חוקתיזציה של זכויות חברתיות -
על " זכויות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות בישראל "

( יורם רבין ויובל שני עורכים ' ) ואחרית דבר בעניין
בג " ץ
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פרנסם הדאי * וערן גולן * *

הקדמה
ייהודן של זכויות חברתיות וכלכליות
הטיפול בזכויות חברתיות על ידי רשויות המדינה
בין מחוקק  ,ממשלה  ,בתי משפט והחברה האזרחית
חוקתיזציה של זכויות הברתיות
אחרית הדבר בעניין פרשת עמותת מהזיבות לשלום וצדק הברתי

א.

הקדמה

הספר " וכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות

בישראל "  ,בעריכת יורם רבין ויובל

שני  ,מרכז אוסף מאמרים הדנים באספקטים שונים של זכויות האדם החברתיות

והכלכליות  ,ובכך זוכה לראשונה ענף זה של תורת זכויות האדם  -שהוזנה יחסית

לזכויות האזרחיות והפוליטיות  -למקום בספרות המשפטית הישראלית  .הזכויות

*

הספר
ביתליברמן
בישראלע ",ש
בינלאומית עבודה
הקתדרה לדיני
נורמות
ראש
לקליטת
למינהל ;
קונקורד ,
המכללה
האקדמימרכז
המסלול ומנהלת
למשפטים
למשפטים ,
פרופסור

באוניברסיטה העברית כירושלים ; יו " ר האגודה ללימודים פמיניסטיים והקר

 * *1עורך דין .
י ' רבין

וי ' שני

( עורכים )

המגדר.

זכויות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות כישראל ( הוצאת רמות ,

תשס " ה ) .
2

בג "ץ
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עמותת מחויבות לשלום וצדק הברחי נ ' שר האוצר ( טרם פורסם  ,ההלטה מיום

( עותק שמור במערכת ) ( להלן

תשס " ז

:

פרשת עמותה מהויבות לשלום וצדק

הברתי) .
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פרנסס רדאי וערן גולן
החברתיות נכללו לצד הזכויות האזרחיות והפוליטיות בהצהרת זכויות האדם
האוניברסלית משנת 1948

3

ובשתי האמנות משנת

: 1966

האמנה הבינלאומית

בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות 4והאמנה הבינלאומית בדבר זכויות חברתיות
וכלכליות

5

.

עם זאת  ,עד העשורים האחרונים לא צברו הזכויות הכלכליות והחברתיות

.

תאוצה בשיח זכויות האדם לכן כונו זכויות אלו " הדור השני " של זכויות

האדם .

מרבית המאמרים בספר נוגעים להיבטים המשפטיים המקומיים של זכויות אלו ,
אך גם מקומם של המשפט הבינלאומי והמשפט ההשוואתי וכן היבטים כלכליים
וסוציולוגיים שלהן לא נפקד מספר זה  .על כך יש לשבח את העורכים על שהשכילו
לרכז קובץ מאמרים מקיף בנושא ולהפוך אותו נגיש לקורא

הישראלי .

למפעל זה חשיבות מיוחדת בעידן הגלובליזציה הניאו  -ליברלית  ,שבו גדלו
הפערים הכלכליים בין האוכלוסיות המוחלשות לבין בעלי ההכנסות הגבוהות, 6

.

בין מדינות , 7בתוך מדינות 8ובתוך הפירמה העסקית כך  ,למשל  ,במרבית המדינות
החברות בארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח ,
and Development

( Economic co-operation

1

ה Organization fOT) OECD -

התרחב אי  -השוויון בעשורים

האחרונים לעומת העבר  .ישראל  ,למרבה הצער  ,מהווה אחת הדוגמאות הקיצוניות

הפערים .

לעקומה חדה של הגדלת

במציאות זו  ,הדיון בזכויות החברתיות ,

מיוחד בישראל .

המבטאות רצון לאזן בין ליברליזם ובין רווחה  ,רלוונטי באופן

בשעת עריכת הספר  ,כמו גם בשעת כתיבת ביקורת ספרים זו  ,אין בישראל

חוק  -יסוד

:

זכויות חברתיות

וכלכליות .

אמנם מאז קום המדינה הונחו הצעות

לחוק  -יסוד  ,חלקן פרטיות וחלקן ממשלתיות  ,אך הממשלה הכשילה אותן בעקביות .
ענת מאור מציינת במאמרה בספר את הסיבות לכישלון זה
ג

1948 , 0 . 1 . res . 217

:

מדיניות הממשלה

.Universal Declaration of Human Rights ,

3

( ) 111

4

אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות  ,כ " א  , 31מס '  , 1040ע '

5

הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות " ) .
אמנה בינלאומית בדבר זכויות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות  ,כ " א  , 31מס '  , 1037ע '
( להלן
א ' אטקין " מקום מגורים ורמת שכר בישראל  ,משנת
:

6

" האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות  ,חברתיות
1993

269

( להלן  " :האמנה
205

ותרבותיות " ) .

עד שנת  , " 2000מרכז אדווה

2003

ת6ק [http ://www.adva.org/UserFiles/File/makom % 20 megwim & % 20 sahar % 2093 - 2000 .

(  4 . 1 . 2007חס . ( last visited
7

The World Bank World Development Report 2006, Overview: Eq~ it/ and Development

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

1םט_
(  4 . 1 . 2007טס  ) 185 ) visitedמםק 81 .ח_ 12106
]0

8

"

י

) 0] 51ץ

.

המוסד לביטוח לאומי " נספח לוחות עוני ואי  -שוויון

:

מדד ג ' יני לאי שוויון בהתחלקות

ההכנסה הפנויה במדינות נבחרות לפי סולם שקילות של לוקסמבורג " הסקירה השנתית לקטנת
[htqp : //www . btl . gov.iUNR/rdonlyres / 6B
 , 2004בע ' 018 - 9001 ( 418ג E2901A - 17 ] 6 - 492 ] -
(  4 . 1 . 2007מס  ) 1851 visitedמ4ק  2004 .ם

)

9

ש. 058471488 /0/5

מ ' דהן " עליית אי השוויון הכלכלי " ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק
: 1998 - 1985

:

המשק הישראלי

קובץ מחקרים לזכרו של פרופ ' מיכאל ברונו ( תשס " א  ,א ' בן כסט

עורך ) ; 610

ל ' אחדות  ,ר ' כהן ומ ' אנדבלד " עוני ואי  -שוויון בהתחלקות ההכנסות " הסקירה השנתית
לשנת  , 2004לעיל הערה  , 8בע ' 117 - 80 , 79

.

642

הוקתיזציה של זכויות חברתיות

שהונעה לכיוון הניאו  -ליברלי על ידי משרד האוצר בעשורים האחרונים

;

חוסר

התעניינות של הקהילייה האקדמית וארגוני זכויות האדם " עד להתעשתותם " ,
כלשונה

אדישותה של הרשות השופטת והעדפת הזכויות האזרחיות על פני

;

החברתיות על ידי חברי הכנסת שעסקו בזכויות האדם0ן .
בהיעדר חוק  -יסוד  :יכויות חברתיות וכלכליות  ,מקור ההשראה העיקרי לפיתוח
זכויות חברתיות בישראל מצוי בנורמות של המשפט הבינלאומי  ,כפי שמסביר
היטב יובל שני במאמרו בספר

11

.

על פי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות ,

חברתיות ותרבותיות  ,מוטלת חובה כמעט מוחלטת על מדינות שאשררו את האמנה

להבטיח את הגרעין הקשה של הזכויות  :נגישות לאוכל  ,טיפולי בריאות בסיסיים ,
חינוך יסודי וקורת גג

;

באשר ליתר הזכויות  ,מוטלת על המדינות החובה לפעול

בהדרגתיות למימושן  ,ועליהן אף נטל השכנוע לכך שאי  -הצלחתן לעשות זאת היא

מוצדקת .
מדינת ישראל שאשררה את האמנה  ,מחויבת לנורמות
שאכן קלטה אותן לחוקתה היא דרום אפריקה  ,שבשנת
המהווה מודל לדוגמה שעליה כותב גיא זיידמן2

!

.

אלה .

אחת המדינות
ניסחה חוקה

1996

גם נשיא בית המשפט העליון

השופט אהרן ברק  , ! 3הרואה בה מקור להשראה ולפרשנות  ,הרבה להזכירה  .בבג " ץ

מראעבה נ ' ראש ממשלת ישראל  ,שנדון לאחר פרסום הספר  ,המחיש בית

7957 / 04

המשפט העליון שזכויות האדם המעוגנות במשפט הבינלאומי מחייבות את מדינת
ישראל . 14במקרה הנדון  ,הגן בג " ץ על זכויות הפלסטינים לגישה לעבודה  ,לעיסוק

בחקלאות  ,לחינוך ולבריאות  ,שהופרו בעקבות בניית גדר ההפרדה

15

;

זכויות אלה

הן במהותן זכויות חברתיות וכלכליות .
ב.

ייחודן של זכויות חברתיות וכלכליות

בחלק הכללי של הספר ! 6המחברים דנים בהתפתחות המושגית של זכויות האדם
10

ע ' מאור " חוק פעור בספר החוקים  :הצעת חוק  -יסוד  :זכויות חברתיות וכלכליות  -כרוניקה
של כישלון החקיקה " זכויות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות בישראל  ,לעיל הערה  , 1בע '

. 195

עם זאת  ,יש לציין כי גם בתקופה האחרונה הוגשו הצעות חוק פרטיות שבאו לעגן את

הזכויות החברתיות
11

" שני

בחוק  -יסוד .

" זכויות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות במשפט הבינלאומי  :איזה שימוש יכולים

בתי  -המשפט הישראליים לעשות בהן " זכויות כלסליות  ,חברתיות ותרבותיות בישראל  ,לעיל
הערה  , 1בע ' . 297
12
13

ג ' זיידמן " זכויות חברתיות  :מבט השוואתי להודו ולדרום אפריקה "  ,שם  ,בע '
א ' ברק " הקדמה "  ,שם  ,בע ' 9 - 8 , 5

.

. 347
. .

14

בג " ץ

15

תקרין עליון
שם  ,בפסקאות

16

" שער ראשון  :זכויות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות  :מבט כללי והשוואתי " זכויות כלכליות ,

7957 / 04

מראעבה נ ' ראש ממשלת ישראל ( טרם פורסם  ,ההחלטה מיום

) 3 ( 2005

. 3333

116 - 102

לפסק דיגו של הנשיא

חברתיות ותרבותיות בישראל  ,לעיל הערה  , 1בע '

המשפט י " א

ן

תשס " ז

, ) ! 5 9 2005

ברק .
. 23
643
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החברתיות והכלכליות  .אחת הסוגיות המרכזיות היא אם יש להתייחס לזכויות אלו

באופן שונה או זהה מאשר לזכויות האדם הפוליטיות והאזרחיות  .באופן מסורתי ,
הגישה הייתה שיש שוני אינהרנטי בין הדור הראשון של הזכויות  ,הפוליטיות

והאזרחיות  ,לבין הדור השני  ,החברתיות והכלכליות  .הגישה המבחינה בין שני
הדורות התבססה  ,בין היתר  ,על הטענה שאי  -אפשר לאכוף זכויות חברתיות באותו
האופן שאוכפים זכויות אזרחיות ופוליטיות  ,בהיותן זכויות " עשה " ולא " אל
תעשה "  ,ולכן הן יחסיות ותלויות העדפות מדיניות של כל מדינה

ומדינה .

מרבית המחברים בספר  ,הדנים בסוגיה תאורטית וו  ,סוברים שהניסיון המסורתי
להציב את הזכויות החברתיות והכלכליות כבעלות משקל פחות לעומת הזכויות
האזרחיות והפוליטיות אינו מוצדק

ן!

.

אותם מחברים מסבירים שלא תמיד נכון

שזכויות חברתיות הנן מסוג " עשה " או שזכויות אזרחיות הן מסוג " אל

תעשה " .

יתר על כן  ,לא תמיד עלות מימושן של זכויות חברתיות גבוהה יותר מזו של זכויות
אזרחיות ופוליטיות  .המחברים מציגים דוגמאות להמחשת הזהות בין שתי קבוצות
הזכויות  ,אך אין לדעתנו בדוגמאות אלו כדי להעלים את ההבדל המשמעותי שנשאר

על כנו  ,כפי שנדגים .
ניתן להבחין בשלושה סוגים שונים של עלויות הכרוכות באכיפת זכויות האדם

:

עלויות שיטור ושפיטה  -אלו עלויות מנהליות של אכיפת זכויות האדם על
ידי רשויות המדינה  :כגון שירותים לשמירת הסדר הציבורי הכוללים את המשטרה
ואת מערכת בתי המשפט  .עלויות אכיפה אלו זהות לגבי שתי קבוצות הזכויות. 18

.

עלויות השוויון  -אלו ' עלויות שבאות לתקן הפליה קבוצתית בחברה בספר
מופיעים מאמרים חשובים בנושא השוויון בין קבוצות סקטוריאליות  ,כגון מאמרה

של דפנה ברק  -ארז על שוויון מגדרי , ! 9של מרואן דלל על המיעוט הערבי, 20
של יובל מרין על הזכות לחיי משפחה ולנישואין !  2ושל נטע זיו על אנשים עם
מוגבלויותנ . 2חלק מהמחברים מציינים את העלות הגבוהה של מניעת הפליה כחלק

מהעלות של זכויות אזרחיות

:

כך  ,למשל  ,מתארת רות גביזון את שילובן של

אוכלוסיות מוחלשות בחינוך ואת הכנסת נשים לתפקידים שונים בצבא

!7

!8

!9

בוק  ,לעיל הערה  , 13בע '

;5

שני  ,לעיל הערה

 , 11בע '  ; 297י '

23

.

לעומת

" הזכות לקבל חינוך -

מעמדה והיקפה בישראל " וכויות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיותרביי
בישראל  ,לעיל הערה  , 1בע '
 ; 567ר ' גביזון " על היחסים בין זכויות אזרחיות  -פוליטיות ובין זכויות חברתיות  -כלכליות " ,
שם  ,בע '  ; 25 , 23מ ' אסלן " מודל לדוגמה של הזכות לתנאי קיום נאותים "  ,שם  ,בע ' . 395
גביזון  ,לעיל הערה  , 17בע ' . 43
ד ' ברק  -ארז " פמיניזם חברתי וזכויות חברתיות של נשים "  ,זכויות כלכליות  ,חברתיות

. 855

20
21

ותרבותיות בישראל  ,לעיל הערה  , 1בע '
מ ' דלאל " חברה  ,כלכלה ומשפט  :הרהורים ביקורתיים "  ,שם  ,בע ' . 941
י ' מרין " הזכות לחיי משפחה ולנישואין ( אזרחיים )  -משפט בינלאומי ומקומי "  ,שם  ,בע '

. 663
22

23

644

נ ' זיו " אנשים עם מוגבלויות  -בין זכויות חברתיות לצרכים קיומיים "  ,שם ,
גביזון  ,לעיל הערה  , ! 7בע ' . 43

בע '

. 813

חוקתיזציה של זכויות חברתיות
זאת  ,יש מי שרואה עלויות אלה כעלויות של זכויות חברתיות , 24ומדגים זאת בזכות
המיעוט הערבי לתקצוב שווה שהוכר בבג " ץ

 / 99ב111

עדאלה נ ' שר הדתות. 25

למעשה  ,הזכות לשוויון ועלות מימושה שייכות באופן זהה לשתי קבוצות הזכויות
ואכן נקבע איסור הפליה בסעיף זהה בכל אחת משתי האמנות משנת , 1966
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות והאמנה הבינלאומית בדבר

זכויות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות  .יתרה מזו  ,הזכות לשוויון דורשת חלוקה

.

שוויונית של המשאבים הקיימים ואינה מטילה עלויות תקציביות נוספות לכן היא
זהה עבור שתי קבוצות הזכויות ואינה מעלה את הבעייתיות הייחורית של הזכויות
החברתיות  -כלומר העלויות התקציביות

החלוקתיות .

עלויות תקציביות חלוקתיות  -אלו עלויות מימונם של שירות  ,תשתית או גיוס
כוח אדם הנדרשים למימוש הזכות  .לכן מימוש זכויות אלו דורש קביעת עדיפויות

תקציביות  .גם באשר לעלויות אלו המחברים מציגים דוגמאות בניסיון להוכיח
שאין הבדל מהותי בין זכויות אזרחיות לבין זכויות חברתיות  .כך  ,למשל  ,מוצגת
העלות הגבוהה של מימון בחירות כעלות הבאה להבטיח את הזכות האזרחית
להצביע 26ועלויות הביטחון המבטיחות את הזכות לחיים . 27המחברים מציגים גם

דוגמאות של זכויות חברתיות אשר אינן כוללות עלויות חלוקתיות  ,דוגמת חופש
ההתארגנות  ,החופש של הורים לבחור את חינוך ילדיהם

והזכות לחיי משפחה .

לגישתנו  ,יש להבחין אמיתית בין קבוצות הזכויות מבחינת העלויות החלוקתיות .
הדוגמאות הסותרות הבחנה זו הן מעטות  ,ואינן מוכיחות את הכלל  .ככלל  ,זכויות
חברתיות מתאפיינות בצורך למצוא מקור מימון מתמשך  ,וההגדרה הכמותית של
זכויות אלו הנה חלק ממהות הזכות  .אי  -אפשר לממש את הזכות לבריאות ללא
מילוי סל הבריאות בתוכן כמותי

;

לא ניתן לממש את הזכות לחינוך בלי לקבוע

כמה תלמידים יהיו בכיתה ואין משמעות לביטחון סוציאלי בלי לקבוע מה גובה
הקצבאות  .יתר על כן  ,הזכויות החברתיות מצריכות תשתיות מיוחדות  -כגון

כגון בתי חולים  ,כתי ספר ולשכות תעסוקה .

מתקנים  ,שטח וכוח אדם ; וחומרים -

הן ההגדרה הכמותית והן התשתיות וכוח האדם מצריכים

עדכון תקציבי מתמיד .

לסיכום חלק זה  ,ניתן לומר שהמחברים תרמו לסדיקת הגבול ההרמטי בין זכויות

חברתיות לזכויות אזרחיות  .הניתוח והדוגמאות שהובאו על ידם מצליחים להראות

שאין הבדל מהותי בין חלק מהעלויות של שתי קבוצות הזכויות ( עלויות שיפוט
ושיטור ועלויות השוויון )  ,ובכך הם ערערו את ההבחנה הפורמלית המסורתית בין
24

י ' דותן " בית  -המשפט העליון כמגן הזכויות החברתיות " זכויות כלכליותי חברתיות ותרבותיות

. 95

25

בישראל  ,לעיל הערה  , 1בע ' , 69
בג " ץ  1113 / 99עדאלה נ ' שר הדתות  ,פ " ר נד ( ) 2

; 164

כמו כן ראו בג " ץ

6488 / 02

הועד

הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל נ ' ועדת המנכ " לים לטיפול נקודתי
ביישובים ( טרם פורסם  ,החלטה מיום  , ) 2 6 . 2004תקרין עליון . 2581 ) 2 ( 2004

.

. 42

26

גביזון  ,לעיל הערה

27

י ' רבין וי ' שני " מבוא  :הזכויות החברתיות  -רעיון שהגיע זמנו " זכויות כלכליות  ,חברתיות

17י בע '

ותרבותיות בישראל  ,לעיל הערה  , 1בע '

המשפט י " א

ן

תשס " ז

1

,1

. 16
645
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זכויות חברתיות כזכויות מסוג " עשה " לבין זכויות אזרחיות כזכיות מסוג " אל

תעשה "  .לעומת זאת  ,המחברים הטוענים ל " משוואה " )  (Equivalenceבין שתי
קבוצות הזכויות  ,אינם מתמודדים עם השוני המהותי בעלויות החלוקתיות ביניהן .
לעומתם  ,ברק מדינה ויואב דותן אינם מקבלים את התזה בדבר המשוואה  ,והם
אכן מתייחסים להבדל בעלויות חלוקתיות כבעיה שיש להתמודד עמה

ג.

28

.

הטיפול בזכויות חברתיות על ידי רשויות המדינה

החלק השני של הספר

29

מרבה לדון בטיפול המדינה בזכויות החברתיות בתחומי

.

החינוך  ,הבריאות  ,הביטחון הסוציאלי ותנאי העבודה מהמאמרים אפשר ללמוד על
דגם התנהלות של רשויות המדינה  -הכנסת  ,הממשלה ובתי המשפט  -בנוגע

.

לזכויות האדם החברתיות נבחן את הטיפול בזכויות הפרטיקולריות  ,ולאחר מכן

נעמוד על הדנם הממלכתי שמתגלה .
בריאות  -מאמרו של אייל גרוס 30סוקר בהרחבה ובאופן מעמיק את המבנה

המשפטי של אספקת שירותי הבריאות בישראל  .רק בשנת  1994חוקקה הכנסת את
חוק ביטוח בריאות ממלכתי  ,תשנ " ד  ( 1994 -להלן  " :חוק ביטוח בריאות ממלכתי " ) ,

.

המיועד להעניק שירותי בריאות בסיסיים באופן שוויוני לכל תושבי המדינה מאז
חקיקת החוק העבירה הממשלה באמצעות חוקי ההסדרים במשק

246

שינויים

לחוק  ,שתרמו כולם לצמצום שירותי הבריאות ולאי  -שוויון בין החולים  .יתרה
מכך  ,הממשלה קידמה  ,כפי שגרוס מציין  ,הפרטה בפועל של מערכת הבריאות ,

שבה הבריאות הופכת ל " מצרך "  .מגמה זו יצרה אי  -שוויון באספקת המשאבים ,
ועל כך מתחה ביקורת הוועדה לזכויות חברתיות וכלכליות של האו " ם !  . 3גרוס
מסיק שהשינויים במימון סל הבריאות פוגעים בזכות לבריאות ובשוויון במשפט

ואינם מידתיים  .בעתירה שהוגשה לבג "ץ  , 32שבה התבקשה המדינה לפעול על פי
ההמלצות של מועצת הבריאות לעדכון סל הבריאות  ,דחה בית המשפט את הבקשה ,
תוך שהוא נמנע מלהיכנס לעובי הקורה בדבר מהותה של הזכות  .על כך מותח גרוס
ביקורת חריפה ומשכנעת

:

" במקרה הישראלי

[. . .

צריכת הבריאות נעשית תלויה

]

יותר ויותר ביכולת תשלום אישית ואף ספק אם מערכת זו מספקת את המינימום
ההכרחי "
28

33

.

ב ' מדינה " חובתה של המדינה לספק צרכים בסיסיים

.

29

:

מישיח של זכויות ' ל ' תיאוריה של

. 88

מימון ציבורי ' "  ,שם  ,בע ' !  13דותן  ,לעיל הערה  , 24בע '
" שער שני  :הזכויות הפרטיקולריות השונות " זכויות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות כישראל ,

. 393

30

לעיל הערה  , 1בע '
א ' גרוס " בריאות בישראל  -בין זכות למצרך "  ,זכויות כלכליוה  ,חברתיות ותרבותיות

. 437

31
32

33

646

בישראל  ,לעיל הערה !  ,בע '
שם  ,בע ' . 492
בג " ץ  9163 / 01שירותי בריאות כללית נ ' שר האוצר  ,פ " ד נו ( ) 5
גרוס  ,לעיל הערה  , 30בע '

. 530

. 521

חוקתיזציה של זכויות חברתיות
34

חינוך  -במאמרו על הזכות לחינוך  ,מציין יורם

כי על אף החקיקה

המסדירה את מערכת החינוך  ,ועל אף חוק זכויות רביי
התלמיד שנכנס לתוקף בשנת

.

 , 2000אין בחקיקה הישראלית שום ערובה לסטנדרטים מינימליים של חינוך גם
כאן נמנע בית המשפט העליון מלקבוע שיש זכות חוקתית לחינוך החוסה בגדרו של
הביע תקווה שבעתיד יכיר בית המשפט בזכות לחינוך כזכות יסוד
כבוד האדם .

חוקתית  ,אולםרביי
מאז פרסום דבריו אלו  ,שוב השאירה השופטת ביניש את השאלה

בצריך עיון

35

.

זכויות סוציאליות  -מראשית קיומה של המדינה  ,העמידה הכנסת בסיס איתן
לזכויות סוציאליות בחוק ביטוח לאומי ובאמצעות הקמתו של המוסד לביטוח
לאומי כגוף אוטונומי  ,המגייס כספים מכלל האוכלוסייה לצורך מימון הקצבאות
בענפי הביטוח השונים

:

נכות  ,זקנה  ,אבטלה  ,קצבאות ילדים  ,תאונות עבודה

ופשיטת רגל  .מאז מחצית שנות השמונים  ,החל כרסום מתמיד באוטונומיה של
המוסד לביטוח לאומי

36

 ,בכיסוי הביטוחי ובגובה הקצבאות .

ישראל דורון בחן את השפעת מדיניות הקיצוץ בזכויות סוציאליות על אוכלוסיית
הקשישים

37

.

דורון מייחס את הקיצוצים לאווירה הניאו  -ליברלית ולחששות שיצר

משרד האוצר סביב תופעת ההזדקנות  .הוא מציין את הניסיונות החוזרים ונשנים
לצמצם את היקפן של קצבאות הזקנה  ,את ההתנגדות לחקיקת חוק פנסיה ממלכתית
ואת הניסיונות לבטל את הזכויות מכוח חוק האזרחים הוותיקים  ,חש " ן  . 1989המאמר
של דורון נכתב עוד לפני הקיצוצים בקצבאות הזקנה בחוק התכנית להבראת כלבלת
ישראל בשנת

2003

38

.

נגד קיצוצים אלה הוגשה עתירה לבג " ץ

39

אשר נדחתה על

ידי בית המשפט בנימוק שהורדת גובה הקצבה איננה מהווה פגיעה בזכות יסוד ,
היות שאין מדובר בקשישים המקבלים קצבת הבטחת הכנסה  ,ולכן אין פגיעה בזכות

היסוד החוקתית לקיום מינימלי בכבוד .
בנוסף  ,שנה אחר שנה  ,הופחתו בחוקי הסדרים במשק זכויות סוציאליות למיניהן .
בין היתר  ,הופחתו באופן שיטתי הזכויות לדמי אבטלה  .כמו כן  ,הוגבלה הזכאות
40

34

35

רבין  ,לעיל הערה  , 17בע ' . 567
בג " ץ  7351 / 03ועד הורים עירוני ראשון  -לציון נ ' שרת החינוך  ,התרוווה והספורט

( טרם

..

36

פורסם  ,הההלטה מיום  , ) 18 7 2005תקדץ עליון  , 506 , ) 3 ( 2005שם נקבע  ,על פי פרשנות
לחוק לימוד חובה  ,תש " ט  , 1949שאין לגבות תשלום עבור בחינות בגרות .
א ' דורון " שינוי מעמדו של המוסד לביטוח לאומי " ביטחון סוציאלי  ( 67תשס " ה ) . 39

37

י  ,דורון " זקנה וזכויות כלכליות וחברתיות  :יחסי גומלין בין הזדקנות החברה הישראלית
ובין מעמדן של הזכויות הכלכליות והחברתיות במשפט הישראלי " זכויות כלכליות  ,חברתיות
ותרבותיות בישראל  ,לעיל הערה  , 1בע '

38

39

40

. 893

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ( תיקוני הקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית
לשנות הכספים  2003ו  ) 2004 -תשס "ג . 2003 -
בג "ץ  5578 / 02מנור נ ' שר האוצר  ,פ " ר נט (  ( 729 ) 1להלן  :פרשת מנור) .
ג ' גל " על מטוטלת ביטוח האבטלה בישראל  " 2003 - 1972 ,ביטחון סוציאלי 67

. 109

( תשס " ה )

בעניין זה הוגשה בתחילת שנות התשעים עתירה לבג " ץ כנגד הפגיעה בזכות לביטחון

סוציאלי  ,אך בעקבות המלצת בג " ץ  ,נמשכה העתירה  .פרנסם רדאי ייצגה את

המשפט י " א

ן

תשס " ז

העותרים .
647
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לקצבת הבטחת הכנסה ' .
4

לאחרונה הופעלה בישראל תכנית ויסקונסין ( מהל " ב) ,

הכופה על מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה להשתתף בתכנית  ,שאם לא כן תישלל
גמלתם

42

.

מיכאל אסלן דוחה במאמרו 43את הטענה של אברהם דורון , 44שלפיה

תכנית ויסקונסין מסמלת פגיעה ברשת המגן האחרונה ונסיגה מערכי היסוד של

.

מדינת הרווחה ; לדברי אטלן  ,התכנית מעודדת עבודה הוגנת ואחריות אישית דברים
אלו יפים אולי בתאוריה  ,אך במציאות שבה שיעור האבטלה גבוה  ,קשה לראות
כיצד אמצעי " עידוד " אלו משיבים עובדים לשוק

העבודה .

לאחרונה נדרש בג " ץ לסוגיית ההפחתה של קצבת הבטחת הכנסה בחקיקה של
הכנסת בפרשת עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי

45

.

בפסק דינו סירב בג " ץ  ,ברוב

דעות  ,לפסול את החקיקה או להצהיר שהיא איננה חוקתית  .בפסק דינו בחר הנשיא
ברק  ,שאליו הצטרפה דעת הרוב  ,לפרש את זכות היסוד לכבוד האדם כ " ' רשת

מגן ' למעוטי  -האמצעים בחברה  ,כך שמצבם החומרי לא יביאם לכלל מחסור
קיומי "

46

.

לעומתו  ,השופט אדמונר לוי  ,בדעת המיעוט  ,ראה את הזכות לכבוד

האדם כזכות ל " רמת חיים נאותה "  ,כפי שנקבע בסעיף

) 1 ( 11

לאמנה הבינלאומית

בדבר זכויות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות  ,וקבע כי " על תנאי  -מחייתו של אדם
לאפשר לו תפקוד חברתי סביר בחברה בה הוא חי "

אותו היא ש " האדם הוא חלק מחברה [ . . .

]

47

.

תפיסת היסוד שהנחתה

זכויות האדם הנן  ,אפוא  ,זכויותיו בחברה

מאורגנת ; הן עוסקות בפרט וביחסיו עם זולתו [ . . .
כחלק מחברה ולא כמי שחי על אי בודד " .
בהרחבה בהמשך .

]

מכאן  ,שכבוד האדם הוא כבודו

על השלכותיו של פסק הדין נעמוד

48

תנאי עבודה  -מדינת ישראל התפארה במערכת מקיפה של חוקי מגן  ,שנחקקו
החל בשנות החמישים והשישים  ,ושיצרו תנאי מינימום בעבודה  :הגבלת מספר

שעות עבודה ; גמול שעות נוספות ; תשלום שכר במועד ; פיצויי פיטורין

שנתית ; חופשת מחלה וחופשת לידה .
בחקיקת חוק שכר מינימום  ,תשמ " ז . 1987 -

בשנת

41

1987

מדיניות זו קיבלה השראה מעקרונות

ב ' סבירסקי " רשת הביטחנו הסוציאלי בהיבט מיגדרי  ,קצבת הבטחת הכנסה "  ,מרכז אדווה
תvisited 0

( .4 . 1 . 2007
42

,

) 185

[http ://www. adva . orgAIserFiles/File/reshet % 20bitahon % 20ifdp
sociali_ l .

מבט ביקורתי על התכנית ניתן למצוא אצל א ' בניט " יישום תכנית ויסקונסין בישראל -

44

45
46
47

48

648

. 121

היבטים משפטיים " עבודה  ,חברה ומשפט יא
אטלן  ,לעיל הערה  , 17בע ' . 417
א ' דורון " ' מסעד לעבודה '  :איום על רשת המגן במערכת הביטחון הסוציאלי הישראלית "
ביטחון סוציאלי  ( 57תש " ס ) . 37
( תשס " ו )

43

;

חופשה

השלימה הכנסת מלאכה זו

פרשת עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי  ,לעיל הערה
שם  ,בפסקה  16לפסק דינו של הנשיא ברק .

שם  ,בפסקה
שם ,

שם .

3

לפסק דינו של השופט

לוי .

.2

חוקתיזציה של זכויות חברתיות

המשפט העכרי המודגמים במאמרו של מיכאל ויגודה . 49בנוסף  ,החקיקה קבעה
תשתית למערכת יחסי עבודה קיבוציים ונתנה תוקף משפטי מידי וקוגנטי להוראות

אישיות בהסכמים קיבוציים  .שוק העבודה התנהל על בסיס ההנחה שהחוקים מספקים
את מינימום התנאים ההכרחיים ושההסכמים הקיבוציים משיגים את תנאי העבודה
ההוגנים  .בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה  ,פיקחה הסתדרות העובדים על
קיומם של תנאי העבודה על פי חוק ועל פי הסכמים קיבוציים

;

יותר

מ 80 % -

מהעובדים היו חברים בהסתדרות ותנאי עבודתם הוסדרו בהסכמים קיבוציים  .מאז
שנות התשעים  ,עם ההתדרדרות בכוחה של הסתדרות העובדים  ,שעליה נרחיב להלן ,
חל דילול בתחולתם של ההסכמים הקיבוציים ובאכיפה של חוקי המגן במקומות
עבודה  :החל עידן של הפרה גלויה של חוקי המגן על ידי המעסיקים ; 50העסקה
באמצעות קבלני כוח אדם בתנאי עבודה ירודים  51וניצול עובדים זרים ( חוקיים ולא

חוקיים כאחד )  .בהתפתחות תופעות אלו היה לממשלה תפקיד מרכזי .
המדינה לא החליפה את תפקיד הסתדרות העובדים בפיקוח על תנאי העבודה
על ירי אכיפה מנהלית ופלילית  .משאבי הפיקוח שעמדו לטובת המדינה

( 22

פקחים )  ,הוקדשו החל משנות התשעים בעיקר למניעת עבודה אסורה של יהודים

בשבת  .מדיניות זו גרמה לכך שעד שנת

2004

חוקי עבודה רבים הלכה למעשה כלל

.

לא נאכפו בעקבות דו " ח חריף של מבקר המדינה 52נעשה שינוי ארגוני במשרד
התעשייה המסחר והתעסוקה  ,אך לא נוספו משאבי כוח אדם לאכיפה  .לאחרונה
העריך אלי פז  ,סמנכ " ל במשרד התעשייה  ,המסחר והתעסוקה  ,שנדרשת תוספת של

 340פקחים על מנת לאכוף את חוקי המגן  ,וטען ש " הממשלה חטאה כלפי חוקי
העבודה מתוך ההנחה שככל שעלות העבודה נמוכה יש יותר צמיחה במשק " . 53

ד.

בין מחוקק  ,ממשלה  ,בתי משפט והחברה האזרחית

הכנסת והממשלה
אף על פי שהכנסת הניחה יסוד לזכויות חברתיות בתחום העבודה והביטחון
הסוציאלי בחקיקה  ,היא אינה שומרת על זכויות אלו תחת התקפת משרד האוצר
49

מ ' ויגורה " בין זכויות חברתיות לחובות חברתיות במשפט העכרי " זכויות כלכליות  ,חכרתיות

. 233

50

ותרבותיות בישראל  ,לעיל הערה  , 1בע '
ראו פרוטוקול מס '  339מישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת מיום

. .

22 3 2005

[http ://www.knesset. gov.iUprotocols/data/hUnUavoda/2005 - 03 - 22 - 0 [. html] ) 1851 visited 08

( . 4 . 1 . 2007
51

ר ' נדיב העסקה באמצעות קבלני כ " א  -ישראל  , 2000 ,משרד העבודה  ,הרשות לתכנון כח
אדם

_

[http://www.moit. gov.iUcmstamaURsro oacWtichnun koach_adam/tichnun_-_pirsu

~
. mivpir
_skirot/xkablan . pdn ) 1851 visited
( 4 . 1 . 2007
דו " ח מבקר המדינה 54ב לשנת  2003ולהשכונות שא הכספים . 820 , 2002
ראו הודעה לעיתונות מטעם הוועדה לענייני ביקורת המדינה מידם , 23 . 8 . 2005
08

52

53

על ישיבתה

עבודה .

של ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לנושא אכיפת חוקי
( .//wwwknesset . goviVspokesman/heb/Result . asp ?Hodfi)=5947 ] ) 185 visited 08 4 . 1 . 07

,

המשפט י " א

ן

תשס " ז

[http :

649
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בחוקי ההסדרים  ,אלא פועלת כחותמת גומי . 54היא אף לא התגברה על התנגדות
משרד האוצר להקדיש משאבים לצורכי פיקוח ואכיפה  .בתחום אחד  ,הוא הטיפול
בעובדים זרים  ,הכנסת היא אף זו שלקחה את היזמה  ,והסדירה בחקיקה את
האפשרות לנצל מאות אלפי עובדים זרים

55

.

הסיבה איננה נסתרת  :נגד כל הצעה

לייקר את עלות העבודה של עובדים זרים ובכך לשפר את מצבם  ,ניצב לובי של

חקלאים  ,קבלנים וחברות כוח אדם המצליח למנוע שינוי מהותי .
בית המשפט העליון
בע " א 4905 / 98

גמזו נ ' ישעיהו , 56הכיר בית המשפט העליון לראשונה בזכויות

האדם החברתיות וזאת בדבר הזכות לקיום מינימלי בכבוד כחלק מן הזכות
לכבוד האדם  .בשנים האחרונות פיתח בית המשפט העליון  ,במישור ההצהרתי ,

.

את המושג של וכויות חברתיות כזכויות יסוד אולם למעט הזכות לקיום מינימלי ,

.

הוא לא העניק לזכויות חברתיות מעמד חוקתי בגדרו של כבוד האדם כך בעניין
הזכות לחינוך  ,וכך כפי שמסביר אורן

פרז57

בעניין הזכות לאיכות

הסביבה .

כפי שקבע הנשיא ברק  ,עמדת בית המשפט היא שהיקפן של הזכויות החוקתיות
לביטחון סוציאלי הנו תלוי משטר  ,ובמשטר ליברלי  ,לעומת משטר סוציו  -דמוקרטי ,
כפי שנקבע בפרשת מנור  " :הזכות החוקתית לביטחון סוציאלי משתרעת על
הבטחת קיום מינימאלי בכבוד "  . 58נוסף לעמדה עקרונית ומצמצמת זו  ,אנו למדים
על רתיעתו של בית המשפט העליון לחייב את המדינה בעלויות תקציביות כבדות ,

כשאלו מוצגות על ידי המדינה כמחסום למימוש הזכות  .כך בעניין אלמנות צה " ל, 59
וכך בנוגע לקיצוצים

בקצבאות הבטחת הכנסה. 60

החברה האזרחית
התעוררות השיח בעניין הזכויות החברתיות התרחשה על רקע ההתדרדרות בכוחם

של המפלגות הסוציאל  -דמוקרטיות וארגוני העובדים  ,שלהם היה תפקיד מרכזי
בשמירה על תנאי העבודה ומדיניות הרווחה במאה

ה . 20 -

כפי שנכתב במקום

ארגון מגדלי העופות בישראל אגודה חקלאית שיתופית בע " מ נ ' ממשלת

54

ראו בג " ץ

55

ישראל ( טרם פורסם  ,ההחלטה ניתנה ביום  , ) 27 . 9 . 2004תקדין עליון
בג " צ  4542 / 02עמותת קו לעובד נ ' ממשלת ישראל ( טרם פורסם )  ,פדאור

4885 / 03

) 3 ( 2004

. 2762

728 ) 7 ( 03

ובייחוד

הדין .

56
57

פסקאות  51 , 27לפסק
ע " א  4905 / 98גמזו נ ' ישעיהו  ,פ " ר נה ( . 360 ) 3
א ' פרז " זכויות חברתיות  -כלכליות ואיכות הסביבה " זכויות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות

. 725

58

כישראל  ,לעיל הערה  , 1בע '
פרשת מנור  ,לעיל הערה  , 39בפסקה

59

מחויבות לשלום וצדק חברתי  ,לעיל הערה
בג " ץ  6758 / 01ליפשיץ נ ' שר הביטחון ( טרם פורסם  ,החלטה מיום

9

לפסק דינו של הנשיא ברק

;

ראו עוד פרשת עמותת

.2

הדין .

60

 , 3636 ) 1 ( 2004בפסקה  11לפסק
ראו ס '  102לתצהיר תשובה מטעם המשיבים בפרשת עמותת מחויכות לשלום וצדק חברתי ,

לעיל הערה
650

 , ) 21 . 1 . 2005תקדין עליון

2

( עותק שמור

במערכת) .

חוקתיזציה של זכויות חברתיות
אחר  ,התדרדרות זו איננה תולדה של שינויים מבניים בלבד אלא גם של מדיניות

ניאו  -ליברלית מכוונת . 61
 1994וכלה בחקיקת חוק תכנית החירום הכלכלית בשנת  , 62 2003 - 2002הממשלה ,
באישור הכנסת  ,החלישה במידה רבה את כוחם של ארגוני העובדים ואת מעמד
המשא ומתן הקיבוצית  .היחלשות ארגוני העובדים הובילה לפיחות בתנאי העבודה
מול המעביד הציבורי והפרטי כאחד ואפשרה יד חופשית למשרד האוצר להפחית
מהזכויות הסוציאליות הקבועות בחוקים ובהסכמים .
בישראל  ,החל בחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת

בצד היחלשותם של ארגוני העובדים  , 64החלו לפרוח ארגונים לא

ממשלתיים .

ארגונים אלו אינם פועלים על בסיס של כוח כלכלי אוטונומי  ,אלא על בסיס
תרומות ומענקים  .פעילותם הנה הכרחית להגנה על זכויות חברתיות וכלכליות ; הם
אוספים נתונים ומביאים  ,באמצעות התקשורת  ,לידיעת הציבור מקרים של פגיעה
בזכויות אדם ואף יוזמים הליכים בבתי משפט

65

.

פעילותם של ארגונים אלו בתחומי

התקשורת  ,המשפט והחינוך גרמה לשינוי חברתי ולמודעות ציבורית  .עם זאת ,
ארגונים אלו  ,שלא כמו ארגוני העובדים  ,אינם מהווים מוקד כוח פוליטי או כלכלי

עצמאי שיכול להעמיד " מאזן אימה " מול המדינה או מול השוק הפרטיה  .התועלת
של ארגונים אלו תלויה לא מעט במערכת בתי המשפט 67שרק שם הרטוריקה ,
השכנוע וההסתמכות על זכויות אדם יכולים להביא

תוצאות ממשיות מול המדינה .

העמדת האכיפה המשפטית של זכויות חברתיות במרכז סדר היום של הדואגים
למדיניות רווחה מסמלת את הכישלון של המנגנונים הקלאסיים והיעילים ביותר

לשמירה על זכויות אלה  .אין בהסתמכות על זכויות האדם כדי להחליף באפקטיביות
את הכוח הפוליטי של מפלגות בכנסת בעלות מצע חברתי ואת הכוח הכלכלי
של ארגוני עובדים במקומות העבודה  .הכישלון הוא באי  -שמירה על המסגרות
61

"  - Structural Inevitability or Policy Choice ~.אש0ק 0 %

Transfo~wmtive Practices and Possibilities (New

62

"

ofl
: Globalization:

,

 Eraיזם

 1: . Klare 045 . 2004( 353ינ 4 . Fischlן  0]1, [ . Conaghan ,ר .
חוק תכנית החירום הכלכלית ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקצוב והמדיניות הכלכלית
ו , ) 2003 -

תשס " ב . 2002 -

לשנות הכספים
פ ' רדאי וג ' נועם " ארגוני עובדים ומשא ומתן קיבוצי בישראל  -מבט אל המאה ה " 21 -
2002

63

Raday " 710 Decline of 0

ו

חLabour Law 1

משפטים לד (  ; 59 - 58 , 39 ) 2004מ ' מירוני " השימוש בחקיקה לפגיעה בזכויות הסכמיות
ולהשגת שינויים מכניים  -היבטים של דיני עבודה ויחסי עבודה " עבודה  ,חברה ומשפט י

( תשס " ד ) . 269
64

י ' כהן  ,י ' הברפלד  ,ג ' מונדלק וי ' ספורטא " שיעור העובדים המאורגנים באיגודי עובדים

ושיעור הכיסוי של הסכמים קיבוציים  :עבר  ,הווה ועתיד " עבודה  ,חברה ומשפט י

( תשס " ד )

. 15
65

דוגמה לכך היא פרשת עמותת מחויבות לשלום וצדק חכרתי  ,לעיל הערה

.2

העתירה הוגשה

הכנסה .

66

לאור הקיצוצים בקצבת הבטחת
י ' ישי " דמוקרטיה למען העם ? קביעת מדיניות הרווחה בישראל " ביטחון סוציאלי

) 1999 ( 56

. 126
67

ג ' מונדלק " חמישים שנה להפעלת חוק הביטוח הלאומי  :החגיגות יתקיימו בבית המשפט "
ביטחון סוציאלי

המשפט י " א

ן

67

( תשס " ה )

תשס " ז

. 83
651

פרנסם רדאי וערן גולן

הפוליטיות והכלכליות האוטונומיות כמקור להגנה על הרווחה  .עם זאת  ,כישלון
זה הנו חלק מהמציאות הישראלית  ,ואי אפשר להתעלם

ממנו .

במציאות זו ,

החוקתיזציה של זכויות חברתיות והביקורת השיפוטית על פיהן מהווה הכרח אתי ,
חינוכי

ומעשי .

ה.

חוקתיזציה של זכויות חברתיות

המשמעות של מתן הכרה חוקתית לזכויות חברתיות היא מתן עדיפות לזכויות
אלה בהייררכיה של הנורמות המשפטיות  .שני היבטים למשמעות זו  :היבט ראשון
הוא במישור הנורמטיבי  ,שבו מתן תוקף חוקתי לזכויות חברתיות מבטא הכרעה
ערבית  -על כך אין חולקים מחברי המאמרים בספר

; 68

ההיבט השני נוגע למנגנון

בעל הסמכות ליישם את הזכות החברתית ולקבוע את התקציב למימושה  -על כך

חלוקים המחברים השונים  .ברק  , 69גביוון 70ודותן  , 71מסיבות שונות  ,קובעים שבתי

המשפט אינם הזירה להכריע את הכף כשמדובר בעדיפויות תקציביות  .הנשיא ברק
אומר זאת בצורה חד  -משמעית  " :אמת בתי המשפט אינם צריכים להיות מעורבים

בהקצאת המקורות הכספיים של המדינה ; אך בכך ניתן לטפל בקביעת היקפה של

הזכות ומידת ההגנה עליה " .
בביקורת שיפוטית גם כאשר מדובר בקביעת עדיפות תקציבית .
72

לעומת זאת  ,ענת מאור 73ויובל שני 74רואים צורך

דעתנו היא  ,שבמציאות הישראלית דרושים הן הענקת תוקף חוקתי לזכויות

.

החברתיות והן מתן סמכות לביקורת שיפוטית לאור החתירה ההולכת וגוברת
תחת רשת הביטחון החברתית מצד הממשלה  ,תוך הסכמת הכנסת לאשר החלטות
בעניין זכויות חברתיות כחלק מהמדיניות התקציבית של האוצר  ,ולאור המדיניות
השומטת את הקרקע מתחת לזכויות החברתיות  ,לרבות אלו המעוגנות בחקיקה

מקור ביקורת אוטונומי שיפקח על מימושן של הזכויות החברתיות הנו חיוני .

בית המשפט הוא המועמד הטבעי לתפקיד זה בהיותו עצמאי ומקצועי ובהיותו

מופקד בישראל  ,כמו גם במדינות אחרות  ,על שמירת שלטון החוק וכיבוד זכויות
האדם  .אולם אין ספק שכאשר מדובר בהכרעה שיש בה כדי להשפיע על החלוקה
התקציבית  ,לעתים קרובות בסכומי עתק  ,חסרים לבית המשפט כלים וכוח לקבוע
את הממד הכמותי של הזכות
68

69

70

71

גביזון  ,לעיל הערה  , 17בע ' . 66
והערכי בין כל זכויות האדם " .
ברק  ,לעיל הערה  , 13בע '

החברתית .

גביזון נוטה לאמץ פיתרון שידגיש את שוויון המעמד העיוני

.7

גביזון  ,לעיל הערה  , 17בע '  . 66יש לציין כי גביזון מבקשת להגביל את כוח הביקורת
השיפוטית לגבי כל זכויות האדם ( פוליטיות ואזרחיות ) ולא רק לגבי זכויות חברתיות .

דותן  ,לעיל הערה  , 24בע ' . 97 - 88
.7

72

ברק  ,לעיל הערה

74

מאור  ,לעיל הערה  , 10בע ' . 216 - 215
שני  ,לעיל הערה  , 11בע ' . 345 - 341

73
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הצורך למצוא פתרון חוקתי מיוחד

, 13

בע '

חוקתיזציה של זכויות חברתיות
לזכויות החברתיות מומחש אמפירית  ,כשבמצב הקיים בית המשפט נמנע מכל
האפשרויות  ,הן מהצהרה על הפרת זכותן והן מקביעת מסמרות באשר לממד

הכמותי של הזכות  .התוצאה יוצרת חלל ריק חוקתי .
להתמודד עם קושי זה ובכך עוסקים דוידוב ואסלן .

עם זאת  ,יש כמה דרכים

75

ישנם שלושה מודלים בסיסיים לסמכות הביקורת השיפוטית החוקתית בסוגיה
זו  .המודל ראשון נותן לבית המשפט סמכות הצהרתית בלבד בדומה לנעשה על

פי החוקה באירלנד  ,הקובעת שאין אכיפה של הוראות בעניין זכויות חברתיות .
פתרון זה אמנם יכול להוביל למודעות ציבורית בדבר הפגיעה בזכויות החברתיות
על ידי המחוקק  ,אלא שפתרון זה אינו נושא כוח פורמלי להניע מנגנון כלשהו

לתיקון הפגיעה  .המודל השני הוא שבמקרה שבו בית המשפט קובע שהופרה
זכות חברתית  ,הוא יחזיר את הסוגיה לדיון מחודש לגוף המחליט על מנת שזה
ימצא פתרון שיתקן את הפגיעה  .זהו המודל שאומץ בחוק זכויות האדם הבריטי
מ 1998 -

76

.

מודל זה אומץ על ידי השופט לוי בדעת מיעוט בפרשת עמותת מחויבות

.

לשלום וצדק חברתי בפתרון זה מתעוררת השאלה מה גורלן של הפרות זכויות
חברתיות שלא באות לתיקון למרות המלצת בית המשפט

;

במקרה זה ניתן אולי

לבחון את הפתרונות שמעניקים מנגנוני ההתגברות שבחוקה הקנדית ובחוק  -יסוד
חופש העיסוק

בישראל יי.

:

המודל השלישי מאפשר לבית המשפט לפסוק בעניין

התקצוב של מימון הזכות החברתית  ,בכפוף למגבלות תקציביות

סבירות .

זה

המודל שאומץ בחוקה הדרום אפריקנית . 78גם מודל זה מצריך  ,כנראה  ,מנגנון
הדומה למנגנון ההתגברות על מנת לקבוע מהן מגבלות תקציביות סבירות  .לכל
אחד מהמודלים ניתן להוסיף מנגנון פרוצדורלי שבו מחויבת המדינה לערוך תכניות
לתיקון הפגיעה בזכויות חברתיות  ,לרבות קביעת לוחות זמנים  ,חובת דיווח ומעקב
של בית המשפט אחר ביצוען

ו.

79

.

אחרית הדבר בעניין פרשת עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי

פרשת עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי ממחישה את המסקנות של מחברי
ביקורת ספרים וו .
לעניין תפקידו של בית המשפט  ,החלטתם של ששת שופטי בית המשפט העליון
75

ג ' דוידוב " הזכות לעבוד כזכות קהילתית ואישית והפוטנציאל החוקתי שלה " זכויות כלכליות ,

חברתיות ותרכוהיות בישראל  ,לעיל הערה !  ,בע ' , 533
בע ' . 432 - 427
76

77

78

79

; 558 - 557

אסלן  ,לעיל הערה

, 17

( 8 .חא ) ~ Human Rights Act 1998 , Ch . 42 ,

ס '  8לחוק  -יסוד
שנים אם התקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש שהפגיעה האמורה נעשתה על
אף האמור בחוק  -יסוד  :חופש העיסוק .
:

חופש העיסוק מאפשר לחוק הפוגע בזכות יסוד לעמוד על כנו למשך

Republic 01 South Africa , 1996

אטלן  ,לעיל הערה  , 17בע '
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פרנסם רדאי וערן גולן

בדעת הרוב  ,הבאה לידי ביטוי בפסק דינו של הנשיא ברק  ,מגמדת את הפוטנציאל
של ביקורת שיפוטית על זכויות חברתיות  ,כל עוד אין בישראל חוק יסוד :
זכויות חברתיות  .במישור העקרוני  ,נתן פסק הדין פרשנות מצמצמת לזכות האדם
החברתית הגרעינית ביותר  -הזכות לקיום אנושי  ,בקבעו שהזכות היא לקיום

.

חומרי מינימלי  ,כזו שמונעת מחסור קיומי בלבד אולם האיפוק של בית המשפט
לא מעיד רק על מזג שיפוטי ; הוא מעיד על החסר החוקתי  .הנשיא ברק מסביר
שאין עיגון חוקתי מפורש של זכויות חברתיות או של הזכות לשוויון בישראל ,
וכי בבואו לבחון זכויות אלה בגדר הזכות לכבוד האדם אין בית המשפט חופשי
לאמץ גרסה נרחבת  .עוד קבע הנשיא ברק ש " אין מדינה שבה זכה אגד הזכויות
החברתיות לעיגון חוקתי מפורש ומוסכם  ,כמדינה בה הנושא נתון עדיין למחלוקת

שטרם הוכרעה בידי המוסדות המכוננים "  . 80יש לזכור שדברים אלו נאמרו על רקע
התקפות מרובות על בית המשפט בשנים האחרונות  -על ידי חברי כנסת  ,על
ידי חוגים דתיים ועל ידי אנשי אקדמיה והעיתונות  -על כך שבית המשפט נוקט
אקטיביזם שיפוטי ורטוריקה של " מהפכה חוקתית "  .גם בפרשת עמותת מחויבות

לשלום וצדק חברתי עצמה  ,כשהשופטת דורנר הוציאה צו ביניים שהורה למדינה
להגדיר מהו הסטנדרט המינימלי לקיום בכבוד (צו שנהפך מאוחר יותר על ידי
הנשיא ברק עם פרישתה של השופטת דורנר)  ,נמתחה ביקורת ציבורית חריפה ,

שערערה את הלגיטימיות להתערבות בית המשפט בנושא חברתי  -כלכלי

81

.

משפנה הנשיא ברק לבחון את יישומה של הזכות לקיום מינימלי בכבוד
על עובדות המקרה  ,הוא קבע שלא ניתן למדוד את הפגיעה בכבוד האדם רק
לאור הקיצוין בקצבת הבטחת הכנסה  ,אלא יש אף להתייחס למכלול האמצעים

.

שמעמידה המדינה לרשות אלו שאינם מסוגלים להתקיים בזכות עצמם לכן  ,אף
שקוצצה גמלת הקיום של העותרים בשליש  ,קבע הנשיא ברק שהעותרים לא

.

הרימו את נטל ההוכתה הראשוני להראות שכבודם נפגע כאן נדמה לנו שבית

המשפט עבר מתחום הזהירות לתחום ההימנעות המוחלטת  .קריאה של חוות דעת
המיעוט של השופט לוי מדגימה את האלטרנטיבה שעמדה בפני בית

המשפט .

השופט לוי מציג את מטרתו של חוק הבטחת הכנסה כאמצעי המרכזי והעיקרי
לספק את הצרכים החיוניים  ,וזאת כדי למנוע מצוקה כלכלית בקרב קבוצות
חלשות באוכלוסייה

82

.

הוא מסיק שההפחתה בשליש היא הוכחה לכאורה לפגיעה

בכבוד האדם  ,הואיל וטרם הקיצוין הציג המוסד לביטוח לאומי את איכות החיים
80

שם  ,בפסקה

81

י  ,יועז

13

לפסק דינו של הנשיא ברק .

" רובי ריבלין שוב תוקף את העליון " הארץ

. .

; 23 4 04

ראו דברי יושב ראש הכנסת  ,חבר

הכנסת ראובן ריבלין
העליון [  ] . . .נגיע אולי למצב שבו יהיה עלינו לגדור את בית המשפט בסייגים ברורים אשר
יגבילו את סמכויותיו ויקצצו בכנפיו "  .הדברים נאמרו בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה
מיום  22 . 5 . 2003בנושא " הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעה " [hUp ://www.idi .org .il/heb
:

" לנוכח המציאות הבוקעת ועולה מן הכיוון אליו חותר בית המשפט

(  4 . 1 . 2007ת) 1181 visited 0
82
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פרשת עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי  ,לעיל הערה  , 2פסקאות

7-6

לפסק דינו של

חוקתיזציה של זכויות חברתיות
של מקבלי הגמלאות כירודה

את נטל ההוכחה

83

.

לכן  ,לדעת השופט לוי  ,הצליחו העותרים להעביר

למדינה .

הסאגה של הקיצוצים המצטברים בגמלת הבטחת הכנסה  -המעוגנת בחוק

משנות השמונים  ,שהיא הרקע לעתירה ומתוארת בפסק הדין  -מדגימה את
תולדות המדיניות של משרד האוצר  ,הממשלה והכנסת בכל הקשור להבטחת
הזכויות החברתיות  .החל מקום המדינה פעלה הכנסת לבסס מנגנון להבטחת
זכויות סוציאליות באמצעות המוסד לביטוח לאומי  .ומאז שנות השמונים נהגה
הכנסת לשחוק את הזכויות והמנגנונים הללו בחוקי הסדרים במשק ובחוק להבראת

כלכלת ישראל  .חקיקה מעין זו מועברת בכנסת במהירות ובחופזה החורגת מהליך
החקיקה הרגיל ואינה כרוכה בביקורת בוועדות המומחיות בכנסת  .הליך זה אינו
מאפשר התערבות של גופים ציבוריים הנוגעים בדבר ואיננו מלווה בדיון

ציבורי .

גם לעניין הצורך לקבוע מנגנון לקביעת הממד הכמותי של הזכויות החברתיות ,

ממחיש פסק הדין את הדברים הנאמרים לעיל  .הרי השופט אדמונד לוי  ,בדעת
המיעוט  ,המלצן על החזרת הקביעה לעניין גובה הקצבה לפורום המתאים .
פרשת עמותת מחויבות לשלום וצדק הברתי מסמנת ומסמלת את הדחיפות
במציאות הישראלית של הפיכת הזכויות החברתיות לזכויות

חוקתיות .

אחרת ,

אנו משאירים את האוכלוסיות המוחלשות חסרות אונים מול הניאו  -ליברליזם

והכוחניות של משרד האוצר  .ייתכן שהכנסת תתפכח ותבחין שרק כך היא תיצור
מנגנונים שיוכלו להתמודד עם הוראות השעה הדרקוניות שמשרד האוצר מעמיד

בפניה כל שנה בחקיקת חוק התקציב .

השופט לוי

;

בפרשת מנור  ,לעיל הערה  , 39הממשלה טענה כך בעצמה כדי להתגונן בפני

האדם .

83

הטענה שהקטנת קצבת הזקנה פוגעת בכבוד
י ' קינג וג ' מ ' שביט " איכות החיים של מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה "

לאומי  -מינהל המחקר והתכנון ,
( 4 . 1 . 2007
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על " ישראל ומשפחת העמים  :מדינת לאום יהודית וזכויות
האדם " מאת  :אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין
קליד

א.

הקדמה

ב.
ג.
ד.

הסקירה ההיסטורית

ן

קליין *

הממד ההשוואתי והתאורטי

זכויות האדם במדינת הלאום

( יהודית )

א.

הקדמה

במידה רבה זהו ספר מוזר  .על שוס מה

?

על שום שספר זה מיועד בעצם לקורא

הלא ישראלי  ,אשר שואל לעתים בתום לב אם יש למדינה היהודית לגיטימיות

.

בעולם המודרני באחרונה גם בארץ יש השואלים שאלה דומה  ,אולם נדמה לי
שלא לאלה מיועד הספר  .על כן יש לקוות כי הספר יתורגם מהר לשפות רבות

שכן באירופה ובארצות  -הברית הוא עשוי למלא תפקיד חשוב ולתרום תרומה של
ממש לשיח על אודות מדינת היהודים  .ובכל זאת  ,זהו ספר חשוב הבא להזכיר לנו
את העקרונות הבסיסיים של זכותנו להתקיים כמדינה יהודית

אכן  ,זהו ספר המלווה במטען אידאולוגי רב

:

( ודמוקרטית ) .

הכוונה הנה לכך שלפנינו ספר

המבוסס על ראייה ציונית קלאסית  ,שניתן להגדירה בעצם  ,פשוטו כמשמעו ,

.

כהרצליאנית מה נאמר בספר זה

?

מה ראייה זו כוללת

?

ובמה יישומיה שונים

או לא מן המרכיבים הבסיסיים ביותר של רוב המדינות בעולם  ,או לפחות אלה
הרואות עצמן  ,כמדינות לאום

?

תמצית הספר שבפנינו היא הדגשת הלגיטימיות

של מדינת היהודים  ,הן לגבי ייסודה ודרכי הקמתה ( החלטת האו " ם  ,זכות ההגדרה
העצמית של היהודים

וכולי )

והן לגבי המבנה החוקתי  -פוליטי שלה  .הספר הנו

במידה שווה היסטורי והשוואתי  .כמו כן  ,המחברים הקדישו מקום מכובד לשאלת

המדינה היהודית והדמוקרטית  .בנקודות אלה אתמקד

*1

בהמשך .

אפרופסור ( אמריטוס ) למשפטים  ,האוניברסיטה העברית בירושלים .
' יעקובסון וא ' רובינשטיין ישראל ומשפחת העמים  :מדינת לאום יהודית וזכויות אדם ( תשס "ג ) .
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ב.

הסקירה ההיסטורית

הפרק הראשון סוקר את הקמת המדינה היהודית  ,את הדיונים ואת הדילמות סביב .
סקירה זו הנה הקצרה בספרם של יעקובסון ורובינשטיין  .היא כוללת אזכור של
ההתרחשויות באו " ם ומנתחת את הדיונים מסביב להחלטת החלוקה מכ " ט בנובמבר
 , 1947וכן ניתוח זכות ההגדרה העצמית של היהודים  .הפרק מסתיים בתת  -פרק ,

חשוב כשלעצמו  ,המוקדש לנושא " תוקפו של עקרון החלוקה "  2הרלוונטי במיוחד

בתקופה הנוכחית של ערעור המוסכמות הבסיסיות ביותר  .המחברים היטיבו לתאר
את ה " לאומיות " של מקורות המדינה  ,אך נכון היה להעמיק דיון זה אף יותר  .נדמה
לי שאזכור תקופת המאבק להקמת הבית הלאומי ומשמעות ההכרה בעם היהודי
החל בהצהרת בלפור היה מחזק את הטיעון  .כך  ,למשל  ,ניתן היה להתבסס על
מחקריו השונים של פרופ ' נתן פיינברג  ,שעל אף אופיים היבש והאנליטי  ,מספקים

בסיס איתן לטיעון היהודי  -ישראלי

3

.

פיינברג החל את כתיבתו בנושא מעמד העם

היהודי לפני הקמת המדינה4
להכרה בעם היהודי . 5אין בטיעון הערבי הקלאסי נגד ישראל טענה אחת שלא
;

הוא מנתח באופן ברור את ההתפתחות שהובילה

נברקה ושלא נמצאה לה תשובה  .טיעון זה שונה במידה רבה מטיעונה של פרופ '
רות גביזון במאמרה " המדינה היהודית  :הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה "

6

.

גביזון ,

למעשה  ,אינה נוגעת בהיבט המשפטי ( בוודאי לא במשפט הבינלאומי הפומבי ) אלא
מעמידה את הדיון על קו אחר  ,והוא הלגיטימיות של המדינה היהודית  -שזו

.

משמעות המונח " הצדקה עקרונית " זהו קו שונה  -לא פחות חשוב ואולי אף יותר

 -אך מאחר שיעקובסון ורובינשטיין בחרו בקו המשפט  , 7לדעתי  ,ראוי היה לחזקו

במסגרת ניתוח של תקופת המנדט אשר נסתיימה בהכרה בקיומו של העם היהודי .
והרי זהו הבסיס לזכות להגדרה עצמית של עם  :הכרתו  .ידוע כי הכרה זו אינה כה

שם  ,בע ' . 79
כל מחקריו בנושא זה של פיינברג ( באנגלית  ,בצרפתית ובגרמנית ) אוגדו בקובץ

2
3

Feinberg :

.א

(  . Studies International .taw (Jerusalem , 1979אני מפנה בעיקר לחיבור
 . 229ק  , ofthe Jewish People 1 % International Law" , ibid 81וכן לשני המאמרים הסוגרים את
הקובץ תחת הכותרת  . 433 , 515 :קק  Conffict, ibid , 81שא  The Arab - 1 %הנחשבים לקלאסיקה
בתחום
ראו  . 223 :ק א  ( Feinberg, supra note 3 ,פורסם במקור ב  1948 -ב Jewish Yearbook 0
" 760:

"

.

.

4

,

. (International Ltaw

יותר מאוחד  ,הוא ענה לקבוצת משפטנים ערבים אשר שללו את הבסיס המשפטי שעליו
מושתתת מדינת ישראל ( ראו המאמר International
 ! Intensational Law, supraמ  ] Algir" Studiesל ~ .Arab Jewish
) Critical Analysis ofע Law -

5

 . Feinbreg "The Arab-Israel Conflictא

. (note
 . 433ק א 3 ,
, ibid

 88 Arab Jurist ~ s Approach 10 Zionism and the State ofתל) " .

 . 315ק א ,
ר ' גביזון " המדינה היהודית  :הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה " תכלת

6

7

כמו כן  ,הוא ענה למשפטן

Henry Cattan

במאמר ערוך תחת הכותרת

"

 ( 13תשס " ג )

:

. 50

הרי כותר הספר  " ,ישראל ומשפחת העמים "  ,מזכיר את השם הקדום למשפט הבינלאומי פומבי
שהיה ידוע עד למאה ה  "Droit des gens'~ l 20 -או " "Voelkerrechtכלומר  " :משפט העמים " .
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שכיחה  .נזכיר למשל כי אמנת אש " ף  ,כללה בין היתר  ,סעיף המכחיש את קיומו
של " עם יהודי " מאחר שהיהדות הנה דת ודת בלבד  . 8איני חולק כמובן על הכתוב
בספר  ,עם זאת חושבני שהיה רצוי לחזק את התזה שהיה כאן ממד היסטורי  -מודרני

.

בעל חשיבות עליונה 9מוזר הדבר שאין התייחסות לנושא זה אף בפרק השלישי
הנקרא

:

" הציונות

והנורמות הבינלאומיות " 0י .

ג.

הממד ההשוואתי והתאורטי

ניכר שהמחברים ייחסו עניין רב לממד זה  .ניתן לסכם את ההיבט הזה של החיבור
בערך כך

:

למעשה  ,מדינת ישראל  ,על מרכיביה המיוחדים ( בתחום הדת ובעיקר

ביחס למיעוט הערבי היושב בה ) אינה שונה ממדינות רבות אחרות בעולם  ,שחלקן
אף יכולות להיחשב כדמוקרטיות למופת  .אנסה לחדד את הטיעון ואולי אף להוסיף
לו ממדים ייחודיים נוספים אשר אינם מופיעים

בספר .

סוגיית " מדינת הלאום "  ,נידונה בעיקר בפרק האחרון תחת הכותרת " ' דמוקרטיה
אתנית '  ' ,לאומיות אתנית ' ' לאומיות אזרחית ' "
האחרון הקרוי " נספחים "

12

.

11

.

הכוונה ברורה גם לאור החלק

חלק זה מספק לנו קטעים מחוקות דמוקרטיות בעולם

( אירלנד  ,יוון  ,סלובקיה  ,מדינות סקנדינביות  ,איסלנד  ,איטליה  ,ספרד  ,בולגריה ,
פולין  ,סלובניה  ,צרפת  ,האזור האוטונומי הבאסקי וכן

נספח על ארמניה ) .

יש לשים

לב לעובדה כי המדינות השונות  -כולן דמוקרטיות במידה כזו או אחרת  -חשו
צורך להגדיר את עצמן  ,את זהותן הלאומית או הדתית ואת התייחסותן למיעוטים
השוכנים על אדמתן  .הכוונה ברורה

של מדינת ישראל

:

קיים דמיון חזק  ,לדעת המחברים  ,למצבה

:

מדינה לגיטימית  ,חוקית  ,אשר קיומה מבוסס והיא מוגדרת

( או מגדירה את עצמה ) כמדינה יהודית דמוקרטית  ,אך על שטחה קיים מיעוט
לאומי ( וגם מיעוטים דתיים )  .מכאן שיש צורך בהגדרת היחסים עם המיעוט  ,הגדרת
מעמדו  ,זכויותיו כמיעוט מול זכויות הרוב  .במילים אחרות  ,המחברים מצביעים על
היותה של מדינת ישראל מדינת לאום ( כך גם בכותרת הספר ) כמו רבות אחרות

מדינת הלאום של העם היהודי או כפי שהם מגדירים אותה " מדינת לאום
מטרת הספר ברורה
8

org/frsite

.

:

:

יהודית " .

תיאור היחס של מדינת הלאום היהודית למיעוט הערבי ,
.

The Palestine Nationa] Charter, 17 July 1968 , art 20 [ http ://www . palestine-un

(  5 . 9 . 2006חס  . map . htnfl ] ) 1851 visitedיש לציין כי האמנה הזאת בוטלה  ,אך משקלה עדיין
רב  .יצוין במיוחד כי חבר העמים הוא שהכיר בקיומו של העם היהודי  ,בעניין זה הניתוח של
פיינברג חשוב ביותר  .ראו  . Feinbreg, supra note 3 :א .
9

10

11
12

יעקובסון ורובינשטיין  ,לעיל הערה  , 1בע '

. 37

ראו למשל הדיון בשאלת קיומו של העם

היהודי והכרתו על ידי האו " ם  ,שם  ,שם  .המחברים היו יכולים לחזק את עמדתם בנושא ,
לעתים נדמה כי השאלה היהודית נולדה ב . 1947 -
שם  ,בע ' . 125
שם  ,בע ' . 359
שם  ,בע ' . 427
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בכוונה להדגיש שיחס זה תואם את הסטנדרטים המקובלים

בתחום זכויות האדם .

מכאן האוסף  ,המוזר לעתים  ,של חוקות העולם  .כאן  ,לדעתי טמונה החולשה
הגדולה של ספר חשוב זה ; הממד התאורטי על אודות הגדרת מדינה כמדינת לאום

אינו קיים כלל  .ממד כזה מסביר את האקלקטיות של המדינות שנבחרו  .מה בין
צרפת לבין סלובקיה

?

מה בין הודו לבין בריטניה וספרד

לגישתי  ,כאן צריך היה

?

לבוא לידי ביטוי הממד המיוחד שאמנון רובינשטיין ( מבין שני המחברים ) יכול
היה ואף חייב היה לספק  -הממד המשפטי

( התאורטי ) .
.

כוונתי היא שהעלאת

המושג " מדינת לאום " מחייבת כמובן להגדירו אחת מהאפשרויות היא להגדיר
או להשוות את המושג עם מושגים קרובים או שונים כגון " מדינת לאום " לעומת

" מדינה רב  -לאומית "  ,או מדינה רב  -תרבותית לעומת " מדינה רב  -לשונית " כדוגמת
שווייץ  .יתרה מכך  ,כאשר מתייחסים למדינות הלאום ניתן להכחיץ בין מדינת לאום

מושלמת לבין כזאת המתיימרת להיות מושלמת ( כגון צרפת אשר מתכחשת לקיומן

של קבוצות לאומיות בעלות זכויות על שטחה . ) 13היכן נמצאת מדינת ישראל

?

מקומה ברור  .מדינת ישראל מגדירה את עצמה כמדינת לאום ( של העם היהודי )  ,אך

המודל הישראלי אינו מושלם  ,וזאת משתי סיבות  :ראשית

כ 20 % -

מאזרחי המדינה

.

אינם שייכים לקבוצת הלאום המרכיבה את המדינה 14שנית  ,למרות הגדרה זו  ,רק
04 %

מבני הלאום

( היהודי ) נמצאים בישראל. 15

למספרים משמעות רבה  ,שכן על פיהם ניתן למדוד את התאמתה של מדינת

ישראל למודל מושלם של מדינת לאום ואולי אף למדינת לאום דמוקרטית  .במילים
אחרות  ,נבדוק באיזו מידה

" רחוקה " מדינת ישראל מן המודל האידאלי ( במובן

ובר ) .

ברצוני להדגיש

הוובריאני  ,כלומר לפי הגדרת האידאל  -טיפוס של מקס
נקודה זו ללא דיון נדמה לי כי יש להביא בחשבון את הנקודות הבאות שעה

.

שמנסים להציג את מדינת הלאום היהודית בצורה

אולי פשטנית מדי .

ראשית  ,אחוז " בני המיעוט "  -כאמור שיעורם הנו כ  , 1620 % -מספר " גבוה "

למדי  .הגם שהקביעה " מספר גבוה " אינה מדעית  ,נדמה כי פרט למספר  ,היחס
בין הרוב  -למיעוט מקבל משמעות מיוחדת  .הראיה לכך הנה ההתעסקות הבעייתית

כשלעצמה והאובססיבית בנושא המאזן הדמוגרפי בישראל  .אין לכך ראיה ברורה
יותר  .במילים אחרות  ,אופייה המיוחד של המדינה  -האופי היהודי  ,אם תרצה ,
אופייה של מדינת הלאום היהודית איננו יכול להיתפס כנתון מוחלט  ,סופי  ,הוא
עשוי להשתנות  .כיצד נוכל להתמודד עם שינוי זה
13

?

כר  ,למשל  ,אסרה מועצת החוקה של המדינה לאשרר את האמנה האירופית להגנת המיעוטים
בטענה שאין בצרפת מיעוטים  .כמו כן פסלה המועצה את השימוש בביטוי " העם הקורסיקאי "

14

שכן  ,לדעתה ( של המועצה ) אין בצרפת " עם " מלבד ה " עם
ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה השנתון הסטטיסטי לישראל

.

.

 3 . 6 07 ( 2 1מס goviVreader ] ) 1 ~ 51 visited
15

שם  ,בע '

13 - 2

לוח

16

שם  ,בע '

10 - 2

לוח
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שנית  ,המיעוט הערבי בישראל הנו מיעוט שבעבר היה רוב  .כך  ,אם נתעלם
מן האתוס הציוני ומשמעותו  ,נגיע למסקנה שהקבוצה הזאת עברה תהליך הידוע
בסוציולוגיה הלאומית כ ~" uebeKremdung " -

17

.

ניתז אולי לטעון כי מן הבחינה

המשפטית אין לדבר משמעות  ,אך ניתן גם לטעון אחרת  ,ומכל מקום  ,ככל הנראה ,

למצב זה חשיבות שאסור לזלזל בה בעיני אלה השייכים למיעוט עצמו  .ומה
הן למעשה המסקנות המתבקשות מן הנתונים שהזכרתי לעיל

?

נתונים אלה אינם

משנים  ,כך סבורני  ,את המהות הבסיסית של המדינה ; מדינת לאום יהודית אשר על
שטחה נמצא מיעוט ערבי  .הנתון הזה עשוי להשפיע על ממד נוסף שנמצא בכותרת
המשנה של הספר

ק .ק . ).

:

" מדינת הלאום היהודית וזכויות האדם " ( ההדגשה שלי -

לאחר שהמדינה הוגדרה כמרינה לאומית יש לבחון את מעמדו של המיעוט

הערבי ואולי אף באופן רחב יותר  ,יש לבחון את מצב זכויות האדם מול האופי
הלאומי ( או הדתי ) של מדינת

ד.

הלאום .

וכויות האדם במדינת הלאום

( היהודית )

הכוונה כאן איננה  ,כמובן  ,לבדיקת נושא זכויות האדם ( והאזרח ) בכללותו  ,אלא
רק לבחינת אותן הזכויות הקשורות לאופייה היהודי של המדינה או הנובעות

ממנו  .מכאן שיש לבדוק את הנושא בשני מישורים  :הראשון פנים  -יהודי והשני
בנוגע למיעוט  .יצוין כי בשני המקרים נסב הוויכוח על הביטוי הקלאסי " יהודית

ודמוקרטית " .
.1

הוויכוח הפנים  -יהודי

המחברים מקדישים מקום רב לנושא  ,השיח משתרע על פני כמה פרקים ( ראו
למשל בפרק הרביעי " המדינה היהודית והדמוקרטית בישראל " ומיד הפרק ההמישי
" או יהודית או דמוקרטית "

?

8ן

).

עניין מיוחד מצאתי בקטע הקרוי " מדינה יהודית ,

מדינת היהודים ומדינת העם היהודי " 9ן  ,שכן בעבר הצעתי פירוש חדש לביטוי

בשפות אחרות  ,למשל בצרפתית . 20התרגום החדש שהצעתי עורר

" " Judenstaat

פולמוס עם יורם חזוני

21

-

פולמוס שאיננו ניטרלי שכן טמון בחובו ויכוח מעמיק

יותר על אודות פירוש כוונותיו המקוריות של הרצל באשר לאופייה של מדינת

היהורים  .והנה תמצית הוויכוח  :אין חולקים על כך שבשפה הגרמנית  ,המשמעות
17

ביטוי גרמני מקובל זה מגדיר מצב שבו קבוצה לאומית מסוימת הופכת לקבוצת מיעוט
על שטחה  ,בעקבות הגירה מסיבית אל השטח הזה  .מצבים כאלה התרחשו לדוגמה בברית
המועצות לשעבר ובדרום חבל טירול האיטלקי
יעקוכסון ורובינשטיין  ,לעיל הערה  , 1בע ' . 215 , 150
שם  ,בע ' . 195
ראו תרגומי לספר של הרצל לצרפתית תחת השם  ~ fLtEtat des JIllfSבמקדם בתרגום המקורי
עד כה  , " L' Etat Juirtהוצאת  , La Decouverteפריז  1989 ,עם מהדורת כיס ב 2003 -
י ' חזוני " האם הרצל רצה מדינה יהודית ? " תכלת  ( 11תשס " ב ) . 73

.

18
19

20

.

21
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המילולית של הביטוי

 ~ kDerהנה " מדינת היהודים "  .אגב  ,כך תורגם

" Judenstaat

.

תמיד הספר לשפה העבריתה אך מה עם הצרפתית או עם האנגלית שהיו באותה
תקופה השפות החשובות ביותר

?

טענתי הייתה כי יש לתרגם קודם כול על פי

שפת המקור  ,כלומר גרמנית  ,וכי התרגום ה " קלוקל " נבע בעיקר מטעמים אסתטיים

.

שמקורם בשפות האלה האמת חייבת להיאמר  ,התרגום לאנגלית
" State

אינו מוצלח במיוחד

כך גם בצרפתית  ,הביטוי

;

הבחינה האסתטית על הביטוי ~  des Juifsא
t

)]

נ] יי .

"

' "fhe Jew ' s :

1ט "L' Etat 7עולה מן

חזוני מדגיש בצדק רב כי הרצל ,

אשר ידע צרפתית היטב ושלט גם באנגלית אם כי במידה פחותה  ,אישר את התרגום
ה " קלוקל "

( כדבריי )

23

.

לא הבנתי מרוע צריך להתבסס על התרגום על מנת להבין

את המשמעות האמיתית של הכותרת  ,שהרי מקובל לפרש מונח בשפתו

המקורית .

חזוני אמנם מוסיף כאז ניתוח  -מעניין אך לא משכנע  -למשמעות הביטוי
"Judenstaat

~ cDer

בגרמנית .

לדבריו  ,נהג הרצל להשתמש בתחילית "תס4טד

)

" יהודי " בשפע של מילים כאשר היה ברור שכוונתו הייתה למשהו " יהודי "
( לדוגמה נהג להשתמש בביטוי "  "Judenblattככינוי לעיתון

.

יהודי ) 24
Judenstaat

לא הצלחתי להבין את הנקודה  :בגרמנית מכל מקום הבררה בין

כשלעצמי

"

Der

כלומר " מדינת היהודים "  -לבין " - " Der Juedische Staatכלומר " מדינה

-

יהודית "  -הנה נטולת כל משקל אסתטי או אחר  .יתרה מכך  ,הנני טוען עוד שתי
טענות אשר נוגעות לתוכנה של הראייה

.1

הרציונלית :

אין לכך ראיה ברורה יותר מאשר תוכנו של הספר " מדינת היהודים "

25

אסתפק כאן באזכור התייחסותו של הרצל למקומם של הרבנים במדינת היהודים

.
:

הוא מבקש להשאירם בבתי הכנסת כפי שהקצינים חייבים להישאר בקסרקטין. 26
 . 2ברומן  Altneulandמתאר הרצל חברה יותר קוסמופוליטית מאשר יהודית. 27
כך  ,למשל  ,מסכם עמוס אילון  ,אחד הביוגרפים של הרצל  ,את הנושא
005 -

Jewish , but

) 0ת

:

"Culturally, the new polity Of Albleuland was

 open , secular, pluralistic society of Jews , Chris -תmopolitan . 11 was 8

wide variety of languages .
predominate

)0

8

5 , Moslems and Buddhists speakingת48

0 official tongue , although German seemedת There was
) the rural areas Yiddish was spokenת) 1

Hebrew was used by Jews

funerals . The cluzenry attended German opera

sports " 28 .
22

תירגם לעביית ליאשונה

ז) 400

בשנת

"

0

1896

 Englishתו

)8

and French theater, and engaged

על ידי מיכאל

ביקיביץ .

. 78

27

חזוני  ,לעיל הערה  , 20בע '
שם  ,בע ' . 79
ת ' הרצל מדינת היהודים ( בעריכת מעיכת כתבי היצל  ,תשל "ב ) .
שם  ,בע ' . 65
ת' הרצל אלטנוילנד  :רימז ( תורגם על ידי מ ' קיא  ( ) 1997 ,פייסם

28

1986 ( 349

23
24
25

26
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only for prayer and

 . Elon Herzl (New 11011 ,ג.

ליאשינה ב . ) 1902 -

על " ישראל ומשפחת העמים  :מדינת לאום יהודית וזכויות האדם "

יעקובסת ורובינשטיין מצביעים על הוויכוח הזה בדרך מעניינת  29ובוחרים בגרסתו
של חזוני  ,אף שהם מעדיפים גישה " חילונית " למדינה באשר לשאלה " הגדולה "

.

הנשאלת באופן יותר קונקרטי למן

1992

( כלומר למן חקיקת חוק  -יסוד

:

חופש

העיסוק וחוק  -יסוד  :כבוד האדם וחירותו )  ,בדבר האפשרות של דו  -קיום " לוגי " בין
האופי היהודי לבין האופי הדמוקרטי ( לפי נוסחו של סעיף

2

בשני חוקי  -היסוד

:

" ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית " )  ,המחברים נוקטים עמדת
ביניים השוללת את הסתירה בין שני המושגים  . 30הם פונים כאן מעבר לצד השמאלי

של המפה  ,שכן רצונם להשאיר את המדינה  -מדינת ישראל  -כמדינה יהודית

ודמוקרטית  ,בתוך המחנה הליברלי  .הדיון בנושא הדת והמתח בינה לבין זכויות
האזרח כמעט שאינו קיים בספר זה  .עיקר הדיון מתמקד ברובד השני שהזכרתי
קודם  :היחס למיעוט

.2

הערבי .

המתח בין האופי היהודי לבין המיעוט הערבי

רובד זה זוכה לדיון מעמיק הרבה יותר  .אכן  ,סוגיות רבות עומדות על הפרק

31

:

חוק השבות ; הסוגיה הידועה כ " מדינת כל אזרחיה " ; " מדינת לאום דמוקרטית "

ו " דמוקרטיה אתנית "  -כל אלה נבדקים לעתים כסדר שהגיונו הפנימי

אינו נהיר .

כמו כן  ,המחברים מקדישים קטע חשוב לתפיסת הערבים כמיעוט לאומי

;

הם

מצביעים על כך שמצד אחד הערבים אינם מוכרים כקבוצה לאומית או כמיעוט
לאומי  ,אך למעשה " הזכויות הקיבוציות של המיעוט הערבי בישראל בתחום
הלשון  ,החינוך והתרבות הן זכויות של מיעוט לאומי מובהק  ,והן רחבות ומרחיקות
לכת גם על פי קנה מידה בינלאומי "

32

.

על נקודה זו הצבעתי כבר בעבר "  ,ואני

מרשה לעצמי לחזור ולהדגיש כי חייב להיעשות צעד משמעותי נוסף ( כגון קבלת

חוק  -יסוד  :המיעוט הערבי ) .

טענתי ועודני טוען כי דווקא הצגתה של מדינת ישראל

כמדינת לאום ( של העם היהודי ) תאפשר לבנות מודל של מעמד המיעוט הערבי

בצורה ברורה יותר  ,הכולל זכויות קולקטיביות בכמה תחומים ( בעיקר לשון  ,תרבות

ודת ) .

הצעתי גם מודל של אוטונומיה אישית להבדיל מאוטונומיה

טריטוריאלית .

כולם מצביעים על העובדה ( החשובה כשלעצמה ) שאין בישראל ניסיון " לבולל "
את המיעוט הערבי ( כפי שהדבר קורה במספר לא מבוטל של מדינות לאום בעלות
מיעוטים

לאומיימ ) .

הוויכוח בישראל מתרכז בעיקר בתחום

ההפליה .

חשיבותו הרבה של הספר היא בהעלאת סוגיית מדינת הלאום ומגבלותיה בתחום

.

הזכויות לדיון ציבורי בסופו של דבר ניתן לנמר על דרך המשפט המפורסם
" מיעוט הוא מיעוט  ,הוא
29

30
31

32
33

:

מיעוט " .

יעקובסון ורובינשטיין  ,לעיל הערה

 , 1בע '

יעקובסון ורובינשטיין  ,לעיל הערה  , 1בע '
שם  ,בע ' . 222
שם  ,בע ' . 190 - 189

. 197
. 206

 Search ofaחל  Arab Minority :ש Nation - State and the Ptwblem ofl!4ם ] . Klein Israel as
( 1987

. Status (Tel Aviv,
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ייתכן שמדינת הלאום היהודית אינה שונה ממדינות לאום רבות אחרות

באופייה  .הבעייתיות המיוחדת של המדינה הזאת נובעת מכך שמדינת ישראל
הוקמה " מאוחר "  ,לאחר עידן הלאומיות של המאה

נתקלת בהתנגדות

לתשובה .

664

עזה .

ה 19 -

וכי היא נתקלה ועדיין

על כך אין למחברים תשובה  ,וכמובן איש לא ציפה

שרוליק  -דיוקן

על " פרידה משרוליק  :שינוי ערכים באליטה

הישראלית "

ן

מאת  :עוז אלמוג
מאת צבי טריגר *

ספרו רחב היריעה

( 1 , 412

עמודים  ,בשני

כרכים )

של פרופסור עוז אלמוג ,

מהחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה עוסק בשינוי הערכים שחל
באליטה הישראלית  ,שהיא  ,כפי שמגדיר אותה אלמוג  " ,השכבה היהודית הוותיקה ,
החילונית  ,המשכילה והמבוססת  ,שהשפעתה על צביונה של המדינה גדולה "

2

.

אלמוג  ,סוציולוג ומחבר " הצבר דיוקן " '  " ,שהיה רב  -מכר "  ,כפי שמכריזה הכריכה
האחורית ( עדות חזקה כשלעצמה ל " שינוי הערכים באליטה הישראלית " )  ,מגיש לנו

מפעל שאפתני  :מיפוי התמורות שחלו בערכיה של האליטה הישראלית מאז קום
המדינה ועד לשנת  , 2002מחמש נקודות מבט שונות שהוא מכנה " חזיתות "  :החזית
התקשורתית  ,החזית המשפטית  ,החזית הפסיכולוגית  ,החזית הפמיניסטית והחזית

המשפחתית  .ה " חזיתות " מחולקות לשני חלקים עיקריים

:

חלק סקירתי ( לכאורה ,

על כך בהמשך )  ,שעיקרו כרוניקה של השינויים הנטענים  ,והלק המציע ניתוח
לסקירה ( " משמעויות וכיוונים "  ,כלשון המחבר )  ,בדרך כלל קצר ותמציתי  .ככלל ,
החלקים הקרויים " משמעויות וכיוונים " קצרים במידה ניכרת מן הסקירות  ,עובדה
אשר הופכת את הספר בעיקר לכרוניקה של אירועים ואבני דרך בתהליכי השינוי
הנדונים  ,הראויות לציון ,

לדעת המחבר .

חלוקת הספר לחזיתות -שערים נדמית לעתים שרירותית  .מחד גיסא  ,חסרים שערים
מרכזיים המשקפים גם הם שינוי ערכים שחל בחברה הישראלית  ,דוגמת החזית

.

הצבאית  -הביטחונית והחזית הפוליטית מאידך גיסא  ,יש חפיפות בין שערים קיימים ,
שהופכות את החלוקה ביניהם למוזרה

:

חלקים נרחבים ב " חזית

הפמיניסטית "

יכולים היו להיכלל ב " חזית המשפטית "  ,משום שהם עוסקים בשאלת שוויון
*1
2
3

דוקטור למשפטים  .מרצה בבית הספר למשפטים המסלול האקדמי המכללה
ע
' אלמוג פרידה משרוליק  :שינוי ערכים באליטה הישראלית ( תשס " ד ) .
שם  ,בכריכה האחורית.
ע'

אלמוג הצבר  -דיוקן ( מהדורה שלישית ,
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צבי טריגר
הזכויות המגדרי והמאבקים המשפטיים לעיגונו בחקיקה ובפסיקה

;

בדומה לכך ,

" החזית המשפחתית " יכולה הייתה בחלקה להיכלל תחת " החזית הפמיניסטית " ;
וגם " החזית התקשורתית " חופפת במידה רבה ל " חזיתות " האחרות  ,ובכללן זו

המשפטית  ,הפסיכולוגית והמשפחתית  .חלוקה שכזו  ,שאינה מובנת מאליה  ,דורשת
עבודת הנמקה שתצדיק את ביצועה  ,ותפרוש בפני הקוראים את היתרונות שיש בה

לעומת דרכי חלוקה אחרות  ,אינטואיטיביות וטבעיות יותר (לפחות

למראית עין ) .

החלוקה השרירותית  ,כמו גם השמטת " חזיתות " לא פחות חשובות  ,ואולי אף
יותר חשובות מאלה שנכללו  ,מצביעות על בעיה נוספת בספר הקשורה באופן
שבו המחבר מתבונן בתרבות ומנתח את ממצאיו  .ניכר בספר שנכתב מתוך אהבה
ונוסטלגיה לחומרים המצוטטים בו

;

הספר הוא  ,במידה רבה  ,מעין אלבום פרטי

של זיכרונות המחבר ושל ממצאי מחקריו  .אולם תוצאתה של ההתאהבות במושא
המחקר היא חוסר היכולת לסנן ולהיפרד מחומרים רבים המעלים חיוך או רגשי
נוסטלגיה  ,אולי  ,אך אינם תורמים דבר לביסוס התזה של

הספר .

הספר עמוס

בציטטות רבות וארוכות  ,ולמרות הצהרת המחבר במבוא כי הדבר נעשה במכוון
ובמודע  ,הגודש הרב אינו תמיד מנומק ובוודאי אינו

הכרחי .

בנוסף  ,יש בספר כמה כתמים עיוורים משמעותיים  ,והרמז המטרים להופעתם
מופיע כבר בעמודו הראשון  ,במבוא

" ישראל דהיום היא מדינה מפותחת

:

ומשגשגת מבחינה כלכלית וטכנולוגית "

4

.

ב " חזית המשפטית "  ,למשל  ,מתוארת

התפתחות מערכת המשפט הישראלית כסיפור ליניארי של הליכה מהטוב אל הטוב

יותר  .התיבה " ליברליזציה " חוזרת פעמים רבות  ,ותת  -הפרק " מדינה דמוקרטית
בעירבון מוגבל "  ,שאורכו כארבעה עמודים מתוך כמאה ושמונים שמוקצים ל " חזית
המשפטית "  ,עוסק בכפייה הדתית בלבד ואינו מזכיר כלל את הכיבוש  ,את תקנות

ההגנה לשעת חירום מ  , 1945 -את השחיתות הגוברת בשירות הציבורי ואת חוסר
האונים של רשויות אכיפת החוק למולה  ,את ההפליה המגדרית או את הבעיות
המשמעותיות האחרות במשטר החוקתי של מדינת ישראל .
היעדרן של תקנות ההגנה לשעת חירום מה " חזית " המשפטית צורם

במיוחד .

מכוחן המדינה מגרשת פלסטינים  ,הורסת את בתיהם ועוצרת אותם במעצרים

מנהליים ( ובמקרים נדירים ביותר גם

מתנחלים ) .

זאת ועוד  :סעיף ( 39ג ) לחוק  -יסוד

:

הממשלה קובע כי " תקנות שעת חירום כוחן יפה לשנות כל חוק  ,להפקיע זמנית את
תוקפו או לקבוע בו תנאים  ,וכן להטיל או להגדיל מסים או תשלומי חובה אחרים ,
והכל זולת אם אין הוראה אחרת בחוק "  .מאז

ועד היום  ,לא בוטל מצב החירום

1945

5

.

המסקנה כי הדמוקרטיה הישראלית היא דמוקרטיה " בעירבון מוגבל "  ,כהגדרתו של
המחבר  ,מתחייבת דווקא מעובדה זו ולא בהכרח
4

5

אלמוג  ,לעיל הערה  , 1בע '

כידוע  ,בשנת

1992

מהיעדר ההפרדה בין דת למדינה .

. 19

בוטל מצב החירום התמידי בחוק  -יסוד  :הממשלה  ,והכנסת הוסמכה להכריז

על מצב חירום בכל שנה מחדש  ,דבר שאכן נעשה  ,כך שרציפות מצב החירום משנת

ועד היום נמשכת  ,אם כי לא מכוח
666

התקנות המקוריות .

1945

שרוליק  -דיוקן
לעומת היעדרו המהדהד של כל דיון בתקנות ההגנה לשעת חירום ובהשלכותיהן ,

לא ברור מדוע נכללו נושאים מסוימים בחלק המשפטי של הספר  .כוונתי במיוחד
לכרוניקה של מלחמות ישראל ועליית השמאל הישראלי ותנועות המחאה
ברור מה לקריאותיו של חיים גורי בשנת
אלמוג  " ,בכאב אמיתי "

7

:

אותנו לשפוך את דמכם ? "

1950

" אויב  ,מי כפה עליכם להילחם בנו
8

6

.

לא

אל הערבים  ,קריאות שנאמרו  ,כדברי

[...

]

מדוע הכרחתם

ול " חזית המשפטית " .

דומה אפוא שהמחבר לא מצליח לסרטט מפה מלאה ומשכנעת של התמורות
שחלו במערכת המשפט הישראלית בראי התמורות התרבותיות  .כאמור  ,בחירת
החומרים הלא שגרתית והחלקית יוצרת תמונה בעייתית מאוד של התהליכים
שעברו על התרבות המשפטית

הישראלית .

בעיות דומות קיימות גם ב " חזית הפמיניסטית "  ,שהיא

השער הרביעי של הספר .

באופן משונה  ,המחבר ממשיך כאן בעיוורון המגדרי שאפיין את ספרו " הצבר -

דיוקן "  , 9למרות מאה וארבעים העמודים המוקדשים ל " חזית " זו  .בתת  -הפרק הקרוי
" פמיניזם וגלובליזציה "  ,למשל  ,הוא כותב  " :האתוס הפמיניסטי כובש טפח אחר
טפח בעולם ובארץ ונעשה בהדרגה לחלק מאידיאולוגיית  -על גלובלית דמוקרטית .

המאבק הפמיניסטי תרם ותורם לקידום האופי הגלובלי של ישראל "

10

.

אף מילה

על סחר בנשים  ,תחום שבו ישראל מצטיינת במיוחד בעידן הגלובליזציה

11

.

על

פי דו " ח הביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא סחר בבני אדם בראשות

חברת הכנסת זהבה גלאון  ,מדובר בתעשייה המגלגלת כמיליארד דולר בשנהב .
ברוח זו מציין המחבר את חתימת ישראל על האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן
של כל צורות ההפליה נגד נשים כהישג  ,אך אינו מזכיר את ההסתייגויות שהוסיפה
ישראל לחתימתה בדבר מינוי נשים כשופטות בבתי דין דתיים  ,חוקי המעמד
האישי ודיני המשפחה  , ' 3וכן הצהרה כי ישראל אינה רואה עצמה מחויבת על ידי
הסעיף הראשון  ,ההצהרתי  ,של האמנה14

.

6
7
8
9
10

11
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אלמוג  ,לעיל הערה

,1

בע '

שם  ,בע ' . 422
שם  ,בע ' . 423

מ ' גלוזמן " ציונות גברית " הארץ ( מהדורת האינטרנט ) . 8 . 10 . 1997
. 998

אלמוג  ,לעיל הערה  , 1בע '
ראו  ,למשל  ,באתר משרד המשפטים [ http ://www .justice . gov.iVMOJHeb/Subjects/Sahar :
( . Benashim.htm] aast visited 08 4 . 6 . 07
דו " ח ביניים  -ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא סחר כבני אדם
(  4 . 6 . 07מס oast visited

13

14

. 466 - 422

,

(  . ) 2002ש יעי : //ש ) ן ]

. k5
[ םבא nesset.gov. iUconwlittees/heb/docs/sacharl - 4 .

אמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה מ  18 -בדצמבר  , 1979כ " א  , 1035מס '  , 31ע '
 ; 179רשימה של הסתייגויות ישראל והמדינות האחרות ניתן למצוא באתר האו " ם [http : :
( .//www. un. org/womenwatcWdaw/cedaw/reservations . htm] aast visited 08 . 4 . 6 . 07

שם  ,בע '

: 183

" למטרות אמנה זו  ,המונח " אפליית נשים " משמעו כל הבחנה  ,הוצאה מן

הכלל או הגבלה על יסוד מין  ,שתוצאתן או מטרתן לפגום או לבטל את ההכרה  ,ההנאה
והשימוש בידי נשים  ,בלא שים לא למעמדן האישי  ,על בסיס שווית בין גברים ונשים ,

המשפט י " א

ן

תשס " ז
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צבי טריגר

חלקיות הכרוניקה באה לידי ביטוי גם באופן שבו מתייחס המחבר לסוגיית
האלימות נגד נשים  " :בשנות התשעים החריפה בעיית הנשים המוכות וחלה
גם עלייה במספר הנשים שנרצחו בידי בעליהן "  , ' 5הוא מציין  .הנתונימ שהוא
'

מביא  ,עם זאת  ,אינם אלא סיכום מספר הנרצחות הכולל בין השנים , 1998 - 1990
והם אינם מצביעים על עלייה ( או

ירידה )

כלשהי ! 6ביחס לשנים קודמות  .יתרה

מזאת  ,נהוג לייחס את המספרים הגדולים הללו לעליית המודעות ולעלייה במספר
המקרים המדווחים  ,הודות לפעילותם של ארגונים פמיניסטיים לעידוד נשים שעברו
התעללות להתלונן ולהקמת מנגנוני תמיכה  ,ולאו דווקא לעלייה במספר הנשים
המותקפות  .כך או כך  ,אין מחלוקת כי מספר המקרים המדווחים הוא קצה הקרחון

של בעיית האלימות כלפי נשים .
כאמור  ,לא ברורה ההצדקה להפרדה בין ההיבטים המשפטיים של " החזית

הפמיניסטית " לבין " החזית המשפטית "  .הפליית הנשים במשפט הישראלי  ,על
כל ביטוייה  ,היא אינדיקציה נוספת לכך שמדובר בדמוקרטיה " בעירבון מוגבל " ,

.

ולכן ראוי היה לדון בה במסגרת " החזית המשפטית " אלה הן דוגמאות ספורות
לבעיה המתודולוגית של המחקר ולחוסר ההבחנה בין כרוניקה לבין

פרשנותה .

התוצאה היא חיבור בלתי מספק  ,הן ברמת התיעוד הכרונולוגי והן ברמת הניתוח

והפרשנות .

15

16
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בזכויות האדם וחירויות היסוד בתחום המדיני  ,הכלכלי  ,הסוציאלי  ,התרבותי  ,האזרחי או בכל
תחום אחר " .
אלמוג  ,לעיל הערה  , 1בע ' . 956
שם  ,בע ' . 1314

