
החןרות?שווןו,על
 1יסודכערךהסגוליהאדםבכבודהישראליתהבחירהשלהחברתיותמשמעויותיה

הנושאהצגתא.

החברההשנייה,הציוניתהמאהרבאשיתלקיומה,השישיבעשור

ערכינו,בזיהויעוסקיםבישראלרביםמערכיה,מוטרדתהישראלית

במציאותאבדנם,עלובקינהלמעמדםבדאגהעליהם,בביקורתבבחינתם,

שתפקידוהחוק,אלפוניםרביםומקוטבת,שסועהואידאולוגיתחברתית

להתלכדהמגזריםכללשעלבסיסייםיסודערכיולכונןלהגדירלבטא,

משתדלהישראליהמשפטובלבול,מבוכהבעתותשגםדומהואכן,סביבם,

החברהאתהפוקדותהעזותלסערותמעלהמתנשאערכימגדלורלשמש

מאמץשלבלבו ,ומאחדותיציבותערכיותעמדותולשדרהישראלית,

הקהילהידיעלשהתקבל , 2וחירותוהאדםכבודחוק-יסוד:קבועזה

בראשית , 3הישראליתהאדםזכויותכמגילתידיהעלוהובנההמשפטית

הואהאדםכבודכיחוק-היסודקבעהעשריםהמאהשלהתשעיםשנות

אלצורפההחירות ,שלההמשפטושיטתישראלמדינתשלהליבהערן

מופיעהאינהשוויוןהמילהזאת,לעומתומשלים,תומןכערןהכבוד

המחוקקתהרשותבקרבהתגבשהלאחקיקתושבעתכיווןבחוק-היסוד,

קראההשניםבמהלןלשוויון,הזכותשלהמשפטילמעמדהבנוגעהסכמה

אתהמשפטית)האקדמיהמןחלק(בעידודבישראלהשופטתהרשות

האדםכבודוערןחוק-היסודתוןאלממנה)חלקים(אולשוויוןהזכות

ללאהאדםכבודעללהגנהמשמעותאיןשוניםשבהקשריםבטענהשבלבו,

חוסהכשהואמקומית,חלקית,להכרההשוויוןזכהכןשוויונו,הבטחת

הכינוןעלשמברכיםמיבישראלישהאדם',כבודערןשלכנפיותחת

עלומצריםוחוק-היסוד,האדםכבודבתוןלשוויוןהזכותשלהשיפוטי

אתשמבקריםמיישלעומתם,זו,פרשנותשלוהמקוטעתהחלקיתתחולתה

ומבקשיםהמידה,עליתרומרחיבה IIאקטיביסטית IIכהשיפוטיתהגישה

גיסא,מאידןלשוויוןגיסאמחדהכבודביןלהבחין

שלהשונותמשמעויותיואתבפרוטרוטניתחתיאחריםבמקומות

יוצאתזורשימה , 5בישראלובמשפטבחברהיסודוכערןכמושגהכבוד

והחירות,האדםכבודוביןבינוביחסיםלדוןבמגמההשוויוןממושגדווקא

בירושלים,הערביתבאונירבסיטהומגדרחברהלמשפט,מרצהלמשפטים,דוקטור

האדם,לכבודהישראליהמרכזשלבמשותףומנהלת

ותרמוקודמותטיוטותשקראוולחבריםבמחקרהמסורהעזרתהעלוימןרבנדוליעלתודה

צבי ,חליליעידןברק-ארז,דפנהרבנע,יעלאגלנדר,יקיראלישע,רבקהמועילות,הערות

נוה,וחנהטריגר

שוויון,שלייתפיסותקמיראוריתבמאמרי,הופיעהזהממאמרחלקיםשלשונהגרסה

וניצהרם(אורי 15שוויון/אי "האדםכבודעלכמושתתלשוויוןדמיוןעלכמושתתמשוויון

שלהראשוןבפרקתופיע ,המגדריבשוויוןהעוסקת ,נוספתגרסה ;) 2006 ,עורכיםיברקוביץ

אורשיראהובחברה,במשפטחךשישראליפמיביזםוחוה:אךםכבוךקמיראוריתספרי,

 ,)"וחוהאדםכבוד ,קמיריי(להלן, 2007 ,כרמלבהוצאת

שלהערכיותבעמדותיווהרצויהמצויאתנוסףמכיווןלבחוןבכוונתי

אתולהעמיקלהרחיבאפשרישבהםכיווניםולזהותהישראלי,המשפט

לרשותנו,ומעמידמכונןשחוק-היסודהערכייםבכליםהשימוש

וביתריוםהיום(בחיי"שוויון"באמרנוכיהיאכאןהמוצגתהטענה

מתכווניםהליברלית)המערבתרבות(בעקבותאנוהמשפט),בעולםשאת

המבחןפיעל ) 6(השליליתהחירותלשוויוןפרטכלשלזכותו IIללרוב

בראשהואחוק-היסודשל IIהאדםכבוד IIזאת,לעומת , IIהאריסטוטלי

שותפיםהאנושבנישכל ) Dignity (האדםשלהסגוליכבודו IIובראשונה

כבוךושוויון IIזהוכלומרשווה",במידהפרטבכלטבועוהואבושווים

במושגוהמשפטיהרגילהשימושלכן , IIהאךםשל ) Dignity (הסגולי

השוויוןובנוסחת(השלילית)החירותלשוויוןבזכותקשורהשוויון

הכבוךבשוויוןקשורהאךםבככוךהשימושואילוהאריסטוטלית/

 Dignity o), (הסגוליהאנושי

 ,)"חוק-היסודיי(להלן,וחירותוהאדםכבודחוק-יסוד,

ראוהחוקתימעמדואתוהבינוחוק-היסודאתשהציגויםנהראשוהמשפטייםלמאמרים

אהרן ;)ב"(התשנ 9אוממשלמשפט "מוגנותיסודזכויותהחוקתית,המהפכהייברקאהרן

יהודית(התשנ"ג); 253אוממשלמשפטוההגבלות"ההיקףמוגנות,אדםזכויותייברק

 323אוממשלמשפט "כחמאבקישלביוגרפיה-וחירותוהאדםכבודיסודחוקייקרפ

הזכויותייסומרהלל ,השארביןראו,ומסועפת,ענפהספרותבתחוםנכתבהמאז ,)ג"(התשנ

רות ;(התשנ"ז) 257כחמשפטים "החוקתיתהמהפכהשלהיקפהעל-מנויותהבלתי

משפטיםעצמה!"אתהמגשימהנבואהאוהמציאותתיאור-החוקתיתייהמהפכהגביזון

והמהפכהלחוק-היסודכולוהוקדשמשפטיםהעתכתבשלח"ככרך ,ז)"(התשנ 21כח

שחולל,החוקתית

שלדינובפסקלמצואניתןהאדםכבודבערךלשוויוןהזכותשלשיפוטיתלקריאהדוגמה 4

1113ץ"בבגרבקהנשיא בישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז _עךאלה 99/

הזכותמןמוגבלחלקשללקריאהדוגמה ,) 2000 ( 164 ) 2נד(ד"פךתות,לעבייביהשרב'

4541ץ"בבגדורנרהשופטתשלדינהבפסקלמצואניתןהאדםכבודבערךלשוויון /94 

 ,) 1995 ( 94 ) 4מט(ד"פ ,הביטחוןשרב'מילר

ישראליות-ככוךשלשאלהקמיראוריתראובישראלהכבודמשמעויותשללניתוח

שלמגמותביןישראל-כבודדרכיפרשתעלייקמיראוריתוכן ,) 2004 (האךםוכבוך

 ") respect (וכבוד-מחיה ) glory (כבודהילת ,) dignity (סגוליכבוד ,) honor (הדרת-כמד
אינוס(כמושונותסוגיותעלהניתוחשלליישומו ,) 2005 ( 169 , 9ךמוקרטיתתרבות

 \ vww,sitemaker,umich,edu/orit_kamir /ב-מאמריםרשימתראוופורנוגרפיה)
home , 

בספרורבליןישעיהואותהשהגדירכפישלילית",חירותייהמאמר,בהמשךפירוטראו

מעריצותהפרטשלחירותוכלומר ,"מהחירותייהיא ,) 1987 (חירותעלמסותארבע

לעומתשלו,האדםובזכויותשלובאוטונומיה ,בפרטיותושלהיתרמהתערבותהמדינה

מוגדרבאופןלהתפתחהפרטשלחירותושהיא ,חיוביתחירותישנההשליליתהחירות

בחרבהגאהוחרבנאמןמפלגהחברלהיותהפרטחירות-הסובייטיבעולםלמשל ;ומסוים

 "טובהייחירותהיאהשליליתהחירות ,רבליןשלרבליתיהלגישתופיעל ,הסובייטית

זודיכוטומיתהבחנה ;ומגבילהדכאניתבפוטנציאלהיא ,החיוביתהחירותואילוולירבלית,

 Charles Taylor, What's Wrong withראו,מקשיים,נקייהאינההחירותסוגישניבין
) 1991 " Negative Liberty, in LIBERTY (Oavid Miller ed , מבטאההיא ,זאתעם

ניתוחיהן,ולהבהרתלהבנתןשימושיתוהיא ,מושרשותלירבליותמוסכמות
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השוויוןונוסחתלית)י(השלהחירותשוויוןכימראהזורשימה

 ;חברתיתנהימבחשמרניתנטייהבעלירעיונותשניהסהאריסטוטלית

המציאותשלתיסודיביקורת-מאפשריסאףאו-מקדמיסאינסהס

היאשעליהססיהעמוקההפליהסוגיחשיפתאוהנוהגתהחמתית

חלוקתאתמנציחיסשניהסומקבעת,מכוננתהיאושאותסמושתתת

טעויותולתקןלזהותרקומאפשריסבחברההנוהגתוהכוחהמשאביס

מאליו,כמובןהנתפסטיהשלקווהסטטוסבמסגרתמקומיותועוולות

מאפשרתהאדסשלהסגוליכבודושוויוןשלהמבטנקודת ,זאתלעומת

סוגיסלזהות ,הנוהגתהחמתיתהמציאותשלמאליולמובןמעללהתעלות

הקייסבסדרטבועיסאשרומעמדית)אתנית ,מגדרית(לרבותהיהפלשל

לקטגוריותאנשיסבחלוקתשבויהאינהזומבטנקודתנגדס,לפעולואף

החיובית)זו(גסחירותסשוויוןאתמקדשתהיאודווקא ,ומפלותמבדילות

הטמוןהאנושיהפוטנציאלאתולמצותלממשכדיאדסכבנילהתפתח

שנהוגכפי-השוויוןבמושגהמקופלתהערכיתהמסגרתלכן ,בכולס

לסוגיההשיטתיתבהפליהלמאבקפחותהרבהמועילה-בולהשתמש

שבלבהסגוליהאדסכבודבערךהמקופלתהערכיתהמסגרתמאשר

השוויווסוגאתמכילהסגוליהאךםכבוךמושג ,למעשה ,חוק-היסוד

גםכמולמיניה,המערכתיתבהפליהלמאבקבאמתלהועילבכוחושיש

הישראליתהבחירהלפיכך ,הומניסטיתערכיתמשמעותבעלתחירות

מתקנתוחברתיתמשפטיתלעשייהפתחפותחתיהסגולהאדסבכבוד

ידיעלמימושואתלהעציסשישרב-חשיבותפוטנציאלזהו ,ומתקדמת

ומתחייביסהנגזריסוהחירותוהשוויוןהאדסכבודשלמדויקתפרשנות

 ,ממנו

אפתח ,)'ב(פרקהשוויוןגבמושהטבועהבבעייתיותקצרדיוןלאחר

החירותשוויוןסתיותפ )'ג(בפרקהאריסטוטליתהשוויוןנוסחתבהצגת

לשמרנותהללוהרעיונותישנשלנטייתסהדגשתתוך ,)'ד(בפרקהליברלית

(וכבודהסגוליהכבודשוויוןאת )'ה(בפרקאציגמכןלאחר ,חברתית

זו,עולסבהשקפתהגלוסהרפורמטוריהפוטנציאלהדגשתתוךהמחיה)

ביתרבלבוהקבועהאדסובכבודבחוק-היסודשימושמעודדכולוהטיעון

מושרשת,הפליהשלשוניסבסוגיסלמאבקשאת

בוהטבועיסש"ס Pוההשוויוןמושגב.

 ,ומחייבתברורהמשמעותלולהעניקומנסיסהשוויוןמושגאתכשבוחניס

הכרוךהבהירותוחוסרמורכבותואתהחושפותשאלותמתעוררותמיד

הזכות ,צדק ,חירות ,שוויוןביןהקשרמה ,למשלכ,ך ,בוהרגילבשימוש

 ,לזכויותנוגעשוויוןהאסבגוף?לשליטהוהזכותיסילחהזכות ,לקניין

 ,האדסמזכויותאחתהואהשוויוןהאסמשאביס?לחלוקת ,להזדמנויות

גסלהיותכוליהואהאסמהן?אחתלאאךלכולןהבסיסהואאוליאו

הואהאסאחרות?זכויותעלגוברהואהאסמהן?אחתוגסלכולןהבסיס

או ,קבוצותשביןהיחסעלגסשמאאו ,פרטיסשביןהיחסעלורקאךחל

או-שוויוןלבחוןישהאסהקבוצתית?השתייכותספיעלפרטיסבין

 ,אוניברסליערךזהוהאסתוצאות?אותהליכיס ,כוונותפיעל-הפרתו

גישותמפניונסוגיחסיהואשמאאו ,שונותתרבותיותגישותעלהגובר

רקלהתקייסצריךשוויוןהאס ?קבוצותושלפרטיסשלוערכיותחברתיות

רקהאסהאינטימי?במרחבגסהאס ?הפרטיבזהגסאו ,הציבוריבמרחב

הואהאס ?מובןבאיזה-כןאסהמשפחה?בתוךגסאוהעבודהבמקוס

פיעל ?יוהכלכלהחברתיבהקשרגסאוי,האזרחבהקשררקלחולצריך

ןךבהןונכריעהללוהתהיותכלאתנבחןקריטריוניסאילו

מוכרשהואכפיהשוויוןמושגשלביותרהבעייתיותמתכונותיואחת

ענייניסמצבלציוןגסבעתבהלנומשמששהואהיאיוסהיוסבחיילנו

זכותלתיאורוגסאליולשאוףשישערךלביטויגס ,החברתיתבמציאות

אתתופסיסאנוכלומר ,משפטית)אוחברתיתזכותוהןתיטבעזכות(הן

 IIזכות IIו IIרצוי II ,"מצוי" ,ככלל , 8כאחדוכרצויכטבעי ,כמצויהשוויון

נבדליסמושגייסמישוריסלשלושהשייכיסמשפטית)אוחברתית ,(טבעית

השנימןהאחדגזירתאו ,ביניהסהגבולותטשטושמכ,ךיתרהומובחניס,

לוגיככשלליטיתנאמבטמנקודתנתפסיס ,המצוי)מןהרצוי(ובמיוחד

ככשלכזהמהלךהמגדירההגישהפיעל , 911הנטורליסטיהכשל IIהמכונה

IIקייסלא"ו "קייס" ,סטיינטורל ) II ישII וII איןII ( האמפירילתחוסשייכיס, 

 ,ככאלה ;מוסרייסשיפוטיסהס IIרע IIוה IIטוב IIה ,זאתלעומתהעובדתי,

מוסריתמאקסיומהרקאלא ,עובדתיותמקביעותאותסלגזורניתןלא

מוסריתאקסיומה ,אחרתאוזוערכיתעולסהשקפתסישבבסכלשהי

רקאלא ,הנעדר)(אויסיהקבעזרתתיעובדת IIלהוכיח IIאי-אפשרכזו

יש II ,אחרות(במיליסהמוסריתבתקפותהולהשתכנעלשכנע ,לקבל ,להניח

 ,עובדתית ,אמפיריתקביעההיא IIעורשחומיסיאנשוישעורלבניאנשיס

לעמדהזומעובדהנביעהשלקשרכליתכןיולאאין !'קייס" ,"יש"של

שחומימאנשיסטוביסעורלבניאנשיס IIשלהסוגמןמוסרית ,ערכית

עורלבניאנשיס IIאו "עורלבנימאנשיסטוביסעורשחומיאנשיס II ,"עור

מאקסיומהנגזרתכזוערכיתעמדהכל !'אחתבמידהטוביסעורושחומי

העובדותמןלאאך ,אדסבנישללאיכויותיהסהנוגעתכלשהיתימוסר

עצמן),האמפיריות

גסאלאלוגיקושירקלאלעוררעלולההמצוימןהרצויגזירת

מסוימתחברתיתתופעהאס"שהטיעוןחברתית,מבטמנקודתבעייתיות

שעלתיבסיסערכיתאקסיומה ,בעצס ,מניח ,"טובההיאאזיקיימת

כאשרומוסרית,ראויה ,חיוביתהיאהנבחנתהעובדתיתהמציאותפיה

הקייסהחברתישהמצבהיאהאקסיומה ,תיחברתהיאהנבחנתהמציאות

פיהשעל ,המקשרתהחוליהאתלרובמכילהזוגישהטוב,בהכרחהוא

ומה ,קייסשיתוהכרחישטבעימההואהחמתי)בעולס(גסשקייסמה

אפואמזההזוגישהשלהערכיתהיסודהנחתטוב,גסבהכרחהואשטבעי

היאהבעיהוהרצוי,ההכרחי ,הטבעי ,החברתי)המצוי(לרבותהמצויבין

הואוהטבעי ,הטבעיהוא )יהחברת(גסהמצויפיהשעליסודשהנחת

החברתיהסדראתהמשרתתמקבעת, ,שמרניתהנחה ,ככלל ,היאהרצוי

הפוליטיאופיואתמסווההיאממנו,ונהניסבוששולטיסמיואתהקייס

זיהוימשמעותי,באופןאותולבקראפשרותכלומונעתהחברתיהמבנהשל

מאפשרלאחיוביתהערכהועסטבעיתמציאותעסהקייסהחברתיהסדר

או ,החברתיהסדרשלנייסוהכוחהאידאולוגייסההיבטיסאתלאבחן

הרצויגזירת ,ביקורתיתמבטמנקודת ,לכןשלילייס,אוכבעייתייסלבקרס

מנקודת , II\(~עון IIובעברית ,"נטורליזציה"שמכונהמהמבצעתהמצוימן

מהיבקפידהלבחוןוישחש,דלעוררצריךכזהמהלך ,ביקורתיתמבט
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החברתיבעולםמדוברכאשרבמיוחד-המצויהעולםשלהתכונהבדיוק

 .וחיוביתכטבעיתבעזרתוהוצגהאשר-

רבים.מסוגיםקושיותהמעוררמורכברעיוןהואהשוויון ,כןאם

אלא ,מאליהןמובנותאוטבעיותאינןאליווהתייחסותנואותותפיסתנו

אםאףמאמציםשאנופילוסופיותעולםהשקפותידיעלבהכרחמעוצבות

במודע.לא

האריסטוטליתהשוויוןתפיסתג.
האריסטוטליתהשוויוןנוסחתהצגת . 1

שניסחהנוסחהבאמצעותהיאהשוויוןעללחשובביותרהנפוצההדרך

הקישורעלמושתתתזונוסחהשנה.מאותוחמשכאלפייםלפניאריסטו

(במובןזמיוןלביןשוויוןבין ,מאליומובןלרביםשנראה ,האינטואיטיבי

Similarity ולאImagination ( סנתוןהקשרבכלl . שוויוןאריסטו,פיעל

באותולזהזהשזומים,למימוגזרבהקשר ,זומההתייחסותמשמעו

שלעובדתימצבמתקייםכלשהומוגדרבהקשרכאשר ,כלומרהקשר.

 ,דומהיחסהקשרבאותולהםלהעניקשי ,פרטיםןיבמשמעותידמיון

זהדומיםאינםפרטיםכאשר ,זההיגיוןפיעלשוויון.בהםלנהוגובכך

תחתלחתורשעלול ,דומהיחסלהםלהעניקראוילאנתוןבהקשרלזה

נוסחתשלכולוהרעיוניהמבנהתחתולכן ,לשוניםדומיםביןההבחנה

 . llהשוויון

דומיםואלמוניישפלונהטענה ,האריסטוטליתהנוסחהבמסגרת

אלהמתייחסת ,אמפירית ,עובדתיתכטענהומוצגתנתפסתנתוןבהקשר

עמדהלגביהלנקוטבלא ,ובניטרליותבאובייקטיביותהחברתיתהמציאות

הקביעה ,תיהאריסטוטלהחשיבהבמסגרת ,למשל ,כךשהוא.סוגמכל

מצבתיאורפשוטהיא "הנהגתיתפקידלמלאאלמוניכמומוכשרפלונייי

פוליטית.משמעותבעליחברתייםשיקוליםמכלונקיאובייקטיביעניינים

האריסטוטליתהשוויוןנוסחת ,דמיוןשלזהוטבעינוהגענייניםממצב

 ,דומהיחסולאלמונילפלונילהעניקראויייפיושעלהערכיהציוויאתגוזרת

משמעותו ,האמורבמקרה ."דומיםהםשבמסגרתוהמוגדרבהקשר ,שווה

אתרצינותשלשווהבמידהלשקולישיילהיותיכולהזהמוסריציווישל

פישעלמובן ."נדוןהנהגתיתפקידלמלאואלמוניפלונישלמועמדותם

 ,הנדוןבהקשרדומיםאינםואלמוניפלונישלכישוריהםאם ,גישהאותה

נתפסתזוגישהרצינות.שלמידהבאותהמועמדותםאתלשקולאיןאזי

שווהבמידהלקדםפוטנציאלובעלתפניותנטולת ,פרוגרסיבית ,כמוסרית

לכלכמעניקנתפסהאריסטוטליהשוויון .הפרטיםכלשלזכויותיהםאת

בנסיבותירלוונטשאיננו "זרשיקולייכלהרחקתתוך ,שווההזדמנותפרט

 .ופרוטקציהקבוצתייםסטראוטיפים ,קדומותדעותכמו ,העניין

 ,תיהמודרנהמערביתהתרבותידיעלאומצהסטויארשלגישתו

רביםעלמקובלתוהיא ,הליברליהעולםשלהיסודמאבנילאחתהפכה

נדמיתהיאכךשמשוםייתכן .המודרניותהמשפטשיטותידיעלונאכפת

הנוסחהשלביקורתיתבחינהואולםוראויה.הגיונית ,מאליהכמובנת

ןיבהדמיון ,בנוסחהמושיהשבמסגרת .תהיותמעוררתהאריסטוטלית

המתייחסעובדתיענייניםמצבכתיאורכאמורמוצגהנבחניםהפרטים

הוא ,זאתלעומת ,אליהםהשוויוניהיחס .העובדתי ,האמפירי ,המצויאל

לשוויון.המשפטיתהחמתיתזכותםנגזרתוממנו ,ומוסרירצוי ,ערכי

להחילשישהשוויוני(היחסלרצויהפרטים)בין(הדמיוןיהמצומןהמעבר

כשל . l2נטורליסטיבכשללוקהתיהאריסטוטלשהנוסחהמשמעועליהם)

מחייבהואאך ,חברתיתמשמעותבעלבהכרחאינוכשלעצמוזהלוגי

מטבענתשאותה(החברתי)העובדתיהעולםשלהתכונהשלקפדניתבחינה

היאזותכונהמשפטית.חברתיתולזכותערכיתלעמדהומתרגמתהנוסחה

שישהשאלהלכןנבחנים.הםשבתוכםבהקשריםאדםבניביןהדמיון

מוגזריםבהקשריםאזםבניביןזמיוןשלהצגתוהאם :איהלבחון

השקפתאתהמנציחשמרנימהלןהיאערכיתמשמעותבעלתכתכונה

 .הנזוןבהקשרהשלטתהעולם

האריסטוטליתהשוויוןבנוסחתהגלומההשמרניתהעולםהשקפת . 2

במאותהמערביבעולםהאדםבמדעיהרווחותהחמתיותהתפיסות

מדגישותהן ;ניותואנטי-מהותביקורתיותהןואחתוהעשריםהעשרים

בכללחברתיותהבניותשלהאידאולוגי ,המעמדי ,הפוליטיההקשראת

פרטיםביןדמיון ,אלהתפיסותפיעלבפרט.ושונידמיוןשלהבניותושל

במהותםהטבועבראשיתימצבאיננולעולםמוגדרבהקשראנושיים

החברתיההקשרכמו ,פרטיםביןדמיון ;תיהקדם-חמת ,הטבעית

 ,חברתייםערכים ,עולםהשקפתשלתוצרתמידהוא ,נדוןהואשבתוכו

בהכרחשהיא ,האנושיתהמבטנקודתרק .ופוליטיקהאידאולוגיה

כיצדקובעת ,"הקשריישמגדירההיא ,וערכיתתיסובייקטיב ,ספציפית

הואאופניםובאילו ,תכונותיותתוארנהכיצד ,ההקשרבתוךפרטכליוגדר

באופןמוגדריםהםשאף ,אחריםלפרטיםביחסשונהאוכדומהיעוצב

lהמסוימתהמבטנקודתמתוךדומה החברתיבהקשרושונידמיוןלכן . 3

םימבנשלשיקוףבהכרחשהן ,חברתיותהבניותשלתוצאותתמידהם

 ,זוגישהלפי .ואידאולוגייםפוליטייםהיבטיםובעלותקיימיםחברתיים

 " "טבעוןייבהכרחהיאערכילשיפוטכבסיסכלשהםושונידמיוןהנחת

מציגיםנוספותמזיסציפלינותאקזמיהואנשיהמזינהמזעאנשימשפטנים,פילוסופים,

למשל,ראופתרונות.להציעומנסיםבהםמטפליםרבות,שניםמזהאלהקשיים

Y (Patrick Corbett ed., 1966); JACK R. Pole, THE זJOHN WILSON, EQUALI 

ORY (1978); Peter Westen, The Enlpty זY IN-AMERICAN HIS זOF EQUALI זPURSUI 

dea 01 Eqllality, 95 HARV. L. REV. 537 (1982); Kent Greenalvalt, How / 
) 1983 ( 1167 . Empty is the /dea 01 Equality?, 83 COUM. L. REV . 

 PAז RICK M. BRENNAN & JOHN E. COONS, BY NAז UREלמשלראומקיףלזיון

 . EQUAL: THE ANAז OMY OF A WESז ERN INSIGHז ) 1999 (

 7,היישלעיל , WILSONואצל , 543בעמי , 7היישלעיל , Westenאצלזובנקוזהזיוןראו
 . 18בעמי

ולניתוחלהצגה ;) 1985מתרגם,ליבסגי(יוסףניקומאכוסמהזורתאתיקה:אריסטו, 10

 WOLFGANG VON LEYDEN, ARISז Oז LEראו,לשוויוןהאריסטוטליתהגישהשלמפורטים

רביםהוגיםכמו ; ON EQUALIז Y AND JUSז ICE: HIS POLIז ICAL ARGUMENז ) 1985 (

הנוסחהפיעליישוויוןמשמעושיישוויוןיימאליוכמובןמניח Westenהזעת,תחומיבכל

בעמי 7,היישלעיל , Westenזו.שוויוןתפיסתכנגזכולומכווןומאמרוהאריסטוטליתיי,

ואילך. 542ובעמי 539

 , 10,6בעמי , 10היישלעיל, VON LEYDEN ; 572בעמי 7,היישלעיל , Westenאצלזיוןראו 11

 .) B(חלק 1173בעמי 7,היישלעיל , Greenalvaltראושונהלפרשנות(למשל); 41

ואילך. 543בעמי , 7היישלעיל , Westenאצלזובנקוזהזיוןראו 12

ואילך. 40בעמי , 7היישלעיל , WILSONראומפורטלזיון 13
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ואידאולוגית,פוליטיתבהכרחשהיאנוהגת,חברתיתהבניהשלתוצאות

זכויותוגזירתמוטריתהערכהלשסושונידמיוןשלנוהגותתפיטותאימוץ

העדפהדרךאלהינושודמיוןשיצרוהחברתייסהתהליכיסאתמאמצת-

האחריסשללרעהוהפליההשליטיס) ,(החזקיסמיסימטואנשיסשל

הנשלטיס), ,יס(החלש

לזהזהדמו "עבדיסייאריטטובעיניהדבריס,להמחשתדוגמהאציג

היו "אזרחיס"ו "עבדיסייואילו ,במהותסלזהזהדמו "אזרחיסיי ,במהותס

ליישובהשוויוןנוטחתאתלהחילהיהאפשרלכן ,מזהזהמהותיתשוניס

לאאך "אזרחיסיישניביןאו "עבדיסיישניביןזכויותדרישתאוטכטוך

דמיון ,המודרניותהביקורתיותהגישותפיעל , 14 "אזרחייל "עבדייבין

הפרטיסשלבמהותסטבועיסואינסטבעייסאינסאלהנטעניסושוני

החברתיבעולסהנכון:הואההפך ,"אזרחיסייאו "עבדיסייבתורשהוגדרו

ושל "עבדיס"כאלמוניסשלהגדרתסאלמוניסאתמשעבדיספלוניסשבו

 "קשותכפייהעבודותלביצועמתאימיס"כאלהשל ,"אזרחיס"כפלוניס

אתמבטאת ,"האזרחיבהליךלהשתתףומוכשריסחכמיס"כאלהושל

מתארתאינההחברתיתההגדרהאותס,ומנציחההחרבתייסהכוחיחטי

היאכךבתוךנבדלות,חברתיותמקטגוריותכחלקאדסבנימבנהאלא

החברהבמטגרתמאליהומובנתלטבעיתהנטענתשונותסאתהופכת

חברתייחטמקבל "עבדייבתורחברתיתשהובנהמימכך:יתרההנדונה,

 ,שונותותכניותשאיפותעצמי,דימוימעצבהוא ,שונותוהזדמנויותשונה

ממיולשונה "עבדיילחייוובאורחותבהתנהגותוהופךדרבשלובטופו

ההגדרה "נבואתאתמגשיסייהואכ,ך ,"אזרחיישלחרבתייחטשקיבל

מטעמיסולטיסוהשהחזקיסשלפיהסבהבלשנוצרההשונות ,החברתית

מטגליסשאכןאדסבנידברשלבטופומייצרת ,ואידאולוגייספוליטייס

lאותהומגשימיסהנטענתהחרבתיתהשונותאתומאמציס S , 

חרבתיתממציאותלשוויוןהזכותגזירת ,הביקורתיתהגישהפיעל

הקייסהטדראתלהנציחאלאיכולהאינה ,עורריןללאקבלתהתוך ,זו

והובנהשהוגדרלמילהציעבידהאיןשלו,והמשאביסהכוחחלוקתעל

ההתייחטותידיעלשכן ,"אזרחיילביחטשוויוןלהשיגהזדמנות "עבד"כ

הגדרתואתכלומר "עבד"כהגדרתואתמקבלתהיא "עבדייכאלאליו

נשוב ,"אזרחיישמקבללזהשווהליחטזכאישאינווכמי "מאזרחשונה"כ

למילויהנדרשיסהכישוריסהנהגתי,תפקידעלההתמודדותלדוגמת

 "אזרחותיה"בכקשוריסאריטטוחישבהבחברהעוצבוהנהגתיתפקיד

יסיהנהגתכישוריסלושאיןכמיעוצב "עבד"כזובחברהשעוצבומי

בהקשר "אזרח"מ "שונה"כלהתפטחייב "עבדייאריטטובעינילכן ,אלה

 "עבדייאס ,"הנהגתיתפקידלמילויהנדרשיסכישוריסיישלהמטויס

זהכשוניסייתפטוהסי,הנהגתדיתפקעללהתמודדמבקשיס "אזרח"ו

הנוטחהשונה,באופןאליהסלהתייחטשישכמיולכן ,הנדוןבהקשרמזה

באותה "עבד"השללמועמדותולהתייחטמחייבתאינההאריטטוטלית

להציעיכולהאינההיאלכןולהפך, ,"אזרח"השלזוכאלרצינותשלמידה

 ,דומהבאופן ,"אזרח"מאחרתמוגדרהואשבהבחברהשוויון "עבדייל

המובןמגבריס,שונהאנושיתלקטגוריההשתייכונשיס ,אריטטובעיני

לשמשלהולי,דבריאתןמטבענועדושנשיסהיהאריטטושלבעולמומאליו

לצרכיסנוצרונשיס ,גבריסולרצותלשרת ,להנעיס ,מינייסצרכיסלטיפוק

 ,חזקיסנרבאוגבריסשונות,תכונותלהןהוענקוולכן ,גבריסמאשרשוניס

טבילות ,רגישות ,חלשותנבראונשיסולעומתס ,ושליטיספעיליס ,תבונייס

באופןמגבריסשונותהיו ,"עבדיסייכמו ,נשיסגסשכ,ךכיווןונשלטות,

שלבעולמולכןהנהגה,ביכולות ,למשל ,כולל ,רביסבהקשריסמהותי

לזהדומהליחטזכאיתאינהאישה ,שלוהשוויוןנוטחתפיועל ,אריטטו

 ,מנהיגותיתפקידעלמתמודדיסשניהסאסגברשמקבל

בנוטחתאלהבעיותעסלהתמודדוהברורההקלהשהדרךדומה

לדמיוןהעתיקיסהקריטריוניסאתלהחליףהיאהאריטטוטליתהשוויון

יבוטלו ,זההיגיוןפיעל , 16יותרונאוריסנייסמודרבקריטריוניסושוני

יוחלווהגבריסהנשיסוקטגוריות ,"אזרחיס"ו "עבדיסיישלהקטגוריות

לוקהזורפורמהואולסבאחריס,ולאמטוימיסבהקשריסרקאולי

קטגוריותהבחנותמשורשלעקורקשה ,ראשית :יטודייססיקשיבשני

 ;התרבותיותבתפיטותינועמוקשהשתרשובהןהקשוריסוקריטריוניס

מודעהבלתילמחתרתיורדותהן-המודעבשיחלהןמתכחשיסאנוכאשר

כל-ומרוחקתחיצוניתמבטמנקודת ,שניתמשס,עצמתןאתומפעילות

ואינטרטנטיאידאולוגי ,כערכייתגלה ,שיהיהככלנאור ,מודרניקריטריון

תוךהאריטטוטליתהשוויוןנוטחתהחלתהעתיקיס,אלהכמוממש

קווטטטוט ,אידאולוגיהתנציחפשוטמודרנייסבקריטריוניסשימוש

 ,אריטטושלבימיושנהגומאלהשוניסשליטוטיפורחברתי

 ,הבאיסתתי-הטעיפיסבשניאלהמטענותאחתכלמעטאפרט

וקריטריוניםקטגוריותשלהשתרשותם . 3

השוויוןנוטחתשלביותרוהחזקותהיטודיותהביקורותאחת

הפמיניטטיתהמשפטנית ,מקינוןקתריןידיעלנוטחההאריטטוטלית

בעולמוובמפורשבגלוינכוןשהיהשמהטוענתמקינון , 17רבת-ההשפעה

אסגס ,בעולמנועדייןנכון ,כשונותהנשיסלהבנייתבאשראריטטושל

 ,לשיטתה , 18מודעיסלאאףולעתיסמוכחשיס ,מוטוויסהדבריסכיוס

 ,בעולמנו "האישהשוויוןייהצירוףשלהאמיתיתמשמעותוהבנתלשס

המציאותעסביחדהאריטטוטליתהשוויוןנוטחתאתלבחוןיש

אובמפורשתמידלאאסאף-בפועלהנוהגתהחברתית-התרבותית

ובראשונהבראשהאישהאתמבנהזוחברתית-תרבותיתמציאותבמודע,

השוויוןהגדרתשלהחיבור , 19 )"דומהיישאיננהכמי ,"אחר"(כ "שונה"כ

ובכלתמיד ,במהותה "שונה"כהאישהתיהבניעסביחדהאריטטוטלית

שלהעמוקהמשמעותההקיימתהתרבותיתבמטגרתכימבהיר ,הקשר

שוויוןיי ,"לשונהדומהיחטיילהעניקהיאשוויוןלאישהלהעניקהדרישה

 ,"שוניסלאנשיסשוותזכויותיילהעניקדרישהמשמעו "האישהזכויות

שעל ,האריטטוטליתהשוויוןלהגדרתמובהקבניגודעומדתזודרישה

לכןשונה,יחטלהעניקישלשוניסואילו ,לדומיסמגיעדומהיחטפיה

שוויוןיישלהרעיון ,תרבותנושלהמשמעותשבמערכתקובעתמקינון

משמעות,חטרתפנימיתטתירהפרדוקט, ,אוקטימרוןהוא "האישה

מחויבתלהיותרוצה)אף(ואולימתיימרתאמנסהמערביתהחברהלכן

אריטטוטליהואהגיונהעודכללמעשהואולס ,שהיהאשוויוןלרעיון

לו,להתחייבבאמתיכולהאינההיא ,"שונה"כהאישהאתמבנהוהיא

אחרותרבותשליטותלאלקבוצותבנוגעגסרבהבמידהיפהזוביקורת
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(לעומת "מזרחייסיי ,האירופי)בעולס "לבניס"(לעומת "שחוריסייכמו

 ,בהודו) "ברהמיניסיי(לעומת "הטמאיסכתבניייבישראל), "אשכנזיסיי

 "ולטביותהומוטקטואליסייאו )"טוביסבנייי(לעומת "הפריפריהאנשייי

 ,)"הטרוטקטואליסיי(לעומת

האריסטוטליתהנוסחהשלהנאור""התיקוןשל-צליחותויא . 4

ביןאריטטושלהארכאיותהבחנותיואתלהמירניתן ,לכאורה

ומתקדמיס,נאוריסמודרניסבקריטריוניס "עבדיס"ו "נשיסיי ,"אזרחיסיי

ינציחולא ,עורסצבעפיעלאנשיסביןיבחינולאאלהקריטריוניס

בדוגמהדיואולס ,הענייניותאתויקדשו ,קדומותודעותטטריאוטיפיס

לדוגמתנשוב ,למימושאלהתקוותקשותכמהעדלהמחישכדיאחת

המועמדיסאחדכינאמרמנהיגותי,לתפקידשוניספרטיסביןהבחירה

גברהואוהאחר ,הטרוטקטואליותמיניותנטיותבעלואזרחגברהוא

טפורותשניסלפניעדהומוטקטואליות,מיניותנטיותבעלואזרח

בעולסמקצועייסמומחיסידיעלקוטלגההומוטקטואליתמיניתנטייה

 ,אלהמוטמכותלהגדרותבהתאסנפש,כמחלתוהנאורהליברליהמערבי

כחולההומוטקטואליותמיניותנטיותבעלמועמדלקטלגהיהניתן

ההטרוטקטואליותהנטיותבעלהמועמדמןשונההואכיולקבוע ,נפש

שניסשלממרחק ,הנפשאותיברשלורלוונטינייעניקריטריוןפיעל

וקדס-ותיטבעבתכונותנוגענויאזהוןיבקריטרשימושכיברורמטפר

החזקיסידיעלשעוצבהחברתיתהבחנהמנציחדווקאאלא ,תרבותיות

אהודלאמיעוטשלהפליהתוךההטרוטקטואלי)(הציבורוהשליטיס

 ,(ההומוטקטואליס)

יסמקצועימומחיסעלהמקובליסרביסקריטריוניסישנסכיוסגס

כמבטאיסייחשפושנהעשריסאועשר ,שנהשבעודהרחבהציבורועל

להבחנות ,המעמדי ,האינטרטנטי ,האידאולוגיהבטיט ,שלטתאידאולוגיה

ידינו)(עללזיהוייותרהרבהקשה "שוניסייל "דומיסייביןזמננובנות

שאנומשוס ,זאתהעתיקה;ביווןמקובלשהיההאידאולוגיהבטיטמאשר

לחשובטיבהשוסןיאואולסזמננו,בנותהנוהגותוריותגבקטשבוייס

 ,פוליטיותהןכיוסאותןמכיריסשאנוכפיושונידמיוןפיעלשהחלוקות

 ,שנהמאותוחמשאלפייסלפנימשהיופחותואינטרטנטיותמוטות

בתכניסאינההאריטטוטליתבנוטחהשהבעיההיאהמטקנה

אלא ,אדסבניביןושוניוןידמלקביעתכקריטריוניסהמשמשיסהמטוימיס

בניביןושונידמיוןעלמטתמכיסכאשרושוני,דמיוןעלההטתמכותבעצס

אידאולוגיההמבטאיסבקריטריוניסמהשימושלהשתחרראי-אפשר ,אדס

בניביןושוניזמיוןעלהסתמכותלכןמושרשת,הפליהומנציחיסשלטת

לושישנטורליסטיכשלמהווהזכויותוגזירתערכיתקביעהלשםאזם

 oמושרשים.הפליהסוגיהמנציחיםשמרנייםחברתייםהיבטים

 , 10בעמי , 10היישלעיל , VON LEYDENאצלזיוןראו 14
15 e Bourdieu חPie זותופעהמננה" founded fiction ווa \ve ", ,ראו, e Bourdieu חPie 

URE & SOCIETY זn the Fanlily as a Realized Category 13(3) THEORY, CUL ס

) 1996 ( 19,20-21 , 
 , 7הערהלעיל 16
אוריתראוהאריסטוטליתהשוויוןנוסחתאתמקינוןשלביקורתהשלמפורטתלהצגה 17

מיגדוללימודימבואבקווס 12יחידהמקינוןיישלמוגבלהבלתיייהפמיניזםקמיר

 ,) 2006הפתוחה,(האונירבסיטה
18 n Sex Discrimination ס: Catharine MacKinnon, Dijference and Dominance 

;) 1987 ( 32 1984), in FEMINISM UNMODIFIED: DISCOURSES ON LIFE AND LAW ( 
, Catharine MacKinnon, Toward a New Theory 01 Equality, WOMEN'S LIVES 
) 2005 ( 44 MEN'S LAWS , 

אמיץ,מאופק,תבוני,נחזק,השאר,ביןהפטריאנלי,בעולםהובנהשהגברמניווןזאת 19

נחלשה,הובנתההאישהואילוונובשלוחםתחרותי,מוחצן,זינמי,פעיל,גזול,קשוח,

לאמופנמת,נייחת,סבילה,קטנה,רנה,לב,מוגתייהיסטריתיי),(אואימפולסיביתרגשית,

וננבשת,נננעתתחרותית,
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אריסטושלהקלאסיתהשוויוןנוסחתאתוביקרתייהצגתכאןעד

ונאורה,הכרחית ,מאליהכמובנתנתפסתואףורבותרביםעלהמקובלת

ונתפסתקלאסיתהיאשאף ,לשוויוןנוספתגישהואבקראציגהבאבפרק

ונאורה,הכרחית ,מאליהכמובנתרביםידיעל

הליברליבעולםהחירות""שוויוותפיסת .ד
שלטוןמנגנוניידיעלפרטיםשלושעבודדיכויכנגדנולדהליברליזם

לכןמכפייה,חופשלהבטיחהיאהמרכזיתושאיפתו ,מיצריםחסרי

אן'זקבעבצרפתמראשיתו,הליברליהעולםשללבולבהיאהחירות

 ,חופשינולדשהאדםשאףכיהיאהישןבעולםהבעיהכירוסואק'ז

עליימילסטיוארטון'גקראבאנגליה , zסבאזיקיםכבולהואמקוםבכל

השםעצם , ZIהליברליתבתפיסהיסודאבןהמהווה ,לספרו "החירות

ואולםחירות,- "ליברטי"כמושורשמאותו ,כמובן ,נגזר "ברליזםיל"

מוגבלתבלתיחירותשכן ,לבדהלעמודיכולהשאינהזכותהיאהחירות

שלקיומהמאפשרתואינה ,החזקיםשלוהשתררותאלימותמאפשרת

נורמהכל ,עליהומגניםהחירותאתהמבטיחיםהכלליםלמעט ,חברה

בשם ,אחרתאוזובדרךהפרטחירותאתמגביליםוחוקמנהג ,תיחברת

איןביותרברליתיהלבחברהגםלכןהחברתי,הסדרועלהזולתעלההגנה

ישנוסחהבאיזולפיכךהיאהליברליתהשאלה ,החירותמהגבלתמנוס

לסכןבלא ,הניתןככלמעטפרטכלשלחירותואתלהגבילכדילהשתמש

האחרים,הפרטיםשלחירותםואתהחברתיהסדראתהמידהעלתרי

 ,ראויאיזוןשלשאלהזוהי

אתותפסשצמחהנוסףהמרכזיהערךהואהשוויוןהליברליבעולם

העולםהשקפתאתתחישפ ,העירוני ,הבינוניהמעמד , zzהחירותלצדמקומו

שנחשבולמעמדותביחסבוטההפליהסבל ,המערביבעולםהלירבלית

שללאלהוזכויותיומעמדולהשוואתוהערכהכמיההופיתח ,יותרגבוהים

אתדויוהולובארצות-הבריתבצרפתשצמחוהערכים ,הגבוהיםהמעמדות

אךלכן ,ואחווהשוויון ,חירות :היוהעולםפניאתששינוהמהפכותשתי

ידיעלהחירותהגבלתפיהשעלסהיתפהתפתחההליברלישבעולם ,טבעי

יקרהאנושיהמשאבהיאהחירותביותר,וההולמתההוגנתהיאהשוויון

שווה,במידהלכוליוענקזהמשאבכילהבטיחנועדוהשוויון ,ביותרהערך

השוויוןערך ,למעשהלממשה,ובזכותםבחירותםשוויםהאדםבניכל

שוויון"כבפרטובארצות-הרביתבכללהליברליבעולםוהובנהנתפס

אלנקראתהיא ,מצוינתאינהחירותכשהמילהגם-כלומר ,"רותיהח

 , z 'השוויוןתוך

מןחירותשלמידהלאותהזכאיאדםשכלמשמעו "החירותשוויוןיי

ובראשונהובראש ,לצדוםיהחיהפרטיםמןכלומר ,אותוהסובבולםעה

כגוףהלירבליתהעולםבהשקפתנתפסתהמדינהחי,הואשבהנהיהמדמן

כלשלזכותובעתבההפרטים,חירותאתלהגבילביותרהגדולהכוחבעל

אתהמגבילכמעצורגםהליברליבעולםמשמשתהחירותלשוויוןאדם

מלאבאופןחירותםאתמלממש-המדינהושל-פרטכלשלזכותו

שהחירותהליברליבעולםכלומררוחם,עלהעולהככלולעשותומוחלט

הואאחך,מצךכפולה:פונקציהממלאהשוויוןעקרוןאפו,נשמתהיא

ומצךשווה;במיךהחירותםאתלממשיוכלוהאךםבניכלכימבטיח

כשהגבולהמךינה,חירותואתפרטכלשלחירותואתמגבילהואשני,

האחריםהאךםבניכלשלזכותםהואהחירותלמימושקובעשהוא

חירויותיהם,שלשווהלמימוש

שוויוןשלהקלאסיתהליברליתהתפיסהכיולהבהירןילציחשוב

חיצוניתהתערבותמפניהחירותאתורקאךלפרטמעניקההחירות

או ,חירותושלהמהותייםבתכניהנוגעתואינה ,המדינהושלהזולתשל

מכירהזותפיסהלממשה,יכולתוואתחירותואתהאופפותבנסיבות

לממשאולהגשיםבחירותולאהמדינה)מן(לרבותהזולתמןבחירות

תרבותיתפריחה ,תיאישהתפתחות ,אושר(כמוומוגדרותמסוימותמטרות

זאת ,במשאבים)שוויוןאו ,אחרתאוזוחברתיתהיאידאולוג ,כלשהי

בחברההפרטיםשלהמוצאלנקודותמתייחסתשאינהתפיסהזוהי :ועוד

שללתוצאותולאביניהם)והכוחהמשאביםחלוקתשלבהקשר(למשל

כוחאוהמשאביםבהקצאתשוויוןהשגתשלבהקשר(למשלפעולותיהם

במושגיו ,"שליליתחירותיילורקאךאפואמתייחסתזותפיסה ,חברתי)

 ,מהדברלעשותלחירותולא ,"כלשהימכפייההחירותייכלומר ,ברליןשל

 , Z4 "חיוביתחירותיישהיא

פרטכלשבועולםהואהחירותוןישוונוסחתשבונההעולם ,כןאם

בזכותויפגעזהמימוששבההנקודהעדהשליליתחירותואתלממשרשאי

שלו,השליליתחירותואתלממשאחרפרטשלהשווה

החירותשוויוןשלזועולםתפיסת ,למשל ,האמריקניהמושגיםולםעב

ההתקשרותזכותובקדושתםיהחוזדינישלבמרכזיותםביטוילידיבאה

כלשלהשליליתחירותואת ,לכולמעל ,מבטיחיםהחוזיםדיניהחוזית,

חירותואתולממשלהביעכלומר ,אחרפרטככלבחוזהלהתקשרפרט

הפרטיםמןשלחלקהעובדה ,בחוזהלהתקשרהזכותבאמצעותהשלילית

נתפסתאינהםיבחוזלגביהםלהתקשריכוליםשהםםימשאבאיןבחרבה

חירותםאתמגבילאינואישעודכלהחירות:שוויוןלנוסחתכרלוונטית

אינהמאומהלהםשאיןהעובדה ,להםשישבמהלהשתמשהשלילית

שוויוןשלהליברליתהנוסחה ,השלילית)(החירותלשוויוןבזכותםפוגעת

לעצמולהשיגשווהחיוביתרותיחלאישלהבטיחמתיימרתאינהרותיהח

שעצםהעובדהלכןהחברה,לרשותהעומדיםהמשאביםמןשווהחלק

הכלכלימצבואתלהיטיבשלאעלולהבחוזהלהתקשר(השלילית)רותיהח

לעובדהכרלוונטיתנתפסתאינהאותוהסובביםלעומתאדםשלהיחסי

 , Z5(החירות)לשוויוןהזכותמןנהנהשהוא

המושגי "ניקיונו"בנעוץהליברליתהחירותשוויוןשלקסמו

האפשרככללמעטמאפשרהחירותבשוויוןהשימוש ,שלוובמינימליזם

כלשהם,מהותייםערכיםכופהואינו ,הפרטשלהשליליתחירותובהגבלת

 ,אחרותמבטמנקודותואולם ,אופטימליהואליברליתמבטמנקודתלכן

למתוחשניתןהרבותהביקורותמביןרבים,החירותשוויוןשלחסרונותיו

החברתיתבמציאות ,ראשיתשתיים,רקןיאציזואידאולוגיתגישהעל

למימוששוניםמשאביםעומדיםשוניםפרטיםשללרשותם ,הקיימת

זויסודמעובדתמתעלמתהליברליתהחירותשוויוןתפיסת ,חירויותיהם

אותההופכתזוהתעלמותרלוונטית,כבלתיאליהומתייחסתלחלוטין

 , Z6הקייםהחברתיהמצבשלהנצחהבהיששכן ,ביתיורגרסלשמרנית

אתלממשחזקדחףובעלימשאביםבעלישהםשפרטיםהיאהתוצאה
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 ,זותפיסהבחסות ,יכוליס ,משאביסצבירתאוהחברהניהולידיעלחירותס

האחריס.כלשלרווחתסחשבוןעל ,הגבלהללאכמעטחירותסאתלממש

מקבלתהחירותשוויוןתפיסת ,האריסטוטליתהשוויוןנוסחתכמוממש

שלוהמשאביסחלוקתאת IIמטבענת II ,הנוהגהחברתיהסדראתסייגללא

המבנהשליסודותיובחינתלשסולאואיל,ךמכאןערכיהאתומחילה

לוהעניקכברהחברתישהסדרמיאתלשרתיכולהכזוגישה .החברתי

אותומבנההחברתישהסדרמישלמצבואתלשפרלאאך ,יתרזכויות

 .והמוחלשהמופלהלמעמדכשייך

 ,כולחסראחרופרטמפעלבעלהואאחדפרטשבובעולס ,למשל ,כך

עלהעולהככללעשותרשאיהמפעלבעל ,החירותשוויוןתפיסתפיעל

מידהבאותהלנהוגהזכותאתהכולמחסרשוללאיננועודכל-רוחו

רשאיהמפעלבעלכלומרלרשותו.העומדיסבמשאביסשליליתחירותשל

עבודהתנאיהכוללחסרהמעניקעבודהבהסכסהכולחסרעסלהתקשר

אתהכולמחסרשוללתאינהזוחוזיתשהתקשרותובלבד ,אנושייסבלתי

העבודהכוחשעניינובחוזה ,החופשימרצונו ,להתקשרהשליליתחירותו

וחסרהמפעלבעל ,החוזיתבהתקשרותס ,החירותשוויוןתפיסתלפי .שלו

ובכך ,שליליתחירותשלמידהאותההגבלהללאמממשיסשניהסהכול

מצדעיצבהשהחברההעובדה .וןילשוומהסאחדכלשלזכותומובטחת

חסרי IIשניומצדהחברתייסבמשאביססיהשולטרכושבעליאנשיסאחד

אינואס ,בחוזהלהתקשראלאבררהאיןהכולשלחסרהעובדה ;"כול

יאפשרולא ,מחפיריסיהיושלוהעבודהשתנאיהעובדה ;מעבלגווערוצה

המפעלושבעל ,שאיפותיואתלממשאונוחותשלבמינימוסלחיותלו

נתפסותאינןאלהכלבקושי-ישרודהכולחסרואילוההסכסמןיתעשר

כזהשוויוןכיהיאזוגישהעלהביקורת . 2ןהשוויוןלסוגייתותיכרלוונט

לרש.לעגבבחינתהואאלא ,ממששלחברתיתוכןמכלריקרקלאהוא

התהדרותתוך ,בחלשיסהחזקיסשלשלטונסאתהמבטיחשוויוןזהו

 .נאוריסליברלייססיבערכ

עלמחילההחירותשוויוןנוסחתכיהיאשאזכירהשנייההביקורת

 ,למעשה ,נבחרהאשר ,אנושיותשלמצומצמתאחתתפיסההאדסבניכל

 ,השליליתלחירותמחויבותמתוךאנשיס.שלמסוימתלקבוצהבאשררק

ולהסתפקכלשהו IIאנושיטבע IIמהגדרתלהימנעמתיימרתזותפיסה

ה.עהפרללאמהותואתלהגדירפרטלכלהשליליתהחירותבהענקת

ואידאולוגיתערכיתתפיסהזובגישהלשמועבהחלטניתןלמעשהואולס

הוא ,זולימליתגישהפיעל ,האדסהאנושית.למהותבנוגעמסוימת

מינימוסתוךשליליתלחירותזכותואתלממשלכולמעלהשואףיצור

תפיסהמפתיעבלתיבאופןובפעולותיו.בבחירותיוחיצוניתהתערבותשל

במשאביסושולטיסאמצעיסבעלישהסמיידיעלמועדפתהאדסשלזו

האינטרסבעליהסהשליט)למעמד(השייכיסאלהאנשיס ;החמתייס

תפיסתאתמטפחיסגסולכןבשלטונס,החברההתערבותאתלמזער

עצמסאתמגדיריסאשררביספרטיסישנסואולסהאמורה.האדס

 ,עליוןערךאיננושליליתחירותמימוששעבורס ,לחלוטיןשוניסבמושגיס

עצמסאתריסימגדרביסאנשיסרע.כלשורשאיננהחיצוניתוהתערבות

יהודילהיותהחירותכגון ,מסוימתחיוביתחירותשלבמושגיסדווקא

או ,מעולההשכלהלקבלאו ,גאהשחוראדסלהיותאו ,מצוותשומר

החמה.לרשותהעומדיסהמשאביסשלשווהבחלקשליטהבעללהיות

הקולקטיבבהתערבותדווקאמעונייניסכאלהעולסתפיסותבעליאנשיס

ייהנובחברההפרטיסמרבכיולהבטיח IIלהעשירס IIכדיהפרטיסבחיי

היומרה .רצוילהסשנראהבכיווןלהתפתחהמאפשריסתנאיסמאותס

 IIמינימלייס IIוה IIניטרלייס IIהיסגבמושהאנושיותאתלהגדירתיהליברל

אנושיומודלעולסהשקפתהכללעלכופהבעצסהחירותשוויוןנוסחתשל

לו.רצוייסבהכרחשאינס

וןיכשווומאשונהמאששוויוןהתופסתתיהליברלהגישה ,כןאס

חברתיתשמרנותלחזקשיכוליסמפורשיסלאיסודותמכילההחירות

חברתייסממבניסהתעלמותתוךהקייסהחברתיהסדראתולהנציח

ליברליתגישהחולקתבכך .אותהומייצריסהפליההמכיליסמושרשיס

לאלכןהאריסטוטלית.השוויוןבנוסחתגסהגלומותתכונותאותןזו

אדסכאשר .שאתביתראלהתכונותמכילהשתייסשלששילובןייפלא

לפיאסיבחנושלההמשפטומערכתשהחברהלהניחסביר ,להפליהטוען

המיליסאסאףוזאת ,החירותלשוויוןזכותונפגעההאריסטוטליתהגישה

II חירותII וII אריסטוII שמרנותלהניבעלולהזורווחתגישהיוזכרו.לאכלל

ביקורתית.בלתיחברתית

האדםשלהסגוליכבודושוויו,תפיסתה.
) Dignity ( מוכבודn 28ייתו 

היאמחייתווכבוד ) Dignity (האדסשלהסגוליכבודולשוויוןהמחויבות

כדיהחירות.שוויוןלאידאולוגייתוחילופיתשונההומניסטיתתפיסה

המחיה.וכבודהסגוליהכבודמושגיאתתחילהלהציגישלעומקהלרדת

הכבודשוויוןאתאציגהללוהכבודסוגישנישלתמציתיתהצגהלאחר

סהמחיה.וכבודהסגולי

שלישית,(מהזורה 9המךיניהמשפטעקרוניאוהחברתיתהאמנהעלרוסוזיאקויאו 20

התשטייז).מתרגם,אוריוסףעור.דרותיהוזהחיים

סימוואריהעור.דרותיהוזהחייםראשונה,(מהזורההחירותעלמיל,סטיוארטגיוו 21

התשייו).מתרגם,

מזהרביםהוגיםהמעסיקמורכבנושאהואהלירבליבעולםלחירותהשוויווביוהיחס 22

 GEORGE P. FLETCHER, OUR SECRET CONSTITUTION: Howלמשל:ראוזורות.
) 2001 ( LINCOLN REDEFINED AMERICAN DEMOCRACY . 

 ;) 2004 ( 466 , 459זוממשלמשפטושוויווייצזקעלרולסייגיוועוז-זלצרבגרפניהלמשלראו 23

) 1981 ( jOHN CHARVET, A CRITIQUE OF FREEDOM AND EQUALITY 

 . 6היישלעילראו 24

חירותשלובקזושתהבמרכזיותהלזיווזו;נקוזהפיתוחעלמורג-לויולנוגהתוזה 25

 David E. Bemstein ,למשל,ראובארצות-הבריתהמשפטיבאתוסההתקשרות
Lochner Era Revisionism Revised: Lochner and the Origins 01 Fundanlental 

) 2003/4 ( 91 . 1 . Rights Constitutionalisnl, 1 GEO. L ; כיקובערבנשטייוThe " 
story of the growth of American liberty then was the story of the rise of 

" Iiberty of contract . ,42בעמישם . 

 . 96בעמי , 23היישלעיל , CHARVETראו 26

המאהרבאשיתהאמריקניהמשפטשלמלאגיבויקיבלההחירותשוויוושלזותפיסה 27

ראומפורטלזיוו ) Lochner v. New York, 198 U.S (1905 . 45ראו;העשרים,

Bernstein , 25היישלעיל . 

 . 5היישלעילקמיר,ראו 28
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מחייתווכבודהאדםשלהסגוליכבודו . 1

 ,הנאורותבתקופתהתהוותההחירותשוויוןעלהמושתתתהעולסתפיטת

בקדמההאמינהוהיא ,אופטימיהיההמערביתהחברהשלרוחהכשהלך

שלתולדההיאהאדסשלהטגוליכבודוטביבההתכנטותורוד,ובעתיד

שבהיעדרלדעתנוכחההמערביתהחברהכאשרהשנייההעולסמלחמת

גס-המזעריהאנושיהמשותףהמכנהאתהמטמניסאדומיסקוויס

ללאכוחןאתולהפעילחירויותיהןאתלממשעלולותשבחברותהנאורות

ואףלשוויוןזכויותיהספרטיס,שלחירויותשלמוחלטתרמיטהתוך ,גבול

שלהטגוליכבודועלהמושתתתהעולסהשקפתוחייהס,אנושיותסעצס

שוויוןעלהמושתתתמזויותרהומניתגסאךיותר,מזעריתהיאהאדס

החירות,

האומותארגוןידיעלנקבע , Dignityהאדם,שלהסגוליכבודו

וכערןהאדם,שלהאנושיתמהותותמציתאתכמסמןהמאוחדות

ההכרזהמכריזהכך ;האדםשלהיסודזכויותכלנגזרותשממנוהבסיסי

וכך , 1948משנתהאדסשלהיטודזכויותאודותעלעולסבאילכל

 ,האנושיתהמהותתמצית , 29רבותבינלאומיותאמנותומאשרותשבות

היא ;חלוטהערכיתוחזקהמוטריתכאקטיומהאפואנקבעה ,האנושיות

בטיטייסוברווחהבביטחוןוהרגשיההכרתי ,הפיזיהקיוסאתמכילה

העולסתפיטתבמטגרת ,ולהתפתחותעצמיתלהגדרההאוטונומיהואת

טגוליכבוד ,העשריסהמאהשלהשנייההמחציתשלההומניתהליברלית

 ,הואבאשראנושבןכלשלביותרהמוחלטת "הערכיתתכונתוייהוא

יקבלואותובביסשהטוהמלאההזכותאתפרטכלעלמאצילהוהיא

 ,הטגוליבכבודויכירוכלומר ,האנושיתלקהילהאולמשפחהשייכותואת

ורוחקאנט,שלרוחומרחפותהדבריסמעל ,עליוויגנובומפגיעהיימנעו

(תכלית)כמטרהאדםבכללנהוגישלעולםפיושעל ,שלוהקטגוריהציווי

חיצונית(תכלית)מטרהלהשגתכאמצעירקלאולעולםעצמה,בפני

 , 30אדםלאותו

הכבודמןהנגזרות "חיוביות"ההזכויות ,בינלאומיותהחלטותפיעל

לא ,מקורלקפואלא ,לרעובלאאדסכלשלזכותואתכוללותהטגולי

 ,להיכלאלא ,עינוייסלטבוללא ,מחטהנטוללהיותלא ,לבושנטוללהיות

לא ,גגקורתבלאלהיוותרלא ,אלימותלטבוללא ,משועבדלהיותלא

אשריחטקבלתידיעלמושפללהיותולאמנודהלהיותלא ,מושתקלהיות

האדסשלהטגוליכבודואחריס,אדסמבניפחותערךכבעלאותומבנה

 ,בלשונולדבר ,בטיטיתהשכלהלרכושאדסכלשללזכויותיוהבטיטהוא

 ,מיניותואתלממש ,כלשהיבאמונהלהחזיקלאאובאמונתוקילהחז

שלדעתפיעלאףבאלה,וכיוצא ,כרצונומשפחהלהקיסלאאולהקיס

ולנטותאותולתקוףניתןהטגולי,כבודואתמאדסלגזולניתןלארביס

אלה,מעשיסאוטרתהטגולימהכבודהנגזרתוהזכות ,בולפגוע

ההגדרהאלרקמתייחטהואמזערי:ערךהואהאדסשלהטגוליכבודו

 ,ביותרהיטודיותהזכויותאתרקומגדיר "אנושיהיותיישלביותרהבטיטית

 ,"שניערכימעגלייטביבונבנהלכןאנושית,הישרדותלהבטיחשנועדו

באמצעותהטגוליהכבודאתולהרחיבלגבות ,לעבות""שמטרתו ,משליס

מכנהואני ,"אקטיומטיתערכיתתכונהייהואשאף ,כבודשלנוטףרובד

העצמיהמימושלפוטנציאלערךמעניקהמחיהכבוד ,"המחיהכבודייאותו

להגןמכווןאינוהואהעצמית,הגדרתופיעלפרטלכלהייחודיהאנושי

עלדווקאאלא ,האדסבניכלשלוהמזעריהבטיטיהמשותףהמכנהעל

ערךמעניקהמחיהכבודככזה,אנושיפרטכלהמאפייןהמורכבהמכלול

לנטיותיו ,ליכולותיו ,לכשריו ,לטגולותיו ,פרטכלשלתכונותיולמכלול

ולמימושולגדילתו ,אדסכלשללהתפתחותוערךמעניקהואולשאיפותיו,

הערכיתולמערכתהאנושילייחודובהתאסשלוהאנושיהפוטנציאלאת

ולחברתו,לתרבותובהתאס-כלומר ,חיהואשבתוכה

וטובלנותהכרהשלמרחבמכוננתכבודשלזהבטוגהחמתיתההכרה

כבחירתו,והקבוצתיהאישיייחודואתלפתחלוומאפשרפרטכלהמקיף

וקבלההכרהמבטאתהמחיהכבודעללהגנהוהמשפטיתהחברתיתהזכות

עלההגנהממנו,הנגזריסהשוניסהצרכיסעל ,האנושיהפלורליזסשל

יותרועשירותמפותחות ,טפציפיותחיוביותזכויותמצריכההמחיהכבוד

חמתיותזכויותכיוסמכונותאלהזכויות ;הטגוליהכבודעלההגנהמאשר

אך ,הטגוליהאדסכבודעלהמגנותאלהכמומוחלטותאינןוהן ,וכלכליות

 ,יחטיותשהןכיוון ,צרכיסשליותררחבמגווןעלוחלותיותררחבותהן

אנשיסשל-המתנגשותולעתיס-השונותזכויותיהסביןלאזןניתן

אילומתמש,ךומתןבמשאלקבוע,חייבתחברהכלמחיה,לכבודשוניס

היאוכיצד ,היחברשלמחייתסכבודעללהגנהמקצההיאמשאביס

 , 31ביניהסאותסמחלקת

החירותשוויוןבנוטחתרבהבמידהלדבוקממשיכהארצות-הברית

 ,אטיה)מזרחדרוסכמובעולס,רביסאזוריסעלמשפיעה(והיאהליברלית

וראשיתהעשריסהמאהשלהשנייההמחציתשלאירופהולעומתה

הכבודשוויוןעלהמושתתתאלטרנטיבהמפתחתואחתהעשריסהמאה

הרווחהמדינתבדמותמתממשתזואלטרנטיבההמחיה,וכבודהטגולי

המאוחד,האירופיהשוקשלהרווחהבתפיטתומגובההטוציאל-לימלית

ארצות-הבריתשדווקא "החדשהערכיטדרייליותרנאמנהאירופהבכך

 , 1948בשנתיצירתואתשהובילההיא

המחיהכבודושוויוןהאדםשלהסגוליכבודושוויון . 2

עלומאציל ,השוויוןאתוהןהחירותאתהןבחובומכילהטגוליהכבוד

חדשה,משמעותשניהס

 ,נועדההאדסשלהיטודזכויותאודותעלעולסבאילכלס"האוהכרזת

החמהאתטביובהמלכדהרעיוניהמשותףהמכנהאתלהוות ,כאמור

פותחתההכרזהיותר,אנושילעתידהדרךאתומתווהכולההאנושית

ערכיתאקטיומההסגולי,בכבוזםשוויםנולדוהאדםבנישכלבקביעה

שלהבטיטיותהיטודזכויותכלנגזרותשממנההיטודהנחתאתמהווהזו

בעצסמשמעוהטגוליהכבוד "שוויוןייזה,בהקשר ,אדסהואבאשראדסכל

קביעתלצד ,לכןהאנושית,בטגולהבשותפותמטליתאוניאנושיתזהות

ההכרזתשלהטגוליהאדסכבודשוויוןאקטיומת ,יטודכערךהטגוליהכבוד

היאהמוצאנקודתמעתההשוויון:מושגעלחדשהמשמעותמאצילהס"האו

בתבוניותס ,בחירותסדווקאלאו ,ומאשונהמאששוויס,האדסבניכלכי

בערכהכלומר ,שלהסהטגוליהאדסבכבודאלא ,החמתיבערכסאו

באחדותאלאאמפיריבדמיוןמתבטאאינושוויונס ;אנושיותסשלהמוחלט

כלשלשותפותמבטאהשוויוןלסיכום, ,ערכיתמשמעותבעלתובשותפות
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באנושיותםשווהבמידהשותפיםהאדםבניכלהאנושיות:בערךהאזםבני

להעניקהחליטההאנושיתשהחברהויטודי,מופשטמהדבריחדיווחולקים

מוחלט,כערךאותוולקבועמוטרי,מעמדלו

עלנסמךשאינושוויוןהמכונןערכיצירוףהואהאזםכבוזשוויון

אנושיים,הםהאדםבנישכלכיווואזם,בניביןושוניזמיוןשלמבחנים

מוחלטהואביניהםהשוויוואזישווה,במידהאנושייםוכולםבהגדרה,

זכויותגםלכומתייחט,הואשאליוהטגוליהאנושיהכבודכמוממשוקבוע,

מאפשרותאומחייבותמכילות,אינוהאדםכבודמשוויווהנגזרותהאדם

אחרתתכונהכלאותפקידיהםמצבם,אדם,בניביובהשוואותשימוש

הנגזרותפרטשלזכויותלקבועכדיכיהיאהדברמשמעותלהם,המיוחטת

גזירה IIלשםאחרפרטשלזכויותיואתלבדוקצורךאיוהטגולי,הכבודמו

שהואהנדווהפרטשלהטגולימכבודוהפרטזכויותאתלגזוריששווה";

זכויות(אוזכויותשאותוכמובו,נכוו,לא,ותוהאונירבטלי,האנושיהכבוד

כלעבורגםהטגוליהאנושיהכבודמולהיגזרעשויותמקבילות)אודומות

אינווזכויותיהםצורכיהםפרטים,ביוההשוואהממדואולםאחר,פרט

פלוניאםזה,בעולםהפרטים,מואחדכלשלזכויותיובקביעתמרכזי

להשביעומזוולגופובגדיםגג,קורתתחתחייםלותאפשרשמדינתודורש

אלמוניאםלשאלהקשרבלאהטגולימכבודוזוזכותלגזוריש ,רעבונואת

ומשפטיתחברתיתהגנהדורשתפלוניתאםגםכךדומה,מזכותנהנה

לשאלהקשרבלאהטגולימכבודהזוזכותלגזורישאונט,מפניאפקטיבית

ממנה,נהנהאואותהמבקשדומה,לזכותזקוקאלמוניאם

המהותיההבדלאתהמבטאתזו,נקודהשלבחשיבותהלהפריזקשה

בכבודהשימושלביוהאריטטוטליתהשוויוובנוטחתהשימושביווהעמוק

האריטטוטלית,הנוטחהשהוטבר,כפיזכויות,לגזירתכבטיטהטגולי

 ,הקייםהחרבתיהמבנהאתמניחותהחירות,שוויוותפיטתוכמוה

שלזכויותיהםביוומשוותאותו IIמטבענות IIאותו,מאמצותאותו,מקבלות

בלאאותו,המאפיינתהבטיטיתבהפליהלהכירבלא-במטגרתופרטים

העמוקהלהפליהעיוורותאלהגישותעמה,להתמודדובלאעליהלערער

משוםאליה,להגיבמטוגלותאינוולכוהנוהג,החרבתיהטדרשבבטיט

 ,הפליהשלביותרוהעמוקיםהקשיםבמקריםדווקאלטפלבכוחואיוכך

לא-ובטיווגאנושיותקטגוריותבהבנייתלקבוצות,בחלוקההקשורים

המשמשהדמיוו,מבחואלה,חלוקותתוךאלפרטיםשל-מודעבהכרח

הנוהגתהחלוקהאת"מטבעו"שוויוו,להבטיחכדיהאריטטוטליתבנוטחה

החרבתיתההפליהעצמהשהיאחלוקהחברתיים,ולמעמדותלקטגוריות

פרטייםמקריםאלאאינםההפליהגילויישארכלואשרביותר,העמוקה

אינההיאאלה,מכלחופשיתהאדםכבודשוויוושלהעולםהשקפתשלה,

מאמצתאינההיאאותו,מקבלתואינההקייםהחברתיהטדראתמניחה

ואתהשליטיםהמעמדותאתהמשרתתאנושיותלקטגוריותהחלוקהאת

המבטא ,הדמיוומבחואתמאמצתאינההיאשלהם,החברתיהיוםטדר

פרטיםשלזכויותיהםלהשוואתכבטיטהקבוצתית,החברתיתההפליהאת

בחברה,

בנישכלקובעתהאדםכבודשוויוותפיטתאלה,לכלגמורבניגוד

נגזרותשממנוהמוחלטבערךהגדרתם,מעצםשווים,שותפיםהאדם

לזכויותפרטשלתביעהלבחינתזותפיטהשמציבההקריטריווזכויותיהם,

כזוחברתיתלקטגוריהשייךהואאםשונה,אודומהזהפרטאםאינה

ישזכויותאלואדם;בומהיותומתחייבמהפשוטאלאאחרת,או

להתממש,להולאפשרלהבטיחהאנושיותו,אתלכבדכדילולהעניק

אתהקיימים,החברתייםהמבניםאתהאפשרככל"עוקף"זהמבחו

יחטיאתהמבטאותהחלוקותושארהמעמדות ,האנושיותהקטגוריות

החברתיתנחיתותםואתהשולטיםהאינטרטיםאתהנוהגים,הכוחות

שלהחברתיתעליונותםאתגם"עוקף"הואועוד,זאתהמוחלשים,של

שהואכיוווהפטריארכיה,ואתהגזעיתהכוחחלוקתאתהעשירים,

 ,שניתוככלעוקף,הוא-העובדתיבזהולאהערכיבמישורמתמקד

האנושיהפרטשלצרכיואתגוזרהואעצמו,הנטורליטטיהכשלאתאף

באשראדםלכלבנוגעואחידהכערכיתשהוגדרהמאנושיותו,הישר

הגנהמחייבתפרטשלאנושיותועלהגנהכאשרכאמור,אדם,הוא

מבטיחהטגוליהכבוד-שוואכליאתאוהרעבהאינוט,מפניעליו

כזו,הגנהומחייב

כפיהטגולי,האדםכבודשוויוותפיטתשלנוטףמאפייואדגיש

שליליתקונוטציהמכילהחירותשוויווהליברלי,בעולם ,שהוטבר

החירותשוויוואתכמבטיחובראשונהבראשנתפטהוא(כלומרחזקה

הטגולי,האדםכבודשוויווברליו),ישעיהושטבעבמובוהשלילית

הואוההפךחיובית,הגנהפניעלשליליתהגנהמעדיףאינוזאת,לעומת

אתלהבטיחהיאהשוויוומטרתהטגולי,האדםכבודשלבהקשר :הנכוו

כלומרומוגדרים,מטוימיםתכניםבעלערךשהיאהבטיטית,האנושיות

נועדהאדםכבודשוויווברליו),ממושגי(בהשאלהחיוביתמהותבעל

הליברליתההגדרהפיעלאזםכבנילחיותיוכלוהאדםבנישכללהבטיח

חולמים,מרגישים,חושבים,אוטונומיים,כיצוריםכלומרההומניטטית,

באופוולהתפתחלהתקייםמשמעואדם",כבני"לחיותיוצרים,מתכננים,

הםהאנושיותשלהחיובייםתכניהחיובי,באופוכלומראחר,ולאמטוים

חופשאתובראשונהבראשומכיליםברוחםליברלייםמזעריים,אמנם

ביוומבחיניםגבולותקובעיםהםזאת,עםהעצמית;וההגדרההבחירה

מכוחלהגנההראויקיוםביואנושי,שאיננולכזהאנושישהואקיום

 IIמבקש IIהאדםכ,ךראוי,שאינוכזהלביוהאדםשלהטגוליכבודושוויוו

כשולחואומינילשימושלטוחרעוברכבשר(נאמרכחפץעצמואתלממש

השקפתפיעלאדםכבועצמואתלממשמבקשאינו ,טושי)להגשת

כבודלשוויווהזכותהטגולי;האדםכבודשלהערךמוהנגזרתהעולם

 IIעצמימימוש IIלשאיפהעלהגנהלומקנהבהכרחאינההטגוליהאדם

הטגוליהאדםכבודעלההגנהכילטעוובהחלטניתולמעשה,זה,מטוג

 oכזה, IIעצמימימוש IIב IIלבחור IIאדםעלאוטרת

נית"המוזרהחברהשלבעיצובהומקומהמוצאההאזסי,זכויותיתורתייאריאלייהושעראו 29

התשנ"ט),עורכיס,מאוטנרומנחסגוטווין(זניאל 25והיסטוריהמשפט

עור.ךשטייןשישנייה,(מהזורה 105המיךותשללמטפיסיקהיסוךהנחותקאנטעמנואל 30

התש"י),מתרגס,שפימי

חייסבעליעלמחיהוכבוזסגוליכבוזשלאלהתפיסותבהחלתמאמינהאניכשלעצמי, 31

זולסוגיהאכנסלאואולסאזס,בניהסבאשראזסבניעלרקולאחיים,בעליהסבאשר

עצמאי,לפיתוחראויההיאשכןכאן,
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פרטיםביןהשוואהשוםמחייבאינוהאדםשלהטגוליכבודושוויון

מלאהלהגנהתמידזכאיפרטכלשכן ,דעתשיקולשלהפעלהלאואף

זכאי ,מקוםבכל ,אדםכל ,ותנאימצבבכלהטגוליכבודועלומוחלטת

ולאדתואתרילהמאנוטלהיותלא ,מורעבלהיותלא ,אנטילהשלאתמיד

הזכותמימוש ,זאתלעומתבטיטיים,ביטויוחופשהשכלהמשולללהיות

והפעלהפרטיםביןמשווההתייחטותמחייבכןהמחיהכבודלשוויון

לדמיוןנוגעתאינההפרטיםביןההשוואה ,זאתעם ,דעתשיקולשל

שלוהמימוןההגנהההתחשבות,ההכוה,במיזתלדמיוןאלא ,ביניהם

ללמודואוהבהמוכשר ,פלוניאםמהם,אחדכלשלמחייתוכבודמימוש

שתקצהכלומר ,שפותללמודזכותואתשתממשהחברהמןדורש ,שפות

זהמחיהכבודלמימושזכותואתלהשוותניתן-כךלצורךמשאבים

משאביםשלדומהמידהלקבל ,במשחקהמוכשר ,אלמונישללזכותו

מושתתשאינושוויוןזהו ,משחקללמודזכותומימושלשםחברתיים

המשאביםבכמותדמיוןעלרקאלא ,פרטיםביןמהותניתוכנידמיוןעל

לשםהכרחיהדעתשיקולהאנושי,ייחודםאתלפתחלהםהמוקצים

 ,למשל ,להחליטהחברהעלשכן ,המחיהמכבודהנגזרותזכויותמימוש

מימושאתבעצמולממןשיכוללמיגםציבורייםמשאביםקילהענאם

אםלהכריעהחברהעל ,דומהבאופןמחייתו,מכבודהנגזרותהזכויות

ולכן ,גותיחרששאיפותיומישלכישוריובמימושגםמשאביםלהשקיע

אחדפרטרק(אםאחריםפרטיםשלמאלהיותרשיעורלאיןקרותי

זכותושלמזערימימושאפילואזי-עתיקהשומריתללמודמבקש

ללמודשמבקשיםמישלזכויותיהםמלואממימוששיעורלאיןיקרזו

כדורגל),לשחקאומחשבים

קולקטיבייםכעוכיםהמחיהוכבוזהסגוליהכבוזשוויון . 3

קולקטיבייםערכים ,בבטיטם ,אינםהמחיהוכבודהטגוליהאדםכבוד

שוויוןנוטחתכילזכורחשוב ,והשוויוןהחירותכמוממשאישיים,אלא

אידאולוגיפיתוחורק ,ביטודהלחלוטיןאינדיווידואליטטיתהיאהחירות

קבוצתכמו ,קבוצותעלמושלם)באופןלאאם(גםלהחילהז:>פשרממושך

אתגםלפתחניתן ,ממשאופןבאותו , 3Zהנשיםקבוצתאוהשחורים

שבובמקוםלמשלכך ,קבוצותעלולהחילההאדםכבודשוויוןנוטחת

כבודאזי ,לעבדותפומביותבמכירותנמכרים ,לבניםולא ,שחוריםרק

 ,השחוריםשלמעמדםלקידוםכערךלשמשוצריךיכולהטגוליהאדם

פומביותרותיבמכלהימכרשלאהשחוריםשלזכותםעללהיאבקניתן

האדםשלהטגוליכבודובשםאו ,ככללהאדםשלהטגוליכבודובשם

ממנונבדלואינו ,האדםשלהטגוליכבודושלפרטימקרהשהוא-השחור

פומביותבמכירותנמכרותהןרקשבובמקום ,לנשיםבאשרכך ,במאומה

הםרקשבובמקוםוללטביותלהומוטקטואליםבאשרכךמינית,לעבדות

שלהטגוליכבודוכן,אם ,וקיפוחפגיעותשלמטוימיםמטוגיםטובלים

מטוימותחברתיותהיטטוריותבנטיבותאך ,אוניברטליערךהואהאדם

זכויותיהםועל ,מוגדרתקבוצהשלזכויותיהעללהגנהאותולרתוםאפשר

 , 33זוקבוצהעםהמזוהיםפרטיםשל

יותרקלשכן ,יותרפשוטמקרההואהמחיהכבוד ,זהבהקשר

המיעוטעלנאטרבטורקיהאושבעירקנניחקבוצתיים,לצרכיםלהתאימו

י,פלונכורדישלדרישתו ,הטפריבבתאותהוללמודבשפתולדרבהכורדי

אותהוללמודבשפתםלדבר ,אלמוניםכורדיםמטפרשלדרישתםאו

כיוון ,המחיהבכבודלהכרההדרישהבמטגרתלהתנטחיכולההטפרבבתי

לקבוצהכותיוהמשתייכיםיהמשתלכלמשותפתהכורדיתלשפהשהזיקה

ממנוהנגזרותובזכויותהמחיהבכבודזהשימושאזי ,זואתנית-לשונית

כולההקבוצהידיעלנתבעשהואבין ,הקבוצהאתומשרת ,קבוצתיהוא

אליה,כשייכיםהנדוןבהקשרהמזדהיםפרטיםידיעלנתבעשהואובין

מיניותמהטרדותעבודהבמקוםטובלותרבותשנשיםנניח ,דומהבאופן

עליהןמקשותהןאך ,הטגוליבכבודןפגיעהכדיעולותשאינןיחטיתקלות

כן,לעשותחפצותהןשבהםבאופניםמלאאנושיביטוידיילולבואלפרוח

המחיהכבודבשםכזומיניתהטרדהמפניהגנהדורשתאחתשאישהבין

זהבמקרהלשמשיכולהמחיהכבוד ,כזוהגנהדורשתנשיםשקבוצתובין

מינית,הטרדהשלבהקשרנשיםשלקבוצתיותזכויותלקביעתכבטיט

גבריםאםלבחוןצורךאיןה,יהמחכבודשוויוןבנוטחתמשתמשיםכאשר

כבודאםהיאהשאלהקלות,מיניותהטרדותמפנידומהלהגנהזקוקים

מפניעליהןהגנהמחייבנשיםקבוצתשלאומטוימתאישהשלמחייתן

 ,כאלהמילוליותמיניותהטרדות

בטיטיםלפיכך ,הםהמחיהכבודושוויוןהאדםשלהטגוליכבודושוויון

 ,(האריטטוטלי)השוויוןכמולפחות ,קבוצתיותזכויותלגזירתאיתנים

 ,החירותושוויון(השלילית)החירות

וחיוותוהאזםכבוז • 4

החירות:אלכפולביחטמצויהואכיהצעתיהשוויוןמושגאתכשהצגתי

במידההנתוןכמשאבאותה(בהגדירולכולאותהמבטיחהואאחדמצד

שלחירותוכיבקבעו ,אותהמגבילהואהשניהצדומן ,אדם)לכלשווה

לחירות,אלמונישלהשווהבזכותופוגעתהיאשבובמקוםנעצרתפלוני

הצדמןבלבו,הקבועההחירותאלכזהכפולביחטמצויהאדםכבודגם

בלתילחלקבכךאותהוהופךהחירותאתמכילהטגוליהאדםכבודהאח,ד

הצדמן ,היאבאשרהבטיטיתתיהאנושהזהותשלאפהמנשמתנפרד

עדאותהותוחםפרטכלשלחירותואתמגבילהטגוליהאדםכבוד ,השני

זולתו,שלהטגוליבכבודלפגועעלולההיאשבוהמקום

מבטיחהטגוליהאדםכבודשלומרכזיאינטגרליחלקהחירותהיות

כאשר ,זאתעם ,זהערךעלהמושתתהערכיבעולםהמרכזימעמדהאת

חיוביממדמקבלתאיההאדםשליהטגולמכבודוחלקהיאהחירות

השקפתבלבהמפעמתהשליליתהחירותמןיותרברלין)של(במושגיו

האדםשלהטגוליכבודועלההגנהאםהקלאטית,הליברליתהעולם

טתם(ולאאזםכבןולהתפתחלחיותפרטכלשלזכויותיועלהגנההיא

אדםשלחירותועלההגנהאזי ,)"רוחועלהעולהככלולהתפתחלחיות"

הגנהגםאלא ,לוחיצונייםכוחותידיעלהגבלתומפנירקלאהגנההיא

הגדרת ,שהבהרתיכפי ,אזםכבןולהתפתחלחיותלבחור,חירותועל

היא-זאתועם ,ברוחהוליברליתמזעריתהיא "אדםכבןוםיהקיי

הראשוןאתומעדיפה ,אחריםקיוםטוגיוביןאדםכבןקיוםביןמבחינה

החירותמןבשונה ,זאת ,באופייהחיוביתהיאבכךהאחרים,פניעל

(ביןדעתועלהעולהקיוםבכללבחוראדםלהובילשעשויה ,השלילית
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זהדברשולחן),אועבדמיני,לשימושכאובייקטלמשל,ובין,אדסכבן

פיעללהתפתחלאדסלאפשרשנועדהמחיה,לכבודבאשרגסנכון

באחריס,מאשריותרמסוימיסבכיווניסכלומרוצרכיו,בישוריו

כאמור,הוא,הסגוליהאדסלכבודחירותביןהיחסשלהשניהפן

-דיוק(וליתרהחירותשללהגבלתהמשמשהסגוליהאדסשכבוד

כבודערךבסיסעלחירותהגבלת , 34המחיה)לכבודהשייכתהחירות

במקוםנעצרתחירותואתלממשפלונישלשזכותומשמעההאדס,

מכבוךהנגזרותהחירויותאוהזכויותמןאחתבכלפוגעתהיאשבו

הגבלתשלזהאופןעצמו,פלונישלאו-אלמונישלהסגוליהאךם

בעולסהחירותאתהשוויוןמגבילשבוהאופןמןמהותיתשונההחירות

יותרומוחלטהומנימהותי,גסאךיותר,מזעריהואהקלאסי:הליברלי

כפיהשוויון,ידיעלהחירותהגבלתשלוהיחסיהצורניאופייהלעומת

שפלונימשמעההחירותשוויוןבאמצעותהחירותהגבלתלעיל,שהוסבר

הנקודהעד-רוחועלהעולהככלולעשותחירותואתלממשיכול

חירותואתלממשאלמונישלהשווהבזכותופוגעתזוהתנהגותושבה

רשאימפעלבעלשהצעתי,הדוגמהבמושגירוחו,עלהעולהככלולעשות

תנאיהכוללחסרהמעניקעבודהבהסכסכולחסראדסעסלהתקשר

מחסרשוללתאינהזוחוזיתשהתקשרותובלבדאנושייס,בלתיעבודה

העבודהכוחשעניינובחוזההחופשי,מרצונולהתקשר,חירותואתהכול

אלאהחירות,שוויוןידיעללאמוגבלתהחירותשבובעולסואולסשלו,

חסרעסלהתקשריכולאינוהמפעלבעלהסגולי,האדסכבודידיעל

ההגבלהלכןשלו,הסגוליהאדסבכבודשיפגעעבודהבהסכסהכול

מהותיתהיאמזערית,שהיאאףהחירות,אתהסגוליהאדסכבודשמגביל

ומוחלטת,(חיובית)

אפס"ייסכוסשלתפיסהמבטאתהשוויוןבאמצעותהחירותהגבלת

חירותואתמקטינההאחדשלחירותוהגדלתהאנושית:החירותשל

לאשאישלוודאואףלכול,שווהחירותלהבטיחישולכןהאחר,של

איננוהסגוליהבבוךעולםזולתו,חשבוןעליתרהחירותלעצמוינכס

נתפסהאךםבבוךההיפך:אלאאפס","סכוםשלתפיסהמבטא

בכליםכמואזימטפורי,ךימוילנקוטואםאנושי,כללמשותףכמכנה

גםייעולה"הואבך-פלוניאצלייעולה"האךםשכבוךככלשלובים,

עלולהפלונישלהסגוליהאדסכבודשהבטחתאמנס,נכון,אלמוני,אצל

אנושייסהעסקהתנאיהבטחתלמשל,כהאלמוני,שלחירותואתלהגביל

החוזיתההתקשרותבחירותלפגועעלולהכלכלייסמשאביסחסרלפועל

האמצעיסלחסראנושייסהעסקהתנאיהבטחתואולסהמפעל,בעלשל

חסרעסחולקהואשכןהמפעל,בעלשלהאדסכבודאתגסייתרומס"

בו,שותפיסששניהסהאוניברסליהסגוליהאדסכבודאתהמשאביס

היא,אףנשכרתיוצאתבהכרחהסגוליבכבודהטבועההחירות

מגבילשבולזהדומהבאופןהחירותאתמגבילהמחיהכבודגס

מקוסמסתיימתחירותולמימושפלונישלזכותוהסגולי:הכבודאותה

מזעריתהיאכזוהגבלהאלמוני,שלמחייתובכבודפוגעתהיאשבו

אךהסגולי,מכבודויותרנרחבאלמונישלמחייתוכבודשכופחות,

שלזכותווביולחירותפלונישלזכותוביוהיחספחות:מוחלטתגס

ומתומשאמצריךהואאלאבאבו,חקוקאינומחיהלכבודאלמוני

משתניס,וחברתייסאישייסגורמיסבחשבוןשיביאמתמי,דחברתי

ההתקשרותחופשהאוזן:אתלסברכדיומגווניס,רביסרלוונטייס,

בכבודופוגעהואשבובמקוסהחלטיתמסתייסהמפעלבעלשלהחוזי

טובותממנולדרושיכולאינוהמפעלבעל-(למשלהעובדשלהסגולי

בתנאיסלעבודממנולדרושיכולאינוההעסקה,עבורמיניותהנאה

וכיוצאמשפחהחייאושינהממנושימנעובבריאותו,לפגיעהשיגרמו

המפעלבעלשלהחוזיההתקשרותחופשמסתייסהיכוואולסבאלה),

עסהצהרייסאחרבשעותבביתלהיותהעובדשללרצונובנוגע

יוסבמשךשעותכמהבאוניברסיטהללמודלרצונובנוגעאומשפחתו?

לעבודממנוהמונעיסדתייסאוחברתייסטקסיסלקייסאוהעבודה?

המחיהכבודידיעלהחירותתיחוסשלזושאלהמלאיס?עבודהימי

אותסמגדירהשהיאכפיהחברהלערכיבהתאסומתולמשאפתוחה

זמו,ובכלמקוסבכל

שבהסחריגיס,טרגייסמצביסהסאלהלעקרונותהכללמוהיוצאיס

מצביסמוצא,ואיופרטיס,שלהסגולימכבודסהנגזרותזכויותמתנגשות

יכוללאשכו ,)" lose-lose "(מראשאבודיסמצביסבבחינתהסכאלה

 R, v, Duddley &הדיובפסקלמשל,כהנכוו,ערכיפתרוןלהסלהיות
35Stephens נותריסנטרפהשספינתסמלחיסכמהשבובמקרההעוסק

חירותואתלהגבילמוסריתואפשרינכוןהאס-ברעבוגוועיסמזוןללא

נוסףיוסולשרודבשרואתלאכולכדיב'מלחאתלהרוגא'מלחשל

והשמדהריכוזמחנותשלבסיטואציהאוהצלה)?ספינתשתופיע(בתקווה

מנתאתלגנובא'אסירשלזכותואתלהגבילמוסריתואפשרינכווהאס-

מרעב?גוועיסשניהסכאשרב'אסירשללחמו

שאפשרבבללעשותתמיךכולנואתלחייברקיבולהאךםכבוךערך

ואבןראוי;פתרוןלהםשאיןבאלה,מצביםשלהיווצרותםלמנועכךי

סעושה.הואכך

והןבמקורההןקבוצתית,ולאאישיתכמובן,היא,האריטטוטליתהשוויוןנוטחתגס 32

זיזומיסשניהסאסאלמונישמקבלזהכמויחטלזרושלפלונימאפשרתהיאבמהותה,

הענייןלצורךקבוצהלאותהכשייכיסלהיחשביכוליסשניהסאסכלומרלזה,זההצורך

כשונה,נתפטפלוניאסאריטטו),שלבעולמווהעבזיסהאזרחיסזוגמתעל(חשבוהנזון

הנוטחהפיעלשוויוןלזרושיכוללאהואהנזון,בהקשראחרתלקבוצהששייךכמיכלומר

מקבוצותפרטיסשלמעמזלהשוותכזיזובנוטחהלהשתמשהניטיוןהאריטטוטלית,

קוזס,שתוארכפייפה,עולהאינורבותפעמיסואכן,מיטוזו,בעייתיהואשונות

בשסזה:עיקרוןפיעלבזיוקפועל 166טייח ,-1998התשנייחמינית,הטרזהלמניעתהחוק 33

אחר,אזסכלביזיאזסכלשלמיניתהטרזהנשללהמחייתו,וכבוזהטגוליהאזסכבוז

עלגסטפציפיתמגןהחוקנשיס,הןהנפגעותמרביתשבפועלוכיווןהקשר;ובכלמקוסבכל

והקבוצתית,האינזיוויזואליתאלה,רמותשתינשיס,שלמחייתןכבוזועלהטגוליכמזן

קמיר,ראוזונקוזהשלמקיפיסולהצגהלניתוחזו,אתזומשלימותואףמתנגשותאינן

 , 9בפרק , 1היישלעילוחוה,אזסכבוז

בנטיבותאלאלהגבילאין-הטגולילכבוזהשייכתוהחיובית)(השליליתהחירותאת 34

יכולה,אינהפלונישלזוחירותמכ.דיתרהבערבה),הרשעהבשלכליאה(כמוביותרחריגות

אלמוני,שלהטגולימכבוזוהנגזרתחירות)(לרבותכלשהיבזכותלהתנגשהגזרתה,מעצס

האזסבניכלשלהטגולימכמזסהנגזרותהזכויותכלהשלוביסיי,ייהכליסתכונתבשל

לעולסאזסשלהטגולילכבוזוהשייכתחירותאלה,עסאלהאחזבקנהלעלותחייבות

(כיווןאחרשלמחייתומכבוזהנגזרתחירות)(לרבותכלשהיזכותיזיעלמוגבלתאינה

המחיה),כבוזעלההגנהעלתמיזגורבתהטגוליהכבוזעלשההגנה

35 ) 1884 ( R, v, Dudley & Stephens, 14 QBD 273 DC , 
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* 
המחיהוכבודהטגוליהכבודכימעלהובשוויוןבחירותהאדם,בכבודהדיון

לכלהנדרשותהחיוביתהחירותאתוהןהשליליתהחירותאתהןמכילים

בהתאםמה)במידת(לפחותולהתפתחאדםכבןלהתקייםכדיאדם

אתקובעיםהיהמחוכבודהטגוליהכבוד ,בעתבהולצרכיו,לתכונותיו

שני ,הגדרתםפיעל ,המחיהמכבודהנגזרתהחירותלהגבלתהקריטריונים

ערךאתמכיליםהםולכן ,שווהבמידהאדםבכל "מוטבעיםייהכבודטוגי

 ,אריטטוטליאינוהללוהכבודבערכיהמגולםהשוויון ,זאתעם ,השוויון

אינוגםהואקבוצות,ביןאופרטיםביןודמיוןהשוואהעלנטמךואינו

וכבודהטגוליהכבוד ,הליברליבעולםהמקובלהשליליתהחירותשוויון

מערכוזכויותלגזירתואוניברטלימוחלטערכיבטיטקובעיםהמחיה

הםאך ,לפרטים ,במקורם ,נוגעיםהכבודטוגישני ,אדםכלשלהאנושי

קבוצות,חרביועלקבוצותעללהחלהניתנים

בבודשווןוןהמדןנה:שלהןסודערבןו.

וחןרותוהאדם

 ) 1994בשנת(ושוב 1992בשנתוחירותוהאדםכבודחוק-יטוד:שלחקיקתו

אחר,אוזהצדשלפוליטימחטףהייתהולאהדעתבהיטחנעשתהלא

שלניטיון ,אחרמשפטיאוחברתי ,ציבורימהלךמכליותרמבטאזהחוק

משוםבהשישומוטכמתמשותפתערכיתתשתיתלגבשהישראליתהחברה

התנהגות,ונורמותאדםזכויותלגזירתובטיטבייקולקט "ןימאמאנייי

מבטאת "וחירותוהאדםכבודייהצירוףשחקיקתמבהירכאןשהוצגהדיון

המחיהוכבודהטגוליהכבודשוויוןאתהמציבהעולםבהשקפתבחירה

הטמכתזכויותיו,ולהבטחתהפרטלתפיטת ,החברתיתלהתנהלותכבטיט

 ,עצמהבפנילב,דמהעמדתהמהותיבאופןהשונה ,האדםכבודאלהחירות

ומתיישבתהמחיהומכבודהטגוליהכבודמןהנגזרתהחירותשזוהימטמנת

לכלהמאוחדותהאומותהכרזתעםאחדבקנהעולהזועולםהשקפתעמם,

 ,ההומניהליברליזםועםנוטפותרבותבין-לאומיותאמנותעם ,עולםבאי

העשוריםמאזמפתחותתיהמערבאירופהשמדינותוהביקורתיהמפוכח

מטתפקתשאינהעולםהשקפתזוהיהעשרים,המאהשלהאחרונים

 ;השליליתחירותואתלממשפורמלילשוויוןפרטכלשלבזכותובהכרה

ועלהצרכיםעלולהגנההאנושיותשלערכית ,תוכניתלתפיטהמחויבתהיא

תורותלפיתוחמוצקמטדמכילההיא ,ממנההנגזריםהמהותייםהזכויות

בהקשר ,למשלכ,ןוקבוצתיות,כלכליות ,תרבותיות ,חרבתיותזכויותשל

להוביליכולההייתהחוק-היטודשלומדויקתמודעתפרשנות ,הכלכלי

קיוםיילזכאיםותושביההמדינהשאזרחיץ)"בגידי(עלמשפטיתלהכרעה

גם(ולדעתייכול "בכבודקיוםייהמושג ,זוברשימההאמורלאור ,"בכבוד

חייםלתנאי(כלומרטגולילכבודרקלאשווהזכותכמכיללהתפרשצריך)

 ,בטיטי)וחימוםגגקורתלהישרדות,המטפיקמזוןהכולליםבטיטיים

כלשהועצמילמימושגם(כלומרמחיהכבודשלכלשהילמידהגםאלא

חובהלקביעתלהוביליכלהכזופרשנותוהבילוי),התרבותהחינו,ןבתחומי

שלעצמימימוששלכלשהיממידהייהנהאדםשכללדאוגהמדינהשל

הנדונההעולםהשקפת ,הקבוצתיבהקשרונטיותיו,יכולותיו ,כישרונותיו

עלהמושתתתפמיניטטיתמגדריתתפיטהלפיתוחאיתןבטיטמהווה

נורמותבמטגרתהלפתחניתן ,דומהבאופן , 36מחיהכבודועלטגוליכבוד

 ,נוטףמגזריאומעמדישטעבכלשיטתיערכילטיפולוקריטריונים

שלהתשעיםשנותבראשיתנחקקוחירותוהאדםכבודחוק-יטו:ד

בתוךבוודאי-משמעותיתודעתישינויחוללהואהעשרים,המאה

 ,הכבודבערכיהשימוש ,זאתעםהרחב,בציבורוגם ,המשפטמערכת

מפוענח,ולאמבולבל ,מעורפלרבהבמידהעדייןנותרוהחירותהשוויון

יטודיבליבוןהצורךדיעטקוהציבוריהשיחולאהמשפטיתהמערכתלא

הגומליןייחטהשלכותשל ,הללוהערכיםשלהשונותמשמעויותיהםשל

הכרחייםאלהכל ,מהםלגזורשניתןהעולםהשקפותשלאוביניהם

החברהשללהתנהלותןערכיכבטיטחוק-היטודשלמימושוהמשךלשם

שחוק-מאמינהאני ,זהבדיוןשהצעתיכפי ,ישראלומדינתהישראלית

בהשקפהולאמבטיחחברתיפוטנציאלבעלתעולםבתפיטתבחרהיטוד

התייחטותמחייבהפוטנציאלמימושאךומגבילה,צרה ,פורמליטטית

חייביםזובעשייה ,זוערכיתתפיטהשלהפרטיםלפרטיויטודיתרחבה

ואזרחיתאזרחוכלחברתייםארגוניםגםאך ,משפטניםחלקליטולכמובן

במטמךביטוילידיבאההיאאםגםללבם,יקריםוהמדינההחרבהשפני

אינהישראלשלהערכיתהעולםהשקפת ,זכויותכמגילתוממומשתחוקי

 •קיומית,אלא-מקצועיתמשפטיתטוגיה
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