
זבותלאהצדקה,

מבואא.

זכות ,אדסזכותהנו "האדסכבודייכיההנחהמושרשתישראלבמדינת

זוכהזוהנחה ,לכאורהנוטפות,אדסזכויותלהיגזראףעשויותשממנה

האדסלכבודהסאףהמתייחטיסהשוניסהעמיסניטיוולאורלביטוט

ולטעוןזוהנחהעללערערבכוונתיזהבמאמראולס ,אדסזכותכאל

הלאומייסהמטמכיסבנוףביותרחריגמשפטיתקדיסמהווההיאכי

תטבוכתיוצרתזוהנחהקבלתכיאמחיש ,כועליתרוהביו-לאומייס,

בהיגיוןאדוןומכאו ,עצמוהזכויותלביוהזכויותהצדקתביונורמטיבית

(פרקיסהעקרוניהניתוחלאחרנפרדת,אדסכזכותהאדסכבודשבקביעת

 :חוק-יטודשלהחריגלניטוחובטיבה )'ז(פרקהישראליבמקרהאדון )'-ו'ב

שנוצרההבעייתיותאתאמחיש )'ח(פרקמכולאחרוחירותו,האדסכבוד

משפטי ,חוקתי-משטרי :היבטיסבשלושההאדסלכבודהזכותבקבלת

ופוליטי,

חברתיותכ'נכ'ניות,אזרחיות,פו'ניטיות,-האוסזכויות

שכבווב'נבווז'נאהאוס.מכבווכגזרות-ותרבותיות

מהווהאףהואא'נאהאוס,מזכויותכפרוהכוהאוס

 ...יומ/ P'נהעי'נהאת

כבודבביטויהלשוניהשימושובמיפויבזיהויאתמקדהראשוןבשלב

מאמרבמטגרתכי ,לצייואבקש ,ביו-לאומייסובמטמכיסבחוקותהאדס

מבחינההאדסבכבודהכרוכיסהשוניסהמובניסעללעמודאמעטזה

אתמקד ,האדסלכבודהזכותלרעיוןצידוקלהעניקאנטהולא ,פילוטופית!

זכויותשלמכונניסבמטמכיסבפועלבוהדבוקיסהמשפטייסיסבשימוש

במדינת ,למעשהאלו,יסמשימושלהטיקשניתןממאפייניוובשנייסאדס

וקיומה ,האדסלכבודהזכותשללקיומהצידוקניתולאמעולסישראל

לתוכנהבאשרחלוקותאמנסהדעותמשפטניס,ידיעלא-פריוריתהונח

תוזותייהמזינה,למזעהמחלקהאוקטפור,דיטתברטבאוניזוקטורלתוארטטוזנט

מייטי,יפריוגאבנווזוהמזינה,למזעבמחלקהבהווהויזיזייבעסלמוריינתונות

זה,מאמרבהכנתהמועילותעצותיהםעלהופנונגומנחםבו-יצחקלעיזוגםתוזותיי

המאמרשלטיוטותשתיעלחשובותהערותוהעירשקרארבינוביץלאיתימיוחזתותוזה

נקוזותלהבהירשטייעוחשובותהערותתרמוייהמשפט"מערכתחסיהאחרונים,בשלביו

העבריתברטיטהבאוניהמזינהלמזעלמחלקהלהוזותאףהנעימהמחובתיבמאמר,מפתח

במימווותמיכתםעזרתםעלהעבריתבאוניסטיטהקרטיהוזמואזרחילחינוןגילהולמרכז

 ,) 2003 (פוליטיתלתאוריההאמריקניתהאגוזהשליחההפתבכנטוהצגתוזהמחקר

כועל , 2בטפקמוטלאינוהזכותקיוסעצסאולס ,זוזכותשלולהיקפה

הרצוילביו ,שוניסמשפטייסבמטמכיסבפועלהמצויביוהדיוןהפרדת

באשריותרומפוכחמחודשמבטתצרי,ךואף ,תאפשר ,עקרוניתמבחינה

 ,ישראלבמדינת "האדסכבודייבביטויהנעשיסהמשפטייסלשימושיס

לניטוחשהובילוהאירועיסהשתלשלותאתאציג ,השניבשלב

האדס,לכבודהזכותמתוכנושתשתמעכךוחירותוהאדסכבודחוק-יטוד:

רשלני,לומרשלאחפוז,חקיקתיתהליךפריהנו ,שיובררכפי ,זהניטוח

פירושהבדרךוהשלכותטוגיותכמהאאירהקודמיסהחלקיסשנילאור

התשעיס,משנותהחלהעליוןהמשפטבביתהאדסלכבודהזכותשל

ביו-לאומייםבמסמכיםהאדםכבודב.
השנייההעולםמלחמתלאחר
אחרותבמדינותומוטכסמקובלדרבהנההאדסלכבודהזכותהאומנס

יסהשימוששלהמכריעהרוב ,דברשללאמיתוביו-לאומיות?ובאמנות

 Humanהאנגליתהמקבילהפי(עלהאדסכבודבביטויהלשונייס
Dignity (, וביו-לאומייסלאומייסמשפטייסממטמכיסלנוהמוכריס

 ;"האדסלכבודזכותיימאזכריסאינס ,המערביתהאקדמיתומהטפרות

מלחמתתוסמאזביותרלשכיחהפךהאדסכבודבביטויהשימושכיואף

לזכויותהצדקהבבחינתהנהמשמעותוהמקריסבמרבית ,השנייההעולס

נפרדת,זכותולא

מצוייס ,זכויותשלבהקשר , Dignityהמילהשלהראשוניסמופעיה

 ,-20ההמאהשלהראשוניסהעשוריסבמהלך ,חוקותשלמצומצסבמטפר

שפקדוהקשיסבאירועיסקשורההאדסכבודבביטויהשימושהאצתאך

והזלזולהמלחמהזוועות , 3השנייההעולסמלחמתבמהלךהאנושיהמיואת

 Shultziner "Human Dignity ,0במאמרי:מצויהשוניםהפילוטופייםהשימושיםמיפוי
1 ) 2003 ( Functions and Meanings" 3(3) Global Jurist Topics -, 

כבוזהביטוישלתכניובירורשתכליתוהמשפטיתבטפרותהקיימותהמגוונותהגישות

הצזקההאזםכבוזהיותביולהבזלמתייחטותאינו ,רמטיבייםנוהושימושיוהאזם

במשפטפרשנותברקאיראונפרזת,אזםכזכותהגזרתוויובימים,ומטוחובותלזכויות

חוק-יטו:דלפיהאזםכבוזעלשאלותיימקצתקרפייחוקתית);פרשנותג:כרן(תשנ",ד

על-מנויותהבלתיויותייהזכטומרהי ; 123(תשנ"ה)כהמשפטיםוחירותו"האזםכבוז

 :בחוקהחוקזרןייאלוומי ; 257(תשנ"ז)כחמשפטיםהחוקתית"המהפכהשלהיקפה

משפטעיוני "וחירותוהאזםכבוזחוק-יטו:דלאורוזמוקרטיתוזיתיהמזינהשלערכיה

 , 541(תשט"א)כזמשפטעיוניכבוז"שלמושגיםיישניטטטמוזי ; 659(תשנ"ג)יז

משפטייםבכלים "האזםבוזייכלאזכוריבאשרזהבמאמרהמוצגתמזויותררחבהטקירה 3

בוזייכשולצינריזראובעבריתרחבהלטקירה , Shultziner, supra note 1במאמרימצויה

יטהברטהאונימוטמ,ןתוארלקבלת(חיבורומשמעויות"שימושים-ישראלבהאזם

 ,) 2003 ,בירושליםהעברית
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 , 4ואיזאולוגיתחרבתיתנגזתגובתחוללוהאזסשלהיסוזיבערכוהבוטה

במגילת :ס IIהאוארגוןשלמכונניסמסמכיסבשנימצויהמובהקשביטויה

 ,) 1948 (האזסזכויותבזברהאוניברסליתובהצהרה ) 1945 (ס IIהאו

 IIהאזסכבוז IIהביטוייסשלהעולהחשיבותסעלמבשריסאלומסמכיס

בשיחשכיחותלשוןלמטבעותלהפוךעתיזיסאשר ,"האזסזכויות IIו

ומתןהאזסכבוזבביטויהשימושהגברת ,והבין-לאומיהלאומיהמשפטי

מתהכאותנותרולא ,ס"האויזיעלהאזסלזכויותומחייבמוסריתוקף

בעולסרבותמזינותשלהמשפטיותהמערכותיזיעלאומצואלא ,בחוק

והןאלהבביטוייסהשימושמבחינתהןהחוקתייסבמסמכיהןושולבו

האזס,זכויותתוקףמבחינת

האוניברסליתלהצהרהובפתיח ) 1945 (ס IIהאולמגילתבמבוא

לזכויותהאזסכבוזביןהזיקהלראשונהמנוסחת ) 1948 (האזסלזכויות

כפי ,והמפורשתההייררכיתלצורתוזכהטרסזוזיקהטיבאמנסהאזס,

בין-לאומייסבמסמכיסומשפטיתרעיוניתמבחינהלהתגבשעתיזהשהיא

המצויההאזסבכבוזההכרהכיברוראולס ;יותרמאוחריס(ולאומייס)

אלאאזס,כזכותמאוזכרתאינה ,אלומכונניסלמסמכיסבפתיחיס

עליהןומקריןהאזסמזכויותנפרזשהנוכערך-עלורבאשונהבראש

ס IIהאומטעסאזסלזכויותמרכזיותאמנותלשתיהזהההפתיחמכוחו,

 5ותרבותיותחברתיות ,כלכליותזכויותבזברהבינלאומיתהאמנה-

משנת(שתיהן 6ומזיניותאזרחיותזכויותבזברהבינלאומיתוהאמנה

אזס:לזכויותהאזסכבוזביןההייררכיהקשראתעבורנומחזז- ) 1966

Recognizing that these rights derive jrom the inherent dignity " 
" o! the human person , 

כיתו(אה, Pאפר'ובזרוםבישרא(בהוכגריה,(מעט

היכוהאזםכבוזכי(רעיוומשמעותיתימוך(מצוא

זכות

הבא:באופןמנוסחתהאזסלזכויותהאזסכבוזביןהזיקה ,לאמור

-ותרבותיותחרבתיות ,כלכליות ,אזרחיות ,פוליטיות-האזסזכויות

 ,האזסמזכויותנפרזהנוהאזסשכבוזבלבזזולאהאזס,מכבוזנגזרות

המאפייניסאתמצייןהואשכן ,לקיומןהעילהאתמהווהאףהואאלא

השוניסהמסמכיסזכויותיהס,אתאזסלבניהמקניסבאנושיותהטבועיס

אמתזו :ומאפייניהזואנושיותשלטיבהאתומבאריסמפרטיסאינס

וכבוזערךיש ,ס IIהאובמסמכינטעןכך ,לאזס , 7בספקמוטלתשאינה

 ,בעולסוהשלוסהצזק ,החירותלעקרונותהתשתיתהנסאשרבסיסייס

חוקריסכמההעירוכךעללהפקיען,שאיןהשוותלזכויותיוגסכמו

קביעהכמעיןהבין-לאומייסבמסמכיסמשמשהאזסשכבוזבאמרס

 , Bאמיתירציונליביסוסהנעזרתהאזסטבעאוזותעלאונטולוגית

 IIהאזסערך IIו IIהאזסכבוז IIשוניסס IIאובמסמכיכילצייןחשוב

 ,כלכליותלזכויותהאמנהקבלתמועזעז ,נרזפיסכביטוייסמשמשיס

הצירוףשימשופוליטיותאזרחיותלזכויותוהאמנה ,ותרבותיותחרבתיות

II האזסוכבוזערךII המאפייניסלציוןאחזכביטויבין-לאומייסבמסמכיס

זוכפילות ,רבסהחייס,היצוריסמשארהאזסאתהמבזיליסהאנושייס

כבוז IIלטובתמקומואתמפנה IIהאזסערך IIכאשר 1966בשנתמסתיימת

מצייניסאזסבזכויותהעוסקיסהמסמכיסמרביתואילךמכאן , IIהאזס

האזס,זכויותנובעותשממנוכבסיסבלבזהאזסכבוזאת

הקריןס IIהאובמסמכיהאזסבכבוזהלשוניהשימוש ,מזאתיתרה

בזכויותהעוסקיסנוספיסבין-לאומייסבמסמכיסבוהשימושאופןעל

וחובותלזכויותהלטיניתאמריקהמזינותבהכרזתלמשלכךאזס:

כיהקובעת 1975משנתהלסינקיועיזתבהחלטתגסוכך ,) 1948 (האזס

ותרבותיותחברתיות ,כלכליות ,פוליטיות ,אזרחיות-הזכויותסוגיכל

משמשאינוהאזסכבוזכיברי ,האזסשלהפנימימהכבוזנגזרות-

 ,לכןקוזסשהוזכרולמסמכיסבזומה ,אלובין-לאומייסבמסמכיסכזכות

 , 9בהסהמפורטותהשונותלזכויותוהצזקהכמקוראלא

מלחמתלאחרבחוקותהאדםכבודג.
ה IIהשנהעולם

נוספיסיישומיסבלב;דהבין-לאומיבמישורחללאהאזסבכבוזהשימוש

מצוייס IIהאזסכטז"בביטויהבין-לאומייסהמסמכיסשללאלווזומיס

העולסמלחמתסיוסמאז ,למעשהבעולס,רבותמזינותשלבחוקותיהן

המקוסצרלאומייס,במסמכיסביותרשכיחלביטויהאזסכטזהפךהשנייה

כגוןנוספיסערכי-עללצזנזכרהאזסכטזשבהןהזוגמאותשללאתלמנות

II האזסחירות", II האזסערך", II האומהושלמותאחזות", II צוזקתחרבהII 

האזסכטזאלוחוקתייסבמסמכיסגסכילהזגישחשובאך , IIסוליזריות IIו

מזכויותהנפרזכערך-עלורבאשונהרבאשאלאאזס,כזכותנזכראינו

בהמשך,אעמוזעוזשעליומהותיהבזל-לקיומןכסיבהומשמש

חריגלשונישימושנעשהבלבזמזינותשלוששלהחוקתייסבמסמכיהן

הונגריהשלבחוקתהמצויהראשוןהחריגהשימושהאזס,כבוזבביטוי

לכלהונגריהשלברפובליקה IIכיקובעלחוקה ) 1 ( 54סעיף , 1°1949משנת

ישללולאאלוזכויותהאזס,ולכבוזלחייסהאינהרנטיתהזכותישנהאזס

ולכבוזלחייסהזכות ,),ש ,ז-שלי(תרגוס IIאזסמאףשרירותיתבצורה

זכויותלכלכמקורבהונגריההחוקתיהמשפטביתיזיעלנקבעההאזס

שלהעליוןהמשפטבביתשופטיסושני ,בחוקההמנויותהנוספותהאזס

ערכיםלמעשההנסהאזסוכבוזחייסכיהעמזהאתהביעואףהונגריה

 , IIאזסזכויותואינסלחוקמעלשמקורס

במזינתשנחקקוחירותוהאזסכבוזחוק-יסוז:הנוהשניהחריגהשימוש

משנתהמתוקן(לנוסח 4סעיףפיעלממנוומשתמע 1992בשנתישראל

שהמחוקקבשעהכלומר , Iןהאזסכטזעללהגנההזכותקיימתיכ ) 1994

 ) 1992 (חוקתיבמסמךהאזסכטזעללהגנההזכותאתקבעישראלבמזינת

באופןפעלהאחתמזינהשרקבכךבהתחשב-ממששלחיזושהזרבהיה

הרווחהשימושלאופןבניגוזועמז-לכןקוזסשניסושלושכארבעיסזומה

והבין-לאומייס,הלאומייסהמסמכיסביתרשנהוגכפיזהבביטוי

אפריקהזרוסשלהחזשהבחוקתהמצויהשלישיהחריגהשימוש

וחירותו,האזסכבוזחוק-יסוז:חקיקתלאחרשנההיינו , 131993משנת
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וביניהםהרפובליקהמבוססתשעליהםהערכיםמפורטיםלחוקה 1בסעיף

לחוקת ) 1 ( 7סעיף ,מזאתיתרההראשוו.המקוםאתהאדםכבודתופס

שבוייםמהביו-לאובמסמכיםהמצוילזהדומהיחסקובעאפריקהדרום

לחוקת 10סעיף ,ברםהאדם.כבודמערךחיותואתיונקותהאדםזכויות

האדם.כבודשלולכיבודלהגנהזכותקיימתכיקובעאפריקהדרום

הנוהאדםכבודכיהקובעלחוקה ) 5 ( 37סעיףלנוכחמתחזקתזוקביעה

 .חירוםבעתותלאאף ,לעולםלהגבלהניתנתשאינהזכות

סקלסוויצארתור ,אפריקהדרוםשלהחוקתיהמשפטביתנשיא

) Chaskalson ( החדשהבחוקתההאדםכבודשלהמרכזיותאתכימדגיש

 ,זומדינהשלהמיוחדתההיסטוריהרקעעללהביוישאפריקהדרוםשל

מכירסקלסוויצ . 14האפרטהיידשלטווידיעלנרמסבההאדםכבודאשר

גישהבבחינתהנהאפריקהבדרוםאדםכזכותהאדםכבודשקביעתבכך

זובסוגיהדרביוכאחד.ולאומייםביו-לאומייםבמסמכיםחריגהמשפטית

 :עינייםמאיריהנם

The reluctance to give dignity the status of a discrete " 
right in human rights instruments may be due to the breadth 

] ... [ of its meanings and the difficulty of defining its limits 
where this has been done, the entrenchment or implication of 

-a residual right of dignity might be thought to have an open 
. 15 " ended quality which would be unmanageable 

לדרום ,ראשיתאפריקה:לדרוםישראלביובולטיםהבדליםשניישנם

הושלמהשטרםבלבדחוקי-יסודולישראלשלמהחוקהישנהאפריקה

כוללתאפריקהדרוםשלחוקתה ,שניתחוקה.לכללאוגדווטרםחקיקתם

רבותזכויותושוריינונחקקוטרםובישראלאדם,זכויותשלנרחבתמגילה

האדםבכבודזהשימושלכ,ךבנוסףישראל.למדינתהייחודייםמטעמים

מדילמותחףאינוכאח,דאדםוכזכותלשיטהכערך-על ,לזכויותכהצדקה

בהמשך.אעמודשעליהו ,משפטיותומבעיות

שאינםחריגיםבבחינתהנוהאחרונותהדוגמאותשלוש ,כאמור

אשר ,האדםכבודבביטויהשכיחהלשוניהשימוש .הכללעלמלמדים

לאומייםמסמכיםבמסגרתבביטויהלשונייםהשימושיםכללאתמאפייו

האדםזכויותביוההייררכיתהזיקהאתהמבליטזההנו ,וביו-לאומיים

האדםזכויותשללקיומומכוננתכסיבהנתפסהאדםכבוד :האדםלכבוד

ומסמך.מסמךבכלתחתיוהמפורטות

והולאומייםבמסמכיםהוהאדםכבודבביטויהשימושמאופני

למעטראשית, .עיקריותמסקנותשתילהסיקניתוביו-לאומייםבמסמכים

משמעותיתימוךלמצואניתולא ,אפריקהובדרוםבישראל ,בהונגריה

זכויותביוההדוקההזיקהבולטת ,שנית .זכותהנוהאדםכבודכילרעיוו

האדםכבודשבוהייררכיכיחסמתבררביניהםהקשרהאדם.לכבודאדם

מאחרלהפקיעו:שאיושוותאדםזכויותשללקיומווהצידוקהמקורהוא

 ,פוליטיותזכויותלהםנתונותבסיסיאנושיכבודישנוהאדםשלבני

להתנגשלעתיםשעשויות(זכויותותרבותיותחברתיות ,כלכליות ,אזרחיות

חידושאכוהיאבישראלהאדםלכבודהזכותקביעתכ,ךאםבזו).זו

סמנטיבשונימדובראיואדם.זכויותומגילותחוקותניסוחדרךמבחינת

 .בהמשךשיובהרכפימהותיבשוניאלאבלבד

הזכויותור pמ .ד

קיומוסיבתאודותעלפילוסופיבדיוונוגעתלזכותהצדקהביוההבחנה

לבניישמדועייהו:זהבהקשרהמרכזיותהשאלותהאדם.זכויותשל

גישותישנו ."?להפקיעושאיוטבעיותזכויותישנוהאם"ו "?זכויותאדם

אודותעלשונותעולםמתפיסותהנובעות ,זולסוגיהמגוונותותשובות

הראויים.החברתייםיחסיווטיבבעולםהראוימקומו ,האדםטבע

וממטרתומהיקפוחורגתהטבעיותהזכויותרעיוושלמקיפהסקירה

עקרוניותגישותכמהרקלהלואציגזהמאמרשללתכליתוזה.מאמרשל

הרנסנסתקופתשל(עצומה-17ההמאהלמוזכויותשלההצדקהלרעיוו

אתימחישואשרואיל,ך[הליברליות])הטבעיותהזכויותעידוותחילת

וזכויותהטבעיותהזכויותשלבהיסטוריההאדםכבודשלותפקידומקומו

 .והצדקתו ,האדם

עלהשניההמסכתייספרומתוך ,)-17ה(המאהלוקוויגשלתפיסתו

 "טבעימצביייסודעלטבעיותזכויותלאדםמשייכת ,"המדיניהמשטר

האדם.כבודאתמזכירהאינההיאאך , 16ושוויווחירותשלמצבשהנו

הצהרתלניסוחרעיוניכמצעשימשלוקשלהטבעיותהזכויותעקרוו

אולם ,) 1776 (אמריקהשלהמאוחדותהמדינות 13שלהעצמאות

הוכינטעושכו ,דתיתהיאהאמריקניתבהצהרהאלולזכויותההצדקה

אינוהאדםכבודמזאת,יתרההאל.ידיעלבבריאתםהאדםלבניהוענקו

משפטהמןזרנית"החרבהשלבעיצןבהןמיקןמהמןצאההאזס,זכןיןתייתןרתאריאלייי 4

 D. Ullrich "Concurring ; 29-26עןרכיס)מאןטנרןמיגןטןןייןזי(תשנ,ט"והיסטוריה
Visions: Human Dignity in the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
and the Basic La\v of the Federal Republic of Germany" 3(1) Global iurist 

1 ) 2003 ( Frontiers . 
 205עי , 1037מסי , 31כ"אןתרטתיןת,חברתיןתכלכליןת,זכןיןתבזרבבינלאןמיתאמנה

ןתרבןתיןת").חרבתיןתכלכליןת,זכןיןתבזרבהבינלאןמיתייהאמנה(להלן,

(להלן' 269עי , 1040ימס , 31כ"אןמזיניןת,אזרחיןתזכןיןתבזרבבינלאןמיתאמנה 6

ןמזיניןת").אזרחיןתזכןיןתבזרבהבינלאןמיתייהאמנה

ניתנןתאינןאשרהאנןשי,לקיןסהנןגעןתיסןז"ייאמיתןתזאתמכנהאיגלסיאסתרסה 7

 T. Iglesias "Bedrock Truthsמאיזד.מןסריתהןכחהלכלבסיסןמהןןתמחזלהןכחה
114 ) 2001 ( and the Dignity of the Individual" 4 Logos . 
 K. Dicke "The Founding Function of Human Dignity in the Universalןראן:

Declaration of Human Rights" The Concept 0/ H[lman Dignity in HLlman 
, 111 ) 2002 . Rights Discourse (The Hague, D. Kretzmer & E. Klein eds 

 D.N. Weisstub "Honor ,ןכן, ;)" The Concept 0/ Hllman Dignity "(להלן: 114
Dignity and the Framing of Multiculturalist Values" The Concept 0/ Hunlan 

265-266 , 263 . Dignity, ibid, at pp . 
 H.H Cohn "On the Meaning ofזןמה:טענהטעןז"לכהןחייסבזימןסהשןפט 9

231-, 226 ) 1983 ( Human Dignity" 13 lsrael Yearbook on Human Rights 
232 . 

10 ) 1 ( 54 . Republic of Hungary Constitution, art . 
11 / 0 A. Chaskalson "Human Dignity as a Constitutional Value" The Concept 

136 . HLlnlan Dignity, supra note 8, at p . 
ןעלגןפןעל ,חייןעללהגנהזכאיאזסכלייכיקןבעןחירןתןהאזסכבןזלחןק-יסןז: 4סי 12

 .).ש.ז-שלי(ההזגשהכטזן"

13 1996 , The Constitution of the Republic of South Africa :זרןסייחןקת(להלן

אפריקה").

14 139 . Chaskalson, sLlpra note 11 , at p . 
15 135-136 . lbid, at pp . 
תשי"ט).תרגןס,אןריישנייה,(מהזןרההמדיניהממשלעללןק 'ג 16
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 "קזבלןייטהסרמתוךגאוןיהורס

 ,ארצות-הבריתשלבחוקתהלאואףהאמריקניתהעצמאותבהצהרתנזכר

הצרפתיתההכרזה ,האמריקניתבהצהרהלזכויותהדתיתההצדקהלעומת

הזכויותמקוראתמנמקתאינהכללוהאזרחהאדסשלזכויותיובדבר

אזכורכלכוללתואינהא-פריוריאותןלומשייכתבפשטותאלא ,הטבעיות

אתקאנטעמנואלניסח-18ההמאהשלובעיצומההאדס,כבודמושגשל

כיהיאהמרכזיתטענתוכאשר ,זכויותשללקיומןהחילוניתההצדקה

ביכולתונעוץזכויות)אףלו(המקנההאדסשלהייחודי ) Wurde (ערכו

לצובהתאסמוסריותחובותעצמועלולהטילרציונליתבצורהלחשוב

lהרציונליהקטגורי 7 , 

אודותעללשיחרבהבמידהחופפתהאדסזכויותשלההצדקהשאלת

lהאדסכבוד אתלהסבירניסוחלקסרביס,חוקריסהעסיקהזושאלה , 8

אתלבססניסווחלקסהאנושייס,למרכיביוולפרקו "האדסכבודייהביטוי

 Parent)19 (פרנטויליאסלמשלכך ,אחריסעקרונותיסודעלהאדסזכויות

המבטיח ,האדסבנילכלמשותףמוסרימסטטוסנובעהאדסכבודכיטוען

גווירטאלןאחריס;מצדוהשפלהביזיוןשרירותית,פגיעהמפניאותס

) 2°(Gewirth כוונותאתמעריךשהאדסמכךנובעהאדסכבודכיגורס

ורצונותכוונותישנןנוספיסרציונלייסאדסשלבניבכךומכירעצמו

כיטוען Herman)21 (הרמןגילברט ;הגשמתסלשסזכויותהמצריכיס

 ; 22מוסרירלטיביזסהנהטבעיותלזכויותהיחידהההגיוניתההצדקה
אדסלזכויותחילוניותהצדקותתוקף Stackhouse)23 (סטקהאוסומקס

הנההאדסזכויותשללקיומןהאפשריתהיחידהההצדקהכיומסביר

והמשפטןהפילוסוף ,האלידיעללוהוענקוהןכיהאמונההיינו ,תאולוגית

עקרוןעלהאדסזכויותאתמצדיק , Dworkin)24 (דוורקיןרונלדהנודע,

 ,זאתעס ,עמוסהנוזהשרעיוןמודההואכיאף ,ושוויונוהאדסכבוד

ביקורתבפניעומדותאינןאלופילוסופיותהצדקותכיהטועניסאלוישנס

שללקיומןאובייקטיביתאואוניברסלית ,טבעיתהצדקהאיןכיומסיקיס

לואיסשלבעמדתוזהפתורבלתידיוןלסכםאפשרכינראה , 2Sאדםזכויות

אתלהצדיקהיחידההדרךעתהשלעתייתכןכיהטוען , Henkin)26 (הנקין

מוסריתלאינטואיציהפנייהידיעלהיאהאדםזכויותשלהמוסריקיומן

 ,האדםכבודלערךבאשר

ושנויסבוךענייןהנההאדםזכויותשלההצדקהשאלת ,לסיכוס

 ,שונותעולםבתפיסותכרוכותהדיוןברקעהניצבותהדילמותבמחלוקת,

הטבעילקיומןההצדקהכןעלשונים,רצוייםחברתייםיחסיםהמכתיבות

ובאשר ,מוסכמתבלתירבהבמידהנותרהוהאוניברסלילמדינה)(הקודם

מוסברת,בלתיאף-הזכויותלקיוםכסיבההאדםכבודעללקביעה

וזכותהצדקהה.

האדםזכויותאתהמכונןהפילוסופיהעיקרוןעלהסבוךהדיוןלאור

במסמכיםהאדסכבודשממלאהלשוניתהפונקציהולנוכח ,וחובותיו

שלעיקרייםאפיוניםבשנילהבחיןניתן ,ובין-לאומייםלאומייםמשפטיים

 ,קבועתוכןוהיעדרייצוגיות-סמליתכהצדקה:בשמשוזהביטוי

בעקרונותמאוזכרבהיותוהייצוגי-סמלי,הפןעללעמודישראשית,

מהתכניםמהותיתהאדסכבודשונהוהצהרות,אמנות ,חוקותשלהיסוד

יסודכהנחתהאדםכבודשלקביעתוהללו,המסמכיםבסעיפיהמפורטים

משותפתמוצאנקודתמאפשרתוחובותזכויותאותןשללקיומןמוקדמת

המכוננתהסיבהמהיקובעאינולכשעצמוהביטוילחקיקה,ומוסכמת

אלאבמסמ,ךהזכויותשלועיגונןקיומןלעצםהאפשריותהסיבותמבין

אתומותירשכזאתהצדקהשלקיומהבדבריסודהנחתבפשטותמניח

שהוויתורמכיווןבולטמרכזייתרוןישזובשיטה , 27פתוחהפילוסופיהדיון

הזכויותמקורבדרבפילוסופית)(אועקרוניתלהסכמהלהגיעהניסיוןעל

והאמיתיהעמוקהשוניבשלאפשריתהיאאםשספקמשימה-והחובות

הדרךאתסולל-שונותעולסתפיסותביסודהעומדותההנחותבין

הראוישמןוהחובותהזכויותבדברפוליטית)(אומעשיתהסכמהלהשגת

ההצהרהמנסחישנקטוהשיטהאףהייתהזולמעשה,הלכהייחקקוכי

חבריביןשהתגלעוהקשותהמחלוקותלאורהאדסלזכויותהאונירבסלית

 , 28בהשייכללווהמושגיסהזכויות ,הסעיפיסלתוכןבאשרהוועדה

המשפט 26



לראותהחקיקהלמעשההשותפיסהשוניסהצדדיסיכוליסבכך

אתומכאן ,הסיערכמערכתאתהמשקףמושגהאדסכבודבביטוי

בהצהרהלמשלכךהמשותף.ךמהמסתוכניאתכמכוננתעולמסתפיסת

כבסיסהאדסכבודמשמש 1948משנתהאדסלזכויותהאוניברסלית

 ,וחרבתיותכלכליותזכויותלצדופוליטיותאזרחיותזכויותשללעיגונן

השמאלשללחצובעקבותרקהאמנהלגוףהוכנסוהאחרונותכיאף

ובלתיחשובכחלקוהחברתיותהכלכליותהזכויותאתהרואההפוליטי

הזכויותבפיצולמתבטאתזואידאולוגיתמחלוקת . Z9האדסמכבודנפרד

אזרחיותלזכויותהאמנה , 1966משנתהנפרדותהאמנותלשתיהשונות

המתבססות ,ותרבותיותחרבתיות ,כלכליותלזכויותוהאמנהופוליטיות

לראותניתןזהלשימושמקבילהדוגמההאדס.בכבודההכרהעלשתיהן

אמונהמתוךייישראל:מדינתשלהעצמאותבהכרזתהמצויהבקביעה

רב-ערכיייצוגאפשרה ,"ישראלצוריי ,הביטוישלעמימותו ."ישראלבצור

שללכינונהכשותפותדתיותושאינןדתיותעולסתפיסותשלולגיטימציה

שהןהואהדמיון .השוניסהאידאולוגייסהמקורותחרף ,ישראלמדינת

מערכותבו-זמניתהמייצגיסביטוייסהנס "ישראלצורייוהן "האדסכבודיי

מפנימתאפשרכהצדקההאדסבכבודהשימוש ,אחרלשוןנבדלות.ערכיס

 ,אחתערכיתממשמעותיותרלייצגמנתעלדיועמוסהנוהלשונישהביטוי

הקונקרטייסהתכניסלצידוקסמל-ייצוגי-לשוניכמעיןלשמששכזהובתור

לכאורה.משותףשהנובסיסעלבמסמךהמפורטיס

 ,האדסכבודבביטויאחוזותנבדלותעולסתפיסותכיהעובדה ,שנית

מכילאינולכשעצמוהשימוששבופרדוקסלימצביוצרת ,כהצדקהבשמשו

כהצדקההאדסשכבודמכיוון .ממששלקונקרטית-אובייקטיביתמשמעות

לייצגיכולאינוהואממילא ,שונותעולסלתפיסותמטרייהמעיןמהווה

איןטבעי.באופןממנוהנובעת ,אחתמשמעותאואחתערכיתמערכת

מסמךבכלנקבעיםתכניוולכן ,האדסמכבודהנובעומתחייברבורתוכן

נעוץאףכאןעת.באותהשהושגההפוליטיתלהסכמהבהתאםומסמך

נזכרשבהסשוניסבמסמכיסהמפורטותהזכויותהיקףביןההבדליסוד

לצדופוליטיותאזרחיותזכויותהניבההאדסבכבודההכרה .האדסכבוד

הניבהאףהיאהזכויותלצדאולס .ותרבותיותכלכליות ,חברתיותזכויות

ובהכרזה 30והעמיסהאדסזכויותעלהאפריקנירטר'בצהפרטעלחובות

האדסכבודשלתכניוהאדס.וחובותלזכויותהלטיניתאמריקהמדינותשל

ומסמךמסמךבכלפוליטיתופשרההסכמהשלכתולדהאפואנקבעיס

העשוייס ,ואחריסהחוקתייס ,הפוליטייס ,התרבותייסלנתוניסבהתאס

והפוליטיותהמשפטיותהדילמות ,אחרלשון . 31הזמןחלוףעסלהשתנות

העולה ,לשאלהאלאלאו,אוהאדסכבודקייסאסלשאלהנוגעותאינן

האדסשלכבודואתמביעותנורמטיביותהוראותאילומחדש,עתבכל

עליו.ומגנות

ובעלישונותלקבוצותמאפשר ,כהצדקהבשמשו ,האדסכבודכןעל

החקיקהשלטייסנקרהקוהתכניסאתלראותשונותעולסתפיסות

החובותאוהזכויותשלתוקפן .הייחודיתערכיהסמערכתמתוךכנובעיס

התכניסעלהמשותפתהפוליטית)(אוהמעשיתההסכמהמתוךיונק

הסכמהיחייבשהדרבמבליאך ,למעשההלכהייחקקוכישהוחלט

 :תכניסאותסלצידוקעולסתפיסתאותהעלפילוסופית)(אועקרונית

בהסכמהצורךישכךלשס ;התכניסאתמגדירהאינהלכשעצמהההצדקה

 .מעשיתפוליטית

לביצוענורמטיביתהוראהלהיותאמורהלהצדקה,בניגודזכות,

מחדפרטיסעלוחובותהגבלותמטילההזכות . 3Zמפעולהלהימנעותאו

על .אדסבניביןיחסיסלהסדירמנתעל ,מאידךומדינותחברותועל

וראויזכאיחרבה)או(פרטפלונישבומצבמציינתהזכות ,זכאותמשקל

נועדההזכותאחרת.בדרךבוינהגוולאמסוימתבדרךאליויתייחסוכי

יסובפתיחהעקרונותבסעיפיהמצויותהכלליותלאמירותתוכןלהקנות

ערכי-אתומבהירהמחדדתשהיאבכך ,וחובותזכויותהמוניסלמסמכיס

האדס)וכבודהאדסערך ,אנושיתאחווהאושר, ,צדק ,חירות(כגוןהעל

האמונהכגון-הכלליותהערכיותהקביעות ."תעשהאל"ו "עשהייבציווי

עורך,ש'שטייומתוקנת,שנייה(מהזורההמיזותשללמטפיסיקההנחת-יסוזע'קאנט 17

 .)י IIתשתרגוס,שפימי

כבוז IIאזיבותשלתרמתלקראתאליו:והחינוךהאזסכבוז IIסילרכמוומיבקרמוצי 18

עורכיס)רכסוחיהראבןאי(תש"ס,בישראלהאזפכבוזמתחהשפלתו!:אוהאזפ

131 . 

19 W.A. Parent "Constitutional Values and Human Dignity" The Constitution oj 
Rights: Hlllllan Dignity and Anlerican Values (Ithaca, New York ,M.J. Meyer 

47 ) 1992 ,. W.A. Parent eds & :להלן)" The Constitlltion oj Rights "(. 
20 10 . A. Gewirth "Human Dignity as the Basis of Rights" ibid, at p . 
21 G. Herman "Moral Relativism as a Foundation for Natural Rights" The 

) 1989 ,. Philosophy oj Hunlan Righls (Belmont, M.E. Winston ed . 
 A. Pollis & P .ראו:והצזקתואזסזכויותשלהתרבותיתהתלותעלזומותלטענות 22

Sch\vab Hllman Rights: Cultltral and Jdeological Perspeclives (Praeger, Ne\v 
) 1979 , York ; :וכו" R.E. Howard "Dignity, Community, and Human Rights 

Hllman Righls in Cross-Cultltral Perspective: A Quest jor Consenslls 
81 ) 1992 ,. Philadelphia, A.A.An-Na'im ed (. 

23 M. Stackhouse "Human Rights and Public Theology: The Basic Validation 
. of Human Rights" Religion and Hlllllan Rights: Competing Claims? (C 

12 ) 1999 ,. Gustafson & P Juviler eds :להלן)" Religion and Hltman Rights "(. 
24 , R. D\vorkin "Taking Rights Seriously" Tlle Philosophy oj Hlllllan Righls 

108 . supra note 21, at p . 
25 " R. Munster "A Critique of Blackstone's Human Rights and Human Dignity 

& Hllman Dignity: This Centltry and the Next (Ne\v York, R. Gotesky 
" E. Laszlo eds., 1970); D. Husak "Why There Are No Human Rights 

The Philosophy oj HUl11an Rights, supra note 21 ; A. Macintyre "Some 
178 . Consequences of the Failure of the Enlightenment Project", ibid, at p . 

26 L. Henkin "Human Rights: Religious or Enlightened?" Religion and Hllman 
31 . Rights, supra note 23, at p . 

27 L. Henkin "International Human Rights as 'Rights'" The Philosophy oj 
134-135 ) 1989 ,. Hllman Rights (M. Winston ed . 

28 39 ) 1999 ( M. Novak "Human Dignity, Human Rights" 97 First Things . 
29 Jbid ; :וכוM. Cranston "Human Rights, Real and Supposed" The Philosophy 

123 ) 1989 ,. oj Hllman Rights (M. Winston ed . 
30 African [BanjulJ Charter on Human and Peoples' Rights, OAU Doc. CABI 

58 ) 1982 ( . LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M . 
31 L. Henkin "Human Dignity and Constitutional Rights" The Constitution oj 

227 . Rights, supra note 19, at p . 
וזוכהבחוקהמוכרתזכותהנהזכות-פוזיטיביתמוסרית:אופוזיטיביתלהיותעשויהזכות 32

(בכללמוצזקשקיומהזכותהנה ,מוסריתזכותבפועל;ממנההנהניסאזסבניעבורלהגנה

 :ראובפועל.ממנהנהניסאנשיסואיו ,להגנהזוכהאיננההיאאך ,מסויס)ענייניסבמצבאו

29 Cranston, supra note ; :26וכו Henkin, sltpra note . 

27 



מסייעותואינןברורנורמטיבימידהקנהמספקותאינן-האדםבכבוד

לפתרוןהנוגעבכלשכןכללא ,האדםבניביןהבסיסייםהיחסיםלהסדרת

במסמכיםהמנויותוהחובותהזכויות ,לאמורסבוכות,ערכיותסוגיות

ההוראותמהןלהבהירונועדו ,משותפתמעשיתהסכמהפריהןהשונים

במעשההמעורביםהגורמיםכלהסכימושעליהןהקונקרטיותהנורמטיבית

הזכויות,חקיקת

בבחינההמצוילנוכחנות Pהמסו.
ההשוואתית

 ,הזכויותמעלהעומדערך-עלאוהצדקהלהיותחדלהאדםכבודכאשר

מתערערערכי-על,אותםאתבתוכןלמלאהאמורהזכותלדרגתומורד

המתחייבתהנורמטיביתלהוראהבאשרמבוכהונוצרתהנורמטיביהמדרג

כיהערכיתלקביעהותוכןתוקףלתתאמורותהזכויותשהרי ,זומזכות

תוכןבאיזהאך-בסיסיאנושיכבודבעלהנואדםהואבאשרהאדם

האדםכבודבדברוהאמונההקביעהאת IIהאדםלכבודזכות IIהממלאת

באותןהאדםכבודאתמגדירהואשכןבעייתיניסוחזהוהאדם?ערךאו

ערךזכותאתלחוקק ,למשל ,דעתנועלעולההיהלאהריממש,המילים

האדם,ערךעלהחשובההקביעהבדרבמבהירתוכניביטויכמתןהאדם

השאלהמתעוררת ,לזכותהופךהאדםכבודכאשר ,מזאתיתרה

מהילהבהירהצורךנוצרשכן ,חריפותהובמלואמחדשהעקרונית

לכבודהזכות ,ממנהמתחייבותנורמטיביותהוראותואילוזכותאותה

המהותעל ,משפטיתולא ,פילוסופית-פוליטיתהכרעהמחייבתהאדם

סוגיהזוהי ,וכאמור ;החברהעםהנאותיםויחסיוהאדםוערךכבודשל

הםכןועל ,וחוקותהצהרותמנסחילהימנעביקשושממנהאידאולוגית

נחקקתשבו ,זהענייניםבמצבאךמעשית-פוליטית,בהסכמההסתפקו

שלמהותובדברהפילוסופית-פוליטיתהקביעה ,האדםלכבודזכות

לפתחםהחוקיםחקיקתעלהאמוניםאלומידימועברתהאדםכבוד

האידאולוגיתהכרעתםאתומחייבתפרשנותםעלהמופקדיםאלושל

נפרדבלתיחלקשכןפסול,משוםזהבדבראיןלכאורה ,הפוליטיתאו

וזכויותבכללחוקיםבפרשנותכרוךהשופטתהרשותשלמתפקידיה

זכות IIהשללפרשנותנדרשתהשופטתהרשותכאשר ,ברםבפרט,אדם

באשרפילוסופית-פוליטיתלמחלוקתלהיקלעעלולההיא IIהאדםלכבוד

הנובעיםהקונקרטייםלתכניםובאשרהאדםלזכויותהשוניםלצידוקים

 ,כמובן ,זוהי , 33השוניםהצידוקיםמןלנבועהצריכיםדיוקליתראו

בהיכליולאהציבורית-פוליטיתבזירהתתקייםכיהראוישמןמחלוקת

 ,המשפט
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במחלוקותלהכריעצריכיסששופטיסהוארגילדברכן,עליתר

מושגיסלעומתאולסרחביס.מושגיספרשנותתוןבסיסיותחוקתיות

יותראופחותשהסאנושייסוליחסיסחייסלתחומיהמכווניסאחריס

ת.יפוליטאוערכיתסוגיהכלכמעטלכלולניתןהאדסכבודבמושג ,ברוריס

אחריסמערכיסבשונהאןהאדסערןהנרדףלמושגבדומה-האדסכבוד

בהקשרשליליתחירות(למשלחירות ,הפליה)שלבהקשר(למשלשוויוןכגון

ואינומוגבלשאינומושגהנו- 'וכו ) 34מפעולההימנעותשלאופעולהשל

וערכיסשמושגיסהעובדהוממילא ;החייסשלמסויסלהיבטמתוחס

כבודאללהתייחסותצידוקמהווהאינהלפרשנותניתניסאחריסחשוביס

שימשואף ,חשובמושגהואגסהאדסערן .נפרדתאדסזכותכאלהאדס

אוכזכותהאדסערןמשמשאיןאפואמדועהאדס.לכבודנרדףכביטוי

הזאת?הכפולההתכונההוקנתההאדסלכבודואילומשפטיתמידהכאמת

אףאוזכותהואהאדסכבודכימחליטיסבטרסבהלדוןשראוישאלהזו

 .סבוכותופוליטיותמשפטיותבסוגיותלפיולהכריעשניתןערן

הזכותלנוהכיצד-הישראלירה pהמז.
האדס?לכבוד

רקע . 1

זכאיאדסכל IIכיקובעוחירותוהאדסכבודלחוק-יסוד: 4סעיףנוסח

האדסלכבודהזכותכיהעובדהלאור ."כבודוועלגופועלחייו,עללהגנה

יש ,כאחדוהבין-לאומייסהלאומייסהמסמכיסבנוףחריגמקרהמהווה

ממנו IIתישמע IIשכןחוק-היסו,דלניסוחשהובילוהדיוניסאתלבחון

הכנסתשלומשפטחוק ,החוקהועדתשלבפרוטוקוליסעיוןלכבוד.הזכות

לניסוחבנוגעהמשפטיסמשרדונציגיהכנסתחברישלעמדתסאתחושף

האחרוניסשלחלקסאתוכן IIכבוד IIהמילהאתהמאזכריסהסעיפיס

הבלבולאתחושףבפרוטוקוליסהעיון ,בנוסף .הסופיהחוקנוסחבקביעת

במדינתחוק-יסודשללניסוחשהובילוהרשלנותאתואףהחיפזון ,הרב

ישראל.

מפניחוק-היסודשלההכנהבהליןחששסאתהעלוכנסתחבריכמה

שונותגרסאותהוצעוכןועל ,"כבוד"המילהנזכרתשבהסהסעיפיסניסוח

ומשפטחוק ,החוקהועדתשלבפרוטוקוליסמעיון ,למעשה .אלולסעיפיס

אלא ,אךםלככוךזבותלחוקקהתכוונולאבללהוועךהחבריכיעולה

הסמלייסהשימושיסכדוגמתהצהרתיבסעיףהכבודערןאתלעגןביקשו

החיפזוןבשלהנראהכפיהפועלאליצאהלאזוכוונהזה.למושגהשכיחיס

הענייניסהשתלשלותלבחינתומשפט.חוק ,החוקהבוועדתהחוקבניסוח

 .כעתנפנההוועדהבישיבות

ומשפטחוקהחוקה,בוועךתוחירותוהאךםבכוךחוק-יסוך:ניסוח . 2

הצעתאתהעלהרובינשטייןאמנוןלשעברהכנסתחברכיהואידועדבר

חוקהצעותארבעמתוןכאחתוחירותוהאדסכבודחוק-יסוד:החוק

ניסיוןלמודהאדס.שלזכויות-היסודחוק-יסו:דבהצעתשמקורןנפרדות

להעבירעליויקלכירובינשטייןהכנסתחברהבין ,כושלותחקיקהמיזמות

אשר ,נפרדותחוקהצעותכמהבעזרתהאדסזכויותמכלולאתבחקיקה

רקע . 35I1זכויות-יסודשלאחראגדלהבטיחאמורהמהןאחתכל IIכדבריו

להוותנועדהמושג .האדסלכבודהמצמצמתהחוקכוונתאתמדגישזה

אתוהשאירעצמובחוק-היסודשנמנוהפרטניהזכויותאגדאתהמעגןערן

 . 36הנוספיסלחוקי-היסודהאחרותהאדסזכויותעיגון

ולכוהאזם,מכבוזהכובעומתחייבברורתוכואיו

להסכמהבהתאםומסמךמסמךבכלבעים Pכתככיו

עתבאותהשהושגההפוליטית

מטעסוחירותוהאדסכבודחוק-יסוד:החוקהצעתשלהראשוןהנוסח

בלבד: 2בסעיףהאדסכבודאתאזכר ) 1991(מרץרובינשטייןהכנסתחמ

זכאותאוזכותהמילה . 37I1אדסהואובאשראדסשלבכבודופוגעיסאין"

לכל IIשנאמרהחוקלהצעתההסברבדבריאולס ,זהבסעיףנזכרתאינה

הצעתשלנוסףנוסח . IIכבודוולשמירתגופולשלמות ,לחייסזכותאדס

 IIזכאי IIהמילהנזכרתוכן ,המטרהסעיףאתכולל 1991מנובממהחוק

הצהרתישניחלקוכןוהכבו;דהגוף ,החייסעלהגנהשלבהקשר 2בסעיף

 . 38האדסשלובכבודובגופובחייו,לפגועאיןכיהקובעסעיףלאותו

אתהעלה ,ליןאוריאלכ IIחומשפט,חוק ,החוקהועדתראשיושב

המילהשלבהקשר IIכבוד IIהמילהמהכללתהדיוניסבמהלןהסתייגותו

II זכאיII במילהלהחליפהוהציעII רכושוII . לדבריו: II אתמחליףהייתיאני

זהכי 'כבודו'מוסיףהייתילא ] ...נ ''רכושובמלהזהבסעיף 'כבודו'המלה

 . 3911מי?בפני ,כבודועללהגנהזכאישהואהדברפירושמה .ערטילאידמ

עליולהגנהזכאותשלבהקשרהאדסכבודערןמהכללתחששליןכ IIח

יותרמדויקתבצורהביאורותוןבלב,דהצהרתיבאופןלהכלילווביקש

התגלעהזוהערתובעקבותפרט.לכלהמוקנותהזכויותפירוטידיעל

משרדנציגישלהסותרותהסעמדותיביןכולל ,הוועדהחבריביןמחלוקת

שלחדשניסוחשחלמשהכ IIחהציעזאתובעקבות ,בוועדההמשפטיס

כרוכותיהיולא IIלהגנהזכאות IIשהמיליסכןבמחלוקתהשנויהסעיף

השימושעלרבגרראולהאמריקניהמשפטןשלהנוקבתביקורתואתראוזהבהקשר 33

 R. Berger "Justiceרבנן:האמריקניהשופטמצדהאדסכבודבערןהמשפטי-פוליטי
Brennan, 'Human Dignity', and Constitutional Interpretation" The 
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 2סעיףאתלחלקלוייצחקכ"חהציעזאתבעקבות . 40 "כבודייבמילה

אתהכוללההצהרתיבצדיעסוקהאחדושהסעיף ,נפרדיםסעיפיםלשני

הסעיףואילו ;אדםהואבאשרהאדםשלבכבודולפגועשאיןהקביעה

החלפתהותוך "כבודוייהמילהאזכורללאלהגנההזכאותאתיפרטהאחר

חמהוועדהראשיושבידיעללהצבעההועלתהההצעהייקניינו".במילה

 ,נפרדיםסעיפיםלשני 2סעיףאתלחלקייההצעה :הבאבניסוחליןהכנסת

שלבכבודואובקניינו ,בגופו ,בחייופוגעיםשאיןשיאמרראשוןסעיף

חייו,עללהגנהזכאיאדםשכלשיאמרשניוסעיף ,אדםהואבאשראדם

להבחיןחשוב . 41ד.ש)-שלי(ההדגשה "נתקבלה-קניינוועלגופועל

5.2ביוםהוועדהחבריידיעלקולותברובשהתקבלהההחלטהכי .1992 

נזכרתשבומהסעיף "כבוד"המושגאתלהשמיטישכיבמפורשקבעה

בגוףמפורשתכזכותהאדםכבודאתלקבועהחששבשלייזכאי"המילה

אשרבייליןיוסיכ"חלמעט ,אחדפהכמעטעברהההחלטההחקיקה!

 . 41 "הסעיפיםבשנייופיעהכבודשענייןייהסתייגותלרשוםביקש

האזםכבוז-יטוז: Pחוש(החריגכוטחוכיזומה .] .. [

 ,השארבי,הכו,שבוהאזם(כבוזהזכותע(וחירותו,
במזיכת-יטוז Pחובכיטוחשכפ(הטעותש(תוצאה

ישרא(

עברההחוקהצעתהסתייגותו.עללהגןנאלץלאמעולםבייליןכ"ח

לאמסיבותאך ,שצוינהבישיבהשהתקבלוההחלטותלאורמחדשלניסוח

הסעיףניסוחבדברההחלטהאתכלללאהחדשהנוסחמפתיע,ובאופן ,מורות

הבאהישיבתהפרוטוקולמתוך .הקנייןמושגועםהכבודמושגללאהשני

הסעיףאמנםכימתחוור , 439.3.1992מיוםומשפטחוק ,החוקהועדתשל

אובקנייניו ,בגופו ,בחייופוגעיםשאיןייהיינו ,ההחלטהמוחנוסחהראשון

גמורבניגוזנוסחהשניהסעיףאולם ; 44 "אדםהואבאשראדםשלבכמדו

עללהגנהזכאיאדםכל"שהיינו ,הקוזמתבישיבהשהתקבלהלהחלטה

ועלגופועלחייו,עללהגנהזכאיאדםכלייבמקום "כבוזוועלגופועל ,חייו

יושמהלאהקודמתבישיבהבהצבעהשהתקבלהההחלטהכלומר ."קניינו

ומשפטחוק ,החוקהועדתשלהבאהלישיבתהשהוגשהמתוקןהחוקבנוסח

שאדגיםכפי ,לוועדההאחראיהמשפטיוהיועץהמשפטיםמשרדנציגיידיעל

אתובדקתיששבתילאחראךמעט,לאאותיהעסיקהזותעלומהלהלן.

בארכיוןהעומיםאתשאלתיואף ,פעמיםכמהוהפרוטוקוליםהתאריכים

הישיבות.שתיביןנוספתישיבהנערכהלאכימורהכנסת,

האדםכבודבחוק-יסוד:לדוןומשפטחוקהחוקה,ועדתנפנתהכאשר

 ,נשכחההקודמתמהישיבהשההחלטהדומה 9.3.1992ביוםוחירותו

ראשויושבמרידורדןהמשפטיםשרכאשרמעניינתתפניתקיבלוהדיון

שר ."להגנהזכאייילעומת "זכאייילניסוחבאשרהתווכחוליןכ"חהוועדה

שחששמשום ,להגנההאדםשלזכותואתהקובעלניסוחהתנגדהמשפטים

ולעומתו ; 4Sהמדינהנגדהאזרחיםמצדרבותלתביעותפתחיהווהשהדבר

 ,שצוינוהמושגיםעלהגנהלספקהמדינהשלבחובתהתמךדווקאליןכ"ח

להכלילשלאהקודמתעמדתואתהנראה,ככלשכח,הוויכוחבלהטאולם

זהבענייןשהתקבלהההחלטהואתהשניבסעיף "כבוד"המושגאת

בשל ,מקוםמכלידו.עללהצבעהשהובאההאחרונההוועדהבישיבת

המשפטיםשרנסוגבמהרהסיוםלכללהחוקאתלהביאהצדדיםרצון

טובשלאחושבאניייואמר ,רובלהיימצאלאכישראהלאחרמעמדתו

כמו 3סעיףאתנשאירהויכוח.אתשווהלאזהאבל ,כזהדברלקבוע

אורךזהבסעיףהדיוןכיראה ,ליןכ"ח ,הוועדההראשיושבגם . 46 "שהוא

שנוסח(שגויה)הנחהמנקודתיצאהנראהשכפיומאחר ,מדירבזמן

הקודםהדיוןפריהנוהאדםכבודעללהגנההזכותאתהקובעהסעיף

אנינוהלית.הצעהלייש ,רבותייייהבאים:הדבריםאתאמר ,הוועדהשל

נתחילאםהסכמה.וגיבשנוזנוכברשעליהםבזבריםשנתקזםמציע

החקיקהלסיוםנגיעלאלעולם ,הסעיפיםשלהמבנהבשינוילעסוקעכשיו

עכשיונוסיףלא ,קנייןכללנולא 3שבסעיףאומריםאתםאם .הזאת

ובאופןזוענייניםהתנהלותשלאחראלא . 47ד.ש)-שלי(ההדגשה "קניין

חוק ,החוקהועדתראשיושב-ליןאוריאלכ"חהעבירמוסמבלתי

עניינואשרהישןהנוסחאתמחדשמאמצתאשר "החלטהיי-ומשפט

הצביעוהוועדהשחמיבלאנעשתהזוהחלטהכייצוין ."לכבודזכות"ב

הקודמתהחלטתהאתלהפוךכדיבהישכילכךהתייחסותובלא ,עליה

החלטתהכיהמסתברתלמסקנהמובילהזודמיםהתנהלות .הוועדהשל

מקורה ,"לכבודהזכותייאתלאמץומשפטחוקהחוקה,ועדתשלהסופית

במהרהלסייםבמטרהחפוזחקיקתימתהליךנבעואשרובבלבולבטעות

חוק-היסוד.ניסוחאת

(לנוסח 4סעיףלניסוחהביאהאשרהענייניםהשתלשלותהיאזאת

ממנושתשתמעכךוחירותוהאדםכבודלחוק-יסוד: ) 1994שלהמתוקן

גופועל ,חייועללהגנהזכאיאדםכלייהאדם:כבודעללהגנההזכאות

הטיוטהבהכנתשנפלהבטעותמקורוזהניסוחהנראהכפי ."כבודוועל

המשפט 30



מוטלתזהלניסוחהבלעזיתהאחריותיוםשלבסופואולםבוועזה,לזיון

 ,סעיפיועל ,אותווהעבירההנוסחאתשאישרההוועזהשלכתפיהעל

החוק,אתשהעבירההאחרונהעלוכמובןהכנסת,במליאתלהצבעה

ולהימנעהשתים-עשרההכנסתבשלהיהחקיקהתהליךאתלסייםהרצון

המריץ-החקיקתיתבהיסטוריהחוקי-יסוזשיזעוכפי-נוסףמעיכוב

הכנסתשלהאחרוניםבימיהששרראי-הסזראתלנצלהחוקמקזמיאת

התעלמותכזיועזהסעיפיםבניסוחורשלנותחיפזוןתוךהשתים-עשרה

עם , 48לכבוזהזכאותבענייןשהתקבלההמפורשתמההחלטהזעתמבלי

חוק ,החוקהועזתשלהראשוניתשכוונתהמכךלהתעלםניתןלא ,זאת

כלליתזכותממנושתשתמעכך 4סעיףאתלנסחשלאהייתהומשפט

לבעייתיותערההייתההוועזה ,הואנהפוך ,האזםלכבוזמוגזרתובלתי

כןועל ,נפרזתזכותלכזילזכויותמהצזקההכבוזמושגבהפיכתהטמונה

שבאופןאלאלחוק-היסוז, 4מסעיף IIכבוז IIהמילהאתלהסירביקשה

בהחלטתהלחוק-היסוז 4לסעיףכבוזהמילההוחזרהמוסברבלתי

החריגנוסחוכיזומהכןעלומשפט,חוקחוקה,ועזתשלהמאוחרת

בין ,הנושבוהאזםלכבוזהזכותעל ,וחירותוהאזםכבוזחוק-יסו:דשל

ישראל,במזינתחוק-יסוזבניסוחשנפלהטעותשלתוצאה ,השאר

n . המp הרהI תוצאות-שראלןP בלת
האדםלכבודהזכות

העליוןהמשפטמביתלהשזכהוהפרשנותחוק-היסוזשלנוסחובעקבות

ציזוקשניתןמבליאך ,אזםזכותהנוהאזםכבוזכיההנחההתקבלה

שכאלהתקזימיםלהיעזרמספקתבצורההזעתנתינתוללאלכ,ךעקרוני

הניבואזםבזכותמזובראכןכיוההסכמההחיפזוןהעמים,ניסיוןלאור

בהנחהתחומיםהיוזהשיחגבולותלמזי,בעייתיוחוקתימשפטישיח

נשאלולאגבולותיה,ואתתוכנהאתלמררקשישבזכותמזובראכןכי

כאשרהאזםלכבוזהזכותאתמצזיקהאזםשערךזהכיצזהשאלות

אינוהאזםשכבוזובהנחהנרזפים,כביטוייםלמעשהמשמשיםהללו

 1האזםלכבוזלזכותהציזוקמהואזי ,נפרזתזכותאלאלזכויותציזוק

זכותבתורלעצמוציזוקלהוותיכוללשיטהכערך-עלהאזםכבוזהאם

ניכרתנפרזתזכותוביןלזכויותהצזקהביןזומושגיתתסבוכתנפרזת?

 , 49פוליטימשפטי; ;חוקתי-משטריישראל:במזינתתחומיםבשלושה

החוקתי-משטריההיבט . 1

פיעלוביןניסוחופיעלביןנפרזתכזכותהאזםכבוזשנקבעבשעה

בחוק-שוטהמעגליותנוצרה ,וחירותוהאזםכבוזחוק-יסו:דשלפרשנותו

בחוק-לעגןכזיוחירותו,האזםכבוזעללהגן IIהיאהחוקמטרת ,היסוז

 ,מם , 50llוזמוקרטיתיהוזיתכמזינהישראלמזינתשלערכיהאתיסוז

המצייניםוחירותוהאזםכבז :לחוק-יסוז-4ו 2סעיפיםאלההתייחסות

אפיוןהואהמיזימשמעההאזםלכבוזכלליתזכותכאלהאזםכבוזאת

לאמירהזומההזברהאךם,לכבוךהזכותיךיעלהאךםכבוךעלההגנה

בזכותהאזםערךעללהגןישכיאוצוזקבאופןהצזקעללהגןישכי

אמורההיאשעליוהערךאתמבארתאינההזכותהיינו ,האזםלערך

הערךכשםששמהזכותבעזרתהערךעלההגנהאתמגזירהאלא ,להגן

בעזרתעליוההגנהאולם ,חשובואינטרסערךאכןהואהאזםכבוזעצמו,

זהלמתחבולטתזוגמהחוק-היסוז,מעקביותגורעתעצמוהמושגאותו

מוזל IIפיעליוצראשר ,מקהשופטשלהפרשניתבשיטתולראותניתן

51חוקתיתפרשנות IIבספרוהמפורט ,"הביניים Il , אשרהאזםלכבוזזכות

יהוזיתמזינה IIשלערכיהלזיזושכן ,המטרהפסקתעלבהיקפהעולה

5וחירותוהאזםכבוז IIשלהערכיםהם IIוזמוקרטית 2 11 , 

אזםזכותהנוהאזםכבוזכיההנחהקבלתבעקבות ,כןעליתר

הזכותמתוךלגזורניתןאםלשאלהבאשרהמחלוקתהתעוררה ,נפרזת

כזכויותולעוגנן ,בחוק-היסוזנמנושלאנוספותאזםזכויותהאזםלכבוז

בחוק-אותןלכלולשלאהמחוקקשלכוונתוחרף ,חוקתיתוקףבעלות

הואהאזםכבוזכיהגורסברקהשופטעומזהמצזזיםמאש , S3היסוז

II מסגרתזכותII נוספותאזםזכויותהתוחמתS4 , כבוזבגזריכלולותפיועל

אי-אזכורהמחוקק,יזיעלבשמןנחקקושטרםנוספותאזםזכויותהאזם

שלאהמחוקקוכוונת ,החוקתימתוקפןגורעאינובחוק-היסוזאלוזכויות

שונהגישה ,מוגנותחוקתיותכזכויותממעמזןגורעתאינהאותןלכלול

נוספותאזםזכויותלגזוראיןכיהטוענתזורנרהשופטתיזיעלננקטה

עתכלנחקקושטרםזכויותעללהגןישאלאהאזםכבוזזכותמתוך

 , 5Sבהשפלהכרוכהבהןשפגיעה

 , 12בע'שם, 40

 , 15בעישם, 41

שס,שם, 42

שמור(עותק 9,3,1992מיוסומשפט,חוקהחוקה,ועזתמישיבת 356מסיפרוטוקול 43

במערכת),

במקוסאלא ,שהתקבלהלהחלטהבהתאסבמילהמילהנוסחלאזהסעיףשנסלצייוראוי 44

עסשס,שם,מלחי,ירהמשפטיתהיועצתשללזדביהנסוהשוו ,"ייקנייניונכתבייקניינו"

לנוסח 3סעיףהואנפר,דלסעיףהקנייומושנהופרזהוועזהשלהבאהבישיבתה ,זאת

הנוכחי,החוק

 , 36בעי ,שם 45

 , 37בעישם, 46

 , 38בעי ,שם 47

היטבשמזניסכפי ,זופויוצאמקרהאינווחירותוהאזסכבוזחוק-יסו,ךהצערלמרבה 48

 , 445ה)"(תשנבוממשלמשפט "חוקי-היסוזבחקיקתייפנמיסבנזוראיבמאמרו

להעירישאך ,מובחניסתחומיסבשלושהמרכזיותהתפתחויותלהמחישנועזההחלוקה 49

זה,עלזהלהשפיעעשוייסוהתחומיס ,זיכוטומיאינוכמובו, ,זהתיחוסכי

וחירותו,האזסכבוזלחוק-יסוז,א lיס 50

 , 416בעי , 2הערהלעיל ,ברק 51

כמובוניתוייוהשוו, ,סתירהבורואהאינואולסזהמתחשללקיומומוזעדבקהשופט 52

וחירותו,האזסכמזשלמובנואתאנומחפשיסשוטה,מענלבמעיואנומצוייסכילטעוו

לשסאשר ,וזמוקרטיתיהוזיתכמזינהישראלמזינתשלבערכיהאנונעזריסכךלשס

שתורתכפיועיקר,כללשוטהאינוזהמענלוחירותו,האזסלכבוזנזקקיסאנוהבנתס

אחזלכלחלק,לוחמתוךהפרשנילתהליךנינשיסאיננומלמזת,ההרמנויטיייהמענל

באמצעותערכיס,שלפרשנותסולהיקףביטוייסשללמובנסבאשרמוקזמתהבנהמאתנו

לביוהטקסטביומתמיזזו-שיחתוך ,הטקסטלהבנתנינשיסאנוזומוקזמתהבנה

כבוזשלפרישתוהיקףאתלקבועבנסיוושוטהמענליותכלאיוזו,נישהבמסנרתהפרשו,

אתמהבנתנומושפעיסמצזסאשר ,ישראלמזינתשלערכיהבאמצעותוחירותוהאזס

 , 325יבעשם, ,"וחירותוהאזסכמז

 , 2הערהלעיל ,סומרשלמאמרואתראוזוחוקתיתבסוניהוהמתננזיסהמצזזיסלמיפוי 53

 , 358-357בעי , 2הערהלעיל ,ברק 54

4541בנ"ץ 55 שלזינהלפסק 4(פסקה 133-131 , 94 ) 4מט(ז"פ ,הביטחוןשרנ'מילר 94/

זורנר),השופטת
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אדםזכויותלגזורניתואםשכו ,במהותהחוקתיתהנההדילמה

נחקקהישראלשבמדינתמשמעהאדם,לכבודהזכותמתוךנוספות

לקבועהמשימהמוטלתהשופטיםעלועתה ,שלמהאדםזכויותמגילת

איואם ,אחרמצדלא.ואילוהאדםלכבודבזכותייכללוזכויותאילו

אדםזכויותבחובהטומנתהאדםלכבודשהזכותהקביעהאתמקבלים

ועד ,הלא-מנויותהזכויותחקיקתאתלהשליםהמחוקקשעלהרינוספות

גורמתבהופגיעהכאשררקלהגנהזוכותהוחוקתילעיגוויזכולאאשר

הרשותביומתחמייצרתהאדםלכבודהזכותקבלת ,לאמור ,להשפלה

עלהאמונההשופטתהרשותלביו ,הזכויותחקיקתעלהאמונההמחוקקת

הזכותכיהגישהאתמאמצתהשופטתהרשותאםשנחקקו,זכויותפירוש

כדיזובגישהשישהרי ,נחקקושטרםנוספותזכויותכוללתהאדםלכבוד

הוראותולחוקקלהוסיףהמחוקקשלתפקידואת ,רבהבמידה ,לייתר

יוזםאמרדומיםדרביםהאדם,כבודאתהמבארותברורותקונקרטיות

לכאורההרצויההתוצאהאףעלכישהוסיף ,רובינשטייואמנוו ,החוק

ספק ,נוספותזכויותעלהגנהמבחינתהאדםלכבודהמרחיבההגישהשל

החוקלהוראותעצמהמגבילהאינהזוגישהשכו ,לגיטימיתזוגישהאם

שנועדוהחוקמהוראותשמתעלםפתוחמעמדהמטרהלפסקתמקנהאלא

 , 56לבארו

במסגרתמתכגשיםאומתחריםערכיםבי,האיזו,

P ')וכפP יוםש(בסופויבואשוכיםחברתייםטים

אוהשופטש(הייחוזית(הבכהבהתאם(הכרעה

האזםכבוזהביטוימהותאתהשופטת

הנהנוספותאדםזכויותחקיקתכיהחושביםאלוהוכידומני

בחברהכייסכימואחרתהחושביםאלווהועמם)נמנה(ואניטוברעיוו

שלחלקהמנת ,ובראשונהבראש ,יהאזהשתפקידרצוידמוקרטית

נורמטיביותהוראותלעצבהעםידיעלהנבחרתהמחוקקתהרשות

המתאימיםהתמהיליםמהםתחילהלהכריעשישגםמה ;חוקתיות

 ,הכלכליות ,הפוליטיות ,האזרחיותהזכויותביוהישראליתבחברה

השופטתהרשותשלמתפקידיהאחד ,כידועוהתרבותיות,החברתיות

ברוריםשאינםתחומיםעלולהחילולהרחיבוואףהחוקאתלפרשהוא

פוליטיתמציאותהמעצבתפרשנות ,זאתעםעצמו,החוקמלשוו

שאלותמעוררתהאדםלכבודהזכותפרשנותשלבדרךוחוקתית

הכוחותיחסיומבחינתהדמוקרטייםהמשחקכללימבחינתמעניינות

המהפכה IIעםהמקושרת ,שכזאתשפרשנותייתכו ,הרשויותביו

הנה , 1992בשנתחוקי-יסודשניחקיקתעםשהתרחשה IIהחוקתית

מתוכננתמציאותמאשרעצמהאתשמגשימהמשפטיתפרשנותאכו

להזכיריש ,זאתעם , 57גביזוורותפרופ'שלכדבריה ,המחוקקשהתווה

אלא ,זולפרשנותהרחבהפתחאתשהשאירהמחוקקזההיהכישוב

בוועדתשנערךהחפוזהחקיקתיבתהליךנעוץזהפתחכידומהשכאמור

נוסחוכיהיאממנוהמצטיירתהתמונהואשר ,ומשפטחוק ,החוקה

מכלדעת,מבלינעשההמליאהלהצבעתשהועברחוק-היסודשלהסופי

נפרד.עיוודורשתזוסוגיה ,מקום

המשפטיההיבט . 2

להכריעהשופטיםנדרשיםהאדםלכבודהזכותשלקיומהעובדתבקבלת

צריכיםושופטתשופטכלזו,זכותשלתכניהולהשתרעותלמהותבאשר

בכבודלפגיעההטוענתעתירהבפניהםשעולהאימתכלזוהחלטהלקבל

שהריבקלות,לקבלושניתואובייקטיבימבחואינולכךהמבחוהאדם,

לנסועממנהשמנעובכךשלההאדםבכבודפגעוכיהטוענתפלונית

כשרלאבשרלייבאלולאפשרשישהגורספלוניאובשבת;בשכונתה

שיאפשרוהדורשאלמוניאו ;שלוהאדםכבודעלההגנהבשםוזאתלארץ

כבודבשםוזאתקברותביתבאותולנהוגבניגודיקירוקברעללחרוטלו

 ,יסודמשוללתטענתםתהאלא ,לכאורה-המנוחיקירושלהאדם

הגנההחוק,דברפיעללדבריהםנפקותישאםשיקבעהואהשופטורק

ההפרדהמתבצעתהייתהאםולכו ,חשובדברהנהאזרחיםזכויותעל

משפטיתהיהניתוממנההנובעותהזכויותוביוההצדקהביוהנחוצה

אםחוק-היסודפיעלהמוגדרתהאדםבכבודבפגיעהמדובראםלקבוע

הרשותידיעלכלליתיסודכזכותהוכרהאדםשכבודבשעהואולםלאו,

האדםכבודאתלקדםהפועלתרחבהפרשנותמתאפשרת ,השופטת

המקרהאתבוחוהשופטכאשראךהחוק,בסעיפימפורטשאינובאופו

כבודשלהשתרעותותחוםמהולהכרעהמידהקנהנעדרהוא ,שלפניו

האדםכבודבגדרינכללשלפניוהמקרהאםברורמבחוונעדרהאדם,

שבחוק-היסוד,

האדםמכבודהנובעותהזכויותהיקףלבירורהמידהקנההיעדר

עלהמבוססתבפסיקהמדורבכאשרבמיוחדהדיובהנמקתקשייםיוצר

ערכיםביווהכרעהבאיזוומדוברכאשראובחוק-היסודנמנושלאזכויות

ערכיםביוהאיזוו , IIהאדםלכבודזכות IIהמתוךיחדגםהנגזריםמתנגשים

בסופויבואשוניםחברתייםקונפליקטיםבמסגרתמתנגשיםאומתחרים

אתהשופטתאוהשופטשלהייחודיתלהבנהבהתאםלהכרעהיוםשל

הבעייתיותאתהממחישותדוגמאותכמהלהלוהאדם,כבודהביטוימהות

ואחרותכלליתהראשונההאדם,לכבודהזכותבאימוץהכרוכההמיוחדת

היהודית--האדםכבודשלנבדלותתפיסותשתישללהיבטיםנוגעות

 ,והליברלית-חילוניתדתית

6126ץ"בגבמסגרת / בניעתרו 58השידוררשותראשיושבבןסבש 94

אודותעלטלוויזיהסדרתבענייוהשידוררשותנגדסנשחנהשלמשפחתה

II קסטנרמשפטII . והדבר ,בסדרהההיסטוריותהעובדותסולפו ,לטענתם

להשמיטתבעוהםהמנוחה,שלהטובבשמהלפגיעהלהביאהיהעלול

סנש,חנהשלמכבודההמפחיתיםפוגענייםמשפטיםכמהמהתכנית

ממנוהנגזרהיצירהוחופשהביטויחופשערךביולאזונתבקשוהשופטים

לאורוזאתמאיד,ךשנפטראדםשלהטובשמועלהשמירהערךלביו ,מחד

רבקהשופטיםשלהרובדעתוחירותו,האדםכבודבחוק-יסוד:האמור

דמוקרטיבמשטריסודאבושהנו ,הביטויחופשערךלטובתהכריעהומצא

קבעהחשיוהשופטשלהמיעוטדעתחוק),פיעלמוגנתאדםזכותלא(אך
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חופשערךפניעלהמתשלהטובשמוהעדפתאתמחייבהאדסכבודכי

 . S9זהבמקרההביטוי

בפרשההעזיסורגשותיולנושאחשיןהשופטשלהעמוקהמחויבותו

יקבללצדקהגבוההמשפטשביתהיאוציפייתו ,דינובפטקניכריסזו

לכבודזכות"ב ,שנפטראדסשלהטובשמועלההגנהעיגוןאתכתקדיס

משפטיכאמצעיזובעתירהחשיןהשופטאתמשמשהאדסכבוד ."האדס

ניטיוןתוך ,הביטויחופשערךפניעלטנשחנהשלהטובשמהלהעדפת

המצמצמתהגישהלמרות .מחייבמשפטילתקדיססבשפרשתאתלהפוך

סבשבפרשתכינראה , 60אחריסבמקריסחשיןהשופטשנקטוהזהירה

צידוקלהעניקמנתעלהאדסכבודשליותררחבבמובןמשתמשהוא

מערכתשבהלקלותבולטתדוגמהמהווהסבשפרשת .דינולפטקחוקתי

האדסכבודאתהבנתועללהשפיעעלולההשופטשלהייחודיתהערכיס

האדס.כבודלביןשוניסוערכיסזכויותביןהנדרשהאיזוןעלומכאן

294א"בעלראותניתן ,שונהמטוגכיאס ,לבעייתיותנוטפתדוגמה /91 

א"בעוכן 61קסטבבאוםבןירושלים"ייקהילתגחש"אקדישאחברת

6024 המשפטיתהשאלה . 62ראשלייצגחש"אקדישאחברתבןשביט 97/

המתכבודשביןהראויהאיזוןמהו ,הייתהאלהדיןבפטקישנידונה

מאידך.הדתוחופשהקברותבבתיבכיתובהאחידותלביןמחדומשפחתו

 ,אחדדתיושופטחילונייסשופטיסשנישלהואההרכבאלהפרשותבשתי

בהתאמה.יהודית-דתית,ותפיטהליברלית-חילוניתתפיטההמייצגיס

 ,שמגרהשופט ,דאזהעליוןהמשפטביתנשיאנוקטיסקסטבבאוםבפרשת

המגנההאדסכבודשלמובהקתלירבלית-חילוניתעמדהברקוהשופט

העבריתבלשוןהשימושחובתכגוןקולקטיבייסערכיסמפניהפרטעל

 ,ברקהשופטפיעל .קדישאהחברהשלקברותבבתיהכיתובואחידות

מטקנותהמחייבתממששלנורמטיביתמציאותאףמייצג "האדסכבודיי

דרבהואהאדסשכבודמניחיס ,וברקשמגרהשופטיסכיגלוי . 63מעשיות

 .הליברלית-חילוניתערכיהסמערכתעסאחדבקנההעולהמוטכס

שלכבודוייהנהלדיוןהעומדתהשאלהכימטכיסאלוןהשופט

לגמריהפוכהלמטקנהאותומובילההאדסכבודאתהבנתואך ,"אדס

הערכיסביןהאיזון ,אלוןהשופטלדעתורבק.שמגרהשופטיסשלמזו

ישראלמדינתשלערכיהאתלעגןהחקיקה:תכליתלאורלהתבצעצריך

השופטיסאתמחייבתואףמזמינהזותכליתודמוקרטית.יהודיתכמדינה

מדינתערכילביןבינסולאזןישראלבמורשתהמצוייסהערכיסאללפנות

בכבודהפגיעהכימראהאלוערכיסלאוראיזוןדמוקרטית.כמדינהישראל

 ,הקברותבביתהמצבותעללועזילכיתובמטכימיסשאינסאלושלהאדס

כבודכן.לעשותהאפשרותנמנעתשממנוהאדסשלמזונופלתאינה

בראשמחייבומכאן ',יהבריותכבודייהואאלוןהשופטשלבעיניוהאדס

לשופטיסבניגודדרכיה.ועלהיהודיתהקהילהערכיעלהגנהובראשונה

הפרטאתהמעמידהליברלית-חילוניתבתפיטההמחזיקיסושמגרברק

 ,האדסכבודשלהיהודית-דתיתבתפיטהאלוןהשופטמחזיק ,במרכז

בעקבות . 64היהודיתלמורשתיותררבומשקלקהילהערכימדגישהאשר

השופטאומרהאדסכבודשלפרשנותובדרבאלועמוקיסדעותחילוקי

מושגשלפרשנותודרך ,הנראהככליי :האדסכבודעלנכוחיסדרביסאלון

אלהקצהמןשונהותהאיכול ',האדסכבודיכועקרוניחשובכהיטוד

יש ,מדיןעלהיושביסשופטיסשלהפרשנותבדרכיזהפלורליזסהקצה.

והרחבתהעיוןהעמקתלכללהואמביאדעותריבוישהרי ,הטובמןבו

לניתוקניתןהבלתי-הקשרעלומצביעהחוזרתגסזותופעהאבלהדעת.

שביןהחוזרתוההשפעההקשרעלהדיין,שללעולמוןיהדשלעולמובין-

מילוילבין ,וערכיההחרבהעלודעותיועולמוהשקפת ,השופטשלאישיותו

 . 6S "המשפטכטעלבשבתוהאובייקטיביתפקידו

מיעוטבדעת ,אלוןלשופטבדומה ,אנגלרדהשופטניצבשביטבפרשת

 ,קסטבבאוםבפרשתלקביעהבדומהוחשין.ברקהשופטיסשלדעתסכנגד

ניכרתבמידהבפטיקתסהרובשופטימטתמכיסשביטבפרשתגסכך

החברהכנגדהעותרתלטובתהפטיקהלהצדקתהאדסלכבודהזכותעל

המופיעההמשוואהפיעלמוטיףברקהשופטלציון.בראשוןא"גחשקדישא

חופשאתהאדס)כבודמולאלהעבריתהלשון(דהיינוקסטבבאוםבפרשת

מדורבומכאןהאדס,מכבודלדידונגזריסשניהס ,מדתוהחופשהדת

 ,השקילהתהליךשלבטיומו . 66האדסכבודבגדריפנימיתבהתנגשות

כבודלטובתברקמכריעהמתנגשיסהערכיסביןהטינתזהויצירתהאיזון

 ,הסומשפחותיהנפטריסיתרשלהאדסכבודלעומתהפרטשלהאדס

לעיןובולטתקשה ,ממשיתהנהומשפחתוהמתבכבודהפגיעהשלפיומפני

משפחותיהס.ובניהנפטריסשארשלבכבודסלפגיעהבהשוואה

השופטעמדתאתמחזקאנגלרדהשופט ,וחשיןברקהשופטיסלעומת

בכבודהפגיעהרבקשלשבעיניוזהכיצדותוההקסטבבאוםבפרשתאלון

בכבודהפגיעהואילווממשיתקשההנהומשפחתוהנפטרשלהאדס

ויוצאתחריגהרגישותפריהנההסמשפחותיובניהנפטריסיתרשלהאדס

משפטית-אובייקטיביתטוגיהאינהזוהי ,אנגלרדהשופטפיעל . 67דופן

ביןאיזוןשלבדרךבהלהכריעואי-אפשר ,פוליטית-ערכיתשאלהאלא

העובדהאתמחזקתרקבדרבהנוגעיסשלהרגשותעצמת ,לדידו .ערכיס

 ,המדינהשלצביונהבדברעולסהשקפותביןערכיתבמחלוקתמדורבכי

מחלוקתאותהשלבלבדאחדפןהואהמצבהעלהכיתובשפתועניין

 . 951בעי , 35הערהלעילומזינה,רובינשטיין 56

עצמה?"אתהמגשימהנבואהאוהמציאותתיאור-החוקתיתהמהפנהייגביזוןרי 57

 . 21(תשנ"ז)נחמשפטים

סבש).פרשת(להלן: 817 ) 3נג(פ"זהשידור,רשותראשיושבבןסבש 6126/94בג"ץ 58

 . 834בעישם, 59

לעבודה,הארציהדיןביתבןהי"מ 1074/93בבג"ץוהזהירההמצמצמתעמזתואתראו 60

 . 136 ,) 4נ(פ"זהסוהר,בתישירותבןגולן 4409/94רע"בונן ; 485 ) 2מט(פ"ז

 464 ) 2ו(מפ"זקסטבבאום,בןירושלים""קהילתגחש"אקדישאחברת 294/91ע"א 61
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פרשת(להלן: 600 ) 3נג(פ"זראשלייצ,גחש"אקדישאחברהבןשביט 6024/97ע"א 62
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 . 526-525בעי , 61הערהלעילקסטבבאום,פרשת 63
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 . 639-638בעישם, 68
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שביטבפרשתכך ,קסטבבאוםבפרשתכמולאמור, , 68עמוקהערכית

כבודשלהליברלית-חילוניתהתפיסהלאורמתבצעתהדיןבפסקההכרעה

היוואנגלרדאלוןהשופטיםשבומצבנוצרהיהלוכילצייןמענייןהאדם,

הייתהההכרעהשביטאוקסטבבאוםבפרשתההרכבלאותומזדמנים

 , 69שונההנראהככל

בהכרעתהשופטיםאתהאדםכבודמשמששבהנוספתסוגיה

5016"ץבבגהנהבמחלוקת,שנויחברתיבנושאהדין /  Iבחורב 96

אתלאזןמבקשברקאהרןהעליוןהמשפטביתנשיא , 70התחבורהשר

רב-אילןלרחובבסמוךהמתגוררתהדתיתהאוכלוסייהברגשותהפגיעה

 , 7האדם!מכבודלדבריוהנגזרתהתנועהלחופשהחוקתיתהזכותעם

כבודעלהגנה ,ברקהשופטשלהליברלית-חילוניתהתפיסהפיעלהיינו

חרף ,הארץבפניםהתנועהחופשעלהגנהמשמעההנידוןבמקרההאדם

השופטחולקזועמדהעל ,בחוק-היסודזהחופששל(המכוון)אי-אזכורו

ולאהאדםמכבודהתנועהחופשזכותשללגזירתההמתנגדטל,צביהדתי

 , 72וחירותוהאדםכבודמחוק-יסו:דהנגזרתזכותשכןכל

גםכמומתרחבים,האזםלכבוזהזכותשגבולותככל

ויותריותרכיזוןהאזםכבוזכךהמשפטיים,שימושיה

ים Pמובהפוליטייםשרים Pבה

ולפיכךהאדם,מכבודנגזראינוהתנועהחופש ,טלהשופטמבחינת

הפגיעהלבין ,החרדיםהתושביםורגשותהשבתקדושתערךביןהאיזון

כלבמהלךייסגרבר-אילןרחובכילדעתומחייב ,התנועהבחופשהקלה

ערךשבההאדםכבודשליהודית-דתיתבתפיסהמחזיקטלהשופט ,השבת

התנועהחופשהגבלתעםבקונפליקטעומדבהכרחאינוהשבתקדושת

שהשופטהרי ,הבריותשלהתנועהחופשבהגבלתמדורבכאשרואף ;בשבת

זכות)אינו(שכמובןהשבתקדושתערךלטובתלהכריעמתקשהאינוטל

רב-אילן,לצירבסמוךהמתגורריםהדתייםהתושביםשלחייהםואורח

היהודית-דתיתהתפיסהפיעלהאדםכבודעלהגנה ,אחרותבמילים

חופשעלולאהדתייםהתושביםרגשותעלהגנהמשמעהחורבבפרשת

מנוגדבאופןמביניםטלוהשופטברקהשופטכיצדלראותניתןהתנועה,

ליברלית-ערכיםמערכתעלכהגנהזה ,האדםכבודהביטוימשמעותאת

יהודית-דתית,ערכיםמערכתעלכהגנהוזהחילונית

506א"בעהקביעה / הממחישהנוספתדוגמההנה 73י IIמ Iבשפר 88

הכרעתלצורךהאדםכבודשלייחודיתתפיסהבאימוץהבעייתיותאת

החולהשנתייםבתילדה-שפריעלשלעתירתהנדונהזובפרשה ,הדין

חייהאתלסייםלהלאפשראמה,באמצעות-מרפאחשוכתבמחלה

הנשמהלמכשירילחברהולאבמצבהנוספתהחמרהשלבמקרהבכבוד

לרצונה,בניגודעירוי)שלבדרךתרופתיטיפול(או

ישראלמדינתשלערכיהביןסינתזהלערוךמבקשאלוןהשופט

בנוגעהאדםכבודשלתוכנואתלבררכדיודמוקרטיתיהודיתכמדינה

רבקהשופטשל "הנאורהציבורייהמידהקנהאתודוחהחסדלהמתת

השמירהחובתייביןלהכריעישאלוןהשופטשללדבריו , 7זה~מושגלבירור

למותנפשואתשמבקשהחולהכבודעלשמירהיילבין "החולהשלחייועל

ובניגוד ,ולשמרםחייואתלהאריךשמטרתורפואיטיפוללקבלומסרב

 , 7S "שלוהפרטיתהאוטונומיהועל ,החולהשלהאישיתחירותועללשמירה

שסקרולאחרודמוקרטיים,יהודייםערכיםןיבהאיזוןתהליךשלבסופו

המוצאלנקודתאלוןהשופטחוזרובהולנד,בארצות-הבריתדומיםמקרים

ביןסתירהלהיווצריכולהלאלדידוהאדם,חייקדושתערךאתומדגיש

ולדרביו ,לחולהגופניסבלשלבמקרהאלא ,חייוקדושתלביןהאדםכבוד

 , 76 "ומעברמעלנשמרכבודהמתייסרת,ואינהסובלתאינהיעליי

עצםעםורבאשונהרבאשהאדםכטדאתמזההאלוןשהשופטמכאן

עםלחלופיןאו "הטוביםהחייםייעם ,אריסטושלבלשונו ,ולא , 77החיים

קיום ,זויהודית-דתיתלתפיסהבהתאםחייו,אתלחיותהאדםשלרצונו

החופשיומרצונוהפרטשלהאוטונומיהמעקרוןיותרחשובהאדםחיי

יסודמחלוקתזוהי ,למעשהבכטד,חייהםאתלסייםלהאולולאפשר

להשקפתוהמכובד,וקיומוהאדםערךאודותעלהתודעהמשורשיהנובעת

הואהסופניבמצבםאףשפריעלשלחייהקיוםעצם ,אלוןהשופטשל

מוחלטבניגודעומדתבהםופגיעההתערבותוכל ,והקובעהבלבדיהערךיי

אלוןהשופטהד,דודשמעירכפי , 78 "ודמוקרטיתיהודיתמדינהשללערכים

או-החייםערךמקורשלנמלותערכיותתפיסותשתיביןלהכריענאלץ

אחוזההראשונההלירבלית,וזוהיהודיתזו-האדםכטדמהותלחלופין

אנושיתבזכותאו ,רצון ,באינטרסתלויבלתייישהנו ,אלוהים"צלםייבמושג

ערךאתמעגנתייהליברלית-חילונית,זו ,השנייההתפיסהואילו ; 79 "כלשהי

עליהםבזכותוומכאן ,לחיותםהאדםשלבאינטרסורבאשונהרבאשהחיים

 , 80 "ערךמלהיותפוסקיםהםומתיאםלקבועשלוובאוטונומיה

אתממחישהלעיל,שהוצגהכפיהעליוןהמשפטביתשלהפסיקה

לכבודהזכותשלהמרחיבההמשפטיתלגישהוהמיוחדתהרבההבעייתיות

בכלמהכרעהנפרדתבלתיהנההשופטשלהעולםהשקפתאמנםהאדם,

 ,שכןהאדםלכבודהזכותבענייןבמיוחדבעייתיתהיאאך ,וענייןעניין

פילוסופית-פוליטיתלהכרעהפנייהמחייבתהיא ,לכןקודםשנטעןכפי

שבומקוםזהו-האדםכבודלמהותבאשרהשופטשללאינטואיציותוכן

 , 8במיוחד!חלוקותהעולם)אחרים(ובמקומותבישראלהדעות

הפוליטיההיבט . 3

תקדימיםליצורהעליוןהמשפטביתמשופטיחלקשלהנכונותבהינתן

 ,האדםלכבודבזכותכלולותשהנןשייתכןלזכויותבאשרבפסיקה

הפכה ,זוזכותלאורסבוכותערכיותבסוגיותלהכרעהרבורמבחןובהיעדר

משפטיוהלאהמשפטיבשיחנפוצהלשוןלמטבעהאדםלכבודהזכות

 ,בעברסבוכותפוליטיות-ערכיותסוגיותשלבמוקדןעמדהזוזכותכאחד,

שהשימושככל ,זאתעםזו,מתמשכתלמגמהעדיםאנוזובתקופהוגם

התחוםביןהגבולומתעמעםהולךכך ,וגוברהולךמשפטיכטיעוןזובזכות

נהירה,הנורמטיביתשהוראתםחוקיםעלהמושתתהאובייקטיביהמשפטי

ככלאחר,לשוןשונות,עולםתפיסותעלהמושתתהפוליטיהתחוםלבין

כך ,המשפטייםשימושיהגםכמומתרחבים,האדםלכבודהזכותשגבולות
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כבודערךמובהקים.פוליטייםבהקשריםויותריותרנידוןהאדםכבוד

עולםתפיטותביןלהכרעהפוליטילכליבהדרגההופךהחשובהאדם

המשפט.ביתהיכלידרךפוליטיתמציאותליצירתככליומשמשמתחרות

עותריםהחלוחובקת-כולכזכותהאדםכבודשלהשתרשותועםבבדבד

פוליטיותהכרעותשיהפוךמנתעלהמשפטלביתלפנותומימיןמשמאל

האדם.בכבודפגיעהבשם

366ץ"בבג /  , 82האוצרשר Iבחברתיוצדקלשלוםמחויבותעמותה 03

אתלקצץישראלממשלתשללהחלטתההתנגדותםאתהעותריםהביעו

פוליטיתבהחלטהמדוברכינראהלכאורה .הכנטההבטחתגמלאותאחוז

מוגדלותקצבאותביטולשכן ,ובכנטתבממשלהלהיקבעשדינהמובהקת

שלדיפרנציאליתוהפחתה , 55לגילמתחתלזכאיםהכנטההבטחתלמקבלי

ממשלהשלכוללתמדיניותמתוךחלקהנה ,הזכאיםלכלהקצבהשיעור

החלטהלזכאים.מעניקהשהמדינהשירותיםממכלולוכחלקבישראל

כלכליתעולםהשקפתמתוךנבעה ,נוטפותרבותהחלטותבצירוף ,זו

באשריותררחבהליברטניתאידאולוגיהבתוךמשוקעתוהנהמגובשת

ובהענקתבכלכלההמדינהשלהראויההמעורבותומידתהמחויבותלרמת

 ,היינוזו).באידאולוגיההמצדדיםביןאניאין ,טפקהטר(למעןשירותים

מבחינההמשקאתלהבריאכדייששבעיניהמדיניותאימצההממשלה

המשק.שלהקשהמצבוללאגםננקטהיהדומהשקוייתכןאך ,כלכלית

לשלוםמחויבותעמותתשלעתירתהלמושאהפכהזוהפחתהכ,ךאוכך

לטענתאשר ,הממשלההחלטתנגדאחריםופרטיםוארגוניםחרכתיוצדק

בזכותהכלולהבכבודמינימלילקיוםחוקתיתבזכות-יטודפגעההעותרים

לקבועדרשוהעותריםוחירותו.האדםכבודלחוק-יטוד: 2שבטעיףלכבוד

חוקתית.אינההממשלההחלטתכי

מינימוםרףלקבועהמדינהאתלחייבהראשונההעותריםעמדתבקבלת

נכנטהכלכליים-טוציאלייםבהיבטיההאדםלכבודהזכותעללהגנהחוקתי

ציבוריבדיוןהמצויהטבוכהפוליטיתטוגיהתוךאלהעליוןהמשפטבית

הישראלילמשקהתכניתויעילותנחיצותעלהדיוןעודכלטוער.ופוליטי

נחוץואףחשובהדברהיה ,ובכנטתהתקשורתבכלינערךקצבאותולמקבלי

הטכיםהעליוןהמשפטשביתבשעה ,ואולם .תקיןדמוקרטימהליךכחלק

הואהאדםלכבודהזכותבמטגרתהקצבאותשיעורהפחתתבנושאלדון

להכריעולנטותובממשלהבכנטתההחלטותקבלתמוקדיאתלעקוףאפשר

יותררחבהכלכלית-אידאולוגיתתכניתמתוךאחדכלכלי-פוליטיאטפקט

לבטלשישהקובעת ,לויאדמונד ,בהרכבהמיעוטשופטדעתהמשפט.בהיכלי

האפשרותכיממחישה ,הקצבאותבטוגייתהשונותהממשלההחלטותאת

פוליטיתמציאותוליצירתפיהןעלמובהקותפוליטיותהחלטותלהפיכת

מטוימיםבמקרים .וממשיתקיימתהאדםלכבודהכלליתהזכותלאור

מוצדקהנוהאדםלכבודהזכותשלרב-העצמהבכלישהשימושייתכן

עם ;וימותמטבטוגיותוהמבצעתהמחוקקתהרשותשלידהאוזלתלאור

בלתי IIמשפטיבכליבשימושהכרוכהמהבעייתיותלהתעלםניתןלא ,זאת

רשויות.הפרדתשלדמוקרטייםיטודעקרונותמבחינתזה IIקונוונציונלי

 ,האדםלכבודהזכותבדברוהאידאולוגיהתאורטיהדיון ,למעשה

באשרהפוליטי-מעשיהשיחאתלעקוףמטייע ,המשפטבבתינערךאשר

עקרוניותמחלוקותללבןבמקוםשייחקקו.הראוישמןולחוקיםלנורמות

 ,לכךהמיועדיםבמוטדותהצדדיםביןומתןמשאשלובדרךמעשיבאופן

 ,משפטיתבדרךאלובטוגיותלהכריעהניטיונותמגמתדווקאמתגברת

האדםלכבודהזכותעםאחדבקנהעולהמטוימתנורמהאםלהכריעהיינו

המשפט.בהיכליאפטטכוםמשחקשלבדרךלאואם

המחוקקתהרשותשביןהחיכוךבמגמתנוטףנדבךמשקףזהתהליך
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