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תופיע,המגדריבשוויוןהעוסקת,נוספתגרסה;(2006,עורכים'ברקוביץוניצהרםאורי)
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.(וחוהאדםכבודקמיר:להלן)(2007,כרמלהוצאת)
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קמיראורית

הנושאהצגת.א

הישראליתהחברה,השנייההציוניתהמאהבראשית,לקיומההשישיבעשור
בביקורת,בבחינתם,ערכינובזיהויעוסקיםבישראלרבים.מערכיהמוטרדת
ואידאולוגיתחברתיתבמציאות.אבדנםעלובקינהלמעמדםבדאגה,עליהם
ערכיולכונןלהגדיר,לבטאשתפקידו,החוקאלפוניםרבים,ומקוטבתשסועה
מבוכהבעתותשגםדומה,ואכן.סביבםלהתלכדהמגזריםכללשעלבסיסייםיסוד

לסערותמעלהמתנשאערכימגדלורלשמשמשתדלהישראליהמשפט,ובלבול
.ומאחדותיציבותערכיותעמדותולשדר,הישראליתהחברהאתהפוקדותהעזות
ידיעלשהתקבל,וחירותו2האדםכבוד:יסוד-חוקקבועזהמאמץשלבלבו

.הישראלית3האדםזכויותכמגילתידיהעלוהובנההמשפטיתהקהילה
האדםכבודכיהיסוד-חוקקבעהעשריםהמאהשלהתשעיםשנותבראשית

הכבודאלצורפההחירות.שלההמשפטושיטתישראלמדינתשלהליבהערךהוא
כיוון,היסוד-בחוקמופיעהאינהשוויוןהמילה,זאתלעומת.ומשליםתומךכערך
למעמדהבנוגעהסכמההמחוקקתהרשותבקרבהתגבשהלאחקיקתושבעת

בישראלהשופטתהרשותקראההשניםבמהלך.לשוויוןהזכותשלהמשפטי
אל(ממנהחלקיםאו)לשוויוןהזכותאת(המשפטיתהאקדמיהמןחלקבעידוד)

משמעותאיןשוניםשבהקשריםבטענה,שבלבוהאדםכבודוערךהיסוד-חוקתוך
,הלקיתלהכרההשוויוןזכהכך.שוויונוהבטחתללאהאדםכבודעללהגנה

שמברכיםמיבישראליש.4האדםכבודערךשלכנפיותחתחוסהכשהוא,מקומית
עלומצרים,היסוד-וחוקהאדםכבודבתוךלשוויוןהזכותשלהשיפוטיהכינוןעל

הגישהאתשמבקריםמייש,לעומתם.זופרשנותשלוהמקוטעתהחלקיתתחולתה
הכבודביןלהבחיןומבקשים,המידהעליתרומרחיבה"אקטיביסטית"כהשיפוטית

.גיסאמאידךלשוויוןגימאמחר
כמושגהכבודשלהשונותמשמעויותיואתבפרוטרוטניתחתיאחריםבמקומות

.("היסוד-חוק":להלן)150ח"ס,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק2
אהרןראוהחוקתימעמדואתוקינוהיסוד-חוקאתשהציגוהראשוניםהמשפטייםלמאמרים3

ברקאהרן;(ב"התשנ)9אוממשלמשפט"מוגנותיסודזכויות:החוקתיתהמהפכה"ברק

חוק"קרפיהודית;(ג"התשנ)253אוממשלמשפט"וההגבלותההיקף:מוגנותאדםזכויות"
מאז.(ג"התשנ)323אוממשלמשפט"כחמאבקישלביוגרפיה-וחירותוהאדםכבודיסוד

מנויותהבלחיהזכויות"סומרהלל,השארבין,ראו.ומסועפתענפהספרותבתחוםנכתבה
המהפכה"גביזוןרות;(ז"התשנ)257כחמשפטים"החוקתיתהמהפכהשלהיקפהעל-

.(ז"התשנ)21כחמשפטים"?עצמהאתהמגשימהנבואהאוהמציאותתיאור-החוקתית
.שחוללהחוקתיתוהמהפכההיסוד-לחוקכולוהוקדשמשפטיםהעתכתבשלח"ככרך

שלדינובפסקלמצואניתןהאדםכבודבערךלשוויוןהזכותשלשיפוטיתלקריאהדוגמה4
'נבישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז-עדאלה99/1113ץ"בבגברקהנשיא
לשוויוןהזכותמןמוגבלחלקשללקריאהדוגמה.(2000)164(2)נדד"ת,דתותלענייניהשר
שר'נמילר94/4541ץ"בבגדורנרהשופטתשלדינהבפסקלמצואניתןהאדםכבודבערך

.(1995)94(4)מטד"פ,הביטחון
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השוויוןממושגדווקאיוצאתזורשימה.בישראל5ובמשפטבחברהיסודוכערך
של,זהמכיווןלבחוןבכוונתי.והחירותהאדםכבודוביןבינוביחסיםלדוןבמגמה
ולזהות,הישראליהמשפטשלהערכיותבעמדותיווהרצויהמצויאת,השוויוןבחינת
היסוד-שחוקהערכייםבכליםהשימושאתולהעמיקלהרחיבאפשרישבהםכיוונים
.לרשותנוומעמידמכונן

שאתוביתריוםהיוםבחיי)=שוויון"באמרנוכיהיאכאןהמוצגתהטענה
זכותו"ללרובמתכוונים(הליברליתהמערבתרבותבעקבות)אנו,(המשפטבעולם

לעומת."האריסטוטליהמבחןפיעל(השלילית6)החירותלשוויוןפרטכלשל
שלהסגוליכבודו"ובראשונהבראשהואהיסוד-חוקשל"האדםכבוד",זאת

במידהפרטבכלטבועוהואבושוויםשותפיםהאנושבנישכל)Dignity(האדם
השימושלכן."האדםשל)Dignity(הסגוליככורושוויון"זהוכלומר,"שווה
ובנוסחת(השלילית)החירותלשוויוןבוכותקשורהשוויוןבמושגוהמשפטיהרגיל
האנושיהכבודבשוויוןקשורהאדםבכבודהשימושואילו,האריסטוטליתהשוויון

.)Dignity(הסגולי
האריסטוטליתהשוויוןונוסחת(השלילית)החירותשוויוןכימראהזורשימה

או-מקדמיםאינםהם;חברתיתמבחינהשמרניתנטייהבעלירעיונותשניהם
סוגיחשיפתאוהנוהגתהחברתיתהמציאותשליסודיתביקורת-מאפשריםאף

שניהם.ומקבעתמכוננתהיאושאותםמושתתתהיאשעליהםהעמוקיםההפליה
ולתקןלזהותרקומאפשריםבחברההנוהגתוהכוחהמשאביםחלוקתאתמנציחים
.מאליוכמובןהנתפסהשליטקווהסטטוסבמסגרתמקומיותועוולותטעויות
להתעלותמאפשרתהאדםשלהסגוליכבודושוויוןשלהמבטנקודת,זאתלעומת

הפליהשלסוגיםלזהות,הנוהגתהחברתיתהמציאותשלמאליולמובןמעל

.נגדםלפעולואףהקייםבסדרטבועיםאשר(ומעמדיתאתנית,מגדריתלרבות)
ודווקא,ומפלותמבדילותלקטגוריותאנשיםבחלוקתשבויהאינהזומבטנקודת

וכבודישראליות-כבודשלשאלהקמיראוריתראובישראלהכבודמשמעויותשללניתוח5
כבוד-הדרתשלמגמותביןישראל-כבודדרכיפרשתעל"קמיראוריתוכן,(2004)האדם

דמוקרטיתתרבות")respect(מחיה-וכבוד)glory(כבודהילת,)dignity(סגוליכבוד,(%י0ת0)
רשימתראו(ופורנוגרפיהאינוסכמו)שונותסוגיותעלהניתוחשלליישומו.(2005)9,169
twWW~-במריםאמ . E.sitemaker.umich.I .edu/orit_kamirnlome

בספרוברליןישעיהיאותהשהגדירכפי,"שליליתחירות".המאמרבהמשךפירוטראך6
המדינהמעריצותהפרטשלחירותוכלומר,"מהחירות"היא,(1987)חירותעלמסותארבע

החירותלעומת.שלוהאדםובזכויותשלובאוטונומיה,בפרטיותושלהיתרומהתערבות
,למשל;ומסויםמוגדרבאופןלהתפתחהפרטשלחירותושהיא,חיוביתחירותישנההשלילית
.הסובייטיתבחברהגאהוחברנאמןמפלגהחברלהיותהפרטחירות-הסובייטיבעולם

ואילו,וליברלית"טובה"חירותהיאהשליליתהחירות,ברליןשלהליברליתגישתופיעל
סוגישניביןזודיכוטומיתהבחנה;ומגבילהדכאניתבפוטנציאלהיאהחיוביתהחירות
Charles,:ראו.מקשייםנקייהאינההחירות Taylor, What 's Wmng with Negative Liberty

(1991,.LIBERTY (David Miller ed".מושרשותליברליותמוסכמותמבטאההיא,זאתעם,
.ניתוחיהןולהבהרתלהבנתןשימושיתוהיא
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לממשכדיאדםכבנילהתפתח(החיוביתווגם)חירותםשוויוןאתמקדשתהיא
.בכולםהטמוןהאנושיהפוטנציאלאתולמצות
להשתמששנהוגכפי-השוויוןבמושגהמקופלתהערכיתהמסגרתלכן

המסגרתמאשרלסוגיההשיטתיתבהפליהלמאבקפחותהרבהמועילה-בו
מושג,למעשה.היסוד-חוקשבלבהסגוליהאדםכבודבערךהמקופלתהערכית

למאבקבאמתלהועילבכוחושישהשוויוןסוגאתמכילהסגוליהאדםכבוד
.הומניסטיתערכיתמשמעותבעלתחירותגםכמו,למיניההמערכתיתבהפליה
משפטיתלעשייהפתחפותחתהסגוליהאדםבכבודהישראליתהבחירהלפיכך

מימושואתלהעציםשישחשיבות-רבפוטנציאלזהו.ומתקדמתמתקנתוחברתית
ומתחייביםהנגזריםוהחירותוהשוויוןהאדםכבודשלמדויקתפרשנותידיעל

.ממנו
נוסחתאתאציג,('בפרק)השוויוןבמושגהטבועהבבעייתיותקצרדיוןלאחר
,('דבפרק)הליברליתהחירותשוויוןותפיסת('גבפרק)האריסטוטליתהשוויון

אציגמכןלאחר.חברתיתלשמרנותהללוהרעיונותשנישלנטייתםהדגשתתוך
הפוטנציאלהדגשתתוך(המחיהוכבוד)הסגוליהכבודשוויוןאת('הבפרק)

היסוד-בחוקשימושמעודדכולוהטיעון.זועולםבהשקפתהגלוםהרפורמטורי
.מושרשתהפליהשלשוניםבסוגיםלמאבקשאתביתרבלבוהקבועהאדםובכבוד

בוהטבועיםוהקשייםהשוויוןמושג.כ

מיד,ומחייבתברורהמשמעותלולהעניקומנסיםהשוויוןמושגאתכשבוחנים
הרגילבשימושהכרוךהבהירותוחוסרמורכבותואתהחושפותשאלותמתעוררות

לחייםהזכות,לקנייןהזכות,צדק,חירות,שוויוןביןהקשרמה,למשל,כך.בו
?משאביםלחלוקת,להזדמנויות,לזכויותנוגעשוויוןהאם?בגוףלשליטהוהזכות

אחתלאאךלכולןהבסיסהואאוליאו,האדםמזכויותאחתהואהשוויוןהאם
גוברהואהאם?מהןאחתוגםלכולןהבסיסגםלהיותיכולהואהאם?מהן
גםשמאאו,פרטיםשביןהיחסעלורקאךחלהואהאם?אחרותזכויותעל
ישהאם?הקבוצתיתהשתייכותםפיעלפרטיםביןאו,קבוצותשביןהיחסעל

זהוהאם?תרצאותאותהליכים,כוונותפיעל-הפרתואו-שוויוןלבחון
מפניונסוגיחסיהואשמאאו,שונותתרבותיותגישותעלהגובר,אוניברסליערך

רקלהתקייםצריךשוויוןהאם?קבוצותושלפרטיםשלוערכיותחברתיותגישות
במקוםרקהאם?האינטימיבמרחבגםהאם?הפרטיבזהגםאו,הציבוריבמרחב

רקלחולצריךהואהאם?מובןבאיזה-כןאם?המשפחהבתוךגםאוהעבודה
נבחןקריטריוניםאילופיעל?והכלכליהחברתיבהקשרגםאו,האזרחיבהקשר

?7בהןונכריעהללוהתהיותכלאת

מציגיםנוספותמדיסציפלינותאקדמיהואנשיהמדינהמדעאנשי,משפטנים,פילוסופים7
:למשלראו.פתרונותלהציעומנסיםבהםמטפלים,רבותשניםמזהאלהקשיים
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לנומוכרשהואכפיהשוויוןמושגשלביותרהבעייתיותמתכונותיואחת

במציאותענייניםמצבלציוןגםבעתבהלנומשמששהואהיאיוםהיוםבחיי
טבעיתזכותהן)זכותלתיאורוגםאליולשאוףשישערךלביטויגם,החברתית

כטבעי,כמצויהשוויוןאתתופסיםאנוכלומר.(משפטיתאוחברתיתזכותוהן

(משפטיתאוחברתית,טבעית)"זכות"ו"רצוי","מצוי",ככלל.יחד8גםוכרצוי

הגבולותטשטוש,מכךיתרה.ומובחניםנבדליםמושגייםמישוריםלשלושהשייכים
מבטמנקודתנתפסים,(המצוימןהרצויובמיוחד)השנימןהאחדגזירתאו,ביניהם

.9"הנטורליסטיהכשל"המכונהלוגיככשלאנליטית
"קייםלא"ו"קיים",נטורליסטיככשלכזהמהלךהמגדירההגישהפיעל

"רע"וה"טוב"ה,זאתלעומת.העובדתי,האמפירילתחוםשייכים("אין"ו"יש")
רקאלא,עובדתיותמקביעותאותםלגזורניתןלא,ככאלה;מוסרייםשיפוטיםהם

אקסיומה.אחרתאוזוערכיתעולםהשקפתשבבסיסכלשהימוסריתמאקסיומה
רקאלא,(הנעדראו)הקייםבעזרתעובדתית"להוכיח"אפשר-איכזומוסרית
אנשיםיש",אחרותבמילים)המוסריתבתקפותהולהשתכנעלשכנע,לקבל,להניח
,"יש"של,עובדתית,אמפיריתקביעההיא"עורשחומיאנשיםוישעורלבני

מוסרית,ערכיתלעמדהזומעובדהנביעהשלקשרכלייתכןולאאין."קיים"
עורשחומיאנשים","עורשחומימאנשיםטוביםעורלבניאנשים"שלהסוגמן

."אחתבמידהטוביםעורושחומיעורלבניאנשים"או"עורלבנימאנשיםטובים
שללאיכויותיהםהנוגעתכלשהימוסריתמאקסיומהנגזרתכזוערכיתעמדהכל

.(עצמןהאמפיריותהעובדותמןלאאך,אדםבני
בעייתיותגםאלאלוגיקושירקלאלעוררעלולההמצוימןהרצויגזירת
היאאזיקיימתמסוימתחברתיתתופעהאם"שהטיעון.חברתיתמבטמנקודת
העובדתיתהמציאותפיהשעלבסיסיתערכיתאקסיומה,בעצם,מניח,"טובה

,חברתיתהיאהנבחנתהמציאותכאשר.ומוסריתראויה,חיוביתהיאהנבחנת
לרובמכילהזוגישה.טובבהכרחהואהקייםהחברתישהמצבהיאהאקסיומה

שטבעימההוא(החברתיבעולםגם)שקייםמהפיהשעל,המקשרתהחוליהאת

שלהערכיתהיסודהנחת.טובגםבהכרחהואשטבעיומה,שיתקייםוהכרחי
.והרצויההכרחי,הטבעי,(החברתיהמצוילרבות)המצויביןאפואמזההזוגישה

והטבעי,הטבעיהוא(החברתיגם)המצויפיהשעליסודשהנחתהיאהבעיה
החברתיהסדראתהמשרתת,מקבעת,שמרניתהנחה,ככלל,היאהרצויהוא

IACK % . POLE, THE hIRSUIT OF EQUALWY;(1966)EQUALEYאא70א50שיי

"HAR~

] . RE95,Peter Westen, Ihe Empty Idea of

Equality

;(1978)AMERICAN HISTORY4ע

COLUM83,?Kent.[.ןןן Greenawalt, How Empty

" the Idea Of'

Equaldy

;(1982)537

(1983)1167.
NSTIREלמשלראומקיףלדיון8 EQUAL: THE8ז.JOHN ] . COONSגשBRENNAN.4ןPATRICK

(1999)~RN INSIGFrrW1ES4

.

ANATOMY

~

OF.
,7ש"הלעילtW~sONואצל,543'בעמ,7ש"הלעיל,Westenאצלזובנקודהדיוןראו9
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שלהפוליטיאופיואתמסווההיא.ממנוונהניםבוששולטיםמיואתהקיים
הסדרזיהוי.משמעותיבאופןאותולבקראפשרותכלומונעתהחברתיהמבנה
אתלאבחןמאפשרלאחיוביתהערכהועםטבעיתמציאותעםהקייםהחברתי
אוכבעייתייםלבקרםאו,החברתיהסדרשלוהכוחנייםהאידאולוגייםההיבטים
מהמבצעתהמצוימןהרצויגזירת,ביקורתיתמבטמנקודת,לכן.כשליליים
כזהמהלך,ביקורתיתמבטמנקודת."טבעון"ובעברית,"נטורליזציה"שמכונה

-המצויהעולםשלהתכונהבדיוקמהיבקפידהלבחוןויש,חשדלעוררצריך
.וכחיוביתכטבעיתבעזרתוהוצגהאשר-החברתיבעולםמדוברכאשרבמיוחד
אותותפיסתנו.רביםמסוגיםקושיותהמעוררמורכברעיוןהואהשוויון,כןאם

ידיעלבהכרחמעוצבותאלא,מאליהןמובנותאוטבעיותאינןאליווהתייחסותנו
.במודעלאאםאףמאמציםשאנופילוסופיותעולםהשקפות

האריסטוטליתהשוויוןתפיסת.ג

האריסטוטליתהשוויוןנוסחתהצגת.1
לפניאריסטושניסחהנוסחהבאמצעותהיאהשוויוןעללחשובביותרהנפוצההדרך

שנראה,האינטואיטיביהקישורעלמושתתתזונוסחה.שנהמאותוחמשכאלפיים
Imagination)ולאSimilarityבמובן)דמיוןלביןשוויוןבין,מאליומובןלרבים

,מוגדרבהקשר,דומההתייחסותמשמעושוויון,אריסטופיעל.10נתוןהקשרבכל

מתקייםכלשהומוגדרבהקשרכאשר,כלומר.הקשרבאותולזהזהשדומיםלמי
יחסהקשרבאותולהםלהעניקיש,פרטיםביןמשמעותידמיוןשלעובדתימצב
לזהזהדומיםאינםפרטיםכאשר,זההיגיוןפיעל.שוויוןבהםלנהוגובכך,דומה

ביןההבחנהתחתלחתורשעלול,דומהיחסלהםלהעניקראוילאנתוןבהקשר
.11השוויוןנוסחתשלכולוהרעיוניהמבנהתחתולכן,לשוניםדומים

נתוןבהקשרדומיםואלמונישפלוניהטענה,האריסטוטליתהנוסחהבמסגרת
החברתיתהמציאותאלהמתייחסת,אמפירית,עובדתיתכטענהומוצגתנתפסת

,למשל,כך.שהואסוגמכלעמדהלגביהלנקוטבלא,ובניטרליותבאובייקטיביות
למלאאלמוניכמומוכשרפלוני"הקביעה,האריסטוטליתהחשיבהבמסגרת
שיקוליםמכלונקיאובייקטיביענייניםמצבתיאורפשוטהיא"הנהגתיתפקיד

נוסחת,דמיוןשלזהוטבעינוהגענייניםממצב.פוליטיתמשמעותבעליחברתיים

לפלונילהעניקראוי"פיושעלהערכיהציוויאתגוזרתהאריסטוטליתהשוויון

מפורטיםולניתוחלהצגה;(1985,מתרגםליבם'גיוסף)ניקומאכוסמהדורת:אתיקה,אריסטו10
IEqUALWY:ראולשוויוןהאריסטוטליתהגישהשל

.

ANDאס

LI

EYDEN.. AIUSIDTLE

I

אסע

'

WOLFGANG

(1985)TUSTICE : Hls POLEICAL ARGUMENT.הדעתתחומיבכלרביםהוגיםכמו,Westenמניח
כולומכווןומאמרו,"האריסטוטליתהנוסחהפיעלשוויון"משמעו"שוויון"שמאליוכמובן
.ואילך542'ובעמ539'בעמ,7ש"הלעיל,Westen.זושוויוןתפיסתכנגד

VON;572'בעמ,7ש"הלעיל,Westenאצלדיוןראו11

LEVDEN

,6,10'בעמ,10ש"הלעיל,

.(8חלק)1173'בעמ,7ש"הלעיל,Greenawaltראושונהלפרשנות;(למשל)41
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במקרה."דומיםהםשבמסגרתוהמוגדרבהקשר,שווה,דומהיחסולאלמוני
שלשווהבמידהלשקוליש"להיותיכולהזהמוסריציווישלמשמעותו,האמור
מובן."נדוןהנהגתיתפקידלמלאאלמוניושלפלונישלמועמדותםאתרצינות
בהקשרדומיםאינםאלמוניושלפלונישלכישוריהםאם,גישהאותהפישעל
נתפסתזוגישה.רצינותשלמידהבאותהמועמדותםאתלשקולאיןאזי,הנדון

אתשווהבמידהלקדםפוטנציאלובעלתפניותנטולת,פרוגרסיבית,כמוסרית
הזדמנותפרטלכלכמעניקנתפסהאריסטוטליהשוויץ.הפרטיםכלשלזכויותיהם

דעותכמו,הענייןבנסיבותרלוונטישאיננו"זרשיקול"כלהרחקתתוך,שווה
.ופרוטקציהקבוצתייםסטראוטיפים,קדומות

לאחתהפכה,המודרניתהמערביתהתרבותידיעלאומצהאריסטושלגישתו

שיטותידיעלונאכפתרביםעלמקובלתוהיא,הליברליהעולםשלהיסודמאבני
.וראויההגיונית,מאליהכמובנתנדמיתהיאכךשמשוםייתכן.המודרניותהמשפט
במסגרת.תהיותמעוררתהאריסטוטליתהנוסחהשלביקורתיתבחינהואולם

ענייניםמצבכתיאורכאמורמוצגהנבחניםהפרטיםביןהדמיון,בנוסחההשימוש

לעומת,אליהםהשוויוניהיחס.העובדתי,האמפירי,המצויאלהמתייחסעובדתי
.לשוויוןהמשפטיתהחברתיתזכותםנגזרתוממנו,ומוסרירצוי,ערכיהוא,זאת

(עליהםלהחילשישהשוויוניהיחס)לרצוי(הפרטיםביןהדמיון)המצוימןהמעבר

כשלעצמוזהלוגיכשל.2ןנטורליסטיבכשללוקההאריסטוטליתשהנוסחהמשמעו
התכונהשלקפדניתבחינהמחייבהואאך,חברתיתמשמעותבעלבהכרחאינו
ערכיתלעמדהומתרגמתהנוסחהמטכענתשאותה(החברתי)העובדתיהעולםשל

שבתוכםבהקשריםאדםבניביןהדמיוןהיאזותכונה.משפטיתחברתיתולזכות
אדםבניביןדמיוןשלהצגתוהאם:היאלבחוןשישהשאלהלכן.נבחניםהם

אתהמנציחשמרנימהלךהיאערכיתמשמעותבעלתכתכונהמוגדריםבהקשרים
?הנדוןבהקשרהשלטתהעולםהשקפת

האריסטוטליתהשוויוןבנוסחתהגלומההשמרניתהעולםהשקפת.2
העשריםבמאותהמערביבעולםהאדםבמדעיהרווחותהחברתיותהתפיסות
,הפוליטיההקשראתמדגישותהן;מהותניות-ואנטיביקורתיותהןואחתוהעשרים

ושונידמיוןשלהבניותושלבכללחברתיותהבניותשלהאידאולוגי,המעמדי
איננולעולםמוגדרבהקשראנושייםפרטיםביןדמיון,אלהתפיסותפיעל.בפרט
כמו,פרטיםביןדמיון;חברתית-הקדם,הטבעיתבמהותםהטבועבראשיתימצב

ערכים,עולםהשקפתשלתוצרתמידהוא,נדוןהואשבתוכוהחברתיההקשר
בהכרחשהיא,האנושיתהמבטנקודתרק.ופוליטיקהאידאולוגיה,חברתיים
כליוגדרכיצדקובעת,"הקשר"שמגדירההיא,וערכיתסובייקטיבית,ספציפית

כדומהיעוצבהואאופניםובאילו,תכונותיותתוארנהכיצד,ההקשרבתוךפרט

.ואילך543'בעמ,7ש"הלעיל,Westenאצלזובנקודהדיוןראו12
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נקודתמתוךדומהבאופןמוגדריםהםשאף,אחריםלפרטיםביחסשונהאו

הבניותשלתוצאותתמירהםהחברתיבהקשרושונידמיוןלכן.המסוימת13המבט
פוליטייםהיבטיםובעלותקיימיםחברתייםמבניםשלשיקוףבהכרחשהן,חברתיות

.ואידאולוגיים
בהכרחהיאערכילשיפוטכבסיסכלשהםושונידמיוןהנחת,זוגישהלפי

.ואידאולוגיתפוליטיתבהכרחשהיא,נוהגתחברתיתהבניהשלתוצאות"טבעון"
-זכויותוגזירתמוסריתהערכהלשםושונידמיוןשלנוהגותתפיסותאימוץ
אנשיםשלהעדפהדרךאלהושונידמיוןשיצרוהחברתייםהתהליכיםאתמאמצת
.(הנשלטים,החלשים)האחריםשללרעהוהפליה(השליטים,החזקים)מסוימים

,במהותםלזהזהדמו"עבדים"אריסטובעיני.הדבריםלהמחשתדוגמהאציג

מהותיתשוניםהיו"אזרחים"ו"עבדים"ואילו,במהותםלוהזהדמו"אזרחים"
לדרישתאוסכסוךליישובהשוויוןנוסחתאתלהחילהיהאפשרלכן.מזהזה

על.!4"אזרח"ל"עבד"ביןלאאך"אזרחים"שניביןאו"עבדים"שניביןזכויות

ואינםטבעייםאינםאלהנטעניםושונידמיון,המודרניותהביקורתיותהגישותפי
הואההפך."אזרחים"או"עבדים"בתורשהוגדרוהפרטיםשלבמהותםטבועים
אלמוניםשלהגדרתם,אלמוניםאתמשעבדיםפלוניםשבוהחברתיבעולם:הנכון

כפייהעבודותלביצועמתאימים"כאלהשל,"אזרחים"כפלוניםושל"עבדים"כ

יחסיאתמבטאת,"האזרחיבהליךלהשתתףומוכשריםחכמים"כאלהושל"קשות
בנימבנהאלאמתארתאינההחברתיתההגדרה.אותםומנציחההחברתייםהכוח
הנטענתשונותםאתהופכתהיאכךבתוך.נבדלותחברתיותמקטגוריותכחלקאדם

.הנדונההחברהבמסגרתמאליהומובנתלטבעית
והזדמנויותשונהחברתייחסמקבל"עבד"בתורחברתיתשהובנהמי:מכךיתרה
הופךדברשלובסופו,שונותותכניותשאיפות,עצמידימוימעצבהוא,שונות

."אזרח"שלחברתייחסשקיבלממיולשונה"עבד"לחייוובאורחותבהתנהגותו
שלפיהםבהבלשנוצרההשונות.החברתיתההגדרה"נבואתאתמגשים"הוא,כך

בנידברשלבסופומייצרת,ואידאולוגייםפוליטייםמטעמיםוהשולטיםהחזקים

.5יאותהומגשימיםהנטענתהחברתיתהשונותאתומאמציםמסגליםשאכןאדם
תוך,זוחברתיתממציאותלשוויוןהזכותגזירת,הביקורתיתהגישהפיעל
הכוחחלוקתעלהקייםהסדראתלהנציחאלאיכולהאינה,עורריןללאקבלתה

להשיגהזדמנות"עבד"כוהובנהשהוגדרלמילהציעבידהאין.שלווהמשאבים
אתמקבלתהיא"עבד"כאלאליוההתייחסותידיעלשכן,"אזרח"לביחסשוויון
שווהליחסזכאישאינווכמי"מאזרחשונה"כהגדרתואתכלומר"עבד"כהגדרתו

."אזרח"שמקבללזה

.ואילך40'בעמ,7ש"הלעיל,WILSONראומפורטלדיון13
VONאצלדיוןראו14

LEYDEN

.10'בעמ,10ש"הלעיל,
15Pierre Bourdieuזותופעהמכנה"well founded fictionראו."נ:the11(),Pierre Bourdieu

(1996)21-20,19SOCIETYי

,
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תפקידלמילויהנדרשיםהכישורים.הנהגתיתפקידעלההתמודדותלדוגמתנשוב

כחכרהשעוצבומי"אזרחהיות"בכקשוריםאריסטוחישבהבחברהעוצבוהנהגתי
"עבד"אריסטובעינילכן.אלההנהגתייםכישוריםלושאיןכמיעוצב"עבד"כזו

למילויהנדרשיםכישורים"שלהמסויםבהקשר"אזרח"מ"שונה"כלהתפסחייב
הם,הנהגתיתפקידעללהתמודדמבקשים"אזרח"ו"עבד"אם."הנהגתיתפקיד
.שונהבאופןאליהםלהתייחסשישכמיולכן,הנדוןבהקשרמזהזהכשוניםייתפסו
באותה"עבד"השללמועמדותולהתייחסמחייבתאינההאריסטוטליתהנוסחה

"עבד"ללהציעיכולהאינההיאלכן.ולהפך,"אזרח"השלזוכאלרצינותשלמידה

."אזרח"מאחרתמוגדרהואשבהבחברהשוויון
.מגבריםשונהאנושיתלקטגוריההשתייכונשים,אריסטובעיני,דומהבאופן
לשמש,ללדתבריאתןמטבענועדושנשיםהיהאריסטושלבעולמומאליוהמובן
שוניםלצרכיםנוצרונשים.גבריםולרצותלשרת,להנעים,מינייםצרכיםלסיפוק
,תבוניים,חזקיםנבראוגברים.שונותתכונותלהןהוענקוולכן,גבריםמאשר
מכיוון.ונשלטותסבילות,רגישות,חלשותנבראונשיםולעומתם,ושליטיםפעילים
,רביםבהקשריםמהותיבאופןמגבריםשונותהיו,"עבדים"כמו,נשיםגם,שכך
השוויוןנוסחתפיועל,אריסטושלבעולמולכן.הנהגהביכולות,למשל,כולל
עלמתמודדיםשניהםאםגברשמקבללזהדומהליחםזכאיתאינהאישה,שלו

.מנהיגותיתפקיד
השוויוןבנוסחתאלהבעיותעםלהתמודדוהברורההקלהשהדרךדומה

בקריטריוניםושונילדמיוןהעתיקיםהקריטריוניםאתלהחליףהיאהאריסטוטלית
"עבדים"שלהקטגוריותיבוטלו,זההיגיוןפיעל.יותר16ונאוריםמודרניים

ולאמסוימיםבהקשריםרקאולייוחלווהגבריםהנשיםוקטגוריות,"אזרחים"ו
לעקורקשה,ראשית:יסודייםקשייםבשנילוקהזורפורמהואולם.באחרים
בתפיסותינועמוקשהשתרשובהןהקשוריםוקריטריוניםקטגוריות,הבחנותמשורש

אל,למחתרתיורדותהן-המודעבשיחלהןמתכחשיםאנוכאשר;התרבותיות
כל-ומרוחקתחיצוניתמבטמנקודת,שנית.משםעצמתןאתומפעילותמודעהלא

ממשוכאינטרסנטיכאידאולוגי,כערכייתגלה,שיהיהככלנאור,מודרניקריטריון
בקריטריוניםשימושתוךהאריסטוטליתהשוויוןנוסחתהחלת.העתיקיםאלהכמו

מאלהשוניםשליטוסיפורחברתיקווסטטוס,אידאולוגיהתנציחפשוטמודרניים
.אריסטושלבימיושנהגו

.הבאיםהסעיפים-תתיבשניאלהמטענותאחתכלמעטאפרט

וקריטריוניםקטגוריותשלהשתרשותם.3
נוסחההאריסטוטליתהשוויוןנוסחתשלביותרוהחזקותהיסודיותהביקורותאחת

.1169,1178'בעמ,7ש"הלעיל,Greenawaltראו16
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שמהטוענתמקינון.17ההשפעה-רבתהפמיניסטיתהמשפטנית,מקינוןקתריןידיעל
,כשונותהנשימלהבנייתבאשראריסטושלבעולמוובמפורשכגלוינכוןשהיה
לאאףולעתיםמוכחשים,מוסוויםהדבריםכיוםאםגם,בעולמנועדייןנכון מודעים8ן

"האישהשוויון"הצירוףשלהאמיתיתמשמעותוהבנתלשם,לשיטתה.
המציאותעםביחדזהבהקשרהאריסטוטליתהשוויוןנוסחתאתלבחוןיש,בעולמנו
מציאות.במודעאובמפורשתמידלאאםאף-בפועלהנוהגתהתרבותית-החברתית
כמי,"אחר"כ)"שונה=כובראשונהבראשהאישהאתמבנהזותרבותית-חברתית
הבנייתעםביחדהאריסטוטליתהשוויוןהגדרתשלהחיבור.9ן("דומה"שאיננה
הקיימתהתרבותיתבמסגרתכימבהיר,הקשרובכלתמיד,במהותה"שונה"כהאישה

דומהיחס"להעניקהיאשוויוןלאישהלהעניקהדרישהשלהעמוקהמשמעותה
לאנשיםשוותזכויות"להעניקדרישהמשמעו"האישהזכויותשוויון"."לשונה
פיהשעל,האריסטוטליתהשוויוןלהגדרתמובהקבניגודעומדתזודרישה."שונים
.שונהיחסלהעניקישלשוניםואילו,לדומיםמגיעדומהיחס

שוויון"שלהרעיון,תרבותנושלהמשמעותשבמערכתקובעתמקינוןלכן
החברהלכן.משמעותחסרתפנימיתסתירה,פרדוקס,אוקסימרוןהוא"האישה

,האישהשוויוןלרעיוןמחויבתלהיות(רוצהאףואולי)מתיימרתאמנםהמערבית
,"שונה"כהאישהאתמבנהוהיאאריסטוטליהואהגיונהעודכללמעשהואולם
.לולהתחייבבאמתיכולהאינההיא

כמואחרותרבותשליטותלאלקבוצותבנוגעגםרבהבמידהיפהזוביקורת

"אשכנזים"לעומת)"מזרחיים",(האירופיבעולם"לבנים"לעומת)=שחורים"
"הפריפריהאנשי",(בהודו"ברהמינים"לעומת)"הטמאיםכתבני",(בישראל

.("הטרוסקסואלים"לעומת)"ולסביותהומוסקסואלים"או("טוביםבני"לעומת)

האריסטוטליתהנוסחהשל"הנאורהתיקון"שלצליחותו-אי.4
"נשים","אזרהימ"כיןאריסטושלהארכאיותהכתנותיואתלהמירניתן,לכאורה

יבחינולאאלהקריטריונים.ומתקדמיםנאוריםמודרניםבקריטריונים"עבדים"ו
אתויקדשו,קדומותודעותסטריאוטיפיםינציחולא,עורםצבעפיעלאנשיםבין

.למימושאלהתקוותקשותכמהעדלהמחישכדיאחתבדוגמהדיואולם.הענייניות

קמיראוריתראוהאריסטוטליתהשוויוןנוסחתאתמקינוןשלביקורתהשלמפורטתלהצגה17

Femenismבספרהמקינוןקתריןשלמשנתההצגת" Unmodified"פמניסטיתלחשיבהדרכים
,הפתוחההאוניברסיטה,עורכותנוהוחנהלוביןאורלי,אלאורתמר,ינאיניצה)393-450
.(2006,רעננה,10680קורס

Sex(7984),ע!18 Discrimination11():Difference and Dominance,ן(תסתתהפנCatharine

Catharine;(1987)32LIFEנ4ן(מ0מתהו, AND LAWאסFEMINTSM UNMODWED : DISCOURSES

(2005)44Toward

.

" New TheoO~ Ofl

: Egualily, WOMEN ' S LIVES . MEN' S LAWS.
,קשוח,ן"אמ,מאופק,תבוני,כחזק,השארבין,הפטריאכליבעללםהובנה2מהגבךמכיווןזאת19

,רגשית,כחלשההובנתההאישהואילווכובשלוחם,תחרותי,מוחצן,דינמי,פעיל,גדול
,תחרותיתלא,מופנמת,נייחת,סבילה,קטנה,רכה,לבמוגת,("היסטרית"או)אימפולסיבית

.ונכבשתנכנעת
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אחדכינאמר.מנהיגותילתפקידשוניםפרטיםביןהבחירהלדוגמתנשוב

גברהואוהאחר,הטרוסקסואליותמיניותנטיותבעלואזרחגברהואהמועמדים

מיניתנטייהספורותשניםלפניעד.הומוסקסואליותמיניותנטיותבעלואזרח
והנאורהליברליהמערביבעולםמקצועייםמומחיםידיעלקוטלגההומוסקסואלית

נטיותבעלמועמדלקטלגהיהניתן,אלהמוסמכותלהגדרותבהתאם.נפשכמחלת
הנטיותבעלהמועמדמןשונההואכיולקבוע,נפשכחולההומוסקסואליותמיניות

שלממרחק.הנפשבריאותשלורלוונטיענייניקריטריוןפיעלההטרוסקסואליות
,תרבותיות-וקדםטבעיותבתכונותנוגעאינוזהבקריטריוןשימושכיברורמספרשנים
הציבור)והשליטיםהחזקיםידיעלשעוצבהחברתיתהבחנהמנציחדווקאאלא

.(ההומוסקסואלים)אהודלאמיעוטשלהפליהתוך(ההטרוסקסואלי
הציבורועלמקצועייםמומחיםעלהמקובליםרביםקריטריוניםישנםכיוםגם
הבסיס.שלטתאידאולוגיהכמבטאיםייחשפושנהעשריםאועשר,שנהשבעודהרחב

"שונים"ל"דומים"ביןזמננובנותלהבחנות,המעמדי,האינטרסנטי,האידאולוגי
ביווןמקובלשהיההאידאולוגיהבסיסמאשר(ידינועל)לזיהוייותרהרבהקשה

איןואולם.זמננובנותהנוהגותבקטגוריותשבוייםשאנומשום,זאת;העתיקה
הןכיוםאותןמכיריםשאנוכפיושונידמיוןפיעלשהחלוקותלחשובסיבהשום

.שנהמאותוחמשאלפייםלפנימשהיופחותואינטרסנטיותמוטות,פוליטיות
המסוימיםבתכניםאינההאריסטוטליתבנוסחהשהבעיההיאהמסקנה
ההסתמכותבעצםאלא,אדםבניביןושונידמיוןלקביעתכקריטריוניםהמשמשים

להשתחרראפשר-אי,אדםבניביןושונידמיוןעלמסתמכיםכאשר.ושונידמיוןעל
.מושרשתהפליהומנציחיםשלטתאידאולוגיההמבטאיםבקריטריוניםמהשימוש

זכויותוגזירתערכיתקביעהלשםאדםבניביןושונידמיוןעלהסתמכותלכן
הפליהסוגיהמנציחיםשמרנייםחברתייםהיבטיםלושישנטורליסטיכשלמהווה

.מושרשים
המקובלתאריסטושלהקלאסיתהשוויוןנוסחתאתוביקרתיהצגתיכאןעד
אציגהבאבפרק.וכנאורהכהכרחית,מאליהכמובנתנתפסתואףורבותרביםעל

כמובנתרביםידיעלונתפסתקלאסיתהיאשאף,לשוויוןנוספתגישהואבקר
.ונאורההכרחית,מאליה

הליברליבעולם"החירותשוויון"תפיסת.ד

חסרישלטוןמנגנוניידיעלפרטיםשלושעבודדיכויכנגדנולדהליברליזם
לבולבהיאהחירותלכן.מכפייהחופשלהבטיחהיאהמרכזיתושאיפתו,מיצרים

הישןבעולםהבעיהכירוסואק'זאן'זקבעבצרפת.מראשיתוהליברליהעולםשל
ון'ג,באנגליה.20באזיקיםכבולהואמקוםבכל,חופשינולדשהאדםלמרותכיהיא

חיים,שלישיתמהדורה)9המדיניהמשפטעקרוניאוהחברתיתהאמנהעלרוסואק'זאן'ז20
.(ז"התשט,מתרגםאוריוסף,עורךרותיהודה
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.21"החירותעל",הליברליתבתפיסהיסודאבןהמהווה,לספרוקראמילסטיוארט
.חירות-"ליכרטי"כמושורשמאותו,כמובן,נגזר"ליברליזם"השםעצם

מוגבלתבלתיחירותשכן,לבדהלעמודיכולהשאינהזכותהיאהחירותואולם
למעט.חברהשלקיומהמאפשרתואינה,החזקיםשלוהשתררותאלימותמאפשרת
וחוקמנהג,חברתיתנורמהכל,עליהומגניםהחירותאתהמבטיחיםהכללים
הסדרועלהזולתעלההגנהבשם,אחרתאוזובדרךהפרטחירותאתמגבילים

השאלה.החירותמהגבלתמנוסאיןביותרהליברליתבחברהגםלכן.החברתי
כלשלחירותואתלהגבילכדילהשתמשישנוסחהבאיזולפיכךהיאהליברלית

חירותםואתהחברתיהסדראתהמידהעליתרלסכןבלא,הניתןככלמעטפרט
.ראויאיזוןשלשאלהזוהי.האחריםהפרטיםשל

לצדמקומואתותפסשצמחהנוסףהמרכזיהערךהואהשוויוןהליברליבעולם
בעולםהליברליתהעולםהשקפתאתשפיתח,העירוני,הבינוניהמעמד.החירותם

כמיההופיתח,יותרגבוהיםשנחשבולמעמדותביחסבוטההפליהסבל,המערבי
שצמחוהערכים.הגבוהיםהמעמדותשללאלהוזכויותיומעמדולהשוואתוהערכה
היוהעולםפניאתששינוהמהפכותשתיאתוהולידוהברית-ובארצותבצרפת
פיהשעלתפיסההתפתחההליברלישבעולם,טבעיאךלכן.ואחווהשוויון,חירות
המשאבהיאהחירות.ביותרוההולמתההוגנתהיאהשוויוןידיעלהחירותהגבלת

במידהלכוליוענקזהמשאבכילהבטיחנועדוהשוויון,ביותרהערךיקרהאנושי
נתפסהשוויוןערך,למעשה.לממשהובזכותםבחירותםשוויםהאדםבניכל.שווה

כלומר,"החירותשוויון"כבפרטהברית-ובארצותבכללהליברליבעולםוהובנה
.23השוויוןתוךאלנקראתהיא,מצוינתאינהחירותכשהמילהגם-

העולםמןחירותשלמידהלאותהזכאיאדםשכלמשמעו"החירותשוויון"
שבההמדינהמןובראשונהובראש,לצדוהחייםהפרטיםמןכלומר,אותוהסובב

ביותרהגדולהכוחבעלכגוףהליברליתהעולםבהשקפתנתפסתזו;חיהוא
משמשתהחירותלשוויוןאדםכלשלזכותובעתבה.הפרטיםחירותאתלהגביל
-המדינהושל-פרטכלשלזכותואתהמגבילכמעצורגםהליברליבעולם
כלומר.רוחםעלהעולהככלולעשותומוחלטמלאבאופןחירותםאתמלממש
:כפולהפונקציהממלאהשוויוןעקרון,אפונשמתהיאשהחירותהליברליבעולם

;שווהבמידהחירותםאתלממשיוכלוהאדםבניכלכימבטיחהוא,אחדמצד

כשהגבול,המדינהחירותואתפרטכלשלחירותואתמגבילהוא,שניומצד

,מתרגםסימוןאריה,עורךרותיהודהחיים,ראשונהמהדורה)החירותעל,מילסטיוארטון'ג21
.(ו"חש

מזהרביםהוגיםהמעסיקמורכבנושאהואהליברליבעולםלחירותהשוויוןביןהיחס22
How:למשלראו.דורות

~

LWCOLN

!

REDEFnSED:%0חטז1ז5א)FLETCHER.

I

OUR

:

SECRE? Iו0א080ן

(2001)AMERICAN .DEMOCMCY.
459,466זוממשלמשפט"ושוויוןצדקעלרולסון'ג"זלצברגר-עוזפניהלמשלראו23

(2004);(1981)OF

!

'

FREEDOM

AND

.

EQUALITY4("ה"שח.CHARVETאחר.
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שווהלמימושהאחריםהאדםבניכלשלזכותםהואהחירותלמימושקובעשהוא
.חירויותיהםשל

מעניקההחירותשוויוןשלהקלאסיתהליברליתהתפיסהכיולהבהירלצייןחשוב
ואינה,המדינהושלהזולתשלחיצוניתהתערבותמפניהחירותאתורקאךלפרט

יכולתוואתחירותואתהאופפותבנסיבותאו,חירותושלהמהותייםבתכניהנוגעת
בחירותולא(המדינהמןלרבות)הזולתמןבחירותמכירהזותפיסה.לממשה
פריחה,אישיתהתפתחות,אושרכמו)ומוגדרותמסוימותמטרותלממשאולהגשים
זאת.(במשאביםשוויוןאו,אחרתאוזוחברתיתאידאולוגיה,כלשהיתרבותית

למשל)בחברההפרטיםשלהמוצאלנקודותמתייחסתשאינהתפיסהזוהי:ועוד
למשל)פעולותיהםשללתוצאותולא(ביניהםוהכוחהמשאביםחלוקתשלבהקשר
מתייחסתזותפיסה.(חברתיכוחאוהמשאביםבהקצאתשוויתהשגתשלבהקשר
מכפייההחירות"כלומר,ברליןשלבמושגיו,"שליליתחירות"לורקאךאפוא

.24"חיוביתחירות"שהיא,מהדברלעשותלחירותולא,"כלשהי
רשאיפרטכלשבועולםהואהחירותשוויוןנוסחתשבונההעולם,כןאם
שלהשווהבזכותויפגעזהמימוששבההנקודהעדהשליליתחירותואתלממש
.שלוהשליליתחירותואתלממשאחרפרט

באההחירותשוויוןשלזועולםתפיסת,למשל,האמריקניהמושגיםבעולם

דיני.החוזיתההתקשרותזכותובקדושתהחוזיםדינישלבמרכזיותםביטוילידי
בחווהלהתקשרפרטכלשלהשליליתחירותואת,לכולמעל,מבטיחיםהחוזים
הזכותבאמצעותהשליליתחירותואתולממשלהביעכלומר,אחרפרטככל

יכוליםשהםמשאביםאיןבחברההפרטיםמןשלחלקהעובדה.בחוזהלהתקשר
עודכל:החירותשוויוןלנוסחתכרלוונטיתנתפסתאינהבחוזיםלגביהםלהתקשר

שאיןהעובדה,להםשישבמהלהשתמשהשליליתחירותםאתמגבילאינואיש
הליברליתהנוסחה.(השליליתהחירות)לשוויוןבזכותםפוגעתאינהמאומהלהם
להשיגשווהחיוביתחירותלאישלהבטיחמתיימרתאינההחירותשוויוןשל

שעצםהעובדהלכן.החברהלרשותהעומדיםהמשאביםמןשווהחלקלעצמו
היחסיהכלכלימצבואתלהיטיבשלאעלולהבחוזהלהתקשר(השלילית)החירות

מןנהנהשהואלעובדהכרלוונטיתנתפסתאינהאותוהסובביםלעומתאדםשל
.25(החירות)לשוויוןהזכות

.שלוובמינימליזםהמושגי"ניקיונו"בנעוץהליברליתהחירותשוויוןשלקסמו
השליליתחירותובהגבלתהאפשרככללמעטמאפשרהחירותבשוויוןהשימוש

.6ש"הלעילראו24
חירותשלובקדושתהכמרכזיותהלדיון;זינקידהפיתוחעללוין-מורגלנוגהתודה25

David,למשלראוהברית-בארצותהמשפטיבאתוסההתקשרות ]. Bernstein, Lochner Era

.,Fu~sndamental Ri

~

hts Oonstitutltionalslism-,0rvisionism Revi/ ised: IA]chner

~

and the OISginsאש
theכיקיבעברנשטיין;1(ל[0.[.91.7(4/2003)

~

owth of American liberty01'"we story

"was the story ofthe rise of

liberty

of contract.42,כעם,שם.
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הואליברליתמבטמנקודתלכן.כלשהםמהותייםערכיםכופהואינו,הפרטשל

מבין.רביםהחירותשוויוןשלחסרונותיו,אחרותמבטמנקודותואולם.אופטימלי
,ראשית.שתייםרקאצייןזואידאולוגיתגישהעללמתוחשניתןהרבותהביקורות
שוניםמשאביםעומדיםשוניםפרטיםשללרשותם,הקיימתהחברתיתבמציאות
זויסודמעובדתמתעלמתהליברליתהחירותשוויוןתפיסת.חירויותיהםלמימוש
שוויוןתפיסתאתהופכתזוהתעלמות.רלוונטיתכבלתיאליהומתייחסתלחלוטין
.26הקייםהחברתיהמצבשלהנצחהבהיששכן,ורגרסיביתלשמרניתהחירות
עלחירותםאתלממשחזקדחףובעלימשאביםבעלישהםשפרטיםהיאהתוצאה

חירותםאתלממש,זותפיסהבחסות,יכולים,משאביםצבירתאוהחברהניהולידי
השוויוןנוסחתכמוממש.האחריםכלשלרווחתםחשבוןעל,הגבלהללאכמעט

,הנוהגהחברתיהסדראתסייגללאמקבלתהחירותשוויוןתפיסת,האריסטוטלית

לשםולא,ואילךמכאןערכיהאתומחילהשלוהמשאביםחלוקתאת"מטבענת"
החברתישהסדרמיאתלשרתיכולהכזוגישה.החברתיהמבנהשליסודותיובחינת
מבנההחברתישהסדרמישלמצבואתלשפרלאאך,יתרזכויותלוהעניקכבר
.והמוחלשהמופלהלמעמדכשייךאותו
,כולהסראחרופרטמפעלבעלהואאחדפרטשבובעולם,למשל,כך
רוחועלהעולהככללעשותרשאיהמפעלבעל,החירותשוויוןתפיסתפיעל
חירותשלמידהבאותהלנהוגהזכותאתהכולמחסרשוללאיננועודכל-

עםלהתקשררשאיהמפעלבעלכלומר.לרשותוהעומדיםבמשאביםשלילית
ובלבד,אנושייםבלתיעבודהתנאיהכוללחסרהמעניקעבודהבהסכםהכולחסר

,להתקשרהשליליתחירותואתהכולמחסרשוללתאינהזוחוזיתשהתקשרות
,החירותשוויוןתפיסתלפי.שלוהעבודהכוחשעניינובחוזה,החופשימרצונו

אותההגבלהללאמממשיםשניהםהכולוחסרהמפעלבעל,החוזיתבהתקשרותם
העובדה.לשוויוןמהםאחדכלשלזכותומובטחתובכך,שליליתחירותשלמידה

החברתייםבמשאביםהשולטיםרכושבעליאנשיםאחדמצדעיצבהשהחברה

אם,בחוזהלהתקשראלאבררהאיןהכולשלחסרהעובדה;"כולחסרי"שניומצד
יאפשרולא,מחפיריםיהיושלוהעבודהשתנאיהעובדה;ברעבלגווערוצהאינו
יתעשרהמפעלושבעל,שאיפותיואתלממשאונוחותשלבמינימוםלחיותלו

כרלוונטיותנתפסותאינןאלהכל-בקושיישרודהכולהסרואילוההסכםמן
מכלריקרקלאהואכזהשוויוןכיהיאזוגישהעלהביקורת.27השוויוןלסוגיית
שלטונםאתהמבטיחשוויוןזהו.לרשלעגבבחינתהואאלא,ממששלחברתיתוכן
.נאוריםליברלייםבערכיםהתהדרותתוך,בחלשיםהחזקיםשל

בניכלעלמחילההחירותשוויוןנוסחתכיהיאשאזכירהשנייההביקורת

.96'בעמ,23ש"הלעיל,CHARVETואו26
המאהבראשיתהאמריקניהמשפטשלמלאגיבויקיבלההחירותשוויוןשלזותפיסה27

U.45(1905)ראו,העשרים . S198,

Lechner

" New York;ראומפורטלדיוןtBernstelnלעיל .25ש"ה
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ידיעלרק,למעשה,נבחרהאשר,אנושיותשלמצומצמתאחתתפיסההאדם
מתיימרתזותפיסה,השליליתלחירותמחויבותמתוך.אנשיםשלמסוימתקבוצה
לכלהשליליתהחירותבהענקתולהסתפקכלשהו"אנושיטבע"מהגדרתלהימנע

בגישהלשמועבהחלטניתןלמעשהואולם.הפרעהללאמהותואתלהגדירפרט

פיעל,האדם.האנושיתלמהותבנוגעמסוימתואידאולוגיתערכיתתפיסהזו
שליליתלחירותזכותואתלממשלכולמעלהשואףיצורהוא,זוליברליתגישה
מפתיעבלתיבאופן.ובפעולותיובבחירותיוחיצוניתהתערבותשלמינימוםתוך

במשאביםושולטיםאמצעיםבעלישהםמיידיעלמועדפתהאדםשלוותפיסה
אתלמזערהאינטרסבעליהם(השליטלמעמדהשייכים)אלהאנשים;החברתיים
.האמורההאדםתפיסתאתמטפחיםגםולכן,בשלטונםהחברההתערבות
,לחלוטיןשוניםבמושגיםעצמםאתמגדיריםאשררביםפרטיםישנםואולם
שורשאיננהחיצוניתוהתערבות,עליוןערךאיננושליליתחירותמימוששעבורם

,מסוימתחיוביתחירותשלבמושגיםדווקאעצמםאתמגדיריםרביםאנשים.רעכל
לקבלאו,גאהשחוראדםלהיותאו,מצוותשומריהודילהיותהחירותכגון

לרשותהעומדיםהמשאביםשלשווהבחלקשליטהבעללהיותאו,מעולההשכלה
הקולקטיבבהתערבותדווקאמעונייניםכאלהעולםתפיסותבעליאנשים.החברה

מאותםייהנובחברההפרטיםמרבכיולהבטיח"להעשירם"כדיהפרטיםבחיי
להגדירהליברליתהיומרה.רצוילהםשנראהבכיווןלהתפתחהמאפשריםתנאים

החירותשוויוןנוסחתשל"מינימליים"וה"ניטרליים"הבמושגיםהאנושיותאת
.לורצוייםבהכרחשאינםאנושיומודלעולםהשקפתהכללעלכופהבעצם

מכילההחירותכשוויוןובראשונהבראששוויוןהתופסתהליברליתהגישה,כןאם
החברתיהסדראתולהנציחחברתיתשמרנותלחזקשיכוליםמפורשיםלאיסודות
ומייצריםהפליההמכיליםמושרשיםחברתייםממבניםהתעלמותתוךהקיים
השוויוןבנוסחתגםהגלומותתכונותאותןזוליברליתגישהחולקתבכך.אותה

ביתראלהתכונותמכילהשתייםשלששילובןייפלאלאלכן.האריסטוטלית
שלההמשפטומערכתשהחברהלהניחסביר,להפליהטועןאדםכאשר.שאת
אםאףוזאת,החירותלשוויוןזכותונפגעההאריסטוטליתהגישהלפיאםיבחנו

שמרנותלהניבעלולהוורווחתגישה.יוזכרולאכלל"אריסטו"ו"חירות"המילים
.ביקורתיתבלתיחברתית

מחייתו28וכבוד)Dignity(האדםשלהסגוליכבודושוויוןתפיסת.ה

תפיסההיאמחייתווכבוד)Dignity(האדםשלהסגוליכבודולשוויוןהמחויבות

.5ש"הלעיל,קמירראו28
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ישלעומקהלרדתכדי.החירותשוויוןלאידאולוגייתוחילופיתשונההומניסטית
שלתמציתיתהצגהלאחר.המחיהוכבודהסגוליהכבודמושגיאתתחילהלהציג

.המחיהוכבודהסגוליהכבודשוויוןאתאציגהללוהכבודסוגישני

מחייתווכבויהאדםשלהסגוליכבודו.1
כשהלך,הנאורותבתקופתהתהוותההחירותשוויוןעלהמושתתתהעולםתפיסת
.ורודובעתידבקדמההאמינהוהיא,אופטימיהיההמערביתהחברהשלרוחה

השנייההעולםמלחמתשלתולדההיאהאדםשלהסגוליכבודוסביבההתכנסות
אתהמסמניםאדומיםקוויםשבהיעדרלדעתנוכחההמערביתהחברהכאשר

אתלממשעלולותשבחברותהנאורותגם-המזעריהאנושיהמשותףהמכנה
שלחירויותשלמוחלטתרמיסהתוך,גבולללאכוחןאתולהפעילחירויותיהן

המושתתתהעולםהשקפת.וחייהםאנושיותםעצםואףלשוויוןזכויותיהם,פרטים

המושתתתמזויותרהומניתגםאך,יותרמזעריתהיאהאדםשלהסגוליכבודועל
.החירותשוויוןעל

המאוחדותהאומותארגוןידיעלנקבע,Dignity,האדםשלהסגוליכבודו
כלנגזרותשממנוהבסיסיוכערך,האדםשלהאנושיתמהותותמציתאתכמסמן
זכויותאודותעלעולםבאילכלההכרזהמכריזהכך;האדםשלהיסודזכויות
.רבות29בינלאומיותאמנותומאשרותשבותוכך,1948משנתהאדםשלהיסוד
ערכיתוחזקהמוסריתכאקסיומהאפואנקבעה,האנושיות,האנושיתהמהותתמצית
בסיסייםוברווחהבביטחוןוהרגשיההכרתי,הפיזיהקיוםאתמכילההיא;חלוטה
.ולהתפתחותעצמיתלהגדרההאוטונומיהואת

המאהשלהשנייההמחציתשלההומניתהליברליתהעולםתפיסתבמסגרת
אנושבןכלשלביותרהמוחלטת"הערכיתתכונתו"הואסגוליכבוד,העשרים
יקבלואותושהסובביםהמלאההזכותאתפרטכלעלמאצילהוהיא,הואכאשר

יימנעו,הסגוליבכבודויכירוכלומר,האנושיתלקהילהאולמשפחהשייכותואת
הקטגוריהציוויורוח,קאנטשלרוחומרחפותהדבריםמעל.עליוויגנובומפגיעה

ולעולם,עצמהבפני(תכלית)כמטרהאדםבכללנהוגישלעולםפיושעל,שלו
.30אדםלאותוחיצונית(תכלית)מטרהלהשגתכאמצעירקלא

הסגוליהכבודמןהנגזרות"חיוביות"ההזכויות,בינלאומיותהחלטותפיעל
,לבושנטוללהיותלא,מקורלקפואלא,לרעובלאאדםכלשלזכותואתכוללות

לא,משועבדלהיותלא,להיכלאלא,עינוייםלסבוללא,מחסהנטוללהיותלא
מנודהלהיותלא,מושתקלהיותלא,גגקורתבלאלהיוותרלא,אלימותלסבול

"המודרניתהחברהשלבעיצובהומקומהמוצאה,'האדםזכויות'תורת"אריאלייהושעואו29
.(ט"התשנ,עורכיםמאוטנרומנחםגוטוויןדניאל)25והיסטוריהמשפט

'מ,עורךשסיין'ש,שנייהמהדורה)105המידותשללמטפיסיקהיסודהנחותקאנטעמנואל30
.(י"התש,מתרגםשפי
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מבניפחותערךכבעלאותומבנהאשריחסקבלתידיעלמושפללהיותולא
לרכושאדםכלשללזכויותיוהבסיסהואהאדםשלהסגוליכבודו.אחריםאדם

,כלשהיבאמונהלהחזיקלאאובאמונתולהחזיק,בלשונולדבר,בסיסיתהשכלה
פיעלאף.באלהוכיוצא,כרצונומשפחהלהקיםלאאולהקים,מיניותואתלממש
אינהרנטיתתכונההואכי,הסגוליכבודואתמאדםלגזולניתןלארביםשלדעת

אוסרותהסגולימהכבודהנגזרותהזכויות.בוולפגועאותולתקוףניתןבהחלט,לו
.כאלהמעשים

הבסיסיתההגדרהאלרקמתייחסהוא:מזעריערךהואהאדםשלהסגוליכבודו
להבטיחשנועדו,ביותרהיסודיותהזכויותאתרקומגדיר"אנושיהיות"שלביותר

,"לעבות"שמטרתו,משלים,"שניערכימעגל"סביבונבנהלכן.אנושיתהישרדות
הואשאף,כבודשלנוסףרובדבאמצעותהסגוליהכבודאתולהרחיבלגבות

מעניקהמחיהכבוד."המחיהכבוד"אותומכנהואני,"אקסיומטיתערכיתתכונה"
העצמיתהגדרתופיעלפרטלכלהייחודיהאנוערהעצמיהמימושלפוטנציאלערך

הנגזרותהזכויות.בוולפגועאותולתקוףניתןבהחלט,לאאינהרטיתתכונההואכי
המשותףהמכנהעללהגןמכווןאינוהוא.אלהמעשיםאוסרותהסגולימהכבוד

המאפייןהמורכבהמכלולעלדווקאאלא,האדםבניכלשלוהמזעריהבסיסי
,פרטכלשלתכונותיולמכלולערךמעניקהמחיהכבוד.ככזהאנושיפרטכל

להתפתחותוערךמעניקהוא.ולשאיפותיולנטיותיו,ליכולותיו,לכשריו,לסגולותיו
לייחודובהתאםשלוהאנושיהפוטנציאלאתולמימושולגדילתו,אדםכלשל

.ולחברתולתרבותובהתאם-כלומר,חיהואשבתוכההערכיתולמערכתהאנושי
המקיףוסובלנותהכרהשלמרחבמכוננתכבודשלזהבסוגהחברתיתההכרה

החברתיתהזכות.כבחירתווהקבוצתיהאישיייחודואתלפתחלוומאפשרפרטכל
,האנושיהפלורליזםשלוקבלההכרהמבטאתהמחיהכבודעללהגנהוהמשפטית

חיוביותזכויותמצריכההמחיהכבודעלההגנה.ממנוהנגזריםהשוניםהצרכיםעל
אלהזכויות;הסגוליהכבודעלההגנהמאשריותרועשירותמפותחות,ספציפיות
עלהמגנותאלהכמומוחלטותאינןוהן,וכלכליותחברתיותזכויותכיוםמכונות
.צרכיםשליותררחבמגווןעלוחלותיותררחבותהןאך,הסגוליהאדםכבוד
-המתנגשותולעתים-השונותזכויותיהםביןלאזןניתן,יחסיותשהןכיוון
,מתמשךומתןבמשא,לקבועחייבתהברהכל.מחיהלכבודשוניםאנשיםשל
מחלקתהיאוכיצד,חבריהשלמחייתםכבודעללהגנהמקצההיאמשאביםאילו
.31ביניהםאותם

הליברליתהחירותשוויוןבנוסחתרבהבמידהלדבוקממשיכההברית-ארצות
אירופהולעומתה,(אסיהמזרחדרוםכמו,בעולםרביםאזוריםעלמשפיעהוהיא)

חייםבעליעלמחיהוכבודסגוליכבודשלאלהתפיסותבהחלתמאמינהאני,כשלעצמי31
וולסוגיהאכנסלאואולם.אדםבניהםבאשראדםבניעלרקולא,חייםבעליהםבאשר
.עצמאילפיתוחראויההיאשכן,כאן
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מפתחתואחתהעשריםהמאהוראשיתהעשריםהמאהשלהשנייההמחציתשל

זואלטרנטיבה.המחיהוכבודהסגוליהכבודשוויוןעלהמושתתתאלטרנטיבה
שלהרווחהבתפיסתומגובהליברלית-הסוציאלהרווחהמדינתבדמותמתממשת

שדווקא"החדשהערכיסדר"ליותרנאמנהאירופהבכך.המאוחדהאירופיהשוק
שהבחירותלטעוןאפשר)1948בשנתיצירתואתשהובילההיאהברית-ארצות

האחרונותההגהותעריכתעםממש,2008בנובמברשהוכרעוהאמריקניתלנשיאות
אפשר.החירותבשוויוןהמסורתיתהאמריקאיתהבחירהאתמאתגרות,זהלמאמר

,החירותשוויוןתפיסתביקורתמייצג,אובמהברק,שנבחרהנשיאכילטעון

.(יגידוימים.האדםשלמחייתווכבודהסגוליכבודובשוויוןוהחלפתה

המחיהכבודושוויוןהאדםשלהסגוליכבודושוויון.2
שניהםעלומאציל,השוויוןאתוהןהחירותאתהןבחובומכילהסגוליהכבוד

.חדשהמשמעות
,נועדההאדםשלהיסודזכויותאודותעלעולםבאילכלם"האוהכרזת
האנושיתהחברהאתסביבוהמלכדהרעיוניהמשותףהמכנהאתלהוות,כאמור

בנישכלבקביעהפותחתההכרזה.יותראנושילעתידהדרךאתומתווהכולה

היסודהנחתאתמהווהזוערכיתאקסיומה.הסגוליבכבודםשוויםנולדוהאדם
בהקשר.אדםהואבאשראדםכלשלהבסיסיותהיסודזכויותכלנגזרותשממנה

בשותפותאוניברסליתאנושיתזהותבעצםמשמעוהסגוליהכבוד"שוויון",זה
שוויוןאקסיומת,יסודכערךהסגוליהכבודקביעתלצד,לכן.האנושיתבסגולה
מושגעלחדשהמשמעותמאצילהם"האוההכרזתשלהסגוליהאדםכבוד

לאו,ובראשונהבראש,שוויםהאדםבניכלכיהיאהמוצאנקודתמעתה:השוויון
,שלהםהסגוליהאדםבכבודאלא,החברתיבערכםאובתבוניותם,בחירותםדווקא
אלאאמפיריבדמיוןמתבטאאינושוויונם;אנושיותםשלהמוחלטבערכהכלומר

שלשותפותמבטאהשוויון,בתמצית.ערכיתמשמעותבעלתובשותפותבאחדות
באנושיותםשווהבמידהשותפיםהאדםבניכל:האנושיותבערךהאדםבניכל

לולהעניקהחליטההאנושיתשהחברה,ויסודימופשטמהדבריחדיווחולקים
.מוחלטכערךאותוולקבוע,מוסרימעמר

מבחניםעלנסמךשאינושוויוןהמכונןערכיצירוףהואהאדםכבודשוויון
וכולם,בהגדרה,אנושייםהםהאדםבנישכלכיוון.אדםבניביןושונידמיוןשל

הכבודכמוממש,וקבועמוחלטהואביניהםהשוויוןאוי,שווהבמידהאנושיים

כבודמשוויוןהנגזרותהאדםזכויותגםלכן.מתייחסהואשאליוהסגוליהאנושי
,מצבם,אדםבניביןבהשוואותשימושמאפשרותאומחייבות,מכילותאינןהאדם

לקבועכדיכיהיאהדברמשמעות.להםהמיוחסתאחרתתכונהכלאותפקידיהם
שלזכויותיואתלבדוקצורךאין,הסגוליהכבודמןהנגזרותפרטשלוכויות
,הסגולימכבודוהנדוןהפרטזכויותאתלגזוריש;"שווהגזירה"לשםאחרפרט
זכויותאו)זכויותשאותן,כמובן,נכון.לאותו,האוניברסליהסגוליהכבודשהוא
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פרטכלעבורגםהסגוליהאנושיהכבודמןלהיגזרעשויות(מקבילותאודומות
מרכזיאינוזכויותיהםוביןצורכיהםבין,פרטיםביןההשוואהממדואולם,אחר

.הפרטיםמןאחדכלשלזכויותיובקביעת
בגדים,גגקורתתחתחייםלותאפשרשמדינתודורשפלוניאם,זהבעולם

קשרבלאהסגולימכבודוזוזכותלגזוריש,רעבונואתלהשביעומזוןלגופו

חברתיתהגנהדורשתפלוניתאםגםכך.דומהמזכותנהנהאלמוניאםלשאלה
קשרבלאהסגולימכבודהזוזכותלגזוריש,אונסמפניאפקטיביתומשפטית
.ממנהנהנהאואותהמבקש,דומהלזכותזקוקאלמוניאםלשאלה
והעמוקהמהותיההבדלאתהמבטאת,זונקודהשלבחשיבותהלהפריזקשה

כבסיסהסגוליבכבודהשימושלביןהאריסטוטליתהשוויוןבנוסחתהשימושבין
,ההירותשוויוןתפיסתוכמוה,האריסטוטליתהנוסחה,שהוסברכפי.זכויותלגזירת
"מטבענות",אותומאמצות,אותומקבלות,הקייםהחברתיהמבנהאתמניחות
הבסיסיתבהפליהלהכירבלא-במסגרתופרטיםשלזכויותיהםביןומשוותאותו

עיוורותאלהגישות.עמהלהתמודדובלאעליהלערערבלא,אותוהמאפיינת
.אליהלהגיבמסוגלותאינןולכן,הנוהגהחברתיהסדרשבבסיסהעמוקהלהפליה
,הפליהשלביותרוהעמוקיםהקשיםבמקריםדווקאלטפלבכוחןאיןכךמשום

בהכרחלא-ובסיווגאנושיותקטגוריותבהבניית,לקבוצותבחלוקההקשורים
בנוסחההמשמש,הדמיוןמבחן.אלהחלוקותתוךאלפרטיםשל-מורע

לקטגוריותהנוהגתהחלוקהאת"מטבען",שוויוןלהבטיחכדיהאריסטוטלית
,ביותרהעמוקההחברתיתההפליהעצמהשהיאחלוקה,חברתייםולמעמדות

.שלהפרטייםמקריםאלאאינםההפליהגילויישארכלואשר
מניחהאינההיא.אלהמכלחופשיתהאדםכבודשוויוןשלהעולםהשקפת

החלוקהאתמאמצתאינההיא.אותומקבלתואינההקייםהחברתיהסדראת
החברתיהיוםסדרואתהשליטיםהמעמדותאתהמשרתתאנושיותלקטגוריות

החברתיתההפליהאתהמבטא,הדמיוןמבחןאתמאמצתאינההיא.שלהם
,אלהלכלגמורבניגוד.בחברהפרטיםשלזכויותיהםלהשוואתכבסיס,הקבוצתית

,הגדרתםמעצם,שוויםשותפיםהאדםבנישכלקובעתהאדםכבודשוויוןתפיסת
לבחינתזותפיסהשמציבההקריטריון.וכויותיהםנגזרותשממנוהמוחלטבערך
לקטגוריהשייךהואאם,שונהאודומהזהפרטאםאינהלזכויותפרטשלתביעה

ישזכויותאלו;אדםבןמהיותומתחייבמהפשוטאלא,אחרתאוכזוחברתית
.להתממשלהולאפשרלהבטיחה,אנושיותואתלכבדכדילולהעניק
הקטגוריותאת,הקיימיםהחברתייםהמבניםאתהאפשרככל"עוקף"זהמבחן
,הנוהגיםהכוחותיחסיאתהמבטאותהחלוקותשארואתהמעמדותאת,האנושיות

"עוקף"הוא.המוחלשיםשלהחברתיתנחיתותםואתהשולטיםהאינטרסיםאת
.הפטריארכיהואתהגזעיתהכוחחלוקתאת,העשיריםשלהחברתיתעליונותםאת
,שניתןככל,עוקףהוא-העובדתיבזהולאהערכיבמישורמתמקדשהואכיוון
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הישרהאנושיהפרטשלצרכיואתגוזרהוא.עצמוהנטורליסטיהכשלאתאף
,כאמור.אדםהואבאשראדםלכלבנוגעואחידהכערכיתשהוגדרה,מאנושיותו

אוהרעבה,אינוסמפניעליוהגנהמחייבתפרטשלאנושיותועלהגנהכאשר
.כווהגנהומחייבמבטיחהסגוליהכבוד-שוואכליאת

,שהוסברכפי.הסגוליהאדםכבודשוויוןתפיסתשלנוסףמאפייןאדגיש
נתפסהואכלומר)חזקהשליליתקונוטציהמכילהחירותשוויון,הליברליבעולם
ישעיהושטבעבמובןהשליליתהחירותשוויוןאתכמבטיחובראשונהבראש
עלשליליתהגנהמעדיףאינו,זאתלעומת,הסגוליהאדםכבודשוויון.(ברלין

מטרת,הסגוליהאדםכבודשלבהקשר:הנכוןהואוההפך,חיוביתהגנהפני
מסוימיםתכניםבעלערךשהיא,הבסיסיתהאנושיותאתלהבטיחהיאהשוויון
האדםכבודשוויון.(ברלץממושגיבהשאלה)חיוביתמהותבעלכלומר,ומוגדרים

הליברליתההגדרהפיעלאדםכבנילחיותיוכלוהאדםבנישכללהבטיחנועד
,מתכננים,חולמים,מרגישים,חושבים,אוטונומייםכיצוריםכלומר,ההומניסטית

.יוצרים
כלומר,אחרולאמסויםבאופןולהתפתחלהתקייםמשמעו,"אדםכבנילחיות"

ברוחםליברליים,מזערייםאמנםהםהאנושיותשלהחיובייםתכניה.חיוביבאופץ
הם,זאתעם;העצמיתוההגדרההבחירהחופשאתובראשונהבראשומכילים

קיוםבין,אנושישאיננולכזהאנושישהואקיוםביןומבחיניםגבולותקובעים

,כך.ראוישאינוכזהלביןהאדםשלהסגוליכבודושוויוןמכוחלהגנההראוי
מינילשימושלסוחרעוברכבשרנאמר)כחפץעצמואתלממש"מבקש"האדם
השקפתפיעלאדםכבןעצמואתלממשמבקשאינו,(סושילהגשתכשולחןאו

האדםכבודלשוויוןהזכות;הסגוליהאדםכבודשלהערךמןהנגזרתהעולם

,למעשה.זהמסוג"עצמימימוש"לשאיפהעלהגנהלומקנהבהכרחאינההסגולי
"לבחור"אדםעלאוסרתהסגוליהאדםכבודעלההגנהכילטעוןבהחלטניתן
.כזה"עצמימימוש"ב

לאואףפרטיםביןהשוואהשוםמחייבאינוהאדםשלהסגוליכבודושוויון
כבודועלומוחלטתמלאהלהגנהתמידזכאיפרטכלשכן,דעתשיקולשלהפעלה
להיותלא,להיאנסשלאתמידזכאי,מקוםבכל,אדםכל.ותנאימצבבכלהסגולי
ביטויוחופשהשכלהמשולללהיותולאדתואתלהמיראנוסלהיותלא,מורעב

התייחסותמחייבכןהמחיהכבודלשוויוןהזכותמימוש,זאתלעומת.בסיסיים
אינההפרטיםביןההשוואה,זאתעם.דעתשיקולשלוהפעלהפרטיםביןמשווה

והמימוןההגנה,ההתחשבות,ההכרהבמידתלדמיוןאלא,ביניהםלדמיוןנוגעת

.אדגים.מהםאחדכלשלמחייתוכבודמימוששל
זכותואתשתממשהחברהמןדורש,שפותללמודואוהבהמוכשר,פלוניאם
זכותואתלהשוותניתן-כךלצורךמשאביםשתקצהכלומר,שפותללמוד
דומהמידהלקבל,במשחקהמוכשר,אלמונישללזכותוזהמחיהכבודלמימוש
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מושתתשאינושוויוןזהו.משחקללמודזכותומימושלשםחברתייםמשאביםשל
המוקציםהמשאביםבכמותדמיוןעלרקאלא,פרטיםביןמהותניתוכנידמיוןעל
הנגזרותזכויותמימושלשםהכרחיהדעתשיקול.האנושיייחודםאתלפתחלהם

ציבורייםמשאביםלהעניקאם,למשל,להחליטהחברהעלשכן,המחיהמכבוד
באופן.מחייתומכבודהנגזרותהזכויותמימושאתבעצמולממןשיכוללמיגם

מישלכישוריובמימושגםמשאביםלהשקיעאםלהכריעהחברהעל,דומה
אם)אחריםפרטיםשלמאלהיותרשיעורלאיןיקרותולכן,חריגותששאיפותיו

זכותושלמזערימימושאפילואזי-עתיקהשומריתללמודמבקשאחדפרטרק
מחשביםללמודשמבקשיםמישלזכויותיהםמלואממימוששיעורלאיןיקרזו
.(כדורגללשחקאו

קולקטיבייםכערכיםהמחיהוכבודהסגוליהכבודשוויון.3
אלאקולקטיבייםערכים,בבסיסם,אינםהמחיהוכבודהסגוליהאדםכבוד

היאהחירותשוויוןנוסחתכילזכורחשוב.והשוויוןהחירותכמוממש,אישיים
להחילהאפשרממושךאידאולוגיפיתוחורק,ביסודהלחלוטיןאינדיווידואליסטית

.32הנשיםקבוצתאוהשחוריםקבוצתכמו,קבוצותעל(מושלםבאופןלאאםגם)
עלולהחילההאדםכבודשוויוןנוסחתאתגםלפתחניתן,ממשאופןבאותו
פומביותבמכירותנמכרים,לבניםולא,שחוריםרקשבובמקוםלמשלכך.קבוצות
שלמעמדםלקידוםכערךלשמשוצריךיכולהסגוליהאדםכבודאזי,לעבדות
פומביותבמכירותלהימכרשלאהשחוריםשלזכותםעללהיאבקניתן.השחורים

-השחורהאדםשלהסגוליכבודובשםאו,ככללהאדםשלהסגוליכבודובשם
כך.במאומהממנונבדלואינו,האדםשלהסגוליכבודושלפרטימקרהשהוא
כך.מיניתלעבדותפומביותבמכירותנמכרותהןרקשבובמקום,לנשיםבאשר
שלמסוימיםמסוגיםסובליםהםרקשבובמקוםוללסביותלהומוסקסואליםבאשר
בנסיבותאך,אוניברסליערךהואהאדםשלהסגוליכבודו,כןאם.וקיפוחפגיעות

קבוצהשלוכויותיהעללהגנהאותולרתוםאפשרמסוימותחברתיותהיסטוריות
.33זוקבוצהעםהמזוהיםפרטיםשלזכויותיהםועל,מוגדרת

.כמהותהוהןכמקורההן,קבוצתיתולאאישית,כמובן,היאהאריסטוטליתהשוויוןנוסחתגם32
,לזהזההצורךדידומיםשניהםאםאלמונישמקבלזהכמויחסלדרושלפלונימאפשרתהיא

עלחשבו)הנדוןהענייןלצורךקבוצהלאותהכשייכיםלהיחשביכוליםשניהםאםכלומר
ששייךכמיכלומר,כשונהנתפספלוניאם.(אריסטושלבעולמווהעבדיםהאזרחיםדוגמת
.האריסטוטליתהנוסחהפיעלשוויוןלדרושיכוללאהוא,הנדוןבהקשראחרתלקבוצה
בעייתיהואשונותמקבוצותפרטיםשלמעמדלהשוותכדיזובנוסחהלהשתמשהניסיון
.קודםשתוארכפי,יפהעולהאינורכותפעמים,ואכן,מיסודו

בשם:זהעיקרוןפיעלבדיוקפועל166ת"ס,1998-ח"התשנ,מיניתהטרדהלמניעתהחוק33
,אחראדםכלבידיאדםכלשלמיניתהטרדהנשללה,מחייתווכבודהסגוליהאדםכבוד
גםספציפיתמגןהחוק,נשימהןהנפגעותברכיתשבפועלוכיוון;הקשרוככלמקוםבכל
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להתאימויותרקלשכן,יותרפשוטמקרההואהמחיהכבוד,זהבהקשר

לדברהכורדיהמיעוטעלנאסרבטורקיהאושבעירקנניח.קבוצתייםלצרכים
שלדרישתםאו,פלוניכורדישלדרישתו.הספרבבתיאותהוללמודבשפתו
להתנסחיכולההספרבבתיאותהוללמודבשפתםלדבר,אלמוניםכורדיםמספר

משותפתהכורדיתלשפהשהזיקהכיוון.המחיהבכבודלהכרההדרישהבמסגרת
בכבודזהשימושאזי,זולשונית-אתניתלקבוצהוהמשתייכותהמשתייכיםלכל

נתבעשהואבין,הקבוצהאתומשרת,קבוצתיהואממנוהנגזרותובזכויותהמחיה
הנדוןבהקשרהמזדהיםפרטיםידיעלנתבעשהואוביןכולההקבוצהידיעל

מהטרדותעבודהבמקוםסובלותרבותשנשיםנניח,דומהבאופן.אליהכשייכים
לפרוחעליהןמקשותהןאך,הסגוליבכבודןפגיעהכדיעולותשאינןמיניות
שאישהבין.כןלעשותחפצותהןשבהםבאופניםמלאאנושיביטוילידיולבוא
נשיםשקבוצתוביןהמחיהכבודבשםכזומיניתהטרדהמפניהגנהדורשתאחת

זכויותלקביעתכבסיסזהבמקרהלשמשיכולהמחיהכבוד,כזוהגנהדורשת

שוויוןבנוסחתמשתמשיםכאשר.מיניתהטרדהשלבהקשרנשיםשלקבוצתיות
מיניותהטרדותמפנידומהלהגנהזקוקיםגבריםאםלבחוןצורךאין,המחיהכבוד
מחייבנשיםקבוצתשלאומסוימתאישהשלמחייתןכבודאםהיאהשאלה.קלות
.כאלהמיניותהטרדותמפניעליהןהגנה

איתניםבסיסיםלפיכך,הםהמחיהכבודושוויוןהאדםשלהסגוליכבודושוויון
(השלילית)החירות,(האריסטוטלי)השוויוןכמולפחות,קבוצתיותזכויותלגזירת

.החירותושוויון

וחירותוהאדםכבוד.4

מצד:החירותאלכפולביחסמצויהואכיהצעתיהשוויוןמושגאתכשהצגתי
לכלשווהבמידההנתוןכמשאבאותהבהגדירו)לכולאותהמבטיחהואאחד
במקוםנעצרתפלונישלחירותוכיבקבעו,אותהמגבילהואהשניהצדומן,(אדם
ביחסמצויהאדםכבודגם.לחירותאלמונישלהשווהבזכותופוגעתהיאשבו
מכילהסגוליהאדםכבוד,האחדהצדמן.בלבוהקבועההחירותאלכזהכפול
האנושיתהזהותשלאפהמנשמתנפרדבלתילחלקבכךאותהוהופךהחירותאת

כלשלחירותואתמגבילהסגוליהאדםכבוד,השניהצדמן.היאבאשרהבסיסית
.זולתושלהסגוליבכבודלפגועעלולההיאשבוהמקוםעדאותהותוחםפרט

מעמדהאתמבטיחהסגוליהאדםכבודשלומרכזיאינטגרליחלקהתירותהיות

חלקהיאהחירותכאשר,זאתעם.זהערךעלהמושתתהערכיבעולםהמרכזי
מןיותר(ברליןשלבמושגיו)חיוביממדמקבלתהיאהאדםשלהסגולימכבודו
ההגנהאם.הקלאסיתהליברליתהעולםהשקפתבלבהמפעמתהשליליתהחירות

,והקבוצתיתהאינדיווידואלית,אלהרמותשתי.נשיםשלמחייתןכבודועלהסגוליכבודןעל
כבוד,קמירראוזונקודהשלמקיפיםולהצגהלניתוח.זואתזומשלימותואףמתנגשותאינן
.9-ו1בפרקים,1ש"הלעיל,וחוהאדם
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ולהתפתחלחיותפרטכלשלזכויותיועלהגנההיאהאדםשלהסגוליכבודועל

עלההגנהאזי,(=רוחועלהעולהככלולהתפתחלחיות"סתםולא)אדםכבן
אלא,לוחיצונייםכוחותידיעלהגבלתומפנירקלאהגנההיאאדםשלחירותו

הגדרת,שהבהרתיכפי.אדםכבןולהתפתחלחיות,לבחורחירותועלהגנהגם

ביןמבחינההיא-זאתועם,ברוחהוליברליתמזעריתהיא"אדםכבןהקיום"
בכך.האחריםפניעלהראשוןאתומעדיפה,אחריםקיוםסוגיוביןאדםכבןקיום
אדםלהובילשעשויה,השליליתהחירותמןבשונה,זאת.באופייהחיוביתהיא

לשימושכאובייקט,למשל,וביןאדםכבןבין)דעתועלהעולהקיוםבכללבחור
לאדםלאפשרשנועד,המחיהלכבודבאשרגםנכוןזהדבר.(שולחןאועבד,מיני

.באחריםמאשריותרמסוימיםבכיווניםכלומר,וצרכיוכישוריופיעללהתפתח
שכבוד,כאמור,הואהסגוליהאדםלכבודחירותביןהיחסשלהשניהפן
השייכתהחירות-דיוקוליתר)החירותשללהגבלתהמשמשהסגוליהאדם
שלשזכותומשמעה,האדםכבודערךבסיסעלחירותהגבלת.34(המחיהלכבוד

אוהזכויותמןאחתבכלפוגעתהיאשבובמקוםנעצרתחירותואתלממשפלוני
אופן.עצמופלונישלאו-אלמונישלהסגוליהאדםמכבודהנגזרותהחירויות

החירותאתהשוויוןמגבילשבוהאופןמןמהותיתשונההחירותהגבלתשלזה
יותרומוחלטהומני,מהותיגםאך,יותרמזעריהוא:הקלאסיהליברליבעולם
.השוויוןידיעלהחירותהגבלתשלוהיחסיהצורניאופייהלעומת
שפלונימשמעההחירותשוויוןבאמצעותהחירותהגבלת,לעילשהוסברכפי
שבההנקודהעד-רוחועלהעולהככלולעשותחירותואתלממשיכול

ככלולעשותחירותואתלממשאלמונישלהשווהבזכותופוגעתזוהתנהגותו

אדםעםלהתקשררשאימפעלבעל,שהצעתיהדוגמהכמושגי.רוחועלהעולה
ובלבד,אנושייםבלתיעבודהתנאיהכוללחסרהמעניקעבודהבהסכםכולחסר

מרצונו,להתקשרחירותואתהכולמחסרשוללתאינהזוחוזיתשהתקשרות
מוגבלתהחירותשבובעולםואולם.שלוהעבודהכוחשעניינובחוזה,החופשי

אינוהמפעלבעל,הסגוליהאדםכבודידיעלאלא,החירותשוויוןידיעללא
.שלוהסגוליהאדםבכבודשיפגעעבודהבהסכםהכולחסרעםלהתקשריכול
היא,מזעריתשהיאאף,החירותאתהסגוליהאדםכבודשמגבילההגבלהלכן

.ומוחלטת(חיובית)מהותית
החירותשל"אפססכום"שלתפיסהמבטאתהשוויוןבאמצעותהחירותהגבלת

בנסיבותאלאלהגבילאין-הסגולילכבודהשייכת(והחיוביתהשלילית)החירותאת34
,יכולהאינהפלונישלזוחירות,מכךיתרה.(בעברההרשעהבשלכליאהכמו)ביותרחריגות
.אלמונישלהסגולימכבודוהנגזרת(חירותלרבות)כלשהיבזכותלהתנגש,הגדרתהמעצם
האדםבניכלשלהסגולימכבודםהנגזרותהזכויותכל,"השלוביםהכלים"תכונתבשל

אינהלעולםאדםשלהסגולילכבודוהשייכתחירות.אלהעםאלהאחדבקנהלעלותחייבות
שההגנהכיוון)אחרשלמחייתומכבודהנגזרת(חירותלרבות)כלשהיזכותידיעלמוגבלת

.(המחיהכבודעלההגנהעלתמידגוברתהסגוליהכבודעל
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ישולכן,האחרשלחירותואתמקטינההאחדשלחירותוהגדלת:האנושית
עליתרהחירותלעצמוינכסלאשאישלוודאואף,לכולשווהחירותלהבטיח
אלא,"אפססכום"שלתפיסהמבטאאיננוהסגוליהכבודעולם.זולתוחשבון
,מטפורידימוילנקוטואם,אנושיכללמשותףכמכנהנתפסהאדםכבוד:ההיפך

הואכך-פלוניאצל"עולה"האדםשכבודככל,שלוביםבכליםכמואזי
פלונישלהסגוליהאדםכבודשהבטחת,אמנם,נכון.אלמוניאצלגם"עולה"

אנושייםהעסקהתנאיהבטחת,למשל,בך.אלמונישלחירותואתלהגבילעלולה
בעלשלהחוזיתההתקשרותבחירותלפגועעלולהכלכלייםמשאביםחסרלפועל
אתגם"תרומם"האמצעיםלחסראנושייםהעסקהתנאיהבטחתואולם.המפעל
האדםכבודאתהמשאביםחסרעםחולקהואשכן,המפעלבעלשלהאדםכבוד

בהכרחהסגוליבכבודהטבועההחירות.בושותפיםששניהםהאוניברסליהסגולי
.היאאףנשכרתיוצאת
הכבודאותהמגבילשבולזהדומהבאופןהחירותאתמגבילהמחיהכבודגם

בכבודפוגעתהיאשבומקוםמסתיימתחירותולמימושפלונישלוכותו:הסגולי
אלמונישלמחייתוכבודשכן,פחותמזעריתהיאכזוהגבלה.אלמונישלמחייתו
פלונישלזכותוביןהיחס:פחותמוחלטתגםהיאאך,הסגולימכבודויותרנרחב

מצריךהואאלא,באבןחקוקאינומחיהלכבודאלמונישלזכותווביןלחירות
,משתניםוחברתייםאישייםגורמיםבחשבוןשיביא,מתמידחברתיומתןמשא

.ומגווניםרבים,רלוונטיים
החלטיתמסתייםהמפעלבעלשלהחוזיההתקשרותחופש:האוזןאתלסברכדי
אינוהמפעלבעל-למשל)העובדשלהסגוליבכבודופוגעהואשבובמקום

ממנולדרושיכולאינו,ההעסקהעבורמיניותהנאהטובותממנולדרושיכול
משפחהחייאושינהממנושימנעו,בבריאותולפגיעהשיגרמובתנאיםלעבוד

המפעלבעלשלהחוזיההתקשרותחופשמסתייםהיכןואולם.(באלהוכיוצא
או?משפחתועםהצהרייםאחרבשעותבביתלהיותהעובדשללרצונובנוגע
לקייםאו?העבודהיוםבמשךשעותכמהבאוניברסיטהללמודלרצונובנוגע
שלדושאלה?מלאיםעבודהימילעבודממנוהמונעיםדתייםאוחברתייםטקסים
החברהלערכיבהתאםומתןלמשאפתוחההמחיהכבודידיעלהחירותתיחום

.זמןובכלמקוםבכלאותםמגדירהשהיאכפי
מתנגשותשבהם,חריגיםטרגייםמצביםהםאלהלעקרונותהכללמלהיוצאים

בבחינתהםכאלהמצבים.מוצאואין,פרטיםשלהסגולימכבודםהנגזרותזכויות
.נכוןערכיפתרוןלהםלהיותיכוללאשכן,(1050יי-1050")מראשאבודיםמצבים

כמהשבובמקרההעוסקStephens41Duddley1.135הדיןבפסק,למשל,כך
ואפשרינכוןהאם-ברעבוגוועיםמזוןללאנותריםנטרפהשספינתםמלחים
בשרואתלאכולכדי'במלחאתלהרוג'אמלחשלחירותואתלהגבילמוסרית

.273QBD14.Stephens1Dudley,.1ם[(1884)35
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?החירותשוויוןעלהאדםכבוד(שוויון)עדיףמדוע

ריכוזמחנותשלבסיטואציהאו?(הצלהספינתשתופיעבתקווה)נוסףיוםולשרוד
אתלגנוב'אאסירשלזכותואתלהגבילמוסריתואפשרינכוןהאם-והשמדה

?מרעבגוועיםשניהםכאשר'באסירשללחמומנת

למנועכדישאפשרככללעשותתמידכולנואתלחייברקיכולהאדםכבודערך
.עושההואכךואכן;ראויפתרוןלהםשאין,כאלהמצביםשלהיווצרותם

המחיהוכבודהסגוליהכבודכימעלהובשוויוןבחירות,האדםבכבודהדיון
אדםלכלהנדרשותהחיוביתהחירותאתוהןהשליליתהחירותאתהןמכילים

.ולצרכיולתכונותיובהתאם(מהבמידתלפחות)ולהתפתחאדםכבןלהתקייםכדי
החירותלהגבלתהקריטריוניםאתקובעיםהמחיהוכבודהסגוליהכבוד,בעתבה

אדםבכל"מוטבעים"הכבודסוגישני,הגדרתםפיעל.המחיהמכבודהנגזרת

בערכיהמגולםהשוויון,זאתעם.השוויוןערךאתמכיליםהםולכן,שווהבמידה

ביןאופרטיםביןודמיוןהשוואהעלנסמךואינו,אריסטוטליאינוהללוהכבוד

הכבוד.הליברליבעולםהמקובלהשליליתהחירותשוויוןאינוגםהוא.קבוצות

מערכוזכויותלגזירתואוניברסלימוחלטערכיבסיסקובעיםהמחיהוכבודהסגולי
ניתניםהםאך,לפרטים,במקורם,נוגעיםהכבודסוגישני.אדםכלשלהאנושי
.קבוצותחבריועלקבוצותעללהחלה

וחירותוהאדםכבודשוויון:המדינהשלהיסודערכי.ו

לא(371994בשנתושוב)361992בשנתוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשלחקיקתו
מבטאזהחוק.אחראוזהצדשלפוליטימחטףהייתהולאהדעתבהיסחנעשתה
הישראליתהחברהשלניסיון,אחרמשפטיאוחברתי,ציבורימהלךמכליותר
קולקטיבי"מאמיןאני"משוםבהשישומוסכמתמשותפתערכיתתשתיתלגבש
שחקיקתמבהירכאןשהוצגהדיון.התנהגותונורמותאדםזכויותלגזירתובסיס
שוויוןאתהמציבהעולםבהשקפתבחירהמבטאת"וחירותוהארםכבוד"הצירוף
ולהבטחתהפרטלתפיסת,החברתיתלהתנהלותכבסיסהמחיהוכבודהסגוליהכבוד
.זכויותיו

בפני,לבדמהעמדתהמהותיבאופןהשונה,האדםכבודאלהחירותהסמכת
ומתיישבתהמחיהומכבודהסגוליהכבודמןהנגזרתהחירותשזוהימסמנת,עצמה

באילכלהמאוחדותהאומותהכרזתעםאחדבקנהעולהזועולםהשקפת.עמם
המפוכח,ההומניהליברליזםועםנוספותרבותלאומיות-ביןאמנותעם,עולם

שלהאחרוניםהעשוריםמאזמפתחותהמערביתאירופהשמדינותוהביקורתי

.2ש"הלעיל36
.90,ד"התשסח"מ,(1'מסתיקון)וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק37
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קמיראורית

כלשלבזכותובהכרהמסתפקתשאינהעולםהשקפתזוהי.העשריםהמאה
,תוכניתלתפיסהמחויבתהיא;השליליתחירותואתלממשפורמלילשוויוןפרט

.ממנההנגזריםהמהותייםהזכויותועלהצרכיםעלולהגנההאנושיותשלערכית
כלכליות,תרבותיות,חברתיותזכויותשלתורותלפיתוחמוצקמסדמכילההיא

.וקבוצתיות
הייתההיסוד-חוקשלומדויקתמודעתפרשנות,הכלכליבהקשר,למשל,כך
זכאיםותושביההמדינהשאזרחי(ץ"בגידיעל)משפטיתלהכרעהלהוביליכולה

ולדעתי)יכול"בכבודקיום"המושג,זוברשימההאמורלאור."בכבודקיום"ל
חייםלתנאיכלומר)סגולילכבודרקלאשווהזכותכמכיללהתפרש(צריךגם

גםאלא,(בסיסיוחימוםגגקורת,להישרדותהמספיקמזוןהכולליםבסיסיים

,החינוךבתחומיכלשהועצמילמימושגםכלומר)מחיהכבודשלכלשהילמידה
לדאוגהמדינהשלחובהלקביעתלהוביליכלהכזופרשנות.(והבילויהתרבות

יכולותיו,כישרונותיושלעצמימימוששלכלשהיממידהייהנהאדםשכל

לפיתוחאיתןבסיסמהווההנדונההעולםהשקפת,הקבוצתיבהקשר.ונטיותיו
באופן.38מחיהכבודועלסגוליכבודעלהמושתתתפמיניסטיתמגדריתתפיסה
שסעבכלשיטתיערכילטיפולוקריטריוניםנורמותבמסגרתהלפתחניתן,דומה

.נוסףמגזריאומעמדי
המאהשלהתשעיםשנותבראשיתנחקקוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק
,המשפטמערכתבתוךבוודאי-משמעותיתודעתישינויחוללהוא.העשרים

נותרוהחירותהשוויון,הכבודבערכיהשימוש,זאתעם.הרחבבציבורוגם

ולאהמשפטיתהמערכתלא.מפוענחולאמבולבל,מעורפלרבהבמידהעדיין
שלהשונותמשמעויותיהםשליסודיבליבוןהצורךדיעסקוהציבוריהשיח

שניתןהעולםהשקפותשלאוביניהםהגומליןיחסיהשלכותשל,הללוהערכים
ערכיכבסיסהיסוד-חוקשלמימושוהמשךלשםהכרחייםאלהכל.מהםלגזור

אני,זהבדיוןשהצעתיכפי.ישראלומדינתהישראליתהחברהשללהתנהלותן
ולאמבטיחחברתיפוטנציאלבעלתעולםבתפיסתבחרהיסוד-שחוקמאמינה
התייחסותמחייבהפוטנציאלמימושאך.ומגבילהצרה,פורמליסטיתבהשקפה

כמובןחייביםזובעשייה.זוערכיתתפיסהשלהפרטיםלפרטיויסודיתרחבה
החברהשפניואזרחיתאזרחוכלחברתייםארגוניםגםאך,משפטניםחלקליטול

כמגילתוממומשתחוקיבמסמךביטוילידיבאההיאאםגם.ללבםיקריםוהמדינה

-מקצועיתמשפטיתסוגיהאינהישראלשלהערכיתהעולםהשקפת,וכויות
.קיומיתאלא

.1ש"הלעיל,וחוהאדםכבוד,קמירראוכזופמיניסטיתתפיסהלפיתוח38
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