
חברתיותזכויות
 ) 1עורכיםשביויובלרביו(יורםבישראל"ותרבותיותחברתיותכלכליות,"זכויותעל

 2האוצרשרב'חברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותת 366/03בג"ץבעבייודברואחרית

ה Dד Pא.ה
רביויורםבעריכת ,"בישראלותרבותיותחרבתיותכלכליותזכויותייהספר

האדםזכויותשלשוניםבאספקטיםהדניםמאמריםאוסףמרכז ,שניויובל

האדםזכויותתורתשלזהענףלראשונהזוכהובכך ,והכלכליותהחברתיות

בספרותלמקום-והפוליטיותהאזרחיותלזכויותיחסיתשהוזנח

האזרחיותהזכויותלצדנכללוהחברתיותהזכויותהישראלית.המשפטית

ובשתי ' 1948משנתהאוניברסליתהאדםזכויותבהצהרתוהפוליטיות

 4ומדיניותאזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתהאמנה : 1966משנתהאמנות

עם . 5ותרבותיותחברתיות ,כלכליותזכויותבדברהבינלאומיתוהאמנה

והחרבתיותהכלכליותהזכויותצברולאהאחרוניםהעשוריםעד ,זאת

זכויותשל "השניהדורייאלוזכויותכונולכןהאדם.זכויותבשיחתאוצה

המקומייםהמשפטייםלהיבטיםנוגעיםבספרהמאמריםמרביתהאדם.

ההשוואתיוהמשפטהבינלאומיהמשפטשלמקומםגםאך ,אלוזכויותשל

 \--יי- ....... ~~--

בית ,בישראלבינלאומיתנורמותלקליטתקונקור,דמרכזומנהלתלמשפטיםפרופסור

עיישעבוזהלזיניהקתזרהראשלמינהל,המכללההאקזמיהמסלוללמשפטים,הספר

וחקרפמיניסטייםללימוזיםהאגוזהיוייר ,בירושליםהערביתבאונירבסיטהליברמן

המגזר.

זין·עורך

ישכךעלזה.מספרנפקדלאשלהווסוציולוגייםכלכלייםהיבטיםוכו

ולהפוךבנושאמקיףמאמריםקובץלרכזשהשכילועלהעורכיםאתלשבח

 .הישראלילקוראנגישאותו

שבוהניאו-לירבלית,הגלובליזציהבעידןמיוחדתחשיבותזהלמפעל

ההכנסותבעלילביוהמוחלשותהאוכלוסיותביוהכלכלייםהפעריםגדלו

 ,למשלכ,ן .העסקיתהפירמהובתוך 8מדינותבתוךן,מדינותבין , 6הגבוהות

 OECDה- ,ופיתוחכלכליפעולהלשיתוףבארגוןהחרבותהמדינותבמרבית
) Organization for Economic Co-operation and Deve]opment (, 

למרבה ,ישראלהערב.לעומתהאחרוניםבעשוריםאי-השוויוןהתרחב

הגדלתשלחדהלעקומההקיצוניותהדוגמאותאחתמהווההצער,

לאזןרצוןהמבטאות ,החברתיותבזכויותהדיון ,זובמציאות . 9הפערים

בישראל.מיוחדבאופןרלוונטי ,רווחהוביןליברליזםבין

 ,רמות(הוצאתבישראלותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויות(עורכים)שנייוירביןיי

תשסייה).

החלטהפורסם,(טרםהאוצרשרנ'חברתיוצדקלשלופפחויבותעפותת 366/03ץייבג

וצדקלשלופפחויבותעפותתפרשת(להלן,במערכת)שמור(עותק ,) 12.12.2005מיום

חברתי).

3 )!!!( Universal Declaration of Human Rights , 1948, G.A. res. 217 A . 
(להלן' 269עי , 1040מסי , 31כייאומזיניות,אזרחיותזכויותבזרבבינלאומיתאמנה 4

ומזיניותיי).אזרחיותזכויותבזרבהבינלאומיתהאמנהיי

 205עי , 1037מסי , 31כייא ,ותרטתיותחברתיותכלכליות,זכויותבזרבבינלאומיתאמנה

ותרבותיותיי).חרבתיותכלכליות,זכויותבזרבהבינלאומיתהאמנהיי(להלן,

 2003אזוהמרכז , 2000שנתעז 1993פשנתבישראל,שכרורפתמגוריפפקופאטקיןאי 6

http://w\v\v.adva.org/ivrit/sachar/Sahar2002Text.htm] (Iast visited on [ 
) 30.1.2006 

7 The World Bank World Development Report 2006, Overview: Eqltity and 
Developnlent[http://siteresources.\vorldbank.org/!NTWDR2006/Resourcesl 

) 30.1.2006 477383-1127230817535/082136412X.pdf] (Iast visited on . 
בהתחלקותשוויוןלאיגיינימזזואי-שוויון'עונילוחותנספחיילאומילביטוחהמוסז

השנתיתהסקירהלוקסמטרגיישלשקילותסולםלפינבחרותבמזיניותהפנויהההכנסה

 ] [http://\vw\v.btl.gov.il/pdf/skira2004/nispach_3_2004.pdf 418 , 2004לשנת
) 30.1.2006 Iast visited on ( 

הישראליהמשקשוק:לכלכלתממשלתיתפפעורבותייהכלכליהשוויוןאיעלייתייזהןמי 9

עורך)בסטבןאי(תשסייא,ברונומיכאלפרופ'שללזכרופחקריפקובץ : 1998-1985

הסקירהייההכנסותבהתחלקותואי-שוויוןעוניייאנזבלזיומכהןיראחזות,לי , 610

 . 117-80,79יבע , 8הערהלעיל , 2004לשנתהשנתית

89 



 Photosס,יכוצ

אין ,זוספריסביקורתכתיבתבשעתגסכמוהספר,עריכתבשעת

המדינהקוסמאזאמנסוכלכליות,חברתיותזכויותחוק-יסוד:בישראל

הממשלהאךממשלתיות,וחלקןפרטיותחלקן ,לחוק-יסודהצעותהונחו

הסיבותאתבספרבמאמרהמציינתמאורענתבעקביות,אותןהכשילה

משרדידיעלהניאו-ליברלילכיווןשהונעההממשלהמדיניותזה:לכישלון

האקדמיתהקהילייהשלהתעניינותחוסר ;ניסהאחרובעשוריסהאוצר

הרשותשלאדישותהכלשונה;להתעשתותס",עדייהאדסזכויותוארגוני

חבריידיעלהחרבתיותפניעלהאזרחיותהזכויותוהעדפתהשופטת

 , lסהאדסבזכויותשעסקוהכנסת

כלכליות,זכויותבזברהביכלאומיתהאמכהפיעל

מוחלטתכמעטחובהמוטלתותרבותיות,חברתיות

הגרעיןאתלהבטיחהאמכהאתשאשררומזיכותעל

בריאותטיפולילאוכל,כגישותהזכויות:שלשה Pה

גגורת Pויסוזיחיכוךבסיסיים,

העיקריההשראהמקור ,וכלכליותחברתיותזכויותחוק-יסו:דבהיעדר

 ,הבינלאומיהמשפטשלבנורמותמצויבישראלחברתיותזכויותלפיתוח

הבינלאומיתהאמנהפיעל , llבספרבמאמרושנייובלהיטבשמסבירכפי

מוחלטתכמעטחובהמוטלת ,ותרבותיותחרבתיות ,כלכליותזכויותבדבר

הזכויות:שלהקשההגרעיןאתלהבטיחהאמנהאתשאשררומדינותעל

באשרגג;וקורתיסודיחינוך ,בסיסייסבריאותטיפולילאוכל,נגישות

 ,למימושןבהדרגתיותלפעולהחובההמדינותעלמוטלתהזכויות,ליתר

מוצדקת,היאזאתלעשותשאי-הצלחתןלכךהשכנוענטלאףועליהן

אחת .אלהלנורמותמחויבת ,האמנהאתשאשררהישראלמדינת

 1996שבשנתאפריקה,דרוסהיאלחוקתהאותןקלטהשאכןהמדינות

נשיאגס , llזיידמןגיאכותבשעליהלדוגמהמודלהמהווהחוקהניסחה

להשראהמקורבההרואה , l3ברקאהרןהשופטהעליוןהמשפטבית

/7957"ץבבג .להזכירההרבה ,ולפרשנות ממשלתראשבןמראעבה 04

שזכויותהעליוןהמשפטביתהמחישהספר,פרסוסלאחרשנדוןישראל,

במקרה . l4ישראלמדינתאתמחייבותהבינלאומיבמשפטהמעוגנותהאדס

 ,בחקלאותלעיסוק ,לעבודהלגישההפלסטיניסזכויותעל"ץבגהגןהנדון

הןאלהזכויות ; lSההפרדהגדרבנייתבעקבותשהופרוולבריאות,לחינוך

 .וכלכליותחברתיותזכויותבמהותן

ובלבלוותחבותוותזבווותשלווחודוב.
lהספרשלהכלליבחלק שלהמושגיתבהתפתחותהמחבריסדניס 6

אסהיאהמרכזיותהסוגיותאחתוהכלכליות.החברתיותהאדסזכויות

האדסלזכויותמאשרזההאושונהבאופןאלולזכויותלהתייחסיש

אינהרנטישונישישהייתההגישהמסורתי,באופןוהאזרחיות.הפוליטיות

 ,השניהדורלביןוהאזרחיות,הפוליטיות ,הזכויותשלהראשוןהדורבין

 ,התבססההדורותשניביןהמבחינההגישהוהכלכליות.החברתיות

האופןבאותוחרבתיותזכויותלאכוףשאי-אפשרהטענהעל ,היתרבין

אלייולא "עשהייזכויותבהיותןופוליטיות,אזרחיותזכויותשאוכפיס

ומדינה.מדינהכלשלמדיניותהעדפותותלויותיחסיותהןולכן ,"תעשה
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שהניסיוןסורביםזו,תאורטיתבסוגיההדניםבספר,המחבריםמרבית

פחותמשקלכבעלותוהכלכליותהחברתיותהזכויותאתלהציבהמסורתי

מחבריםאותם , 17מוצדקאינווהפוליטיותהאזרחיותהזכויותלעומת

שזכויותאו IIעשה IIמסוגהנןחברתיותשזכויותנכוןתמידשלאמסבירים

שלמימושןעלותתמידלא ,כןעליתר , IIתעשהאל IIמסוגהןאזרחיות

המחברים ,ופוליטיותאזרחיותזכויותשלמזויותרגבוההחברתיותזכויות

איןאך ,הזכויותקבוצותשתיביןהזהותלהמחשתדוגמאותמציגים

עלשנשארהמשמעותיההבדלאתלהעליםכדיאלובדוגמאותלדעתנו

שנדגים,כפי ,כנו

באכיפתהכרוכותעלויותשלשוניםסוגיםבשלושהלהבחיןניתן

האדם:זכויות

זכויותאכיפתשלמנהליותעלויותאלו-ושפיטהשיטורעלויות

הציבוריהסדרלשמירתשירותיםכגוןהמדינה:רשויותידיעלהאדם

זהותאלואכיפהעלויות ,משפטבתימערכתואתהמשטרהאתהכוללים

 , 18הזכויותקבוצותשתילגבי

 ,בחרבהקבוצתיתהפליהלתקןשבאותעלויותאלו-השוויוועלויות

 ,סקטוריאליותקבוצותביןהשוויוןבנושאחשוביםמאמריםמופיעיםבספר

עלדללמרואןשל , 19מגדרישוויוןעלרבק-ארזדפנהשלמאמרהכגון

 Zlולנישואיןמשפחהלחייהזכותעלמריןיובלשל , zסהערביהמיעוט

אתמצייניםמהמחרביםחלק , zzמוגבלויותעםאנשיםעלזיונטעושל

 ,כךאזרחיות:זכויותשלמהעלותכחלקהפליהמניעתשלהגבוהההעלות

בחינוךמוחלשותאוכלוסיותשלשילובןאתגביזוןרותמתארת ,למשל

שרואהמייש ,זאתלעומת , ZJבצבאשוניםלתפקידיםנשיםהכנסתואת

המיעוטבזכותזאתומדגים , Z4חברתיותזכויותשלכעלויותאלהעלויות

1113ץ"בבגשהוכרשווהלתקצובהערבי  , Z5הדתותשרבןעדאלה 99/

קבוצותלשתיזההבאופןשייכותמימושהועלותלשוויוןהזכות ,למעשה

האמנותמשתיאחתבכלזההבסעיףהפליהאיסורנקבעואכן-הזכויות

והאמנהומדיניותאזרחיותזכויותבדרבהבינלאומיתהאמנה , 1966משנת

הזכות ,מזויתרהותרבותיות,חברתיות ,כלכליותזכויותבדברהבינלאומית

מטילהואינההקיימיםהמשאביםשלשוויוניתחלוקהדורשתלשוויון

קבוצותשתיעבורזההלשוויוןהזכותלכןנוספות,תקציביותעלויות

החברתיותהזכויותשלהייחודיתהבעייתיותאתמעלהואינההזכויות,

החלוקתיות,התקציביותהעלויותכלומר-

 ,שירותשלמימונםעלויותאלו-חלוקתיותתקציביותעלויות

אלוזכויותמימושלכןהזכות,למימושהנדרשיםאדםכוחגיוסאותשתית

מציגיםהמחרביםאלולעלויותבאשרגם ,תקציביותעדיפויותקביעתדורש

זכויותלביןאזרחיותזכויותביןמהותיהבדלשאיןלהוכיחבניסיוןדוגמאות

כעלותבחירותמימוןשלהגטהההעלותמוצגת ,למשלכ,ךחרבתיות,

ככאלההביטחוןועלויות Z6להצביעהאזרחיתהזכותאתלהבטיחהבאה

זכויותשלדוגמאותגםמציגיםהמחרבים , Z7לחייםהזכותאתהמבטיחות

 ,ההתארגנותחופשדוגמתחלוקתיות,עלויותכוללותאינןאשרחרבתיות

משפחה,לחייוהזכותילדיהםחינוךאתלבחורהוריםשלהחופש

העלויותמבחינתהזכויותקבוצותביןאמיתיתלהבחיןיש ,לגישתנו

מוכיחותואינן ,מעטותהןזוהבחנההסותרותהדוגמאות ,יותהחלוקת

מימוןמקורלמצואבצורךמתאפיינותחרבתיותזכויות ,ככלל ,הכללאת

אי- ,הזכותממהותחלקהנהאלוזכויותשלהכמותיתוההגדרהמתמש,ך

כמותי;בתוכןהרביאותסלמילויללאלרביאותהזכותאתלממשאפשר

בכיתהיהיותלמידיםכמהלקטעבלילחינוךהזכותאתלממשניתןלא

 ,כןעליתר ,הקצבאותגובהמהלקבועבליסוציאלילביטחוןמשמעותואין

וכוחשטח ,מתקניםכגון-מיוחדותתשתיותמצריכותהחרבתיותהזכויות

ההגדרההן ,תעסוקהולשכותספרבתי ,חוליםבתיכגון-וחומריםאדם;

מתמיד,תקציביעדכוןמצריכיםהאדםוכוחהתשתיותוהןהכמותית

הגבוללסדיקתתרמושהמחבריםלומרניתן ,זהחלקלסיכום

והדוגמאותהניתוחאזרחיות,לזכויותחברתיותזכויותביןההרמטי

חלקביןמהותיהבדלשאיןלהראותמצליחיםידםעלשהובאו

ועלויותושיטורשיפוט(עלויותהזכויותקבוצותשתישלמהעלויות

זכויותביןהמסורתיתהפורמליתההבחנהאתערערוהםובכך ,השוויון)

אל IIמסוגכזכויותאזרחיותזכויותלבין IIעשה IIמסוגכזכויותחברתיות

 ) Equivalence) IIמשוואה IIלהטועניםהמחברים ,זאתלעומת , IIתעשה

בעלויותהמהותיהשוניעםמתמודדיםאינם ,הזכויותקבוצותשתיבין

קהיכרונ-וכלכליותחרבתיותזכויותחוק-יסו,ךהצעת :החוקיסבספרפעורחוקיימאוריע 10

יבע , 1הערהלעיל ,בישראלותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויות "החקיקהכישלוןשל

אתלעגןשבאופרטיותחוקהצעותהוגשוהאחרונהבתקופהגסכילצייןיש ,זאתעס , 195

 ,בחוק-יסוזהחרבתיותהזכויות

כוליסישימושאיזההבינלאומי:במשפטותרבותיותחרבתיות ,כלכליותזכויותיישנייי 11

 ,בישראלותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויות "בהןלעשותהישראלייסבתי-המשפט

 , 297יבע , 1הערהלעיל

 , 347יבע ,שפ ,"אפריקהולזרוסלהוזוהשוואתימבטחרבתיות:זכויותייזייזמןיג 12

 , 9-8 , 5יבע ,שפ ,"הקזמהיירבקיא 13

7957ץ"בג 14  ,) 15,9,2005מיוסהחלטה ,פורסס(טרסישראלממשלתראשבימראעבה 104

 , 3333 ) 3 ( 2005עליוןתקזין

 ,ברקהנשיאשלזינולפסק 116-102בפסקאות ,שפ 15

זכויות "והשוואתיכללימבטותרבותיות:חברתיות ,כלכליותזכויותראשון:שעריי 16

 , 23בעי , 1הערהלעיל ,בישראלותרבותיותחברתיותכלכליות,

חינוךלקבלהזכותיירביןיי ; 297בעי , 11הערהלעיל ,שני ; 5בעי , 13הערהלעיל ,ברק 17

לעיל ,בישראלותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויות "בישראלוהיקפהמעמזה-

זכויותוביןאזרחיות-פוליטיותזכויותביןהיחסיסעלייוןזגבייר ; 567יבע , 1הערה

קיוסלתנאיהזכותשללזוגמהמוזלייאטלןימ ; 25 , 23יבע ,שפ ,"חרבתיות-כלכליות

 , 395יבע ,שפ ,"נאותיס

 , 43יבע , 17הערהלעיל ,זוןיגב 18

חברתיותכלכליות,זכויות "נשיסשלחברתיותוזכויותחרבתיפמיניזסייברק-ארזיז 19

 , 855יבע , 1הערהלעיל ,בישראלותרבותיות

 , 941יבע ,שפ ,"ביקורתייסהרהוריסומשפט:כלכלה ,חברהייזלאלימ 20

בעי ,שפ ,,,יומקומלאומינבימשפט-(אזרחייס)ןיולנישואמשפחהלחייהזכותיימריןיי 21

663 , 

 , 813יבע ,שפ ,"קיומייססילצרכחרבתיותזכויותבין-מוגבלויותעסשיסנאייזיוינ 22

 , 43יבע , 17הערהלעיל ,גביזון 23

חברתיותכלכליות,זכויות "החרבתיותותיהזכוכמגןהעליוןבית-המשפטייזותןיי 24

 , 95 , 69יבע , 1הערהלעילבישראל,ותרבותיות

1113ץ"בג 25 הועך 6488/02ץ"בגראוכןכמו ; 164 ) 2נז(ז"פ ,הזתותשרב'עזאלה 99/

לטיפולהמבכ"ליפועזתב'בישראלהערביותהמקומיותהרשויותלראשיהארצי

 , 2581 ,) 2 ( 2004עליוןתקזין ,) 2,6,2004מיוסהחלטה ,פורסס(טרסביישוביפבקוךתי

 , 42יבע , 17הערהלעילגביזון, 26

חברתיותכלכליות,זכויות "זמנושהגיערעיון-החרבתיותהזכויותמטא:יינישיוירביןיי 27

16יבע , 1הערהלעיל ,בישראלותרבותיות ,11 , 
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אתמקבליםאינםדותוויואבמדינהברק ,לעומתם .ביניהוהחלוקתיות

חלוקתיותבעלויותלהבדלמתייחטיםאכווהם ,המשוואהבדברהתזה

 • 28עמהלהתמודדשישכבעיה

ודועלחבותוותבוכווותהטופולב.
המדונהושווות

החרבתיותבזכויותהמדינהבטיפוללדוומרבה 29הטפרשלהשניהחלק

מהמאמריםהעבודה.ותנאיהטוציאליהביטחוו ,הבריאותהחינו,ךבתחומי

הממשלה ,הכנטת-נהיהמדרשויותשלהתנהלותדגםעלללמודאפשר

בזכויותהטיפולאתנבחוהחברתיות.האדםלזכויותבנוגע-המשפטובתי

שמתגלה.הממלכתיהדגםעלנעמודמכוולאחר ,הפרטיקולריות

גלויההפרהשלעיוןהחל .] .. Jהתשעיםשכותמאז

באמצעותה Pהעסים; Pהמעס'יויעלהמגן ' Pחושל

P עובויםוכיצולירוויםעבווהבתכאיאוםכוחבלכי

זרים

מעמיקובאופובהרחבהטוקר 30גרוטאיילשלמאמרו-בריאות

בשנתרק .בישראלהרביאותשירותיאטפקתשליהמשפטהמבנהאת

 :(להלו-1994ד"תשנ ,ממלכתיבריאותביטוחחוקאתהכנטתחוקקה 1994

בטיטייםבריאותשירותילהעניקהמיועד ,)"ממלכתיבריאותביטוחחוקיי

הממשלההעבירההחוקחקיקתמאזהמדינה.תושבילכלשוויוניבאופו

לצמצוםכולםשתרמו ,לחוקשינויים 246במשקההטדריםחוקיבאמצעות

 ,קידמההממשלהמכ,ךיתרה .החוליםביוולאי-שוויווהבריאותשירותי

הבריאותשבה ,הרביאותמערכתשלבפועלהפרטה ,מצייושגרוטכפי

כךועל ,המשאביםבאטפקתאי-שוויוויצרהזומגמה ."מצרךיילהופכת

גרוט . 31ם"האושלוכלכליותחברתיותלזכויותהוועדהביקורתמתחה

ובשוויוולבריאותבזכותפוגעיםהבריאותטלבמימוווייםנשהשימטיק

לפעולהמדינההתבקשהשבה , 32ץ"לבגשהוגשהבעתירה .מידתייםואינם

ביתדחה ,הבריאותטללעדכווהרביאותמועצתשלההמלצותפיעל

מהותהבדברהקורהלעובימלהיכנטנמנעשהואתוך ,הבקשהאתהמשפט

הישראליבמקרהייומשכנעת:חריפהביקורתגרוטמותחכךעל .הזכותשל

ואףאישיתתשלוםביכולתויותריותרתלויהנעשיתהבריאותצריכת ] ... [

 . 33 "ההכרחיהמינימוםאתמטפקתזומערכתאםטפק

אףעלכי 34רביויורםמצייולחינו,ךהזכותעלבמאמרו-חינוך

שנכנטהתלמידזכויותחוקאףועלהחינו,ךמערכתאתהמטדירההחקיקה

לטטנדרטיםערובהשוםהישראליתבחקיקהאיו , 2000בשנתלתוקף

זכותשישמלקבועהעליווהמשפטביתנמנעכאוגםחינוך.שלמינימליים

שבעתידתקווההביערביוהאדם.כבודשלבגדרוהחוטהלחינוךחוקתית

פרטוםמאזאולם ,חוקתיתיטודכזכותלחינוךבזכותהמשפטביתיכיר

 . 3S "עיווצריך"בהשאלהאתבינישהשופטתהשאירהשוב ,אלודבריו

הכנטתהעמידה ,המדינהשלומהיקמראשית-סוציאליותזכויות

שלהקמתוובאמצעותלאומיביטוחבחוקותיטוציאללזכויותאיתוטיבט

האוכלוטייהמכללםיכטפהמגייט ,אוטונומיכגוףימלאולביטוחהמוטד

 ,אבטלהזקנה, ,נכות :השוניםהביטוחבענפיהקצבאותמימוולצורך

 ,השמוניםשנותמחציתמאז .רגלופשיטתעבודהתאונות ,ילדיםקצבאות

בכיטוי , 36לאומילביטוחהמוטדשלבאוטונומיהמתמידכרטוםהחל

 .הקצבאותובגובההביטוחי

טוציאליותותיבזכוץהקיצומדיניותהשפעתאתבחודורווישראל

הניאו-לאווירהםיהקיצוצאתמייחטדורוו . 37הקשישיםאוכלוטייתעל

מצייוהואההזדקנות.תופעתטביבהאוצרמשרדשיצרולחששותליברלית

 ,הזקנהקצבאותשלהיקפואתלצמצםונשניםהחוזריםהניטיונותאת

אתלבטלהניטיונותואתממלכתיתפנטיהחוקלחקיקתההתנגדותאת

דורוושלהמאמר .-1989ו"תש ,הוותיקיםהאזרחיםחוקמכוחותיהזכו

כלכלתלהבראתהתכניתבחוקהזקנהבקצבאותהקיצוציםלפניעודנכתב

אשר 39ץ"לבגעתירההוגשהאלהקיצוציםנגד . 382003בשנתישראל

מהווהאיננההקצבהגובהשהורדתבנימוקהמשפטביתידיעלנדחתה

הבטחתקצבתהמקבליםבקשישיםמדוברשאיוהיותיטו,דבזכותפגיעה

 .בכבודמינימלילקיוםהחוקתיתהיטודבזכותפגיעהויאולכו ,הכנטה

זכויותבמשקהטדריםבחוקיהופחתושנה,אחרשנה ,בנוטף

לדמיהזכויותשיטתיבאופוהופחתו ,היתרביולמיניהו.טוציאליות

לאחרונה .הכנטההבטחתלקצבתהזכאותהוגבלה ,כוכמו . 40אבטלה

קצבאותמקבליעלהכופה ,ב) "(מהלויטקונטיותכניתבישראלהופעלה

מיכאל . 41גמלתםתישללכולאשאם ,בתכניתלהשתתףהכנטההבטחת

תכניתהישלפ , 43דורוואברהםשלהטענהאת 42במאמרודוחהאטלו

היטודמערכיונטיגההאחרונההמגוברשתפגיעהמטמלתויויטקונט

ואחריותהוגנתעבודהמעודדתהתכנית ,אטלולדברי ;הרווחהמדינתשל

שיעורשבהבמציאותאך ,בתאוריהאולייפיםאלודבריםאישית.

עובדיםמשיביםאלו "עידודייאמצעיכיצדלראותקשה ,גבוההאבטלה

 .העבודהלשוק

הכנטההבטחתקצבתשלההפחתהלטוגיית"ץבגנדרשלאחרונה

 . 44חברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתבפרשתהכנטתשלבחקיקה

שהיאלהצהיראוהחקיקהאתלפטול ,דעותברוב ,ץ"בגטירבדינובפטק

 ,הרובדעתהצטרפהשאליו ,ברקהנשיאבחרדינובפטק .חוקתיתאיננה

למעוטי-האמצעים 'מגורשת'ייכהאדםלכבודהיטודזכותאתלפרש

 . 4S "קיומימחטורלכלליביאםלאהחומרישמצבםכך ,בחברה

האדםלכבודהזכותאתראה ,המיעוטבדעת ,לויאדמונדהשופט ,לעומתו

הבינלאומיתלאמנה ) 1 ( 11ףיבטעשנקבעכפי ,"נאותהחייםרמתיילכזכות

תנאי-מחייתועלייכיוקבע ,ותרבותיותחרבתיות ,כלכליותזכויותבדרב

 . 46 "חיהואבהבחברהטבירחברתיתפקודלולאפשראדםשל

 ] ... [מחברהחלקהואהאדם"שהיאאותושהנחתהטודיהתפיטת

עוטקותהו ;מאורגנתבחברהזכויותיו ,אפוא ,הנוהאדםזכויות

כחלקכבודוהואהאדםשכבוד ,מכאו ] ... [זולתועםוביחטיובפרט

נעמודהדיופטקשלהשלכותיועל . 47 "בודדאיעלחישכמיולאמחברה

 .בהמשךבהרחבה
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 'כפרנ'ר ;ום'כצ ,סהחהתוחממבם'זרםד'וכע

 ,מגוחוקישלמקיפהבמערכתהתפארהישראלמדינת-עבוזהתנאי

בעבודה:מינימוםתנאיושיצרו ,והשישיםהחמישיםבשנותהחלשנחקקו

פיצוייבמוע;דשכרתשלום ;נוספותשעותגמול ;עבודהשעותמספרהגבלת

השלימה 1987בשנתלידה.וחופשתמחלהחופשת ;שנתיתחופשה ;פיטוריו

זומדיניות .-1987ז IIתשמ ,מינימוםשכרחוקבחקיקתזומלאכההכנסת

מיכאלשלבמאמרוהמודגמיםהערביהמשפטמעקרונותהשראהקיבלה

יםיקיבוצעבודהיחסילמערכתתשתיתקבעהקהיהחק ,בנוסף . 48ויגודה

ים.יבוציקבהסכמיםאישיותלהוראותוקוגנטימידימשפטיתוקףונתנה

מוםימינאתמספקיםשהחוקיםההנחהבסיסעלהתנהלהעבודהשוק

העבודהתנאיאתמשיגיםהקיבוצייםושההסכמיםםיההכרחיהתנאים

הסתדרותקחהיפ ,המדינהשללקיומהםיהראשונבעשוריםההוגנים.

הסכמיםפיועלחוקפיעלהעבודהתנאישלומםיקעלהעובדים

עבודתםותנאיבהסתדרותחבריםהיומהעובדים-80%מיותר ;קיבוציים

בכוחהההתדרדרותעםהתשעים,שנותמאז .קיבוצייםבהסכמיםהוסדרו

שלבתחולתםדילולחל ,להלונרחיבשעליה ,העובדיםהסתדרותשל

שלל'תיאוריהזכויות'שלמ'שיחבסיסיים,צרכיםלספקהמזינהשלחובתהיימזינה 'ב 28

 . 88 'בע , 24הערהלעיל ,זותו . 131 'בעשפ,ציבורי''',מימוו

ותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויותהשונות"הפרטיקולריותהזכויותשני,יישער 29

 . 393 'בע , 1הערהלעילבישראל,

 . 437בע'שפ,למצרך",זכותביו-בישראלרביאותייגרוסא' 30

 . 492בע' ,שפ 31

 . 521 ) 5נו(פ"זהאוצר,שרנ'כלליתבריאותשירותי 9163/01ץ"בג 32

 . 530 'בע , 30הערהלעילגרוס, 33

 . 567 'בע , 17הערהלעילרביו, 34

(טרםוהספורטהתרבותהחינון,שרתנ'ראשון-לציוןעירוניהוריפועז 7351/03ץ"בג 35

לחוקפרשנותפיעלנקבע,שם , 506 ) 3 ( 2005עליוותקזיו ,) 18.7.2005מיוםהחלטהפורסם,

בגרות.בחינותעבורתשלוםלגבותשאיו ,-1949תש"טחובה,לימוז

 . 39(תשס"ה) 67סוציאליביטחוןלאומי"לביטוחהמוסזשלמעמזויישינויזורווא' 36

הישראליתהחרבההזזקנותביוגומליויחסיוחברתיות,כלכליותוזכויות!קנה"זורווי' 37

כלכליות,זכויות "הישראליבמשפטוהחרבתיותהכלכליותהזכויותשלמעמזווביו

 . 893 'בע , 1הערהלעיל ,בישראלותרבותיותחברתיות

והמזיניותהתקציביעזילהשגתחקיקה(תיקוניישראלכלכלתלהבראתהתכניתחוק 38

 .-2003תשס"ג )-2004ו 2003הכספיםלשנותהכלכלית

מנור).פרשת(להלו, l) 729נט(פ"ז ,האוצרשרנ'מנור 5578/02ץ"בג 39

(תשס"ה) 67סוציאליביטחון " 2003-1972 ,בישראלהאבטלהביטוחמטוטלתעלייגלג' 40

לביטחוובזכותהפגיעהכנגזלבג"ץעתירההתשעיםשנותבתחילתהוגשהזהבענייו . 109

אתייצגהרזאיפרנססהעתירה.נמשכהץ,"בגמהמלצתבעקבותכתוצאהאךסוציאלי,

העותרים.

בישראלויסקונסיותכניתיייישוםבנישא'אצללמצואניתוהתכניתעלביקורתימבט 41

 . 121(תשס"ו)יאומשפטחברהעבוזה,משפטיים"היבטים-

 . 417 'בע , 17הערהלעילאטלו, 42

 "הישראליתהסוציאליהביטחוובמערכתהמגורשתעלאיוםלעבוזה',יימסעז"זורווא' 43

 . 37(תש"ס) 57סוציאליביטחון

 . 2הערהלעילחברתי,וצדקלשלופמחויבותעמותתפרשת 44

רבק.הנשיאשלזינולפסק 16בפסקה ,שפ 45

לוי.השופטשלזינולפסק 3בפסקה ,שפ 46

שם. ,שפ 47

כלכליות,זכויות "הערביבמשפטחברתיותלחובותחרבתיותזכויותביוייויגוזהמ' 48

 . 233 'בע , 1הערהלעיל ,בישראלותרבותיותחברתיות
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עיזןהחל :עבוזהבמקומותהמגןחוקישלובאכיפההקיבוצייסההטכמיס

באמצעותהעטקה ; 49המעטיקיסיזיעלהמגןחוקישלגלויההפרהשל

ולא(חוקייסזריסעובזיסוניצול 50ירוזיסעבוזהבתנאיאזסכוחקבלני

 .מרכזיתפקיזלממשלההיהאלותופעותבהתפתחותכאחז).חוקייס

תנאיעלבפיקוחהעובזיסהטתזרותתפקיזאתהחליפהלאהמזינה
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אולסיטוז.כזכויותחברתיותזכויותשלהמושגאת ,ההצהרתיבמישור
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חברתוותזכווותשלחוקתוזצוהה.
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 .ייהאזסזכויותכלביווהערכי

 . 7יבע , 13הערהלעילברק, 67

הביקורתכוחאתלהגבילמבקשתגביזוןכילצייויש . 66יבע , 17הערהלעיל ,גביזון 68

 .חרבתיותזכויותלגבירקולאואזרחיות)(פוליטיותהאזסזכויותכללגביהשיפוטית

 . 97-88 'בע , 24הערהלעיל ,זותו 69

 . 7יבע , 13הערהלעיל ,ברק 70

 . 216-215בעי , 10הערהלעיל ,מאור 71

 . 345-341יבע , 11הערהלעיל ,שני 72

זכויותיישלההחוקתיוהפוטנציאלואישיתקהילתיתכזכותלעבוזהזכותייזויזוביג 73

לעיל ,אטלו ; 558-557 , 533יבע , 1הערהלעיל ,בישראלותרבותיותחברתיותכלכליות,

 . 432-427יבע , 17הערה

74 ). Human Rights Act 1998, Ch. 42,(Eng . 

 4למשךכנועללעמודיסוזבזכותהפוגעלחוקמאפשרסוקיהעחופשלחוק-יסוז, 8 'ס 75

עלנעשתההאמורהשהפגיעהבמפורשםונאמרהכנסתחרבישלברובהתקבלאסשניס

העיסוק.חופשבחוק-יסוז,האמוראף

76 1996 , The Constitution of the Repub]ic of South Africa . 
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מנתעלההתגברותלמנגנוןהדומהמנגנון ,כנראהמצרי,ךזהמודלגם

להוטיףניתןמהמודליםאחדלכלטבירות.תקציביותמגבלותמהןלקבוע

הפגיעהלתיקוןיותנתכלערוךהמדינהמחויבתשבופרוצדורלימנגנון

שלומעקבדיווחחובת ,זמניםלוחותקביעתלרבות ,חרבתיותבזכויות

 • 77ביצועןאחרהמשפטבית

עמותתפרשתבענןןוהדבראחרןתו.

חברתן Pוצדלשלוסמחוןבות
שלהמטקנותאתממחישהחברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתפרשת

זו.טפריםביקורתמחברי

ביתשופטיששתשלהחלטתם ,המשפטביתשלתפקידולענ((ן

הנשיאשלדינובפטקביטוילידיהבאה ,הרובבדעתהעליוןהמשפט

 ,חרבתיותזכויותעלשיפוטיתביקורתשלהפוטנציאלאתמגמדת ,ברק

נתן ,העקרוניבמישורחברתיות.זכויותחוק-יטוד:בישראלאיןעודכל

ביותרהגרעיניתהחברתיתהאדםלזכותמצמצמתפרשנותהדיןפטק

כזו ,מינימליחומרילקיוםהיאשהזכותבקבעואנושי,לקיוםהזכות-

רקמעידלאהמשפטביתשלהאיפוקאולםבלבד.קיומימחטורשמונעת

שאיןמטבירברקהנשיאהחוקתי.החטרעלמעידהוא ;שיפוטימזגעל

 ,בישראללשוויוןהזכותשלאוחברתיותזכויותשלמפורשחוקתיעיגון

המשפטביתאיןהאדםלכבודהזכותבגדראלהזכויותלבחוןבבואווכי

שבהמדינהאין"שרבקהנשיאקבעעודנרחבת.גרטהלאמץחופשי

כמדינה ,ומוטכםמפורשחוקתילעיגוןהחברתיותהזכויותאגדזכה

המוטדותבידיהוכרעהשטרםלמחלוקתעדייןנתוןהנושאבה

עלמרובותהתקפותרקעעלנאמרואלושדבריםלזכוריש . 78 "המכוננים

דת((םחוגיםידיעל ,כנטתחבריידיעל-האחרונותבשניםהמשפטבית

אקטיביזםנוקטהמשפטשביתכךעל-והעיתונותאקדמיהאנשיידיועל

מחויבותעמותתבפרשתגםי!חוקתיתמהפכהיישלורטוריקהשיפוטי

שהורהבינ((םצוהוציאהדורנרכשהשופטת ,עצמהחברתיוצדקלשלום

מאוחרשנהפך(צובכבודלקיוםהמינימליהטטנדרטמהולהגדירלמדינה

ביקורתנמתחה ,דורנר)השופטתשלפרישתהעםרבקהנשיאידיעליותר

בנושאהמשפטביתלהתערבותהלגיטימיותאתשערערה ,חריפהציבורית

 . 79חברתי-כלכלי

מינימלילקיוםהזכותשל((שומהאתלבחוןרבקהנשיאמשפנה

בכבודהפגיעהאתלמדודניתןשלאקבעהוא ,המקרהעובדותעלבכבוד

להת((חטאףישאלא ,הכנטההבטחתבקצבתהקיצוץלאוררקהאדם

מטוגליםשאינםאלולרשותהמדינהשמעמידההאמצעיםלמכלול

העותריםשלהקיוםגמלתשקוצצהאףלכן,עצמם.בזכותלהתק((ם

הראשוניההוכחהנטלאתהרימולאשהעותריםברקהנשיאקבע ,בשליש

הזהירותמתחוםעברהמשפטשביתלנונדמהכאן .נפגעשכבודםלהראות

השופטשלהמיעוטדעתחוותשלקריאההמוחלטת.ההימנעותלתחום

מציגלויהשופטהמשפט.ביתבפנישעמדההאלטרנטיבהאתמדגימהלוי

אתלטפקוהעיקריהמרכזיכאמצעיהכנטההבטחתחוקשלמטרתואת

חלשותקבוצותבקרבכלכליתמצוקהלמנועכדיוזאת ,החיונ((םהצרכים

לפגיעהלכאורההוכחההיאבשליששההפחתהמטיקהוא . 80באוכלוטייה

איכותאתלאומילביטוחהמוטדהציגהקיצוץוטרםהואיל ,האדםבכבוד

הצליחו ,לויהשופטלדעת ,לכן . 81כירודההגמלאותמקבלישלהחיים

למדינה.ההוכחהנטלאתלהעבירהעותרים

המעוגנת-הכנטההבטחתבגמלתהמצטרביםהקיצוציםשלהטאגה

-הדיןבפטקומתוארתלעתירההרקעשהיא ,השמוניםמשנותבחוק

בכלוהכנטתהממשלה ,האוצרמשרדשלהמדיניותתולדותאתמדגימה

הכנטתפעלההמדינהמקוםהחלהחברתיות.הזכויותלהבטחתהקשור

לביטוחהמוטדבאמצעותטוציאליותזכויותלהבטחתמנגנוןלבטט

והמנגנוניםהזכויותאתלשחוקהכנטתנהגההשמוניםשנותומאז .לאומי

מעיןחקיקה .ישראלכלכלתלהבראתובחוקבמשקהטדריםבחוקיהללו

הרגילהחקיקהמהליךהחורגתובחופזהבמהירותבכנטתמועברתזו

מאפשראינוזההליךבכנטת.המומחיותבוועדותבביקורתכרוכהואינה

ציבורי.בדיוןמלווהואיננובדברהנוגעיםציבור((םגופיםשלהתערבות

הזכויותשלהכמותיהממדלקביעתמנגנוןלקבועהצורךלענ((ןגם

השופטהרילעיל.הנאמריםהדבריםאתהדיןפטקממחיש ,החברתיות

הקצבהגובהלענ((ןהקביעההחזרתעלהמליץ ,המיעוטבדעת ,לויאדמונד

המתאים.לפורום

אתומטמלתמטמנתחברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתפרשת

לזכויותהחברתיותהזכויותהפיכתשלהישראליתבמציאותהדחיפות

אוניםחטרותהמוחלשותהאוכלוטיותאתמשאיריםאנו ,אחרתחוקתיות.

תתפכחשהכנטת((תכןהאוצר.משרדשלוהכוחניותהניאו-ליברליזםמול

השעההוראותעםלהתמודדשיוכלומנגנוניםתיצורהיאכךשרקותבחין

התקציב.חוקבחקיקתשנהכלבפניהמעמידהאוצרשמשרדהדרקוניות

 . 432-427בעי , 17הערהלעיל,אטלן, 77

רבק.הנשיאשלזינולפסק 13בפסקהשם, 78

הכנסת,ראשיושבזבריראו ; 23.4.04הארץהעליוןייאתתוקףשובריבליןרובייייועזיי 79

ביתחותראליוהכיווןמןועולההבוקעתהמציאות"לנוכחריבלין,ראובןהכנסתחרב

ברוריםבסייגיםהמשפטביתאתלגזורעלינויהיהשטלמצבאולינגיע 1 ... [העליוןהמשפט

הישראליהמכוןשלבכנסנאמרוהזבריםבכנפיויי.ויקצצוסמכויותיואתיגבילואשר

 Ihttp ://ייהשעהבמבחןהישראליתהזמוקרטיהייבנושא 22.5.2003מיוםלזמוקרטיה
 .\ v\vw.idi.org.il/hebrew/article.asp?id=1479] (Iast visitedחס 30.1.2006 (

שלזינולפסק 7 6-פסקאות , 2הערהלעיל ,חברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותתפרשת 80

בפנילהתגונןכזיבעצמהכךטענההממשלה , 39הערהלעיל ,מנורבפרשתלוי.השופט

האזם.בכבוזפוגעתהזקנהקצבתשהקטנתהטענה

(המוסזייהכנסהלהבטחתהגמלהמקבלישלהחייםאיכותיישביטמייוגקינגיי 81

 Ihttp://\v\vw.btl.gov.il/pirsumim / ) 2005 ,והתכנוןהמחקרמינהל-לאומילביטוח
 . mechkar_85.pdfJ (Iast visitedחס 30.1.2006 (
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