגון-וחומרים;אדםוכוחשטח,מתקנים

.מתמידתקציביעדכוןמצריכיםהאדםוכוחהתשתיותוהןהכמותיתההגדרההן
זכויותביןההרמטיהגבוללסדיקתתרמושהמחבריםלומרניתן,זהחלקלסיכום
להראותמצליחיםידםעלשהובאווהדוגמאותהניתוח.אזרחיותלזכויותחברתיות

שיפוטעלויות)הזכויותקבוצותשתישלמהעלויותחלקביןמהותיהבדלשאין
ביןהמסורתיתהפורמליתההבחנהאתערערוהםובכך,(השוויוןועלויותושיטור

ותרבותיותחברתיותכלכליותיזכויות"החברתיותהזכויותכמגןהעליוןהמשפט-בית"דותן'י24
.69,95'בע,1הערהלעיל,בישראל

הועד02/6488ץ"בגראוכןכמו;164(2)נדר"פ,הדתותשר'נעדאלה99/1113ץ"בג25

נקודתילטיפוללים"המנכועדת'נבישראלהערביותהמקומיותהרשויותלראשיהארצי
.2581(2)2004עליוןתקרין,(2004.6.2מיוםהחלטה,פורסםטרם)ביישובים

.42'בע17יהערהלעיל,גביזון26
חברתיות,כלכליותזכויות"זמנושהגיערעיון-החברתיותהזכויות:מבוא"שני'וירבין'י27

.11,16'בע,1הערהלעיל,בישראלותרבותיות

645ז"תשסןא"יהמשפט



גולןוערןרדאיפרנסס

אל"מסוגכזכיותאזרחיותזכויותלבין"עשה"מסוגכזכויותחברתיותזכויות
שתיבין)Equivalence("משוואה"להטועניםהמחברים,זאתלעומת."תעשה
.ביניהןהחלוקתיותבעלויותהמהותיהשוניעםמתמודדיםאינם,הזכויותקבוצות
והם,המשוואהבדברהתזהאתמקבליםאינםדותןויואבמדינהברק,לעומתם

.28עמהלהתמודדשישכבעיהחלוקתיותבעלויותלהבדלמתייחסיםאכן

המדינהרשויותידיעלחברתיותבזכויותהטיפול.ג

בתחומיהחברתיותבזכויותהמדינהבטיפוללדוןמרבה29הספרשלהשניהחלק
עלללמודאפשרמהמאמרים.העבודהותנאיהסוציאליהביטחון,הבריאות,החינוך

בנוגע-המשפטובתיהממשלה,הכנסת-המדינהרשויותשלהתנהלותדגם

מכןולאחר,הפרטיקולריותבזכויותהטיפולאתנבחן.החברתיותהאדםלזכויות
.שמתגלההממלכתיהדנםעלנעמוד

המבנהאתמעמיקובאופןבהרחבהסוקרגרוס30איילשלמאמרו-בריאות

אתהכנסתחוקקה1994בשנתרק.בישראלהבריאותשירותיאספקתשלהמשפטי
,("ממלכתיבריאותביטוחחוק":להלן)1994-ד"תשנ,ממלכתיבריאותביטוחחוק

מאז.המדינהתושבילכלשוויוניבאופןבסיסייםבריאותשירותילהעניקהמיועד
שינויים246במשקההסדריםחוקיבאמצעותהממשלההעבירההחוקחקיקת
יתרה.החוליםביןשוויון-ולאיהבריאותשירותילצמצוםכולםשתרמו,לחוק
,הבריאותמערכתשלבפועלהפרטה,מצייןשגרוסכפי,קידמההממשלה,מכך
,המשאביםבאספקתשוויון-אייצרהזומגמה."מצרך"להופכתהבריאותשבה
גרוס.3!ם"האושלוכלכליותחברתיותלזכויותהוועדהביקורתמתחהכךועל

במשפטובשוויוןלבריאותבזכותפוגעיםהבריאותסלבמימוןשהשינוייםמסיק
פיעללפעולהמדינההתבקשהשבה,32ץ"לבגשהוגשהבעתירה.מידתייםואינם

,הבקשהאתהמשפטביתדחה,הבריאותסללעדכוןהבריאותמועצתשלההמלצות
גרוסמותחכךעל.הזכותשלמהותהבדברהקורהלעובימלהיכנסנמנעשהואתוך

תלויהנעשיתהבריאותצריכת[...]הישראליבמקרה":ומשכנעתחריפהביקורת
המינימוםאתמספקתזומערכתאםספקואףאישיתתשלוםביכולתויותריותר

.33"ההכרחי
שלתיאוריה'ל'זכויותשלמישיח:בסיסייםצרכיםלספקהמדינהשלחובתה"מדינה'ב28

.88'בע,24הערהלעיל,דותן.13!'בע,שם,"'ציבורימימון
,כישראלותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויות"השונותהפרטיקולריותהזכויות:שנישער"29

.393'בע,1הערהלעיל
ותרבותיותחברתיות,כלכליוהזכויות,"למצרךזכותבין-בישראלבריאות"גרוס'א30

.437'בע,!הערהלעיל,בישראל
.492'בע,שם31
.521(5)נוד"פ,האוצרשר'נכלליתבריאותשירותי01/9163ץ"בג32
.530'בע,30הערהלעיל,גרוס33
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יורםמציין,לחינוךהזכותעלבמאמרו-חינוך
רביי

החקיקהאףעלכי34

בשנתלתוקףשנכנסהתלמידזכויותחוקאףועל,החינוךמערכתאתהמסדירה
גם.חינוךשלמינימלייםלסטנדרטיםערובהשוםהישראליתבחקיקהאין,2000
שלבגדרוהחוסהלחינוךחוקתיתזכותשישמלקבועהעליוןהמשפטביתנמנעכאן
.האדםכבוד

רביי
יסודכזכותלחינוךבזכותהמשפטביתיכירשבעתידתקווההביע

השאלהאתבינישהשופטתהשאירהשוב,אלודבריופרסוםמאזאולם,חוקתית
.35עיוןבצריך

איתןבסיסהכנסתהעמידה,המדינהשלקיומהמראשית-סוציאליותזכויות
לביטוחהמוסדשלהקמתוובאמצעותלאומיביטוחבחוקסוציאליותלזכויות

הקצבאותמימוןלצורךהאוכלוסייהמכללכספיםהמגייס,אוטונומיכגוףלאומי
עבודהתאונות,ילדיםקצבאות,אבטלה,זקנה,נכות:השוניםהביטוחבענפי

שלבאוטונומיהמתמידכרסוםהחל,השמוניםשנותמחציתמאז.רגלופשיטת
.הקצבאותובגובההביטוחיבכיסוי,36לאומילביטוחהמוסד

אוכלוסייתעלסוציאליותבזכויותהקיצוץמדיניותהשפעתאתבחןדורוןישראל
שיצרולחששותליברלית-הניאולאווירההקיצוציםאתמייחסדורון.37הקשישים

ונשניםהחוזריםהניסיונותאתמצייןהוא.ההזדקנותתופעתסביבהאוצרמשרד
ממלכתיתפנסיהחוקלחקיקתההתנגדותאת,הזקנהקצבאותשלהיקפןאתלצמצם

המאמר.1989ן"חש,הוותיקיםהאזרחיםחוקמכוחהזכויותאתלבטלהניסיונותואת
כלבלתלהבראתהתכניתבחוקהזקנהבקצבאותהקיצוציםלפניעודנכתבדורוןשל

עלנדחתהאשר39ץ"לבגעתירההוגשהאלהקיצוציםנגד.200338בשנתישראל

,יסודבזכותפגיעהמהווהאיננההקצבהגובהשהורדתבנימוקהמשפטביתידי
בזכותפגיעהאיןולכן,הכנסההבטחתקצבתהמקבליםבקשישיםמדוברשאיןהיות
.בכבודמינימלילקיוםהחוקתיתהיסוד

.למיניהןסוציאליותזכויותבמשקהסדריםבחוקיהופחתו,שנהאחרשנה,בנוסף
הזכאותהוגבלה,כןכמו.40אבטלהלדמיהזכויותשיטתיבאופןהופחתו,היתרבין

.567'בע,17הערהלעיל,רבין34
טרם)והספורטהתרוווה,החינוךשרת'נלציון-ראשוןעירוניהוריםועד03/7351ץ"בג35

פרשנותפיעל,נקבעשם,506,(3)2005עליוןתקדץ,(2005.7.18מיוםהההלטה,פורסם
.בגרותבחינותעבורתשלוםלגבותשאין,1949ט"תש,חובהלימודלחוק

.39(ה"תשס)67סוציאליביטחון"לאומילביטוחהמוסדשלמעמדושינוי"דורון'א36
הישראליתהחברההזדקנותביןגומליןיחסי:וחברתיותכלכליותוזכויותזקנה"דורון,י37

חברתיות,כלכליותזכויות"הישראליבמשפטוהחברתיותהכלכליותהזכויותשלמעמדןובין
.893'בע,1הערהלעיל,בישראלותרבותיות

הכלכליתוהמדיניותהתקציביעדילהשגתהקיקהתיקוני)ישראלכלכלתלהבראתהתכניתחוק38
.2003-ג"תשס(2004-ו2003הכספיםלשנות

.(מנורפרשת:להלן)729(1)נטר"פ,האוצרשר'נמנור02/5578ץ"בג39
(ה"תשס)67סוציאליביטחון"1972-2003,בישראלהאבטלהביטוחמטוטלתעל"גל'ג40

לביטחוןבזכותהפגיעהכנגדץ"לבגעתירההתשעיםשנותבתחילתהוגשהזהבעניין.109
.העותריםאתייצגהרדאיפרנסם.העתירהנמשכה,ץ"בגהמלצתבעקבותאך,סוציאלי
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,(ב"מהל)ויסקונסיןתכניתבישראלהופעלהלאחרונה.4'הכנסההבטחתלקצבת
תישללכןלאשאם,בתכניתלהשתתףהכנסההבטחתקצבאותמקבליעלהכופה
שלפיה,דורון44אברהםשלהטענהאתבמאמרו43דוחהאסלןמיכאל.42גמלתם
שלהיסודמערכיונסיגההאחרונההמגןברשתפגיעהמסמלתויסקונסיןתכנית
דברים.אישיתואחריותהוגנתעבודהמעודדתהתכנית,אטלןלדברי;הרווחהמדינת
לראותקשה,גבוההאבטלהשיעורשבהבמציאותאך,בתאוריהאולייפיםאלו
.העבודהלשוקעובדיםמשיביםאלו"עידוד"אמצעיכיצד

שלבחקיקההכנסההבטחתקצבתשלההפחתהלסוגייתץ"בגנדרשלאחרונה
ברוב,ץ"בגסירבדינובפסק.45חברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתבפרשתהכנסת
הנשיאבחרדינובפסק.חוקתיתאיננהשהיאלהצהיראוהחקיקהאתלפסול,דעות
רשת'"כהאדםלכבודהיסודזכותאתלפרש,הרובדעתהצטרפהשאליו,ברק
מחסורלכלליביאםלאהחומרישמצבםכך,בחברההאמצעים-למעוטי'מגן

לכבודהזכותאתראה,המיעוטבדעת,לויאדמונרהשופט,לעומתו.46"קיומי
הבינלאומיתלאמנה(1)11בסעיףשנקבעכפי,"נאותהחייםרמת"לכזכותהאדם
אדםשלמחייתו-תנאיעל"כיוקבע,ותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויותבדבר

שהנחתההיסודתפיסת.47"חיהואבהבחברהסבירחברתיתפקודלולאפשר
בחברהזכויותיו,אפוא,הנןהאדםזכויות[...]מחברהחלקהואהאדם"שהיאאותו

כבודוהואהאדםשכבוד,מכאן[...]זולתועםוביחסיובפרטעוסקותהן;מאורגנת

נעמודהדיןפסקשלהשלכותיועל.48"בודדאיעלשחיכמיולאמחברהכחלק
.בהמשךבהרחבה
שנחקקו,מגןחוקישלמקיפהבמערכתהתפארהישראלמדינת-עבודהתנאי

מספרהגבלת:בעבודהמינימוםתנאיושיצרו,והשישיםהחמישיםבשנותהחל
חופשה;פיטוריןפיצויי;במועדשכרתשלום;נוספותשעותגמול;עבודהשעות
זומלאכההכנסתהשלימה1987בשנת.לידהוחופשתמחלהחופשת;שנתית

מעקרונותהשראהקיבלהזומדיניות.1987-ז"תשמ,מינימוםשכרחוקבחקיקת

אדווהמרכז,"הכנסההבטחתקצבת,מיגדריבהיבטהסוציאליהביטחנורשת"סבירסקי'ב41
_visited,185)socialiת0 l .20ifdp%bitahon20%[http ://www.adva .orgAIserFiles/File/reshet

(2007.1.4.
-בישראלויסקונסיןתכניתיישום"בניט'אאצללמצואניתןהתכניתעלביקורתימבט42

.121(ו"תשס)יאומשפטחברה,עבודה"משפטייםהיבטים
.417'בע,17הערהלעיל,אטלן43
"הישראליתהסוציאליהביטחוןבמערכתהמגןרשתעלאיום:'לעבודהמסעד'"דורון'א44

.37(ס"תש)57סוציאליביטחון
.2הערהלעיל,חברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתפרשת45
.ברקהנשיאשלדינולפסק16בפסקה,שם46
.לויהשופטשלדינולפסק3בפסקה,שם47
.שם,שם48
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קבעההחקיקה,בנוסף.ויגודה49מיכאלשלבמאמרוהמודגמיםהעכריהמשפט

להוראותוקוגנטימידימשפטיתוקףונתנהקיבוצייםעבודהיחסילמערכתתשתית

מספקיםשהחוקיםההנחהבסיסעלהתנהלהעבודהשוק.קיבוצייםבהסכמיםאישיות
העבודהתנאיאתמשיגיםהקיבוצייםושההסכמיםההכרחייםהתנאיםמינימוםאת

עלהעובדיםהסתדרותפיקחה,המדינהשללקיומההראשוניםבעשורים.ההוגנים
%80-מיותר;קיבוצייםהסכמיםפיועלחוקפיעלהעבודהתנאישלקיומם

מאז.קיבוצייםבהסכמיםהוסדרועבודתםותנאיבהסתדרותחבריםהיומהעובדים

,להלןנרחיבשעליה,העובדיםהסתדרותשלבכוחהההתדרדרותעם,התשעיםשנות
במקומותהמגןחוקישלובאכיפההקיבוצייםההסכמיםשלבתחולתםדילולחל

העסקה;המעסיקים50ידיעלהמגןחוקישלגלויההפרהשלעידןהחל:עבודה
ולאחוקיים)זריםעובדיםוניצול51ירודיםעבודהבתנאיאדםכוחקבלניבאמצעות
.מרכזיתפקידלממשלההיהאלותופעותבהתפתחות.(כאחדחוקיים

העבודהתנאיעלבפיקוחהעובדיםהסתדרותתפקידאתהחליפהלאהמדינה
22)המדינהלטובתשעמדוהפיקוחמשאבי.ופליליתמנהליתאכיפהיריעל

יהודיםשלאסורהעבודהלמניעתבעיקרהתשעיםמשנותהחלהוקדשו,(פקחים

כלללמעשההלכהרביםעבודהחוקי2004שנתשעדלכךגרמהזומדיניות.בשבת
במשרדארגונישינוינעשההמדינה52מבקרשלחריףח"דובעקבות.נאכפולא

לאחרונה.לאכיפהאדםכוחמשאבינוספולאאך,והתעסוקההמסחרהתעשייה
שלתוספתשנדרשת,והתעסוקההמסחר,התעשייהבמשרדל"סמנכ,פזאליהעריך

חוקיכלפיחטאההממשלה"שוטען,המגןחוקיאתלאכוףמנתעלפקחים340
.53"במשקצמיחהיותרישנמוכההעבודהשעלותשככלההנחהמתוךהעבודה

האזרחיתוהחברהמשפטבתי,ממשלה,מחוקקבין.ד

והממשלההכנסת
והביטחוןהעבודהבתחוםחברתיותלזכויותיסודהניחהשהכנסתפיעלאף

האוצרמשרדהתקפתתחתאלוזכויותעלשומרתאינההיא,בחקיקההסוציאלי

חכרתיות,כלכליותזכויות"העכריבמשפטחברתיותלחובותחברתיותזכויותבין"ויגורה'מ49
.233'בע,1הערהלעיל,בישראלותרבותיות

2005.3.22מיוםהכנסתשלוהרווחההעבודהועדתמישיבת339'מספרוטוקולראו50

08

~

visited1851)]html

.

.[0-22-03-2005/[http ://www.knesset.gov.iUprotocols/data/hUnUavoda

(2007.1.4.
כחלתכנוןהרשות,העבודהמשרד,2000,ישראל-א"כקבלניבאמצעותהעסקהנדיב'ר51

http://www.moit.gov.iUcmstamaURsro]אדם
~

oacWtichnun_koach_adam/tichnun_-_pirsu

(2007.1.408visited1851)mivpir_skirot/xkablan .pdn.
.2002,820הכספיםשאולהשכונות2003לשנת54בהמדינהמבקרח"דו52
ישיבתהעל,2005.8.23מידםהמדינהביקורתלענייניהוועדהמטעםלעיתונותהודעהראו53

http]:.עבודהחוקיאכיפתלנושאהמדינהביקורתלענייניהוועדהשלהמשנהועדתשל

(07.1.408visited,185)]5947=)wwwknesset .goviVspokesman/heb/Result . asp?Hodfi//.
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התנגדותעלהתגברהלאאףהיא.גומי54כחותמתפועלתאלא,ההסדריםבחוקי
הטיפולהוא,אחדבתחום.ואכיפהפיקוחלצורכימשאביםלהקדישהאוצרמשרד

אתבחקיקהוהסדירה,היזמהאתשלקחהזואףהיאהכנסת,זריםבעובדים
הצעהכלנגד:נסתרתאיננההסיבה.55זריםעובדיםאלפימאותלנצלהאפשרות

שללוביניצב,מצבםאתלשפרובכךזריםעובדיםשלהעבודהעלותאתלייקר
.מהותישינוילמנועהמצליחאדםכוחוחברותקבלנים,חקלאים

העליוןהמשפטבית
בזכויותלראשונההעליוןהמשפטביתהכיר,ישעיהו56'נגמזו98/4905א"בע

הזכותמןכחלקבכבודמינימלילקיוםהזכותבדברוזאתהחברתיותהאדם
,ההצהרתיבמישור,העליוןהמשפטביתפיתחהאחרונותבשנים.האדםלכבוד

,מינימלילקיוםהזכותלמעטאולם.יסודכזכויותחברתיותוכויותשלהמושגאת
בענייןכך.האדםכבודשלבגדרוחוקתימעמדחברתיותלזכויותהעניקלאהוא

.הסביבהלאיכותהזכותבענייןפרז57אורןשמסבירכפיוכך,לחינוךהזכות
החוקתיותהזכויותשלשהיקפןהיאהמשפטביתעמדת,ברקהנשיאשקבעכפי

,דמוקרטי-סוציומשטרלעומת,ליברליובמשטר,משטרתלויהנוסוציאלילביטחון

עלמשתרעתסוציאלילביטחוןהחוקתיתהזכות":מנורבפרשתשנקבעכפי
למדיםאנו,זוומצמצמתעקרוניתלעמדהנוסף.58"בכבודמינימאליקיוםהבטחת

,כבדותתקציביותבעלויותהמדינהאתלחייבהעליוןהמשפטביתשלרתיעתועל
,ל59"צהאלמנותבענייןכך.הזכותלמימושכמחסוםהמדינהידיעלמוצגותכשאלו

.הכנסה60הבטחתבקצבאותלקיצוציםבנוגעוכך

האזרחיתהחברה
בכוחםההתדרדרותרקעעלהתרחשההחברתיותהזכויותבענייןהשיחהתעוררות

מרכזיתפקידהיהשלהם,העובדיםוארגונידמוקרטיות-הסוציאלהמפלגותשל
במקוםשנכתבכפי.20-הבמאההרווחהומדיניותהעבודהתנאיעלבשמירה

ממשלת'נמ"בעשיתופיתחקלאיתאגודהבישראלהעופותמגדליארגון03/4885ץ"בגראו54
.2762(3)2004עליוןתקדין,(2004.9.27ביוםניתנהההחלטה,פורסםטרם)ישראל

ובייחוד728(7)03פדאור,(פורסםטרם)ישראלממשלת'נלעובדקועמותת02/4542צ"בג55
.הדיןלפסק27,51פסקאות

.360(3)נהר"פ,ישעיהו'נגמזו98/4905א"ע56
ותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויות"הסביבהואיכותכלכליות-חברתיותזכויות"פרז'א57

.725'בע,1הערהלעיל,כישראל
עמותתפרשתעודראו;ברקהנשיאשלדינולפסק9בפסקה,39הערהלעיל,מנורפרשת58

.2הערהלעיל,חברתיוצדקלשלוםמחויבות
עליוןתקדין,(2005.1.21מיוםהחלטה,פורסםטרם)הביטחוןשר'נליפשיץ01/6758ץ"בג59

.הדיןלפסק11בפסקה,3636(1)2004
,חברתיוצדקלשלוםמחויכותעמותתבפרשתהמשיביםמטעםתשובהלתצהיר102'סראו60

.(במערכתשמורעותק)2הערהלעיל
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מדיניותשלגםאלאבלבדמבנייםשינוייםשלתולדהאיננהזוהתדרדרות,אחר

בשנתממלכתיבריאותביטוחחוקבחקיקתהחל,בישראל.61מכוונתליברלית-ניאו
,הממשלה,2002-200362בשנתהכלכליתהחירוםתכניתחוקבחקיקתוכלה1994

מעמדואתהעובדיםארגונישלכוחםאתרבהבמידההחלישה,הכנסתבאישור
העבודהבתנאילפיחותהובילההעובדיםארגוניהיחלשות.הקיבוציתומתןהמשא
להפחיתהאוצרלמשרדחופשיתידואפשרהכאחדוהפרטיהציבוריהמעבידמול

.ובהסכמיםבחוקיםהקבועותהסוציאליותמהזכויות
.ממשלתייםלאארגוניםלפרוחהחלו,64העובדיםארגונישלהיחלשותםבצד
בסיסעלאלא,אוטונומיכלכליכוחשלבסיסעלפועליםאינםאלוארגונים
הם;וכלכליותחברתיותזכויותעללהגנההכרחיתהנהפעילותם.ומענקיםתרומות

פגיעהשלמקריםהציבורלידיעת,התקשורתבאמצעות,ומביאיםנתוניםאוספים
בתחומיאלוארגוניםשלפעילותם.65משפטבבתיהליכיםיוזמיםואףאדםבזכויות

,זאתעם.ציבוריתולמודעותחברתילשינויגרמהוהחינוךהמשפט,התקשורת

כלכליאופוליטיכוחמוקדמהוויםאינם,העובדיםארגוניכמושלא,אלוארגונים

התועלת.הפרטיההשוקמולאוהמדינהמול"אימהמאזן"להעמידשיכולעצמאי
,הרטוריקהשםשרקהמשפט67בתיבמערכתמעטלאתלויהאלוארגוניםשל

.המדינהמולממשיותתוצאותלהביאיכוליםאדםזכויותעלוההסתמכותהשכנוע
הדואגיםשלהיוםסדרבמרכזחברתיותזכויותשלהמשפטיתהאכיפההעמדת
ביותרוהיעיליםהקלאסייםהמנגנוניםשלהכישלוןאתמסמלתרווחהלמדיניות
באפקטיביותלהחליףכדיהאדםזכויותעלבהסתמכותאין.אלהזכויותעללשמירה

הכלכליהכוחואתחברתימצעבעלותבכנסתמפלגותשלהפוליטיהכוחאת
המסגרותעלשמירה-באיהואהכישלון.העבודהבמקומותעובדיםארגונישל

61".~Structural Inevitability or Policy Choice-0"%0אש0קDecline of710"Radayו
Era

~

ofl: Globalization: Transfo~wmtive Practices and Possibilities (Newח1יזםLabour Law

353(2004.045Klare.:1ינFischl.4ן,Conaghan.[,1]0,ר.
הכלכליתוהמדיניותהתקצוביעדילהשגתחקיקהתיקוני)הכלכליתהחירוםתכניתחוק62

.2002-ב"תשס,(2003-ו2002הכספיםלשנות
"21-ההמאהאלמבט-בישראלקיבוציומתןומשאעובדיםארגוני"נועם'וגרדאי'פ63

הסכמיותבזכויותלפגיעהבחקיקההשימוש"מירוני'מ;39,58-59(2004)לדמשפטים
יומשפטחברה,עבודה"עבודהויחסיעבודהדינישלהיבטים-מכנייםשינוייםולהשגת

.269(ד"תשס)
עובדיםבאיגודיהמאורגניםהעובדיםשיעור"ספורטא'וימונדלק'ג,הברפלד'י,כהן'י64

(ד"תשס)יומשפטחברה,עבודה"ועתידהווה,עבר:קיבוצייםהסכמיםשלהכיסויושיעור
15.

הוגשההעתירה.2הערהלעיל,חכרתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתפרשתהיאלכךדוגמה65
.הכנסההבטחתבקצבתהקיצוציםלאור

(1999)56סוציאליביטחון"בישראלהרווחהמדיניותקביעת?העםלמעןדמוקרטיה"ישי'י66

126.
"המשפטבביתיתקיימוהחגיגות:הלאומיהביטוחחוקלהפעלתשנהחמישים"מונדלק'ג67

.83(ה"תשס)67סוציאליביטחון
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כישלון,זאתעם.הרווחהעללהגנהכמקורהאוטונומיותוהכלכליותהפוליטיות

,זובמציאות.ממנולהתעלםאפשרואי,הישראליתמהמציאותחלקהנוזה
,אתיהכרחמהווהפיהןעלהשיפוטיתוהביקורתחברתיותזכויותשלהחוקתיזציה

.ומעשיחינוכי

חברתיותזכויותשלחוקתיזציה.ה

לזכויותעדיפותמתןהיאחברתיותלזכויותחוקתיתהכרהמתןשלהמשמעות
ראשוןהיבט:זולמשמעותהיבטיםשני.המשפטיותהנורמותשלבהייררכיהאלה
הכרעהמבטאחברתיותלזכויותחוקתיתוקףמתןשבו,הנורמטיביבמישורהוא

למנגנוןנוגעהשניההיבט;68בספרהמאמריםמחבריחולקיםאיןכךעל-ערבית
כךעל-למימושההתקציבאתולקבועהחברתיתהזכותאתליישםהסמכותבעל

שבתיקובעים,שונותמסיבות,71ודותןגביוון69,70ברק.השוניםהמחבריםחלוקים
ברקהנשיא.תקציביותבעדיפויותכשמדוברהכףאתלהכריעהזירהאינםהמשפט
מעורביםלהיותצריכיםאינםהמשפטבתיאמת":משמעית-חדבצורהזאתאומר

שלהיקפהבקביעתלטפלניתןבכךאך;המדינהשלהכספייםהמקורותבהקצאת
צורךרואיםשני74ויובלמאור73ענת,זאתלעומת.72"עליהההגנהומידתהזכות

.תקציביתעדיפותבקביעתמדוברכאשרגםשיפוטיתבביקורת
לזכויותחוקתיתוקףהענקתהןדרושיםהישראליתשבמציאות,היאדעתנו
וגוברתההולכתהחתירהלאור.שיפוטיתלביקורתסמכותמתןוהןהחברתיות

החלטותלאשרהכנסתהסכמתתוך,הממשלהמצדהחברתיתהביטחוןרשתתחת
המדיניותולאור,האוצרשלהתקציביתמהמדיניותכחלקחברתיותזכויותבעניין

בחקיקההמעוגנותאלולרבות,החברתיותלזכויותמתחתהקרקעאתהשומטת

.חיוניהנוהחברתיותהזכויותשלמימושןעלשיפקחאוטונומיביקורתמקור-
ובהיותוומקצועיעצמאיבהיותוזהלתפקידהטבעיהמועמדהואהמשפטבית

זכויותוכיבודהחוקשלטוןשמירתעל,אחרותבמדינותגםכמו,בישראלמופקד
החלוקהעללהשפיעכדיבהשישבהכרעהמדוברשכאשרספקאיןאולם.האדם

לקבועוכוחכליםהמשפטלביתחסרים,עתקבסכומיקרובותלעתים,התקציבית
מיוחדחוקתיפתרוןלמצואהצורך.החברתיתהזכותשלהכמותיהממדאת

העיוניהמעמדשוויוןאתשידגישפיתרוןלאמץנוטהגביזון.66'בע,17הערהלעיל,גביזון68
."האדםזכויותכלביןוהערכי

.7'בע,13הערהלעיל,ברק69
הביקורתכוחאתלהגבילמבקשתגביזוןכילצייןיש.66'בע,17הערהלעיל,גביזון70

.חברתיותזכויותלגבירקולא(ואזרחיותפוליטיות)האדםזכויותכללגביהשיפוטית
.88-97'בע,24הערהלעיל,דותן71
.7'בע,13הערהלעיל,ברק72
.215-216'בע,10הערהלעיל,מאור73
.341-345'בע,11הערהלעיל,שני74
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מכלנמנעהמשפטביתהקייםכשבמצב,אמפיריתמומחשהחברתיותלזכויות

לממדבאשרמסמרותמקביעתוהןזכותןהפרתעלמהצהרההן,האפשרויות

דרכיםכמהיש,זאתעם.חוקתיריקחלליוצרתהתוצאה.הזכותשלהכמותי
.75ואסלןדוידובעוסקיםובכךזהקושיעםלהתמודד
בסוגיההחוקתיתהשיפוטיתהביקורתלסמכותבסיסייםמודליםשלושהישנם

עללנעשהבדומהבלבדהצהרתיתסמכותהמשפטלביתנותןראשוןהמודל.זו

.חברתיותזכויותבענייןהוראותשלאכיפהשאיןהקובעת,באירלנדהחוקהפי
החברתיותבזכויותהפגיעהבדברציבוריתלמודעותלהוביליכולאמנםזהפתרון
כלשהומנגנוןלהניעפורמליכוחנושאאינוזהשפתרוןאלא,המחוקקידיעל

שהופרהקובעהמשפטביתשבושבמקרההואהשניהמודל.הפגיעהלתיקון
שזהמנתעלהמחליטלגוףמחודשלדיוןהסוגיהאתיחזירהוא,חברתיתזכות
הבריטיהאדםזכויותבחוקשאומץהמודלזהו.הפגיעהאתשיתקןפתרוןימצא

מחויבותעמותתבפרשתמיעוטבדעתלויהשופטידיעלאומץזהמודל.199876-מ
זכויותהפרותשלגורלןמההשאלהמתעוררתזהבפתרון.חברתיוצדקלשלום

אוליניתןזהבמקרה;המשפטביתהמלצתלמרותלתיקוןבאותשלאחברתיות
:יסוד-ובחוקהקנדיתשבחוקהההתגברותמנגנונישמעניקיםהפתרונותאתלבחון

בענייןלפסוקהמשפטלביתמאפשרהשלישיהמודל.ייבישראלהעיסוקחופש
זה.סבירותתקציביותלמגבלותבכפוף,החברתיתהזכותמימוןשלהתקצוב
מנגנון,כנראה,מצריךזהמודלגם.אפריקנית78הדרוםבחוקהשאומץהמודל
לכל.סבירותתקציביותמגבלותמהןלקבועמנתעלההתגברותלמנגנוןהדומה
תכניותלערוךהמדינהמחויבתשבופרוצדורלימנגנוןלהוסיףניתןמהמודליםאחד

ומעקבדיווחחובת,זמניםלוחותקביעתלרבות,חברתיותבזכויותהפגיעהלתיקון
.79ביצועןאחרהמשפטביתשל

חברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתפרשתבענייןהדבראחרית.ו

מחברישלהמסקנותאתממחישהחברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתפרשת
.ווספריםביקורת

העליוןהמשפטביתשופטיששתשלהחלטתם,המשפטביתשלתפקידולעניין

,כלכליותזכויות"שלההחוקתיוהפוטנציאלואישיתקהילתיתכזכותלעבודהזכות"דוידוב'ג75
,17הערהלעיל,אסלן;533,557-558'בע,!הערהלעיל,בישראלותרכוהיותחברתיות

.427-432'בע
Ch,1998~Human.42,(8חא.)76 Rights Act

4למשךכנועללעמודיסודבזכותהפוגעלחוקמאפשרהעיסוקחופש:יסוד-לחוק8'ס77

עלנעשתההאמורהשהפגיעהבמפורשבוונאמרהכנסתחברישלברובהתקבלאםשנים
.העיסוקחופש:יסוד-בחוקהאמוראף

781996,South Africa01~The Constitution of

the

Republic

.427-432'בע,17הערהלעיל,אטלן79
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גולןוערןרדאיפרנסם

הפוטנציאלאתמגמדת,ברקהנשיאשלדינובפסקביטוילידיהבאה,הרובבדעת
:יסודחוקבישראלאיןעודכל,חברתיותזכויותעלשיפוטיתביקורתשל

האדםלזכותמצמצמתפרשנותהדיןפסקנתן,העקרוניבמישור.חברתיותזכויות
לקיוםהיאשהזכותבקבעו,אנושילקיוםהזכות-ביותרהגרעיניתהחברתית

המשפטביתשלהאיפוקאולם.בלבדקיומימחסורשמונעתכזו,מינימליחומרי
מסבירברקהנשיא.החוקתיהחסרעלמעידהוא;שיפוטימזגעלרקמעידלא

,בישראללשוויוןהזכותשלאוחברתיותזכויותשלמפורשחוקתיעיגוןשאין

חופשיהמשפטביתאיןהאדםלכבודהזכותבגדראלהזכויותלבחוןבבואווכי
הזכויותאגדזכהשבהמדינהאין"שברקהנשיאקבעעוד.נרחבתגרסהלאמץ

למחלוקתעדייןנתוןהנושאבהכמדינה,ומוסכםמפורשחוקתילעיגוןהחברתיות

רקעעלנאמרואלושדבריםלזכוריש.80"המכונניםהמוסדותבידיהוכרעהשטרם
על,כנסתחבריידיעל-האחרונותבשניםהמשפטביתעלמרובותהתקפות

נוקטהמשפטשביתכךעל-והעיתונותאקדמיהאנשיידיועלדתייםחוגיםידי
מחויבותעמותתבפרשתגם."חוקתיתמהפכה"שלורטוריקהשיפוטיאקטיביזם
למדינהשהורהבינייםצוהוציאהדורנרכשהשופטת,עצמהחברתיוצדקלשלום
ידיעליותרמאוחרשנהפךצו)בכבודלקיוםהמינימליהסטנדרטמהולהגדיר
,חריפהציבוריתביקורתנמתחה,(דורנרהשופטתשלפרישתהעםברקהנשיא

.81כלכלי-חברתיבנושאהמשפטביתלהתערבותהלגיטימיותאתשערערה
בכבודמינימלילקיוםהזכותשליישומהאתלבחוןברקהנשיאמשפנה

רקהאדםבכבודהפגיעהאתלמדודניתןשלאקבעהוא,המקרהעובדותעל
האמצעיםלמכלוללהתייחסאףישאלא,הכנסההבטחתבקצבתהקיצויןלאור

אף,לכן.עצמםבזכותלהתקייםמסוגליםשאינםאלולרשותהמדינהשמעמידה
לאשהעותריםברקהנשיאקבע,בשלישהעותריםשלהקיוםגמלתשקוצצה
שביתלנונדמהכאן.נפגעשכבודםלהראותהראשוניההוכתהנטלאתהרימו

דעתחוותשלקריאה.המוחלטתההימנעותלתחוםהזהירותמתחוםעברהמשפט
.המשפטביתבפנישעמדההאלטרנטיבהאתמדגימהלויהשופטשלהמיעוט
והעיקריהמרכזיכאמצעיהכנסההבטחתחוקשלמטרתואתמציגלויהשופט

קבוצותבקרבכלכליתמצוקהלמנועכדיוזאת,החיונייםהצרכיםאתלספק
לפגיעהלכאורההוכחההיאבשליששההפחתהמסיקהוא.82באוכלוסייהחלשות
החייםאיכותאתלאומילביטוחהמוסדהציגהקיצויןוטרםהואיל,האדםבכבוד

.ברקהנשיאשלדינולפסק13בפסקה,שם80
חבר,הכנסתראשיושבדבריראו;04.4.23הארץ"העליוןאתתוקףשובריבליןרובי"יועז,י81

המשפטביתחותראליוהכיווןמןועולההבוקעתהמציאותלנוכח":ריבליןראובןהכנסת
אשרברוריםבסייגיםהמשפטביתאתלגדורעלינויהיהשבולמצבאולינגיע[...]העליון
לדמוקרטיההישראליהמכוןשלבכנסנאמרוהדברים."בכנפיוויקצצוסמכויותיואתיגבילו
hUp://www.idi]"השעהבמבחןהישראליתהדמוקרטיה"בנושא2003.5.22מיום .org .il/heb

=1479rew/article.asp?id](visited1181ת2007.1.40) I.
שלדינולפסק6-7פסקאות,2הערהלעיל,חברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתפרשת82
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חברתיותזכויותשלחוקתיזציה

להעבירהעותריםהצליחו,לויהשופטלדעת,לכן.83כירודההגמלאותמקבלישל
.למדינהההוכחהנטלאת

בחוקהמעוגנת-הכנסההבטחתבגמלתהמצטבריםהקיצוציםשלהסאגה

אתמדגימה-הדיןבפסקומתוארתלעתירההרקעשהיא,השמוניםמשנות
להבטחתהקשורבכלוהכנסתהממשלה,האוצרמשרדשלהמדיניותתולדות
להבטחתמנגנוןלבססהכנסתפעלההמדינהמקוםהחל.החברתיותהזכויות
נהגההשמוניםשנותומאז.לאומילביטוחהמוסדבאמצעותסוציאליותזכויות
להבראתובחוקבמשקהסדריםבחוקיהללווהמנגנוניםהזכויותאתלשחוקהכנסת
מהליךהחורגתובחופזהבמהירותבכנסתמועברתזומעיןחקיקה.ישראלכלכלת
אינוזההליך.בכנסתהמומחיותבוועדותבביקורתכרוכהואינההרגילהחקיקה
.ציבוריבדיוןמלווהואיננובדברהנוגעיםציבורייםגופיםשלהתערבותמאפשר
,החברתיותהזכויותשלהכמותיהממדלקביעתמנגנוןלקבועהצורךלענייןגם

בדעת,לויאדמונדהשופטהרי.לעילהנאמריםהדבריםאתהדיןפסקממחיש
.המתאיםלפורוםהקצבהגובהלענייןהקביעההחזרתעלהמלצן,המיעוט

הדחיפותאתומסמלתמסמנתהברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתפרשת
,אחרת.חוקתיותלזכויותהחברתיותהזכויותהפיכתשלהישראליתבמציאות

ליברליזם-הניאומולאוניםחסרותהמוחלשותהאוכלוסיותאתמשאיריםאנו
תיצורהיאכךשרקותבחיןתתפכחשהכנסתייתכן.האוצרמשרדשלוהכוחניות
מעמידהאוצרשמשרדהדרקוניותהשעההוראותעםלהתמודדשיוכלומנגנונים
.התקציבחוקבחקיקתשנהכלבפניה

בפנילהתגונןכדיבעצמהכךטענההממשלה,39הערהלעיל,מנורבפרשת;לויהשופט
.האדםבכבודפוגעתהזקנהקצבתשהקטנתהטענה

לביטוחהמוסד)"הכנסהלהבטחתהגמלהמקבלישלהחייםאיכות"שביט'מ'וגקינג'י83

[קחא://**ע,ט5.6ח7010עאענן70/80מ3וע58-י5(2005,והתכנוןהמחקרמינהל-לאומי

(2007.1.408oast visited[6םם.]3[-5485934-1850-4448[28ם.
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וזכויותיהודיתלאוםמדינת:העמיםומשפחתישראל"על
ןרובינשטייןואמנוןיעקובסוןאלכסנדר:מאת"האדם

*קלייןקליד

הקדמה.א
ההיסטוריתהסקירה.ב
והתאורטיההשוואתיהממד.ג
(יהודית)הלאוםבמדינתהאדםזכויות.ד

הקדמה.א

לקוראבעצםמיועדזהשספרשוםעל?מהשוסעל.מוזרספרזהורבהבמידה
לגיטימיותהיהודיתלמדינהישאםלבבתוםלעתיםשואלאשר,ישראליהלא

לינדמהאולם,דומהשאלההשואליםישבארץגםבאחרונה.המודרניבעולם
רבותלשפותמהריתורגםהספרכילקוותישכןעל.הספרמיועדלאלהשלא

שלתרומהולתרוםחשובתפקידלמלאעשויהואהברית-ובארצותבאירופהשכן
לנולהזכירהבאחשובספרזהו,זאתובכל.היהודיםמדינתאודותעללשיחממש

.(ודמוקרטית)יהודיתכמדינהלהתקייםזכותנושלהבסיסייםהעקרונותאת
ספרשלפנינולכךהנההכוונה:רבאידאולוגיבמטעןהמלווהספרזהו,אכן
,כמשמעופשוטו,בעצםלהגדירהשניתן,קלאסיתציוניתראייהעלהמבוסס

שוניםיישומיהובמה?כוללתזוראייהמה?זהבספרנאמרמה.כהרצליאנית
אלהלפחותאו,בעולםהמדינותרובשלביותרהבסיסייםהמרכיביםמןלאאו

הלגיטימיותהדגשתהיאשבפנינוהספרתמצית?לאוםכמדינות,עצמןהרואות
ההגדרהזכות,ם"האוהחלטת)הקמתהודרכיייסודהלגביהן,היהודיםמדינתשל

הנוהספר.שלהפוליטי-החוקתיהמבנהלגביוהן(וכוליהיהודיםשלהעצמית

לשאלתמכובדמקוםהקדישוהמחברים,כןכמו.והשוואתיהיסטורישווהבמידה
.בהמשךאתמקדאלהבנקודות.והדמוקרטיתהיהודיתהמדינה

.בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,למשפטים(אמריטוס)פרופסור* א1
.(ג"תשס)אדםוזכויותיהודיתלאוםמדינת:העמיםומשפחתישראלרובינשטיין'ואיעקובסון'
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קלייןקלוד

ההיסטוריתהסקירה.ב

.סביבהדילמותואתהדיוניםאת,היהודיתהמדינההקמתאתסוקרהראשוןהפרק
שלאזכורכוללתהיא.ורובינשטייןיעקובסוןשלבספרםהקצרההנהזוסקירה

בנובמברט"מכהחלוקהלהחלטתמסביבהדיוניםאתומנתחתם"באוההתרחשויות
,פרק-בתתמסתייםהפרק.היהודיםשלהעצמיתההגדרהזכותניתוחוכן,1947
במיוחדהרלוונטי2"החלוקהעקרוןשלתוקפו"לנושאהמוקדש,כשלעצמוחשוב

לתארהיטיבוהמחברים.ביותרהבסיסיותהמוסכמותערעורשלהנוכחיתבתקופה
נדמה.יותראףזהדיוןלהעמיקהיהנכוןאך,המדינהמקורותשל"לאומיות"האת

היהודיבעםההכרהומשמעותהלאומיהביתלהקמתהמאבקתקופתשאזכורלי
עללהתבססהיהניתן,למשל,כך.הטיעוןאתמחזקהיהבלפורבהצהרתהחל

מספקים,והאנליטיהיבשאופייםאףשעל,פיינברגנתן'פרופשלהשוניםמחקריו

העםמעמדבנושאכתיבתואתהחלפיינברג.3ישראלי-היהודילטיעוןאיתןבסיס
שהובילהההתפתחותאתברורבאופןמנתחהוא;המדינה4הקמתלפניהיהודי
שלאאחתטענהישראלנגדהקלאסיהערביבטיעוןאין.היהודי5בעםלהכרה
'פרופשלמטיעונהרבהבמידהשונהזהטיעון.תשובהלהנמצאהושלאנברקה
,גביזון.6"הרצויהודמותהעקרוניתהצדקה:היהודיתהמדינה"במאמרהגביזוןרות

אלא(הפומביהבינלאומיבמשפטלאבוודאי)המשפטיבהיבטנוגעתאינה,למעשה
שזו-היהודיתהמדינהשלהלגיטימיותוהוא,אחרקועלהדיוןאתמעמידה
יותראףואוליחשובפחותלא-שונהקוזהו."עקרוניתהצדקה"המונחמשמעות

לחזקוהיהראוי,לדעתי,7המשפטבקובחרוורובינשטייןשיעקובסוןמאחראך-
.היהודיהעםשלבקיומובהכרהנסתיימהאשרהמנדטתקופתשלניתוחבמסגרת

כהאינהזוהכרהכיידוע.הכרתו:עםשלעצמיתלהגדרהלזכותהבסיסזהווהרי

.79'בע,שם2
א.Feinberg:בקובץאוגדו(ובגרמניתבצרפתית,באנגלית)פיינברגשלזהבנושאמחקריוכל3

(1979,Studies

" International .taw (Jerusalem.לחיבורבעיקרמפנהאני

Recognition

:760"

International.81ק.229 Law", ibid%1ofthe Jewish People,אתהסוגריםהמאמריםלשניוכן
,Conffict,81קק.515,433:הכותרתתחתהקובץ ibid%1שא-The Arabלקלאסיקההנחשבים
.בתחום

,3Feinberg,אק.223:ראו4 supra note(0,ב1948-בבמקורפורסםJewish Yearbook

International Ltaw(.
שעליוהמשפטיהבסיסאתשללואשרערביםמשפטניםלקבוצתענההוא,מאוחדיותר5

Feinbregהמאמרראו)ישראלמדינתמושתתת "The Arab-Israel

~

Conflict

in

International.א
Intensational Law, supra!מAlgir" Studies]לCritical Analysis of .Arab Jewish)ע-Law

Henryלמשפטןענההוא,כןכמו.)3note,אק.433 Cattanהכותרתתחתערוךבמאמר:

Zionism,אק.315 and the State of

Israel

"
, ibid10Arab Jurist ~ s Approach88תל)".

.50(ג"תשס)13תכלת"הרצויהודמותהעקרוניתהצדקה:היהודיתהמדינה"גביזון'ר6
פומביהבינלאומילמשפטהקדוםהשםאתמזכיר,"העמיםומשפחתישראל",הספרכותרהרי7

20Droit-הלמאהעדידועשהיה

~

des gens'~l"או"Voelkerrecht"העמיםמשפט":כלומר".
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"האדםוזכויותיהודיתלאוםמדינת:העמיםומשפחתישראל"על

קיומואתהמכחישסעיף,היתרביןכללה,ף"אשאמנתכילמשלנזכיר.שכיחה
הכתובעלכמובןחולקאיני.8בלבדודתדתהנהשהיהדותמאחר"יהודיעם"של

מודרני-היסטוריממדכאןשהיההתזהאתלחזקרצוישהיהחושבניזאתעם,בספר
השלישיבפרקאףזהלנושאהתייחסותשאיןהדברמוזר.עליונה9חשיבותבעל

.0י"הבינלאומיותוהנורמותהציונות":הנקרא

והתאורטיההשוואתיהממד.ג

החיבורשלהזהההיבטאתלסכםניתן.זהלממדרבענייןייחסושהמחבריםניכר
ובעיקרהדתבתחום)המיוחדיםמרכיביהעל,ישראלמדינת,למעשה:כךבערך
שחלקן,בעולםאחרותרבותממדינותשונהאינה(בההיושבהערבילמיעוטביחס
להוסיףאףואוליהטיעוןאתלחדדאנסה.למופתכדמוקרטיותלהיחשביכולותאף
.בספרמופיעיםאינםאשרנוספיםייחודייםממדיםלו

דמוקרטיה'"הכותרתתחתהאחרוןבפרקבעיקרנידונה,"הלאוםמדינת"סוגיית
החלקלאורגםברורההכוונה.11"'אזרחיתלאומיות''אתניתלאומיות','אתנית
בעולםדמוקרטיותמחוקותקטעיםלנומספקזהחלק.12"נספחים"הקרויהאחרון

,בולגריה,ספרד,איטליה,איסלנד,סקנדינביותמדינות,סלובקיה,יוון,אירלנד)
לשיםיש.(ארמניהעלנספחוכןהבאסקיהאוטונומיהאזור,צרפת,סלובניה,פולין
חשו-אחרתאוכזובמידהדמוקרטיותכולן-השונותהמדינותכילעובדהלב

למיעוטיםהתייחסותןואתהדתיתאוהלאומיתזהותןאת,עצמןאתלהגדירצורך
למצבה,המחבריםלדעת,חזקדמיוןקיים:ברורההכוונה.אדמתןעלהשוכנים

מוגדרתוהיאמבוססקיומהאשר,חוקית,לגיטימיתמדינה:ישראלמדינתשל
מיעוטקייםשטחהעלאך,דמוקרטיתיהודיתכמדינה(עצמהאתמגדירהאו)

הגדרת,המיעוטעםהיחסיםבהגדרתצורךשישמכאן.(דתייםמיעוטיםוגם)לאומי
עלמצביעיםהמחברים,אחרותבמילים.הרובזכויותמולכמיעוטזכויותיו,מעמדו
:אחרותרבותכמו(הספרבכותרתגםכך)לאוםמדינתישראלמדינתשלהיותה

."יהודיתלאוםמדינת"אותהמגדיריםשהםכפיאוהיהודיהעםשלהלאוםמדינת
,הערבילמיעוטהיהודיתהלאוםמדינתשלהיחסתיאור:ברורההספרמטרת

8http ://www.palestine-un.org/frsite[20.art,1968July17,The Palestine Nationa] Charter

map[(visited1851חס2006.9.5) .htnfl.עדייןמשקלהאך,בוטלההזאתהאמנהכילצייןיש
שלהניתוחזהבעניין,היהודיהעםשלבקיומושהכירהואהעמיםחברכיבמיוחדיצוין.רב

,3Feinbreg:ראו.ביותרחשובפיינברג supra note.א.
העםשלקיומובשאלתהדיוןלמשלראו.37'בע,1הערהלעיל,ורובינשטייןיעקובסון9

,בנושאעמדתםאתלחזקיכוליםהיוהמחברים.שם,שם,ם"האוידיעלוהכרתוהיהודי
.1947-בנולדההיהודיתהשאלהכינדמהלעתים

.125'בע,שם10
.359'בע,שם11
.427'בע,שם12
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.האדםזכויותבתחוםהמקובליםהסטנדרטיםאתתואםזהשיחסלהדגישבכוונה
החולשהטמונהלדעתי,כאן.העולםחוקותשל,לעתיםהמוזר,האוסףמכאן

לאוםכמדינתמדינההגדרתאודותעלהתאורטיהממד;זהחשובספרשלהגדולה
ביןמה.שנבחרוהמדינותשלהאקלקטיותאתמסבירכזהממד.כללקייםאינו
היהצריךכאן,לגישתי?וספרדבריטניהלביןהודוביןמה?סלובקיהלביןצרפת
יכול(המחבריםשנימבין)רובינשטייןשאמנוןהמיוחדהממדביטוילידילבוא
שהעלאתהיאכוונתי.(התאורטי)המשפטיהממד-לספקהיהחייבואףהיה

להגדירהיאמהאפשרויותאחת.להגדירוכמובןמחייבת"לאוםמדינת"המושג

לעומת"לאוםמדינת"כגוןשוניםאוקרוביםמושגיםעםהמושגאתלהשוותאו

כדוגמת"לשונית-רבמדינה"לעומתתרבותית-רבמדינהאו,"לאומית-רבמדינה"
לאוםמדינתביןלהכחיץניתןהלאוםלמדינותמתייחסיםכאשר,מכךיתרה.שווייץ

לקיומןמתכחשתאשרצרפתכגון)מושלמתלהיותהמתיימרתכזאתלביןמושלמת
?ישראלמדינתנמצאתהיכן.(שטחה13עלזכויותבעלותלאומיותקבוצותשל

אך,(היהודיהעםשל)לאוםכמדינתעצמהאתמגדירהישראלמדינת.ברורמקומה
המדינהמאזרחי%20-כראשית:סיבותמשתיוזאת,מושלםאינוהישראליהמודל
רק,זוהגדרהלמרות,שנית.המדינה14אתהמרכיבההלאוםלקבוצתשייכיםאינם

.בישראל15נמצאים(היהודי)הלאוםמבני%04
מדינתשלהתאמתהאתלמדודניתןפיהםעלשכן,רבהמשמעותלמספרים

במילים.דמוקרטיתלאוםלמדינתאףואולילאוםמדינתשלמושלםלמודלישראל
במובן)האידאליהמודלמןישראלמדינת"רחוקה"מידהבאיזונבדוק,אחרות

להדגישברצוני.(וברמקסשלטיפוס-האידאלהגדרתלפיכלומר,הוובריאני
שעההבאותהנקודותאתבחשבוןלהביאישכילינדמה.דיוןללאזונקודה

.מדיפשטניתאוליבצורההיהודיתהלאוםמדינתאתלהציגשמנסים
"גבוה"מספר,%1620-כהנושיעורםכאמור-"המיעוטבני"אחוז,ראשית

היחס,למספרפרטכינדמה,מדעיתאינה"גבוהמספר"שהקביעההגם.למדי
הבעייתיתההתעסקותהנהלכךהראיה.מיוחדתמשמעותמקבללמיעוט-הרובבין

ברורהראיהלכךאין.בישראלהדמוגרפיהמאזןבנושאוהאובססיביתכשלעצמה
,תרצהאם,היהודיהאופי-המדינהשלהמיוחדאופייה,אחרותבמילים.יותר

הוא,סופי,מוחלטכנתוןלהיתפסיכולאיננוהיהודיתהלאוםמדינתשלאופייה
?זהשינויעםלהתמודדנוכלכיצד.להשתנותעשוי

המיעוטיםלהגנתהאירופיתהאמנהאתלאשררהמדינהשלהחוקהמועצתאסרה,למשל,כר13
"הקורסיקאיהעם"בביטויהשימושאתהמועצהפסלהכןכמו.מיעוטיםבצרפתשאיןבטענה
."הצרפתיעם"המלבד"עם"בצרפתאין(המועצהשל)לדעתה,שכן

לוח2-10(55'מס)2004לישראלהסטטיסטיהשנתוןלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהראו14
l[(visited51~1מס07.6.3)1.2

.

cbs.goviVreaderיא://1שוש].
.3.2לוח2-13'בע,שם15
.1.2לוח2-10'בע,שם16
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נתעלםאם,כך.רובהיהשבעברמיעוטהנובישראלהערביהמיעוט,שנית
הידועתהליךעברההזאתשהקבוצהלמסקנהנגיע,ומשמעותוהציוניהאתוסמן

הבחינהמןכילטעוןאוליניתז.uebeKremdung"17"~-כהלאומיתבסוציולוגיה
,הנראהככל,מקוםומכל,אחרתלטעוןגםניתןאך,משמעותלדבראיןהמשפטית

ומה.עצמולמיעוטהשייכיםאלהבעיניבהלזלזלשאסורחשיבותזהלמצב
אינםאלהנתונים?לעילשהזכרתיהנתוניםמןהמתבקשותהמסקנותלמעשההן

עלאשריהודיתלאוםמדינת;המדינהשלהבסיסיתהמהותאת,סבורניכך,משנים
בכותרתשנמצאנוסףממדעללהשפיעעשויהזההנתון.ערבימיעוטנמצאשטחה
-שליההדגשה)"האדםוזכויותהיהודיתהלאוםמדינת":הספרשלהמשנה

המיעוטשלמעמדואתלבחוןישלאומיתכמרינההוגדרהשהמדינהלאחר.(.ק.ק

האופימולהאדםזכויותמצבאתלבחוןיש,יותררחבבאופןאףואוליהערבי
.הלאוםמדינתשל(הדתיאו)הלאומי

(היהודית)הלאוםבמדינתהאדםוכויות.ד

אלא,בכללותו(והאזרח)האדםזכויותנושאלבדיקת,כמובן,איננהכאןהכוונה

הנובעותאוהמדינהשלהיהודילאופייההקשורותהזכויותאותןלבחינתרק
והשנייהודי-פניםהראשון:מישוריםבשניהנושאאתלבדוקשישמכאן.ממנו
יהודית"הקלאסיהביטויעלהוויכוחנסבהמקריםבשניכייצוין.למיעוטבנוגע

."ודמוקרטית

יהודי-הפניםהוויכוח.1
ראו)פרקיםכמהפניעלמשתרעהשיח,לנושארבמקוםמקדישיםהמחברים

ההמישיהפרקומיד"בישראלוהדמוקרטיתהיהודיתהמדינה"הרביעיבפרקלמשל

,יהודיתמדינה"הקרויבקטעמצאתימיוחדעניין.(8ן?"דמוקרטיתאויהודיתאו"
לביטויחדשפירושהצעתיבעברשכן,9ן"היהודיהעםומדינתהיהודיםמדינת

"Judenstaat"עוררשהצעתיהחדשהתרגום.בצרפתית20למשל,אחרותבשפות
מעמיקויכוחבחובוטמוןשכןניטרלישאיננופולמוס-21חזונייורםעםפולמוס

מדינתשללאופייהבאשרהרצלשלהמקוריותכוונותיופירושאודותעליותר
המשמעות,הגרמניתשבשפהכךעלחולקיםאין:הוויכוחתמציתוהנה.היהורים

מיעוטלקבוצתהופכתמסוימתלאומיתקבוצהשבומצבמגדירזהמקובלגרמניביטוי17
בבריתלדוגמההתרחשוכאלהמצבים.הזההשטחאלמסיביתהגירהבעקבות,שטחהעל

.האיטלקיטירולחבלובדרוםלשעברהמועצות
.150,215'בע,1הערהלעיל,ורובינשטייןיעקוכסון18
.195'בע,שם19
fLtEtat~השםתחתלצרפתיתהרצלשללספרתרגומיראו20 des JIllfSהמקוריבתרגוםבמקדם

'Lכהעד Etat Juirt",הוצאתLa Decouverte,2003-בכיסמהדורתעם1989,פריז.
.73(ב"תשס)11תכלת"?יהודיתמדינהרצההרצלהאם"חזוני'י21
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kDer~"הביטוישלהמילולית Judenstaatתורגםכך,אגב."היהודיםמדינת"הנה
באותהשהיוהאנגליתעםאוהצרפתיתעםמהאך.העבריתהלשפההספרתמיד
פיעלכולקודםלתרגםישכיהייתהטענתי?ביותרהחשובותהשפותתקופה
אסתטייםמטעמיםבעיקרנבע"קלוקל"ההתרגוםוכי,גרמניתכלומר,המקורשפת

fhe"':לאנגליתהתרגום,להיאמרחייבתהאמת.האלהבשפותשמקורם Jew's

"State1ט7"הביטוי,בצרפתיתגםכך;במיוחדמוצלחאינוL'Etat"מןעולה

desהביטויעלהאסתטיתהבחינה Juifs~ tהרצלכירבבצדקמדגישחזוני.יי[נ[(א,
התרגוםאתאישר,פחותהבמידהכיאםבאנגליתגםושלטהיטבצרפתיתידעאשר

להביןמנתעלהתרגוםעללהתבססצריךמרועהבנתילא.23(כדבריי)"קלוקל"ה
.המקוריתבשפתומונחלפרשמקובלשהרי,הכותרתשלהאמיתיתהמשמעותאת

הביטוילמשמעות-משכנעלאאךמעניין-ניתוחכאזמוסיףאמנםחזוני
"~cDer Judenstaatתס4טד"בתחיליתלהשתמשהרצלנהג,לדבריו.בגרמנית)

"יהודי"למשהוהייתהשכוונתוברורהיהכאשרמיליםשלבשפע"יהודי"
כשלעצמי.24(יהודילעיתוןככינוי"Judenblatt"בביטוילהשתמשנהגלדוגמה)

"ביןהבררהמקוםמכלבגרמנית:הנקודהאתלהביןהצלחתילא

kk

Der Judenstaat

Der"לבין-"היהודיםמדינת"כלומר- Juedische Staat"-מדינה"כלומר
שתיעודטועןהנני,מכךיתרה.אחראואסתטימשקלכלנטולתהנה-"יהודית
:הרציונליתהראייהשללתוכנהנוגעותאשרטענות

.25"היהודיםמדינת"הספרשלתוכנומאשריותרברורהראיהלכךאין.1
:היהודיםבמדינתהרבניםשללמקומםהרצלשלהתייחסותובאזכורכאןאסתפק

.בקסרקטין26להישארחייביםשהקציניםכפיהכנסתבבתילהשאירםמבקשהוא
.יהודית27מאשרקוסמופוליטיתיותרחברההרצלמתארAltneulandברומן.2
:הנושאאת,הרצלשלהביוגרפיםאחד,אילוןעמוסמסכם,למשל,כך

-005Jewish, but)0ת"Culturally, the new polity Of Albleuland was

-open , secular, pluralistic society of Jews, Chris8תwas11.mopolitan

.wide variety of languages8Moslems and Buddhists speaking,485ת

predominate0)official tongue, although German seemed0תThere was

the rural areas Yiddish was spoken)

.

Hebrew was used by Jews1ת)

funerals . The cluzenry attended German opera)8only for prayer and

.28

:

"sports4000"(זEnglishתוand French theater, and engaged

.ביקיביץמיכאלידיעל1896בשנתליאשונהלעבייתתירגם22
.78'בע,20הערהלעיל,חזוני23
.79'בע,שם24
.(ב"תשל,היצלכתבימעיכתבעריכת)היהודיםמדינתהרצל'ת25
.65'בע,שם26
.(1902-בליאשינהפייסם)(1997,קיא'מידיעלתורגם)רימז:אלטנוילנדהרצל'ת27
28349(1986,11011Elon Herzl (New.ג.
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בגרסתוובוחרים29מעניינתבדרךהזההוויכוחעלמצביעיםורובינשטייןיעקובסת
"הגדולה"לשאלהבאשר.למדינה"חילונית"גישהמעדיפיםשהםאף,חזונישל

חופש:יסוד-חוקחקיקתלמןכלומר)1992למןקונקרטייותרבאופןהנשאלת
בין"לוגי"קיום-דושלהאפשרותבדבר,(וחירותוהאדםכבוד:יסוד-וחוקהעיסוק
:היסוד-חוקיבשני2סעיףשלנוסחולפי)הדמוקרטיהאופילביןהיהודיהאופי

עמדתנוקטיםהמחברים,("ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלערכיה"
השמאלילצדמעברכאןפוניםהם.30המושגיםשניביןהסתירהאתהשוללתביניים

יהודיתכמדינה-ישראלמדינת-המדינהאתלהשאיררצונםשכן,המפהשל
זכויותלביןבינהוהמתחהדתבנושאהדיון.הליברליהמחנהבתוך,ודמוקרטית

שהזכרתיהשניברובדמתמקדהדיוןעיקר.זהבספרקייםשאינוכמעטהאזרח
.הערבילמיעוטהיחס:קודם

הערביהמיעוטלביןהיהודיהאופיביןהמתח.2
:31הפרקעלעומדותרבותסוגיות,אכן.יותרהרבהמעמיקלדיוןזוכהזהרובד

"דמוקרטיתלאוםמדינת";"אזרחיהכלמדינת"כהידועההסוגיה;השבותחוק

.נהיראינוהפנימישהגיונוכסדרלעתיםנבדקיםאלהכל-"אתניתדמוקרטיה"ו
הם;לאומיכמיעוטהערביםלתפיסתחשובקטעמקדישיםהמחברים,כןכמו

כמיעוטאולאומיתכקבוצהמוכריםאינםהערביםאחדשמצדכךעלמצביעים

בתחוםבישראלהערביהמיעוטשלהקיבוציותהזכויות"למעשהאך,לאומי
ומרחיקותרחבותוהן,מובהקלאומימיעוטשלזכויותהןוהתרבותהחינוך,הלשון

ואני,"בעברכברהצבעתיזונקודהעל.32"בינלאומימידהקנהפיעלגםלכת
קבלתכגון)נוסףמשמעותיצעדלהיעשותחייבכיולהדגישלחזורלעצמימרשה
ישראלמדינתשלהצגתהדווקאכיטועןועודניטענתי.(הערביהמיעוט:יסוד-חוק

הערביהמיעוטמעמדשלמודללבנותתאפשר(היהודיהעםשל)לאוםכמדינת
תרבות,לשוןבעיקר)תחומיםבכמהקולקטיביותזכויותהכולל,יותרברורהבצורה
.טריטוריאליתמאוטונומיהלהבדילאישיתאוטונומיהשלמודלגםהצעתי.(ודת

"לבולל"ניסיוןבישראלשאין(כשלעצמההחשובה)העובדהעלמצביעיםכולם
בעלותלאוםמדינותשלמבוטללאבמספרקורהשהדברכפי)הערביהמיעוטאת

.ההפליהבתחוםבעיקרמתרכזבישראלהוויכוח.(לאומייממיעוטים
בתחוםומגבלותיההלאוםמדינתסוגייתבהעלאתהיאהספרשלהרבהחשיבותו

:המפורסםהמשפטדרךעללנמרניתןדברשלבסופו.ציבורילדיוןהזכויות

."מיעוטהוא,מיעוטהואמיעוט"
.197'בע,1הערהלעיל,ורובינשטייןיעקובסון29
.206'בע,1הערהלעיל,ורובינשטייןיעקובסון30
.222'בע,שם31
.189-190'בע,שם32
33Search ofaחל:Arab Minority4ש!Nation - State and the Ptwblem oflםKlein Israel as.]

(1987,Status (Tel Aviv.
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קלייןקלוד

אחרותרבותלאוםממדינותשונהאינההיהודיתהלאוםשמדינתייתכן
ישראלשמדינתמכךנובעתהזאתהמדינהשלהמיוחדתהבעייתיות.באופייה
ועדייןנתקלההיאוכי19-ההמאהשלהלאומיותעידןלאחר,"מאוחר"הוקמה
ציפהלאאישוכמובן,תשובהלמחבריםאיןכךעל.עזהבהתנגדותנתקלת

.לתשובה
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דיוקן-שרוליק
ן"הישראליתבאליטהערכיםשינוי:משרוליקפרידה"על

אלמוגעוז:מאת

*טריגרצבימאת

,אלמוגעוזפרופסורשל(כרכיםבשני,עמודים412,1)היריעהרחבספרו
שחלהערכיםבשינויעוסקחיפהבאוניברסיטתישראלארץללימודימהחוג
,הוותיקההיהודיתהשכבה",אלמוגאותהשמגדירכפי,שהיא,הישראליתבאליטה
.2"גדולההמדינהשלצביונהעלשהשפעתה,והמבוססתהמשכילה,החילונית
הכריכהשמכריזהכפי,"מכר-רבשהיה",'"דיוקןהצבר"ומחברסוציולוג,אלמוג

לנומגיש,("הישראליתבאליטההערכיםשינוי"לכשלעצמהחזקהעדות)האחורית

קוםמאזהישראליתהאליטהשלבערכיהשחלוהתמורותמיפוי:שאפתנימפעל
החזית:"חזיתות"מכנהשהואשונותמבטנקודותמחמש,2002לשנתועדהמדינה

והחזיתהפמיניסטיתהחזית,הפסיכולוגיתהחזית,המשפטיתהחזית,התקשורתית
,לכאורה)סקירתיחלק:עיקרייםחלקיםלשנימחולקות"חזיתות"ה.המשפחתית

ניתוחהמציעוהלק,הנטעניםהשינוייםשלכרוניקהשעיקרו,(בהמשךכךעל
,ככלל.ותמציתיקצרכללבדרך,(המחברכלשון,"וכיווניםמשמעויות")לסקירה
עובדה,הסקירותמןניכרתבמידהקצרים"וכיווניםמשמעויות"הקרוייםהחלקים

השינויבתהליכידרךואבניאירועיםשללכרוניקהבעיקרהספראתהופכתאשר
.המחברלדעת,לציוןהראויות,הנדונים

שעריםחסרים,גיסאמחד.שרירותיתלעתיםנדמיתשערים-לחזיתותהספרחלוקת
החזיתדוגמת,הישראליתבחברהשחלערכיםשינויהםגםהמשקפיםמרכזיים
,קיימיםשעריםביןחפיפותיש,גיסאמאידך.הפוליטיתוהחזיתהביטחונית-הצבאית
"הפמיניסטיתחזית"בנרחביםחלקים:למוזרהביניהםהחלוקהאתשהופכות

שוויוןבשאלתעוסקיםשהםמשום,"המשפטיתחזית"בלהיכללהיויכולים

.למינהלהמכללההאקדמיהמסלוללמשפטיםהספרבביתמרצה.למשפטיםדוקטור* ע1

.(ד"תשס)הישראליתבאליטהערכיםשינוי:משרוליקפרידהאלמוג'
.האחוריתבכריכה,שם2
.(ח"תשנ,שלישיתמהדורה)דיוקן-הצבראלמוג'ע3
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טריגרצבי

,לכךבדומה;ובפסיקהבחקיקהלעיגונוהמשפטייםוהמאבקיםהמגדריהזכויות

;"הפמיניסטיתהחזית"תחתלהיכללבחלקההייתהיכולה"המשפחתיתהחזית"

זוובכללן,האחרות"חזיתות"לרבהבמידהחופפת"התקשורתיתהחזית"וגם
דורשת,מאליהמובנתשאינה,שכזוחלוקה.והמשפחתיתהפסיכולוגית,המשפטית

בהשישהיתרונותאתהקוראיםבפניותפרוש,ביצועהאתשתצדיקהנמקהעבודת
.(עיןלמראיתלפחות)יותרוטבעיותאינטואיטיביות,אחרותחלוקהדרכילעומת

אףואולי,חשובותפחותלא"חזיתות"השמטתגםכמו,השרירותיתהחלוקה
באופןהקשורהבספרנוספתבעיהעלמצביעות,שנכללומאלהחשובותיותר
אהבהמתוךשנכתבבספרניכר.ממצאיואתומנתחבתרבותמתבונןהמחברשבו

פרטיאלבוםמעין,רבהבמידה,הואהספר;בוהמצוטטיםלחומריםונוסטלגיה

במושאההתאהבותשלתוצאתהאולם.מחקריוממצאיושלהמחברזיכרונותשל
רגשיאוחיוךהמעליםרביםמחומריםולהיפרדלסנןהיכולתחוסרהיאהמחקר

עמוסהספר.הספרשלהתזהלביסוסדברתורמיםאינםאך,אולי,נוסטלגיה

במכווןנעשההדברכיבמבואהמחברהצהרתולמרות,וארוכותרבותבציטטות
.הכרחיאינוובוודאימנומקתמידאינוהרבהגודש,ובמודע

להופעתםהמטריםוהרמז,משמעותייםעיווריםכתמיםכמהבספריש,בנוסף
מפותחתמדינההיאדהיוםישראל":במבוא,הראשוןבעמודוכברמופיע

מתוארת,למשל,"המשפטיתחזית"ב.4"וטכנולוגיתכלכליתמבחינהומשגשגת
הטובאלמהטובהליכהשלליניאריכסיפורהישראליתהמשפטמערכתהתפתחות

דמוקרטיתמדינה"הפרק-ותת,רבותפעמיםחוזרת"ליברליזציה"התיבה.יותר
חזית"לשמוקציםושמוניםכמאהמתוךעמודיםכארבעהשאורכו,"מוגבלבעירבון

תקנותאת,הכיבושאתכללמזכירואינובלבדהדתיתבכפייהעוסק,"המשפטית
חוסרואתהציבוריבשירותהגוברתהשחיתותאת,1945-מחירוםלשעתההגנה
הבעיותאתאוהמגדריתההפליהאת,למולההחוקאכיפתרשויותשלהאונים

.ישראלמדינתשלהחוקתיבמשטרהאחרותהמשמעותיות
.במיוחדצורםהמשפטית"חזית"מהחירוםלשעתההגנהתקנותשלהיעדרן

במעצריםאותםועוצרתבתיהםאתהורסת,פלסטיניםמגרשתהמדינהמכוחן
:יסוד-לחוק(ג)39סעיף:ועודזאת.(מתנחליםגםביותרנדיריםובמקרים)מנהליים

אתזמניתלהפקיע,חוקכללשנותיפהכוחןחירוםשעתתקנות"כיקובעהממשלה
,אחריםחובהתשלומיאומסיםלהגדילאולהטילוכן,תנאיםבולקבועאותוקפו
.5החירוםמצבבוטללא,היוםועד1945מאז."בחוקאחרתהוראהאיןאםזולתוהכל

שלכהגדרתו,"מוגבלבעירבון"דמוקרטיההיאהישראליתהדמוקרטיהכיהמסקנה
.למדינהדתביןההפרדהמהיעדרבהכרחולאזומעובדהדווקאמתחייבת,המחבר

.19'בע,1הערהלעיל,אלמוג4
להכריזהוסמכהוהכנסת,הממשלה:יסוד-בחוקהתמידיהחירוםמצבבוטל1992בשנת,כידוע5

1945משנתהחירוםמצבשרציפותכך,נעשהשאכןדבר,מחדששנהבכלחירוםמצבעל

.המקוריותהתקנותמכוחלאכיאם,נמשכתהיוםועד
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דיוקן-שרוליק

,ובהשלכותיהןחירוםלשעתההגנהבתקנותדיוןכלשלהמהדהדהיעדרולעומת

במיוחדכוונתי.הספרשלהמשפטיבחלקמסוימיםנושאיםנכללומדועברורלא
לא.6המחאהותנועותהישראליהשמאלועלייתישראלמלחמותשללכרוניקה

כדברי,שנאמרוקריאות,הערביםאל1950בשנתגוריחייםשללקריאותיומהברור
הכרחתםמדוע[...]בנולהילחםעליכםכפהמי,אויב":7"אמיתיבכאב",אלמוג
."המשפטיתחזית"ול8"?דמכםאתלשפוךאותנו

התמורותשלומשכנעתמלאהמפהלסרטטמצליחלאשהמחבראפואדומה
בחירת,כאמור.התרבותיותהתמורותבראיהישראליתהמשפטבמערכתשחלו

התהליכיםשלמאודבעייתיתתמונהיוצרתוהחלקיתשגרתיתהלאהחומרים
.הישראליתהמשפטיתהתרבותעלשעברו

.הספרשלהרביעיהשערשהיא,"הפמיניסטיתחזית"בגםקיימותדומותבעיות
-הצבר"ספרואתשאפייןהמגדריבעיוורוןכאןממשיךהמחבר,משונהבאופן
הקרויהפרק-בתת.זו"חזית"להמוקדשיםהעמודיםוארבעיםמאהלמרות,9"דיוקן

אחרטפחכובשהפמיניסטיהאתוס":כותבהוא,למשל,"וגלובליזציהפמיניזם"
.דמוקרטיתגלובליתעל-מאידיאולוגייתלחלקבהדרגהונעשהובארץבעולםטפח

מילהאף.10"ישראלשלהגלובליהאופילקידוםותורםתרםהפמיניסטיהמאבק
על.11הגלובליזציהבעידןבמיוחדמצטיינתישראלשבותחום,בנשיםסחרעל

בראשותאדםבבניסחרבנושאהפרלמנטריתהחקירהועדתשלהבינייםח"דופי
.בשנהבדולרכמיליארדהמגלגלתבתעשייהמדובר,גלאוןזהבההכנסתחברת

ביעורןבדברהבינלאומיתהאמנהעלישראלחתימתאתהמחברמצייןזוברוח
שהוסיפהההסתייגויותאתמזכיראינואך,כהישגנשיםנגדההפליהצורותכלשל

המעמדחוקי,דתייםדיןבבתיכשופטותנשיםמינויבדברלחתימתהישראל
ידיעלמחויבתעצמהרואהאינהישראלכיהצהרהוכן,'3המשפחהודיניהאישי
.האמנה14של,ההצהרתי,הראשוןהסעיף

.422-466'בע,1הערהלעיל,אלמוג6
.422'בע,שם7
.423'בע,שם8
.1997.10.8(האינטרנטמהדורת)הארץ"גבריתציונות"גלוזמן'מ9

.998'בע,1הערהלעיל,אלמוג10
http:המשפטיםמשרדבאתר,למשל,ראו11 ://www.justice .gov. iVMOJHeb/Subjects/Sahar[

(07.6.408Benashim.htm] aast visited.
[ן(ש://יעי,ש.(2002)אדםכבניסחרבנושאהפרלמנטריתהחקירהועדת-בינייםח"דו12

oastמס07.6.4) visited[4.םבא-k5nesset.gov. iUconwlittees/heb/docs/sacharl.
'ע,31'מס,1035א"כ,1979בדצמבר18-מלצורותיהנשיםנגדאפליהביטולבדבראמנה13

http]::ם"האובאתרלמצואניתןהאחרותוהמדינותישראלהסתייגויותשלרשימה;179

(07.6.4.08www.un.org/womenwatcWdaw/cedaw/reservations .htm] aast visited//.
מןהוצאה,הבחנהכלמשמעו"נשיםאפליית"המונח,זואמנהלמטרות":183'בע,שם14

ההנאה,ההכרהאתלבטלאולפגוםמטרתןאושתוצאתן,מיןיסודעלהגבלהאוהכלל
,ונשיםגבריםביןשוויתבסיסעל,האישילמעמדןלאשיםבלא,נשיםבידיוהשימוש
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טריגרצבי

לסוגייתהמחברמתייחסשבובאופןגםביטוילידיבאההכרוניקהחלקיות
וחלההמוכותהנשיםבעייתהחריפההתשעיםבשנות":נשיםנגדהאלימות

שהואהנתונימ.מציין'הוא,'5"בעליהןבידישנרצחוהנשיםבמספרעלייהגם
,1990-1998השניםביןהכוללהנרצחותמספרסיכוםאלאאינם,זאתעם,מביא
יתרה.קודמותלשניםביחס!כלשהי6(ירידהאו)עלייהעלמצביעיםאינםוהם

במספרולעלייההמודעותלעלייתהללוהגדוליםהמספריםאתלייחסנהוג,מזאת
שעברונשיםלעידודפמיניסטייםארגוניםשללפעילותםהודות,המדווחיםהמקרים
הנשיםבמספרלעלייהדווקאולאו,תמיכהמנגנוניולהקמתלהתלונןהתעללות
הקרחוןקצההואהמדווחיםהמקריםמספרכימחלוקתאין,כךאוכך.המותקפות

.נשיםכלפיהאלימותבעייתשל
החזית"שלהמשפטייםההיבטיםביןלהפרדהההצדקהברורהלא,כאמור

על,הישראליבמשפטהנשיםהפליית."המשפטיתהחזית"לבין"הפמיניסטית
,"מוגבלבעירבון"בדמוקרטיהשמדוברלכךנוספתאינדיקציההיא,ביטוייהכל
ספורותדוגמאותהןאלה."המשפטיתהחזית"במסגרתבהלדוןהיהראויולכן

.פרשנותהלביןכרוניקהביןההבחנהולחוסרהמחקרשלהמתודולוגיתלבעיה
הניתוחברמתוהןהכרונולוגיהתיעודברמתהן,מספקבלתיחיבורהיאהתוצאה

.והפרשנות

בכלאוהאזרחי,התרבותי,הסוציאלי,הכלכלי,המדיניבתחוםהיסודוחירויותהאדםבזכויות
."אחרתחום

.956'בע,1הערהלעיל,אלמוג15
.1314'בע,שם16
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