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הצעה להמשגה של  :זכויות כבוד סגולי וזכויות כבוד מחיה

   זכויות אד� ועיגונ� בחוק היסוד

  מאת

*מיראורית ק
  

בי� שני סוגי� כבוד האד� וחירותו את ההבחנה המושגית : יסוד�מאמר זה מבקש לעג� בחוק

 שהוא ,"הכבוד הסגולי"שני סוגי הכבוד ה� . של כבוד וכ� בי� אשכולות הזכויות הנגזרי� מה�

שהוא ערכו של מקב� התכונות , "כבוד המחיה"ו, ערכו של האנושי בכל אד� באשר הוא אד�

 תכונותיו האישיות לפישכל פרט אנושי בחר לממש ולפתח בעצמו , פעמי�החד, הייחודי

 :כל אחד משני סוגי הכבוד הללו מנביע קבוצה ייחודית של זכויות. והזדהויותיו הקבוצתיות

 ,ה� מזעריות ומוחלטות, שנגזרות מסוג זה של כבוד ומבטיחות אותו, גוליזכויות הכבוד הס

ה� מרביות א� , שמטרת� לעודד ולטפח שגשוג מרבי של כבוד זה, זכויות כבוד המחיהו

. המאמר מפרט מאפייני� של שני סוגי הזכויות הללו והיבטי� ביחסי הגומלי� ביניה�. יחסיות

 �פגיעה  ומלאאיסור מוחלט וד האד� וחירותו כאוסר כב: יסוד� לחוק2הוא מפרש את סעי

דה כלשהי י לחוק היסוד המאמר מפרש כמבטיח הגנה במ4את סעי� . בזכויות של כבוד סגולי

ההגנה על זכויות הכבוד הסגולי היא : ה� לזכויות של כבוד סגולי וה� לזכויות של כבוד מחיה

 ההגנה על זכויות פריפריאליות של ;ההגנה על זכויות ליבה של כבוד מחיה היא רבה; מלאה

ההבחנה המוצעת מאפשרת טיפול קוהרנטי בזכויות האד� בישראל . כבוד מחיה היא מזערית

  .תו� קישור� השיטתי לחוק היסוד

כבוד מחיה והזכויות הנגזרות .  ג.כבודו הסגולי של האד�. ב .הצגת הנושא והטיעו�. א

חובות , כבוד�הדרת: סוג אחר של כבוד. ה. כבוד האד� וחירותו: יסוד�חוק. ד. ממנו

  .סיו�. ו. וזכויות

  הצגת הנושא והטיעו�. א

כיצד ראוי לו להתייחס ? כיצד ראוי למשפט לנהוג בזכויות של הורי� בעול� העבודה
מקובל לפתוח ? לזכויותיה� של מהגרי עבודה בחברה הקולטת או של אנשי� ע� מוגבלות

למשל (דוגמת� בהגדרת סוג הזכויות שבה� מבקשי� לדו� דיוני� בשאלות כגו� אלה וברבות כ
ובשיוכו ") גבלויותוזכויות אנשי� ע� מ"או " זכויות מהגרי עבודה", "זכויות הורי� עובדי�"

 
המרכז הנהלת עומדת בראש ; מגדר וקולנוע, בעיקר בהקשרי כבוד, ותרבותחברה , חוקרת משפט   *

  .הישראלי לכבוד האד�
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כלכליות , זכויות אזרחיות ופוליטיות או זכויות חברתיות: של סוג הזכויות לאחת משתי קבוצות
נהנה ממעמד מועד� ומיחס רציני " אזרחי ופוליטי"סוג זכויות אשר זוכה להכרה כ. ותרבותיות

נאל� בדר� כלל להסתפק " כלכלי או תרבותי, חברתי"סוג זכויות המסווג כ. משפטשל מערכות 
ולכל היותר במס שפתיי� של מי שמצהירי� כי זכויות אלה אמנ� חשובות לחיי , במעמד נחות

  .  א� קצרה יד המשפט מלהושיע–האד� ולכבודו 
על מעמד� המשפטי העדי� של זכויות מ� הקבוצה הראשונה על פני אלה הוויכוח 

 אינני 1.שבקבוצה השנייה הוא ב� עשרות שני� ומוצא את ביטויו ג� בשיח הזכויות בישראל
מכיוו� שלדעתי עצ� ההבחנה בי� שתי קבוצות הזכויות הללו היא , מבקשת לנקוט בו עמדה

נה לוגית ומושגית יש היגיו� בהבחנה בי� זכויות מבחי. בבחינת סד מקבע שנזקו רב מתועלתו
המתייחסות להיבטי� של חיי האד� כאזרח במדינתו לבי� זכויות המתייחסות לרווחתו 

ענייני משכנע מדוע שיוכה של זכות  אול� אינני מכירה טיעו�. החברתית והתרבותית, הכלכלית
 לכ� דבקות 2.המשפטילאחת משתי הקבוצות המושגיות הללו צריכה להשפיע על מעמדה 

בהבחנה הלוגית המקובלת בי� שתי קבוצות הזכויות מגבילה כיווני מחשבה שהיו יכולי� 
יש מי שמעדיפי� להשתחרר מ� ההבחנה לקבוצות של זכויות . להיות פוריי� ומועילי� יותר

  אני סבורה שלמרות הקשיי� שהוא מעורר עדיי� יש3.באמצעות זניחת שיח הזכויות מכול וכול
לבררו ולעגנו , לחדד אותו, ויש טע� להוסי� להשתמש בו, ער� חינוכי רב בשיח הזכויות

  .בתודעה הציבורית
להניח להבחנה הבעייתית בי� זכויות אזרחיות , במאמר זה אני מציעה לדבוק בשיח הזכויות

 ולבחו� את הגיונה ואת תועלתה של, כלכליות ותרבותיות, ופוליטיות לבי� זכויות חברתיות
. המסתמכת על סיווג� של זכויות על פי ערכי הכבוד שמה� ה� נגזרות, חדשה, הבחנה שונה

של זכויות מוכרות על פי " היקפי�"או " דרגות", ההבחנה המוצעת כא� תאפשר לסווג חלקי�
סיווג כזה . מידת החיוניות והנחיצות שלה� להבטחת הקיו� האנושי והמימוש העצמי הייחודי

 
 חשובות יהיו והכלכליות החברתיות הזכויותש אפשרש העמדה את מבטאת גביזו� רות למשל כ�  1

 היחסי� על "יזו�גב רות. משפטית להכרה ראויות ה� ולכ�, והפוליטיות האזרחיות מאלה פחות לא
, חברתיות, כלכליות זכויות" כלכליות�חברתיות זכויות ובי� פוליטיות�אזרחיות זכויות בי�

 רק כי טוע� דות� יואב, לעומתה. )2004, עורכי� שני ויובל רבי� יור� (25 בישראל תרבותיות
 קיומה לעצ� ליברלית דמוקרטית מדינה של לאזרחיה נחוצות והפוליטיות האזרחיות הזכויות

. כזו מדינה של המשפט במערכת מועד� ליחס זכאיות ה� ולכ�, המדינה של הליברלי הדמוקרטי
, חברתיות, כלכליות כויותז "החברתיות הזכויות כמג� העליו� המשפט בית "דות� יואב ראו

 בשיח ענפה לכתיבה להפניות. )2004, עורכי� שני ויובל רבי� יור� (69 בישראל תרבותיות
 . הללו המאמרי� בשני ראו אמריקאי�האנגלו בעול� טימשפ�התורת

 הסבר אול�, ההיסטורית בקדימות� לרוב מוסברת והפוליטיות האזרחיות הזכויות של קדימות�  2
 כי טוע� דות�". רצוי"ה על להשפיע להתיימר יכול ואינו" מצוי"ה לתחו� שיי� זה כרונולוגי
 שה� בכ� קשור ליברלית דמוקרטית ינהבמד והפוליטיות האזרחיות הזכויות של קדימות�
 זה טיעו� מוצאת אינני). 1 ש"הלעיל , דות� ראו (ליברלית דמוקרטיה של קיומה לעצ� הכרחיות

 להעדי� צריכה רווחה כמדינת עצמה את המגדירה מדינה, כזו חשיבה לפי, מקרה ובכל. משכנע
 ?רווחה מדינת וג� ליברלית ג� שהיא מדינה של דינה הומ, וכלכליות חברתיות זכויות

 תאוריה'ל' זכויות של שיח'מ: בסיסיי� צרכי� לספק המדינה של חובתה "מדינה ברק למשל ראו  3
יור� רבי� ויובל שני  (131 תרבותיות בישראל, חברתיות, כויות כלכליותז "'ציבורי מימו� של

 .)2004, עורכי�
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של זכויות " היקפי�"לחלקי� או ) החלטית יותר(יחסות משפטית מסוימת יכול להצדיק התי
שנתפסי� הכרחיי� ביותר להגנה על ליבת הקיו� האנושי או המימוש העצמי והתייחסויות 

של זכויות שאינ� " היקפי�"לחלקי� או ) טנטטיביות ומורכבות יותר(משפטיות שונות 
א� ה� נחוצי� לש� הבטחת , מוש העצמיהכרחיי� להגנה על ליבת הקיו� האנושי או המי

  . הרבגוניי�, השגשוג והפריחה האנושיי� הפרטניי�
" חירויות"זכויות היסוד המכונות . בשיח הזכויות מקובל להגדיר זכויות כנגזרות מערכי�

גוזרי� ממנו זכויות אד� , שלפיה כשבוחרי� בער� החירות, ה� דוגמאות מובהקות לגישה זו
, בדומה לזה. ההתאגדות והעיסוק, הביטוי, חופש המצפו�/כמו חירות, פיותשה� חירויות ספצי

גוזרי� ממנו זכויות אד� כמו השוויו� בפני החוק והשוויו� בי� , כשבוחרי� בער� השוויו�
כער� ליבה מרכזי של החברה הישראלית ושל " כבוד האד�"מדינת ישראל אימצה את . המיני�

שני ; הזה בשני ערכי� מובחני�" כבוד האד�"בחי� ב אני מציעה לה4.מערכת המשפט שלה
שהוא הער� שאנו מייחסי� למכנה האנושי , )dignity" (הכבוד הסגולי: "סוגי� של כבוד

שהוא הער� שאנו מייחסי� למגוו� , )respect" (כבוד המחיה"ו, המשות� והבסיסי ביותר
 הכבוד הללו נגזרות זכויות מכל אחד משני סוגי. הגילויי� האנושיי� הייחודיי� של כל פרט

אני מציעה לפרש את חוק היסוד ואת זכויות האד� .  כמו מ� החירות והשוויו�–אד� מובחנות 
ההבחנה המושגית המוצעת מאפשרת . שהתפתחו מתוכו ובצלו ביחס לשני סוגי הכבוד הללו

עו� שחוק לייחס מאפייני� שוני� לכל אחת משתי קבוצות הזכויות המובחנות שנית� ורצוי לט
  . מכונ� או מעניק לה� חסות, היסוד מצמיח

; זכויות הנגזרות מ� הכבוד הסגולי ה� הנחוצות לאד� באשר הוא אד� כדי להתקיי� כאד�
זכויות הנגזרות מכבוד המחיה ה� הנחוצות לאד� מסוי� כדי לממש את מלוא הפוטנציאל 

 הסוג הראשו� ה� מוחלטות הזכויות מ�. האנושי הייחודי שלו ולהשיג קיו� אנושי מיטבי
, זכויות המסווגות כשייכות לסוג השני ה� מרביות. א� ג� מזעריות, ואוניברסליות בלא תנאי

תרבותיי� , ויש לקבע� מתו� איזוני� וסדרי עדיפויות חברתיי�, ולכ� עליה� להיות יחסיות
  . וכלכליי�

הליבה של החברה כער� " כבוד האד�"כבוד האד� וחירותו מעג� את : יסוד�א� שחוק
בלי להתייחס , סעיפיו מוני� במפורש רשימה קצרה של זכויות, והמשפט הישראליי�

מערכת המשפט הישראלית קוראת בי� סעיפי החוק זכויות נוספות רבות אשר אינ� . להיקפיה�
. הפרשנות המאפשרת קריאה זו אינה תמיד אחידה ואינה מבוררת עד תו�. מנויות בו מפורשות

של חוק היסוד היקפי� שוני� של זכויות " כבוד האד�"לה שופטי� שוני� להכליל בהיא מובי
ציפיות , היא אינה מחזקת ודאות. פרקטיקה שיפוטית זו מלבה ביקורת מכל עבר. שונות

��והסתמכות ומעלה במבקריה את החשד שמא שרירות ואקראיות או השקפות עול� חו

התוצאה היא החלשת . פוטיות בסוגיות אלהמדריכות החלטות שי") פוליטיות("משפטיות 
  . מעמדה של המערכת השיפוטית ופגיעה במחויבות לשלטו� החוק

ההבחנה בי� זכויות הנגזרות מכבוד סגולי לבי� זכויות הנגזרות מכבוד מחיה מאפשרת 
ולהנהיג שיטתיות מושגית קוהרנטית בבחינת מעמד� של הזכויות המנויות " לעשות סדר"

 
 .)היסוד חוק: להל�( 90 ד"התשנ ח"ס, ירותווח האד� כבוד: יסוד�חוק  4
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, על פי הגישה המוצעת כא�". היקפיה�"כמו ג� בהתייחסות ל, ת בחוק היסודוהבלתי מנויו
ואילו זכויות כבוד מחיה , תמיד להגנה מלאה של חוק היסוד זכויות כבוד סגולי צריכות לזכות

ההבחנה מאפשרת לקבוע , כ�. על פי דרגת מרכזיות�, השונה ממקרה למקרה, להגנה חלקית –
והוא נהנה בחוק , נגזר מ� הכבוד הסגולי" כבוד האד�"ות בשחלק מזכויות השוויו� הגלומ

וה� נהני� , ולעומת זאת חלקי� אחרי� מזכויות השוויו� נגזרי� מכבוד המחיה, מהגנה מלאה
ההבחנה המושגית המוצעת  ".מרכזיותו"כל חלק על פי דרגת , מהגנה חלקית ויחסית של החוק

, לבריאות, לביטחו� גופני, חו� תזונתילביט: מאפשרת ג� לטפל בזכויות חשובות נוספות
לדיור ולשמירה על מורשת תרבותית פרטיקולרית כמו מורשת דתית , לתנועה, לחינו� והשכלה

זכויות כבוד (בעזרת ההבחנה המושגית המוצעת אפשר לקבוע ששני סוגי הזכויות . או אתנית

וע� זאת ה� נבדלי� , ודבחוק היס – לפחות במידת מה –מעוגני� ) סגולי וזכויות כבוד מחיה

   .במידת ההגנה שחוק היסוד מעניק לה�זה מזה 
הוא מציג . ואת ההבחנה ביניה�, כבוד סגולי וכבוד מחיה, מאמר זה מציג את שני הערכי�

המאמר מקשר את . אשר מנחה את ההבחנה בי� שני סוגי הזכויות, את הגיו� ההבחנה הערכית
של תורת ) יחסית(ו ומציע פרשנות קוהרנטית ופשוטה כבוד האד� וחירות: יסוד� כל אלה לחוק

  .  לגל�– ולהצעתי צרי� –זכויות האד� שהחוק יכול 
ש� . את ההבחנה המושגית בי� סוגי הכבוד השוני� פיתחתי והצגתי במקומות קודמי� רבי�

. התרבות והמשפט הישראליי�, הצעתי ג� את הקישורי� בי� סוגי הכבוד הללו ובי� החברה
כא� אני מסתמכת על . � אלה מכילי� הפניות רבות לספרות מקצועית ענפה ומגוונתפרסומי

 כדי לאפשר למי 5.פרסומי� קודמי� אלה לצור� הצגת הטענה שהוצגה בסעיפי� הקודמי�
, שאינ� מכירי� את סוגי הכבוד השוני� לקרוא מאמר זה אני מציגה את סוגי הכבוד בתמציתיות

ההפניות לספרות , התיאורי� והטיעוני� המלאי�. מות אחרי�על סמ� הדברי� שפירטתי במקו
לאומית ודיוני� בסוגיות ספציפיות רבות כבר מופיעי� בפרסומי� �מקצועית ישראלית ובי�

  . ולכ� לא אחזור עליה� כא�, הקודמי�
�משפטיי� ותורת, ערכיי�, כל המוצע כא� מתקשר כמוב� לריבוא דיוני� פילוסופיי�

אינני מפנה לדיוני� חשובי� ומרתקי� אלה מכיוו� שה� עוסקי� במושגי� . משפטיי� קודמי�
מחייבת , כדי להיות מועילה, ולכ� כל הפניה, א� לא זהי� ,דומי� לאלה שאני מציעה כא�

פשטות , בשל ראשוניותה של ההצעה המובאת כא� העדפתי בהירות. הבחנות מדוקדקות
  . וקיצור על פני קישורי� לדיוני� אחרי�

 
 מגמות בי� הישראלית החברה: כבוד דרכי פרשת על" אורית קמיר ראו ביותר הכוללות להצגות  5

)" respect (מחיה וכבוד) glory (כבוד הילת, )honor (כבוד הדרת, )dignity (סגולי כבוד של
 תרבות" ישראלי לפמיניז� הזמנה: דהכבו – המל� בת רצו�"; )2005( 169 ,9 דמוקרטית תרבות

: וחוה אד� כבוד ;)2004( האד� וכבוד ישראליות: כבוד של שאלה ;)2006 (409, 10 דמוקרטית
 הערכית ההבחנה יישו� את המדגימי� מאמרי� לכמה. )2007( וחברתי משפטי, ישראלי פמיניז�
, "הפלאות באר# טיול: אישי ימקצוע ִמְחָיה ִלְכב�ד משפטי חינו�" למשל ראו מסוימות בסוגיות
 פרשנית הצעה: הישראלי התרבותי בהקשר ב"להט של האד� כבוד" ;)2014 (189 יט המשפט

, משפט: בישראל הגאה הקהילה זכויות" מינית הטרדה ולאיסור וחירותו האד� כבוד: יסוד� לחוק
 .)2016, עורכי� הראל ואלו� לושנסקי יניב, מורגנשטר� עינב( 259 מגדרית וזהות מינית נטייה
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6ו הסגולי של האד�כבוד. ב
  

זו איכות� הטבועה של כל מי ; הוא האיכות המשותפת לכל אד� באשר הוא אד�" אנושי"ה
הממד . בלי תנאי ובלי הבדל, בכל זמ� ובכל מקו�" משפחת אד� וחוה"שנולדו לתו� 

זה אותו גרעי� ; אינו מכיל א� אחד ממאפייניו הפרטניי� של פלוני או של אלמונית" אנושי"ה
" מתחת"זו שמצויה בכל אחת ואחד מאתנו ; ה של זהות בסיסית הנתפסת כאחידה בכולנוקש

השיוכי� ושאר ההבדלי� הרבי� לאינספור , לכל התכונות") מעבר"או " בתו�"או " מעל"או (
במוב� . המקטלגי� אותנו לקבוצות שונות ולפרטי� ייחודיי� ויוצרי� את שונותנו האינסופית

א� לאחד " שיי�"האנושי אינו . הוא מאפיי� כללי של כולנו;  אישיהאנושי הוא בלתי, זה
  7.בכל אחת ואחד מאתנו, זהה ואחיד, הוא משות� לכולנו במוב� זה שהוא מתגל�; מאתנו

על , קיו� כזה. כלומר כחבר במשפחת אד� וחוה, הוא קיומו של אד� כאד�" קיו� אנושי"
הכרתיי� ,  גופניי�– חו� ורווחה בסיסיי�ביטתנאי בהוא קיו� , פי התרבות שבה אנו חיי�

 התפתחות ולבחירת האוטונומיה להגדרה עצמיתקיו� המכיל חוויה בסיסית של ; ורגשיי�
  .האישית

 מייחסת ער� הומנית של המחצית השנייה של המאה העשרי��תפיסת העול� הליברלית
ובעברית אני מכנה ,  human dignityזה מכונה) חיובי(ער� . לאנושיות ולקיו� האנושי) חיובי(

כ� , כש� שהאנושיות היא מאפיי� רעיוני של כל אד� באשר הוא אד�. סגולי אנושי כבודאותו 
כבוד זה .  כאלההמוחלט של כל ב� ובת אנוש באשר ה�מאפיי� הערכי כהכבוד הסגולי נתפס 

זכות את ההשיי� לקבוצה האנושית מאצילה על כל פרט אנושית ה" תכונה ערכית"הוא מעי� 
יכירו בערכו כחבר מלא בה , שהסובבי� אותו יקבלו את שייכותו לקהילה האנושית המלאה

והציווי הקטגורי שלו , מעל הדברי� מרחפת רוחו של קאנט. וינהגו בו כפי שמתבקש מכ�
אי� לנהוג  ולעול� ,בפני עצמה) תכלית(כמטרה ג� לעול� יש לנהוג בכל אד�  :מפע� בה�

 ציווי זה נשע� על 8.וחיצונית לשהיא ) תכלית(צעי להשגת מטרה רק כאמבשו� אד� א� ו
ובי� , שנועדו לשמש אחרי� זולת עצמ�, חפצי�, הבחנה רעיונית קטגורית בי� אובייקטי�

. לש� עצמ�, מתו� עצמ�, שה� תכליות העומדות בפני עצמ�, לרבות בני אנוש, סובייקטי�
ולהתייחס לסובייקטי� , סוגי הקיו� הללוהציווי הקטגורי של קאנט אוסר לבלבל בי� שני 

כלומר את היות� (סובייקטי� זכאי� ליחס ההול� את טבע� . אנושיי� כאילו היו אובייקטי�

 
, עצמו בפני ער� מה� אחד לכל. אחרי� חיי� יצורי� של הסגולי בכבוד� ג� להכרה מחויבת אני  6

 בכבוד עוסק זה מאמר. בה� התעללות, דעתיל, שולל חיות של הסגולי כבוד�. סגולי כבוד כלומר
 . זו חשובה בסוגיה נוגע אינו ולכ� האד�

. אונטולוגי למישור מתייחסת ואינני בלבד אפיסטמולוגיה במישור זו" איכות"ל מתייחסת ניא  7
 אלא, האד� בני לכל המשותפת כלשהי איכות" יש באמת "א� לשאלה מתייחסת אינני: כלומר
 או" עובדתיותו "לשאלת קשר בלי עליו ולבנות אותו לקבל שאפשר, רעיו�, מושג שזהו מניחה

 ג� היא". טבע משפט "כמו, שהוא סוג כלמ יקהזלמטפי גלישה מצריכה אינה זו גישה". אמתותו"
; אחרי� חיי� יצורי� של איכות לעומת עליונה בהכרח" אנושית איכות"ש אמונה מחייבת אינה
 . רעיונית ממנה שונה פשוט היא

 .)1980 (105 הנחת יסוד למטפיסיקה של המידותמנואל קאנט ע  8
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ה� זכאי� ליחס המכיר בהיות� תכליות עצמאיות שלא נועדו לשימושו של ; ")אובייקטי�� לא"
  . ה� זכאי� להכרה בכבוד� הסגולי. אחר

ער� של הסובייקט האנושי כתכלית שאינה אמצעי לשימושו של הכבוד הסגולי הוא אפוא ה
כלומר התייחסות אליו א� , מכא� שהתייחסות לאד� המתעלמת מתכונת הסובייקט שלו. אחר

היא פגיעה בכבוד הסגולי והיא , כאילו היה חפ�, ורק כאמצעי למטרה שהיא חיצונית לו עצמו
, אלא בעצ� ערכו של האנושי, נפל לה קרב�התייחסות כזו פוגעת לא רק באד� פלוני ש. אסורה

כלומר מערער על ערכו , מי שפוגע בכבודו הסגולי של האד�. ובכ� במשפחה האנושית כולה
 קורא תיגר על כולנו ומוציא את עצמו אל מחו� למחנה האנושי המכיר בער� ,של האנושי שבנו

 תו אלא על כל בניפוגע מוטל לא על הקרב� המידי של התנהגו�ַ הנטל להילח� . האד�
המתקבל כמוב� , מטרתו של הכבוד הסגולי לסמ� קו אדו� ברור והחלטי. המשפחה האנושית

וקובע ) חיובי(מסמ� אותה כבעלת ער� , אשר מתוח סביב האנושיות בכל בני האד�, מאליו
  . שאי� לפגוע בה בשו� מצב

לאומי �מ� בי�הומנית זו הוא במס�גילומה המובהק ביותר של השקפת עול� ליברלית
ההכרזה לכל באי עול� על אודות זכויות : 1948שאושר בארגו� האומות המאוחדות בשנת 

קובעת כי האנושיות היא , שנוסחה לאחר מלחמת העול� השנייה,  ההכרזה9.היסוד של האד�
קביעת . כבודו הסגולי של האד�:  human dignityששמו, מוחלט ואוניברסלי) חיובי(בעלת ער� 

ללא , "בת למשפחה האנושית/ב�"לכל מי שהוא ;  מתייחסת לכל אד� באשר הוא אד�ההכרזה
נטייה מינית או כל מאפיי� אישי או , עדה, מעמד, גיל, מי�, לאו�, גזע, הבדל על רקע דת

סיומה מוסרית וחזקה קכאבהכרזה ערכה של האנושיות נקבע  :בתמצית .קבוצתי אחר
  . כבוד סגולי – human dignityוהוא מכונה , אידאולוגית חלוטה

ע� קביעת : ההכרזה לכל באי עול� על אודות זכויות היסוד של האד� עושה מהל� נוס�
לאומית אחרי מלחמת העול� �קהילה הבי�בתור ער� היסוד של ההסגולי הכבוד האנושי 

 זכויותמשמעות הגזירה הזו היא כי . זכויות היסוד של האד�כל היא גוזרת ממנו את , השנייה

ה� הזכויות הנחוצות לכל חבר במשפחת האד� כדי להבטיח את הכבוד של האד� היסוד 

 מכיוו� שהזכויות הללו נתפסות כהכרחיות 10.כלומר את ערכו של הקיו� האנושי, הסגולי
ההכרזה קובעת כי ה� זכויות , )שהוא כאמור בעל ער� חיובי מוחלט(לקיו� אנושי בסיסי 

 
 העול� של היסוד כער� האד� ודכב לאימו# שהובילה ההיסטורית ההתפתחות של מפורט תיאורל  9

 החברה של בעיצובה ומקומה מוצאה, האד� זכויות תורת", אריאלי יהושוע ראו החדש
 MARY ANN; )2002, עורכי� גוטווי� וד� מאוטנר מנח� (25 והיסטוריה משפט "המודרנית

GLENDON, A WORLD MADE NEW: ELEANOR ROOSEVELT AND THE UNIVERSAL DECLARATION 

OF HUMAN RIGHTS (2001); ASBJORN EUDE & GUDMUNDUR ALFREDSSON, A COMMON 

STANDARD OF ACHIEVEMENT (1999).  
 האד� זכויות שכל, רבות המצוטט, הרעיו� "אל מתייחסת גביזו�. 1 ש"הלעיל , גביזו� ראו לדיו�  10

 נאנס להיות לא הזכות, לעינויי� חשו� להיות לא הזכות ]...[. האד� כבוד על לשמור מרצו� נגזרות
. שלו הפוליטית בקהילה המתקבלות בהחלטות להשתת� ואפשרות בחייו הפרט של שליטה ]...[

, בה� לתמו� אמצעי� העדר מפאת לעול� ילדי� ולהביא להתחת� יכולת אי או לשרוד יכולת אי
 כבוד על האיו� שבה� מקרי� הנ� אלה כל – חיי� מצילת סטנדרטית תרופה לקנות יכולת אי או

 .)50–49' בעמ, ש�(" ובולט ברור האד�
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 ההכרזה 11.לעול� אסור לאיש לפגוע בה� בשו� צורהו ,מוחלטות בכל מקו� ובכל תנאי
לא , לא לקפוא מקור,  כוללות את זכותו של כל אד� לא לרעובהיסוד הללוזכויות מפרטת כי 

לא , לא לסבול אלימות,  או להיות משועבד ללא משפט הוג�לא להיכלא, לסבול עינויי�
בנה אותו ולא לסבול יחס אשר מַ לא להיות מנודה , לא להיות מושתק, להיוותר בלא קורת גג

 כבודו הסגולי של האד� הוא הבסיס לזכויותיו של כל 12.ת מבני אד� אחרי�כבעל ער� פח!
, להחזיק באמונתו או לא להחזיק באמונה כלשהי, לדבר בלשונו, אד� לרכוש השכלה יסודית

נו וכיוצא להקי� או לא להקי� משפחה כרצו,  או להימנע מפעילות מיניתלממש את מיניותו
  ."קיו� אנושי"כל מה שאנו מחשיבי� ל, באלה

ולכ� ה� , שהוא ער� ליבה, קיו� האנושיערכו של הזכויות כבוד סגולי כרוכות ללא הפרד ב
מכ� משתמע שזכויות אחרות או חובות או החלטות . כלומר ממעמד עליו�, נהנות מקדימ!ת

במקרה של התנגשות בי� . א לגבור עליה�מדיני!ת מכל סוג אינ� יכולות להתנגש בה� וודאי של
 זכות הכבוד הסגולי צריכה לגבור –חובה או מדיניות אחרת , זכות כבוד סגולי לבי� כל זכות

בפסקה הדנה ביחס שבי� זכויות כבוד סגולי , ראו המש� ההתייחסות לנקודה זו בסעי� הבא(
  ). לזכויות כבוד מחיה

 ,כ�.  ה� צריכות לעלות בקנה אחד זו ע� זו,בהגדרה, ולכ�, זכויות כבוד סגולי ה� מוחלטות
ה� באשר למכלול זכויות הכבוד הסגולי של אד� מסוי� וה� באשר למכלול זכויות הכבוד 

כדי שתוכלנה להתקיי� בעת ובעונה אחת ולעול� לא להתנגש זו . הסגולי של כלל בני האד�
כדי שיהיה נית� , למשל. מצומצמתעל זכויות הכבוד הסגולי להיות מוגדרות הגדרה צרה ו, בזו

בהקשר של ביטחו�  אד�אחד מבני הלקיי� בעת ובעונה אחת את זכות הכבוד הסגולי של כל 
זכותו המוחלטת של כל אד� "אי אפשר לקבוע ש. הכרחי להגדירה הגדרה מוגבלת, תזונתי

ע כ� נית� לקבו". לאכול בכל רגע כל מה שהוא מעדי� לאכול בכמות שהוא חפ� לאכול
זכותו המוחלטת של כל אד� לאכול את המינימו� הנחו� כדי להבטיח את ההישרדות "ש

זכות מזערית כזו צריכה לעלות בקנה אחד ע� ". הבריאה ביותר שנית� לספק לו בתנאי� קיימי�

 
 התנועה חופש את להגביל מותר למדינה, למשל. יסוד זכויות להגביל מותר מתי קובעת ההכרזה  11

 ולפגוע לשוב ממנו למנוע כדי בעיקר, כהלכה ונשפט עברה עבר א� אותו ולכלוא אד� של
, החברה על הגנה לש� נחוצה התנועה חופש הגבלת א� ג� אבל. אחרי� אנשי� של בזכויותיה�

 בקיומו תהפוגע אחרת דר� כלב או עינויב, הרעבהב האסיר של הסגולי בכבודו לפגוע אסור
 .האנושי

 מסתפקת אינה היא: כלומר, "חיוביות זכויות"ל" שליליות זכויות "בי� מבחינה אינה ההכרזה  12
 שנית�" עשה "בפעולות בותהמחיי זכויות ג� אד� לכל ומקנה") להרעיב אסור ("איסורי� בהטלת
 היא הדבר משמעות ,הסכמתו בלי לגופו יחדרו שלא זכות יש אד� לכל א�" (חיוביות"כ להבינ�

 על לביקורת). אונס מפני אד� כל על שיגנו ארגוני� ולהקי� משאבי� להקצות המדינה שעל
. 48–40' עמב, 1 ש"הלעיל , גביזו� ראו ודחייתה" חיוביות"ל" שליליות "זכויות בי� הבחנה
. 79' בעמ ,1ש "לעיל ה, דות� ראו זו בנקודה המשפט של לפילוסופיה הפניותלו שונה לגישה
 על חולק ואינו עול� באי לכל ההכרזה של הסגולי הכבוד תפיסת את מאמ# זה שדיו� מכיוו�

 להבחנה להתייחס צור� רואה אינני, "חיוביות"ל" שליליות "זכויות בי� ההבחנה מ� ההתעלמות
 . וז
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 13. בהקשר של ביטחו� גופני ובריאותי– לאותו אד� ולכל הסובבי� אותו –הזכויות המוקנות 
 שהכבוד הסגולי מחייב מת� שירותי בריאות מיטביי� לכל אד� בכל זמ� לכ� אי אפשר לקבוע

לכל היותר אפשר לקבוע שהכבוד הסגולי מחייב מת� שירותי בריאות מצילי . על פי בחירתו
בהקשר של .  בלי לפגוע בזכויות כבוד סגולי אחרות–חיי� ככל שנית� בנסיבותיו של כל מקרה 

א� אפשר , אד� יקבל הגנה מלאה מפני כל סכנה לביטחונוביטחו� גופני אי אפשר לקבוע שכל 
הנפשית , לקבוע שהחברה תקצה משאבי� ככל יכולתה כדי להג� על שלמותו ורווחתו הגופנית

חובה זו של המדינה חזקה מחובות אחרות שאינ� נגזרות מזכויות כבוד . והמינית של כל אד�
כדי להג� על , ככל יכולתה, שאבי�ייתכ� שיש להוסי� על זה שהחברה תקצה ג� מ. סגולי

  .רכושו של אד�
הכבוד , בד בבד ע� קביעתו בלב ההכרזה לכל באי עול� על אודות זכויות היסוד של האד�

הגרמני שהיווה את חוקתה החדשה של גרמניה אחרי " חוק היסוד"הסגולי נקבע ג� בלב 
ופי ללכת בעקבות  בעשרות השני� האחרונות בחר האיחוד האיר14.מלחמת העול� השנייה

מאז חקיקת . המתאחדת, גרמניה ולאמ� את הכבוד הסגולי כער� היסוד של אירופה החדשה
ג� מדינת ישראל ,  ופרשנותו בידי הרשות השופטת1992כבוד האד� וחירותו בשנת : יסוד� חוק

�אימצה את הhuman dignity ,כער� הליבה של שיטת המשפט , הכבוד האנושי הסגולי
: יסוד�חוק, ממש כמו ההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות היסוד של האד�. 15הישראלית

זכויות היסוד של האד� בישראל מושתתות על "כבוד האד� וחירותו מכריז בסעיפו הראשו� כי 
בכ� מביע חוק היסוד אמוני� להשקפת ". בקדושת חייו ובהיותו ב� חורי�, ההכרה בער� האד�

חוק היסוד מוכר במערכת המשפט . לאומית�בי�העול� הערכית המגולמת בהכרזה ה
והוא מהווה מסד חוקתי לזכויות האד� הבסיסיות , הישראלית כמגילת זכויות האד� של ישראל

כבוד האד� וחירותו : יסוד�חוקאימו� בֶהקשר הדברי� מעיד שאני סבורה ש. המוכרות בה
באי עול� בדבר זכויות בחרה מדינת ישראל ואימצה את השקפת העול� המגולמת בהכרזה לכל 

  . המתחייבות מכ�החברתיות והמשפטיות, על כל המסקנות האופרטיביות, היסוד של האד�
יריעתו של מאמר זה קצרה מכדי לדו� בסוגיות הרבות שמתעוררות סביב זכויות היסוד 

ע� זאת אגע בקצרה בשלוש סוגיות השופכות אור ג� על . הנגזרות מכבודו הסגולי של האד�
הקשר בי� כבוד סגולי לשוויו� : � אחרי� של זכויות הכבוד הסגולי ומחדדות אות�היבטי

 
 מבני חלק רק בהש, רעב של מציאות כמו, בזו זו מתנגשות אנשי� של יסוד זכויות בהש מציאות  13

 לה להציע יכול אינו כלל ששו�, טראגית מציאות היא, לשרוד כדי מספיק לאכול יכולי� האד�
 ה� כאלה מצבי�. כזו במציאות אנשי� של התנהגות לשפוט אפשר אי לכ�. מלא טוב פתרו�

 . הכלל על המלמדי� הכלל מ� היוצאי�
 זו גישה של השוואה תו�, הגרמני המשפט של היסוד כער� הסגולי הכבוד של מפורטת להצגה  14

 EDWARD J. EBERLE, DIGNITY AND ראו הליבה כער� החירות את המציבה, האמריקאית לגישה

LIBERTY: CONSTITUTIONAL VISIONS IN GERMANY AND THE UNITED STATES (2002).  
 החוק רוח את, לחקיקתו היזמה מאחורי החיה הרוח שהיה, ברק אהר� הציג היסוד חוק חקיקת ע�  15

 :החוקתית המהפכה "ברק אהר� למשל ראו. ומאמרי� הרצאות של בסדרה שלו ההיסטוריה אתו
 משפט" וההגבלות ההיק�: מוגנות יסוד זכויות"; )1992 (9 א וממשל משפט" מוגנות יסוד זכויות

. )1995 (45 ב וממשל משפט" העיסוק חופש: יסוד בחוק התיקוני� על" ;)1993 (253 א וממשל
 א וממשל משפט" כח מאבקי של ביוגרפיה – וחירותו האד� כבוד יסוד חוק "קרפ יהודית ג� ראו
323) 1993(. 
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הקשר בי� כבוד סגולי לחירות ; הקשר בי� כבוד סגולי לזכויות קבוצתיות; ולזכויות לשוויו�
  . ולחירויות

 ע� זאת יש נקודה מרכזית שהיא 16.הקשר בי� שוויו� לכבוד סגולי הוא מורכב וענ�. 1
הכבוד הסגולי מכיל בחובו שוויו� מלא ומוחלט בי� כל בני :  מובנת מאליהפשוטה עד כדי

במסגרת השקפת עול� שבליבה ). שהוא כבוד� הסגולי(האד� בכל הנוגע לערכ� האנושי 
לכ� ה� בהכרח . אחידי� בכבוד הסגולי עצמו/ זהי�/ כל בני האד� שווי�, הכבוד הסגולי

. כלומר מכבוד� הסגולי, ות מערכה של אנושיות�אשר נגזר, שווי� ג� בזכויות היסוד שלה�
 שוויו� מלא בזכויות הכרחי שיהיה מוכר ג�, מקו� שבו הכבוד הסגולי הוא ער� יסוד, למשל

הנחוצות לקיומו והמגנות , כלומר אלה שנגזרות מ� הכבוד האנושי הסגולי(האד� היסודיות 
זאת שוויו� זה הוא מזערי ומתייחס ע� .  בי� שהמילה שוויו� מופיעה מפורשות ובי� שלא)עליו

. א� ורק לעצ� קיומ� האנושי של כל בני האד� ולזכויותיה� שקיו� אנושי זה יוכר ויוג�
השוויו� הגלו� בכבוד הסגולי הוא השוויו� הבסיסי הגלו� באחידות ובזהות של אותו ממד 

כבוד הסגולי ה� רק לכ� הזכויות לשוויו� הנגזרות מ� ה. אנושי בסיסי שקבענו שכולנו חולקי�
  . הזכויות לשוויו� הנחוצות לקיומנו האנושי הבסיסי

שלא להיות  הא� כל בני האד� נהני� מזכות שווה שלא להיאנס או מזכות שווה, למשל
כי אנו תופסי� קיו� אנושי כקיו� ללא עינויי� או פלישה בלתי , "כ�"התשובה היא ? מעוני�

 של ההכרזה האוניברסלית 5בסעי� ) משפחת אד� וחוהבני , אנו(וכ� קבענו , רצויה לגופנו
צל� "כי מוסכ� עלינו שכאשר מעני� אד� או פולשי� לגופו פוגעי� ב. בדבר זכויות האד�

. בער� שקבענו שיש לקיומו של כל מי ששיי� למשפחת אד� וחוה, בקיו� האנושי, "האד�
כי , לא? מת לחוג מסוי�הא� כל בני האד� נהני� מזכות שווה להתקבל לאוניברסיטה מסוי

כי . איננו תופסי� את הקיו� האנושי כמחייב לימודי� אקדמיי� מסוימי� באוניברסיטה מסוימת
בקיו� , "צל� אד�"קבלתו של אד� לאוניברסיטה מסוימת היא פגיעה ב� מוסכ� עלינו שאילא

  . שקבענו שיש לקיומו של כל מי ששיי� למשפחת אד� וחוה בער�, האנושי
הא� הפליה כזו פוגעת ? קבלתו של אד� לאוניברסיטה כי הוא שחור� לאיומה באשר

 הא� היא פוגעת בזכות לשוויו� הנגזרת מכבודו –ובניסוח אחר ? בכבודו הסגולי של האד�
, הא� היא פוגעת באותו חלק של השוויו� שהוא שוויו� הכבוד הסגולי? הסגולי של האד�

מניעת קבלתו של אד� לאוניברסיטה .  היא חיוביתדומני שהתשובה לכ�? שוויו� הער� האנושי
 על רקע העבדות –שיכולה , קבלת� של שחורי� לאוניברסיטה�כי הוא שחור משמעה אי

 להתפרש כהכרזה שבני אד� המסווגי� כשחורי� ה� בעלי ער� אנושי –וההפליה של שחורי� 
הסגולי של מי שמסווגי� הכרזה כזו היא קריאת תיגר על כבוד� . פחות מזה של בני אד� אחרי�

קריאת תיגר כזו היא פגיעה . ולכ� היא קריאת תיגר על כבודו הסגולי של האד�, כשחורי�
. כל בני האד� זכאי� לשוויו� בהכרה בכבוד� הסגולי: ובניסוח אחר. בכבוד האנושי הסגולי

. ממנוהכרזה הפוגעת בזכות זו לשוויו� פוגעת בשוויו� הנגזר מ� הכבוד הסגולי ומתחייב 
ובמיוחד בהקשר , ההיסטוריה האנושית מלמדת אותנו שחסימת דרכ� של מי שסווגו שחורי�

 
 ותמשמע? החירות שוויו� פני על האד� כבוד) שוויו� (עדי� מדוע "קמיר אורית ראו מפורט לדיו�  16

 ). 2008 (263 יג המשפט" הישראלית הערכית הבחירה
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�לכ� ג� א� אי. פחות מאנשי� אחרי� קשורה בתפיסת� כנחותי� וכאנושיי�, של השכלה

ניטה לחשוד שבבסיס המדיניות , קבלת� של שחורי� לאוניברסיטה תנומק בהסבר אחר כלשהו
 לכ� סביר 17.כלומר כפחותי� בכבוד� הסגולי, פחות � כאנושיי�מצויה תפיסת� של שחורי

או כפוגעת בכבוד /ו, שנסווג מדיניות כזו כפוגעת בזכויות לשוויו� הנגזרות מ� הכבוד הסגולי
  .ולכ� כמזיקה ואסורה, הסגולי

הא� הפליה כזו פוגעת ?  אישהבשל היותהקבלת אישה לאוניברסיטה �ומה באשר לאי
? הא� היא פוגעת בזכות לשוויו� הנגזרת מכבודו הסגולי של האד�?  האד�בכבודו הסגולי של

ולכ� ג� כא� התשובה תהיה ,  נכו� ג� לנשי�–כל אשר נאמר בפסקה הקודמת על שחורי� 
כמו למשל יהודי� או צועני� ( אחרי� בהקשרי� דומי� אשר למיעוטי�בג� כ� . חיובית

ו פלסטיני� או מזרחיי� בישראל במחציתה א, באירופה במחצית הראשונה של המאה העשרי�
  ).השנייה של אותה מאה

כל (מ� הדוגמאות הללו יכול להשתמע כי הזכויות לשוויו� הנגזרות מ� הכבוד הסגולי ה� 
אינני חושבת שהיא ,  א� שטענה כזו אפשרית וסבירה18.המגזרי/זכויות השוויו� הקבוצתי) ורק

ייתכ� שבני , מ� הצד האחד. י בעת ובעונה אחתאני סבורה שהיא רחבה מדי וצרה מד. תקפה
הכרה בכבוד� הסגולי של �וע� זאת הדבר לא יבטא אי, קבוצה מסוימת יוגבלו באופ� מסוי�

א� אוניברסיטה מסוימת מקבלת רק מי שמוגדרי� שחורי� , למשל.  אותה קבוצהכלל חברי
האנושי של מי שמוגדרי� הכרה בערכ� � אי� בכ� בהכרח אי, ואינה מקבלת מי שמוגדרי� לבני�

ולכ� אי� בכ� בהכרח פגיעה בכבוד הסגולי ובזכויות לשוויו� הנגזרות מ� הכבוד , לבני�
אלא מפני , מ� הצד האחר ייתכ� שפלוני יוגבל באופ� מסוי� לא משו� שייכותו לקבוצה. הסגולי

 בשל למשל(שמי שמגבילי� אותו סבורי� שהוא עצמו נחות בערכו האנושי מאנשי� אחרי� 
כמו של מי שבשל , נדיר" פג�"או בשל " דוחה"צירו� ייחודי של תכונות שהופ� אותו ל

במקרה כזה העמדה שפלוני אינו בעל ער� אנושי זהה לזה "). איש הפיל"הופעתו החריגה כונה 
והמדיניות הנגזרת ממנה פוגעת בזכות , של אנשי� אחרי� קוראת תיגר על הכבוד הסגולי

  . על הכבוד הסגולילשוויו� המושתתת 
כ� יוצא שהשאלה א� זכות לשוויו� בהקשר מסוי� נגזרת מ� הכבוד הסגולי אינה בהכרח 

ההבחנה בי� , מבחינה מושגית. מגזרית/חופפת את השאלה א� ההפליה הנדונה היא קבוצתית
ואינה קשורה " היקפית"זכות לשוויו� הנגזרת מ� הכבוד הסגולי ובי� זכות אחרת לשוויו� היא 

 כבודו הסגולי )שוויו�(זכויות לשוויו� הנגזרות מעצ� ההכרה ברק . בסוג זה או אחר של הפליה

הנובעות ישירות , אלה ה� זכויות שוויו� מצומצמות. של כל אד� מתחייבות מ� הכבוד הסגולי
  . ומידית מער� הליבה של הכרה בכבוד הסגולי כמוטבע שווה בשווה בכל בני האד�

 
 לכל לאפשר הצדקה יש ולכ� מלבני� אחרת מתנהגי� שחורי� "הסוג מ� ה�" חשודי� "ימוקי�נ  17

 אכנס לאו, נבדלת סוגיה היא" מתקנת העדפה "המכונה הסוגיה". כלליה פי על להתנהל קבוצה
 בסיס על) רבי� (מסוימי� שחורי� לש קבלת��לאי ההתייחסות את כוללת יאה. כא� אליה

 .לבני� מועמדי� משל נמוכי� ציוניה� לפיוש פורמליסטי
 ע� אד� של או, כאישה אישה של שוויו� של במוב� מגזריות/קבוצתיות לזכויות כא� מתייחסת אני  18

 . כקולקטיב לקדמה כדי כולה לקבוצה המוענקות לזכויות ולא, ככזה ראייה מגבלת
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בי� הפליה שתתת על כבוד סגולי אינה מבחינה בי� הפליה אישית לא� שההמשגה המו. 2
ניסיו� החיי� מלמד שמקרי� של הפליה הנובעי� מיחס אישי לפלוני נדירי� , מגזרית/קבוצתית

ג� כאשר נדמה במבט ראשו� . מגזרי/לעומת מקרי� של הפליה על רקע של שיו� קבוצתי
סביר , שו� תכונותיו ומאפייניו האישיי�כלומר מ, שפלוני מופלה לרעה מפני שהוא פלוני

אלה כמי שמשייכי� " אישיי�"שמבט מעמיק יותר יחשו� שהמפלי� מזהי� תכונות ומאפייני� 
מונעת קידו� לתפקיד " הנטייה האישית להיסטריה ולרגשנות: "את פלוני לקבוצה כלשהי

ריה ורגשנות מזוהות והיסט, א� ייתכ� שנטייה כזו מיוחסת למועמדת משו� שהיא אישה, ניהולי
א� , של פלוני מונעת את קידומו לתפקיד המחייב אמו�" ערמומיותו"; סטראוטיפית ע� נשי!ת

וערמומיות מזוהה בקרב המפלי� ע� מי שה� , ייתכ� שתכונה זו מיוחסת לו מפני שהוא יהודי
 , מ� הדוגמאות המוכרות הללו עולה שא� שהתוא� אינו מלא19".יהודי�"מגדירי� אות� 

בפועל קיי� בדר� כלל תוא� בי� זכויות לשוויו� הנגזרות מ� הכבוד הסגולי ובי� הפליה 
הא� יכול להיות תוא� בי� מאבק על הכבוד . מגזריות/מגזרית וזכויות קבוצתיות/קבוצתית
  ?מגזרי/ובי� מאבק לשוויו� קבוצתי) על זכויות השוויו� הנגזרות ממנו(הסגולי 

הזכויות הנגזרות , פרטיי� או קבוצתיי�, ר לאפיוני� אישיי�מכיוו� שהכבוד הסגולי עיוו
אול� בכל מציאות חברתית בזמ� ובמקו� . ממנו חלות תחולה אחידה וזהה על כל יצורי האנוש

ולכ� ג� זכויות , יוכ� לקבוצותלפי שמסוימי� תנאי חייה� של פרטי� אנושיי� נקבעי� ג� 
דינות הדרו� של ארצות הברית רק אפריקני� במ, למשל. היסוד שלה� מושפעות משיוכי� אלה

. לרבות אינוס, נמכרו לעבדות ועונו בשיטתיות וכחוק בעבודות פר� ובאלימות מכל סוג
א� שהמחויבות לכבוד הסגולי אוסרת על עבדות ועינויי� של כל אד� באשר , במציאות כזו

.  מפני עבדות ועינויי�בפועל רק האפריקני� נזקקו להגנה על הכבוד האנושי הסגולי, הוא אד�
לרבות הזכויות לשלמות הגו� ולהגנה מפני אלימות (זכויות היסוד הכרוכות בחירות מעבדות 

נפגעו בעיקר כשמדובר במי ששויכו לקבוצת ) אשר נגזרות מ� הכבוד הסגולי, פיזית ומינית
 שללכ� במציאות חברתית זו הייתה הצדקה להיאבק על זכויות יסוד אלה . האפריקני�

, שהוא אחיד וזהה באפריקני� ובאירופי�,  הסגולי א� שהכבוד הסגוליכבוד� ועל האפריקני�
המאבק על זכויות היסוד , במוב� זה. אוסר על פגיעה בזכויות יסוד אלה של בני שתי הקבוצות

מאבק קבוצתי או מגזרי על זכויות היסוד , באותו זמ� ובאותו מקו�, הללו של האפריקני� היה
ובמיוחד (כזה הוא ג� המאבק על זכויותיה� של נשי� להגנה מפני אלימות . קני�של האפרי

  .ב להקי� משפחות"בתו� המשפחה או המאבק על זכויותיה� של להט) מינית
העיד� הליברלי שבו חיי� מי שאימצו את עקרונות ההכרזה לכל באי עול� והמשיכו . 3

חופשי לכונ� את ,  אוטונומיבתור –) ד�כל א(מגדיר את האד� , לפתח את זכויות האד� לאורה

 
 תכונות "א�. האישיות תכונותיו בשל האנושית החברה מ� הורחק, מנוטרד� יב�הג, ווזימודוק  19

 עיוות בעלי אנשי� כלומר, "גיבני�"ה לקבוצת אותו המשייכות התכונות אלא אינ� אלה" אישיות
 עליה והתנשאו לה בזו, אותה שנאו שה� משו� ואחיותיה אמה ידיב הופלתה סינדרלה. גופני

 לקבוצת ששייכת למי ביחס" חוקיות בנות "של היו וההתנשאות הבוז, השנאה ואול�. אישי באופ�
 ". הישע חסרות "כלומר, "יתומות"ה
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 לפי 20.ולכ� של האנושי ושל הקיו� האנושי, החירות נתפסת כמאפיי� העיקרי של האד�; עצמו
של האד� כיצור חופשי היא הבסיס הרעיוני והערכי ) האקסיומטית(תפיסת עול� זו תכונתו 

. ההתאגדות והעיסוק, הביטוי, כלומר לזכויות כמו חופש המחשבה, "חירויות האד�"להכרה ב
הא� משמעות הדבר היא שכל החירויות נגזרות מכבודו הסגולי של , א� נקבל נקודת מוצא זו

אני סבורה . אינני סבורה כ�? ולכ� ה� בבחינת זכויות כבוד סגולי, מעצ� אנושיותו, האד�
 הוא וחלק זה, של חירויות רבות אכ� נגזר מ� הכבוד הסגולי, ליבתי ומזערי, שחלק מסוי�

רק , כלומר. שאר חלקיה� של החירויות אינ� באי� בגדר הכבוד הסגולי. זכויות כבוד סגולי
  .ההיק� הפנימי המצומצ� של חירויות נהנה ממעמד מוחלט ואוניברסלי של זכויות כבוד סגולי

החירות האנושית הבסיסית ביותר שבה רואה הליברליז� את נשמת אפו של האד� באשר 
כלומר לבחירה מתמדת של כל , ירות האנושית להגדרה עצמית בכל רגע ורגעהיא הח, הוא אד�

לשקול ולהכריע באילו , כדי לחיות חיי� אנושיי� אד� צרי� להיות חופשי לבחו�. רכיבי הזהות
לאילו קבוצות לאומיות או תרבותיות להרגיש , במה רצונו לעסוק וכיצד, דעות וערכי� להחזיק

לכ� כדי להיות . האינטימיות והמשפחתיות, את נטיותיו המיניותשיי� וכיצד להגדיר ולממש 
המדינית והמשפטית לחשוב כל מחשבה שהוא מסוגל , אנושי אד� זקוק לחירות החברתית

בהיעדר זכות לחירות ; להגות ולשקול כל אפשרות של הגדרה עצמית שהוא מסוגל להמציא
שקילה ,  עצמו על סמ� בחינהמחשבה מוחלטת נפגמת יכולתו להתקיי� כיצור המגדיר את

והזכות לחופש מחשבה , לכ� חופש המחשבה כולו הוא חלק בלתי נפרד מהיות אנושי. ובחירה
  . נגזרת בשלמותה מ� הכבוד הסגולי

כדי שאד� יוכל לבחור בהגדרת עצמו מתו� מרב האפשרויות צרי� לאפשר לו לבוא במגע 
כ� יש לאפשר למרב האנשי� את מרב חופש לש� . ע� מרב הרעיונות שֶנֱהגו אצל מרב האנשי�

ולגזור את הגדרת� העצמית מתו� " שוק הרעיונות"כדי שכול� יוכלו להשתת� ב, הביטוי
השתקת קולו של אד� מקטינה את שוק הרעיונות ופוגעת . המבחר הגדול ביותר האפשרי

בהקשר " רצונז" של כל אד� בכל מקו� ובכל זמ� לשקול את הרעיו� ש– ובזכותו –ביכולתו 
רק זו המתחייבת (ההגבלה של חופש הביטוי צריכה אפוא להיות מינימלית . של הגדרה עצמית

  . כדי למעט בפגיעה בזכות להגדרה עצמית של כל אד�, )מ� ההגנה על הכבוד הסגולי
להוצאתה מ� , המימוששאר זכויות החירות שייכות לא לעצ� ההגדרה העצמית אלא ל

, ההשתתפות הפוליטית, הקמת המשפחה, העיסוק, התאגדותחירות ה. הכוח אל הפועל
.  את בחירתו בהגדרה עצמיתלממש כול� מאפשרות לאד� –הפעילות החברתית והתרבותית 

הכלל הליברלי הוא שיש הצדקה להגביל� רק א� ה� פוגעות וגורמות נזק , אשר לחירויות אלה
  . לחירויות מקבילות של אנשי� אחרי�

יש להגדיר חירויות כבוד סגולי מלכתחילה : א� נית� לנסח תורה זו כ�במושגי� הנדוני� כ
לכ� חירות ). כי תמיד עליה� בהכרח לעלות בקנה אחד(ככאלה שלעול� אינ� פוגעות זו בזו 

כבוד סגולי של פלוני היא רק אותה מידה של חירות הנחוצה לו להגדרתו העצמית ושאינה 
כלומר אותה חירות הנחוצה לאלמונית להגדרתה (פוגעת בחירות כבוד סגולי של אלמונית 

 
 זה בסעי� המוצג הליברליז� .)2003( החירות על מיל סטיוארט ו�'ג ראו קלאסי יסודי למניפסט  20

 . �19ה המאה באמצע לראשונה ופורס� שנכתב, מיל של במניפסט כבר בפירוט מופיע
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). למשל זכות שוויו� בסיסית(או בכל היבט אחר של כבודה הסגולי של אלמונית , )העצמית
להיות רחבות הרבה , בהגדרה, יכולות, שאינ� נובעות מכבודו הסגולי, חירויות אחרות של פלוני

. גוע בכבודה הסגולי של אלמוניתאול� יש הצדקה להגביל אות� כאשר ה� מאיימות לפ, יותר
 נגזרות מכבוד המחיה ולא מ� – כמו ג� זכויות נוספות –בסעי� הבא אטע� כי חירויות אחרות 

ויש להגביל� כשה� מאיימות לפגוע בכבוד , מעצ� הגדרת� ה� יחסיות ומותנות. הכבוד הסגולי
  . ולפעמי� ג� כשה� מתנגשות ע� כבוד מחייתו של אד� אחר, הסגולי

חופש הביטוי . נוכל לנסח כלל בר ישו�, למשל, � נייש� תובנה זו בדבר זכויות הביטויא
ורק א� , של פלוני הוא זכות כבוד סגולי רק א� הוא נחו� לאותו אד� לש� הגדרתו העצמית

לאומנית או סקסיסטית המערערת , לכ� אמירה גזענית. איננו פוגע בכבודו הסגולי של אד� אחר
, ללאו� או למי� ופוגעת בכבודו הסגולי, השווה של אד� משו� שייכותו לגזעעל ערכו האנושי 

א� אמירה כזו פוגעת בכבוד . אינה נאמרת במסגרת זכות כבוד סגולי של פלוני לביטוי חופשי
אמירה כזו היא במסגרת חירות .  אי אפשר להגדירה כמי שנגזרת מ� הכבוד הסגולי–הסגולי 

כזכות לא  .נת על ידי זכות מוחלטתגמוולכ� היא אינה , ישאינה נגזרת מ� הכבוד הסגול
משמעות הדבר היא . מוחלטת יש הצדקה להגביל אותה מכיוו� שהיא פוגעת בכבוד הסגולי

 להגביל אמירה אשר מציגה אד� שחור או יהודי או ערבי או אישה או – ויש הצדקה –שנית� 
כשער� הליבה . זה של אנשי� אחרי�ת מנדר כמי שערכ� האנושי פח!'הומוסקסואל או טרנסג

חופש הביטוי הנגזר מ� הכבוד "הגנה מוחלטת על התבטאות כזו בש� , הוא כבוד סגולי
� אינה מוטעית משו� שהיא אינה מזהה שהתבטאות כזו פוגעת בכבוד הסגולי ולכ" הסגולי

  . באה בגדר זכות כבוד סגולי

   והזכויות הנגזרות ממנוכבוד מחיה. ג

הוא מתייחס רק אל ההגדרה הבסיסית ביותר :  ער� מזערי כאמורי של האד� הואכבודו הסגול
רק נביע מלכ� הוא .  המשות� לכל בני האד�אנושיאל מה שנתפס כמכנה ה; "היות אנושי"של 

"  אנושיקיו�"נועדו להבטיח וש מכנה משות� אנושי זהאת הזכויות היסודיות ביותר הנגזרות מ
זו שהנחותיה מתבטאות ומשתקפות בכבוד , הומנית�ברליתכהגדרתו בהשקפת העול� הלי

, משלי�" מעגל ערכי שני"את הכבוד הסגולי ב" לעבות"מזערי!ת זו היא מקור הצור� . הסגולי
סוג אני מכנה . אשר מתייחס לרבדי� נוספי� של קיומנו כבני אד�, כלומר בסוג נוס� של כבוד

מציי� את הער� הקרוב  respect ש� העצ�באנגלית " (כבוד מחיה"נוס� זה של כבוד בש� 
  21).ביותר לזה שאני מתארת ככבוד מחיה

לכלל ; כבוד המחיה הוא הער� המיוחס למכלול תכונותיו הממומשות של כל פרט

, לבנות, הנטיות והשאיפות שהוא או היא בחרו לזהות בעצמ�, היכולות, ה�שרי�, הסגולות

מימוש האנושי הוא ערכו של הכבוד המחיה  .לממש ולפתח, להוציא מ� הכוח אל הפועל

 
 של נבדלי� סוגי� שני ולא אחד כבוד של רבדי� שני המחיה ובכבוד הסגולי בכבוד לראות �נית  21

 וזאת, כבוד של סוגי� כשני עליה� לדבר יותר שמועיל מוצאת אני. כא� מציעה שאני כפי, כבוד
 . עליה� המושתתי� הזכויות סוגי שני בי� וכ� ביניה� החשובות ההבחנות את לחדד כדי
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רעיו� של  אינו מתייחס לכבוד זה. תוהגדרתו החופשיבחירתו ו כל פרט על פי הרבגוני המייחד
של ייחוד המורכב הקונקרטי  למכלול  אלא דווקא אנושי בסיסי המשות� לכל בני האד�גרעי�

שווה משמעות ערכית ְמ זהו כבוד ה. כל פרט אנושי ככזהני� המאפייפעמיי� �ושוני חד
 את הפוטנציאל האנושי חיותלגדול ול, של כל אד� להתפתחלמאמציו ולהצלחתו , בחירתול

מערכת הערכית שבתוכה פי ה ולתהאנושיעצמיותו  לפי , כפי שהוא מגדיר אותושלוהייחודי 
  .תרבותו וחברתו, אישיותוהשילוב המועד� בעיניו של  לפיכלומר , הוא בוחר לחיות

 את להגדיר כיצד לבחור החירות, היסודית האוטונומיה עצ�, הקוד� בסעי� צגשהו כפי
 בני בכל וזהה אחידה שהיא האנושיות של הקשה לגרעי� כשייכת תסנתפ ,להתממשו עצמנו
 של אחרי� או אלה היבטי� של בפועל מימוש� ואול�. סגולי כבודל זוכה היא לכ�ו ,האד�

, כישורי�, תכונות של המעשי ופיתוח� �נבבניי המתבטא מימוש, מסוי� אנושי פוטנציאל
, האד� בני בכל הוזה אחיד אינו ,אוטונומי אד� כל של חיי� ואורחות תכניות, חזקות, מאפייני�

 האנושית האוטונומיה מימוש .מאתנו ואחד אחת בכל וייחודי שונה הוא – הנכו� הוא וההפ�
 מכיל האד� של זה חלק. פעמי�חד ,ייחודי, נבדל, מובח� שהוא החלק את אד� בכל מייצר

 עצמ� את רי�יגדהמ אחרי� אנשי� ע� הזדהות מתו� לפתח בוחר אד� שאותו מאפייני�
 שאותו מאפייני� מכיל הוא עוד 22).כלשהי תרבותית למורשת זיקה פיתוח למשל (כקבוצה

 דיבי מ!ָצאי� כשה�, אלה וג� אלה ג�. הזדהות בקבוצת תלות בלא בעצמו ומטפח בוחר אד�
 שכבוד, עשיר קיומי אישיותי רובד יחדיו מייצרי�, הפועל אל הכוח מ� מסוי� אנושי פרט

 כמסתתר הנתפס המשות� למכנה מתייחסה ,הסגולי הכבוד לעומת. ער� לו משווה המחיה

 לשונותו דווקא מתייחס המחיה כבוד, האנושיי� הפרטי� כל בי� האינסופית לשונות מתחת

  . פרט כל של האינסופית
, מעצ� השתייכותו למשפחת האד�, אד� זוכה לכבוד סגולי מרגע לידתו, על פי ההגדרה

כבוד זה אינו משתנה במהל� חייו של . בי� שהוא חש תחושה של כבוד סגולי עצמי ובי� שלא
לעומת זאת אד� מפתח כבוד מחיה עצמי בנוגע ליכולות ולכישורי� שהוא . הוא סטטי; האד�

אד� יכול להיות בעל אינטליגנציה גבוהה במיוחד . יחס לה� ער�לבנות ולי, בוחר להגדיר
א� לחוש כבוד מחיה עצמי בראש ובראשונה בזכות האמפתיה , והופעה חיצונית מצודדת מאוד

בשל כוח הרצו� העז , שהוא מסוגל לחוש כלפי הסובבי� אותו או בשל מסירותו לבעלי חיי�
 מחיה עצמי זה יכול להתפתח ולהשתנות כבוד. שלו ובשל כישורי הריצה שפיתח בעמל רב

לרחוש לו כבוד מחיה בשל התכונות , מצדה, החברה הסובבת אותו אד� יכולה. במהל� חייו
או בשל התכונות שהוא עצמו אינו שואב מה� כבוד מחיה /שהוא חש בגינ� כבוד מחיה עצמי ו

, הכרהשל ) space(מרחב בראש ובראשונה ההכרה החברתית בסוג זה של כבוד מכוננת . עצמי
מקי� כל פרט ומאפשר לו לפתח את ייחודו האישי והקבוצתי אופ� וקבלה וסובלנות ה, הכלה

 
 פלונית, למשל. מובחנות זהות קבוצות בכמה הקשורי� מאפייני� לפתח וחרב אד� כל כמעט  22

, העירונית בזו, הנשית בזו, האמריקאית בזו, היהודית בזהותה הקשורי� מאפייני� לפתח יכולה
 .ב"יווכ הפמיניסטית בזו, הצמחונית בזו
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 יש שההכרה בכבוד המחיה מחייבת הקצאת משאבי� של החברה כדי לאפשר 23.כבחירתו
  .אקטיבית את פיתוח הייחוד האנושי

עמוקה ת קבלה  על כבוד המחיה מבטאהמושתתותת ות ומשפטיות חברתייוזכוההכרה ב
  .על הצרכי� השוני� הנגזרי� ממנו, של הפלורליז� האנושי

ההגנה , הרבגוניות והמורכבות של רובד הקיו� האנושי הנהנה מכבוד המחיה, בשל העושר
ההגנה אלה שמצריכה  מומורכבות לאי� שיעורעשירות ,  מצריכה זכויות מפותחות כבוד זהעל

, גזרות בי� השאר זכויות האד� היסודיות שלא להיאנסמ� הכבוד הסגולי נ. על הכבוד הסגולי
לכ� ההגנה על הכבוד הסגולי מחייבת בי� השאר מניעה מוחלטת . לא לסבול עינויי� ולא לרעוב

 24.מניעה מוחלטת של עינויי� והרעבה ודאגה לביטחו� תזונתי ומיני בסיסיי�, של אונס
 ה� רחב יותר של תכונות אנושיותנגזרות מכבוד המחיה אשר מתייחסות למגוו� הזכויות ה

משמעיות פחות מ� הזכויות הנגזרות מ� הכבוד � ולכ� בהכרח מוחלטות וחד, יותר הרבה רחבות
מכבוד המחיה מתחייבת הזכות שכל אד� יוכל ללמוד את שפתה ותרבותה של , למשל. הסגולי

 קיו� הקבוצה שאליה הוא מרגיש שיי� ולבטא את תחושת שייכותו הקבוצתית באמצעות
היא עשויה להצרי� . זכות כזו עשויה להיות רחבה מאוד. מנהגי� וטקסי� של אותה קבוצה

לכ� . משאבי� חברתיי� רבי� ועלולה להתחרות או להתנגש בזכויות אחרות של אנשי� אחרי�
על החברה לאז� בינ� לבי� זכויות ; על זכויות הנגזרות מכבוד המחיה להיות יחסיות ומ!תנ*ת

  . בוודאי אלה המחייבות הקצאת משאבי�, בי� מטרות חברתיות אחרותאחרות ול
כל חברה המחויבת לכבוד הסגולי חייבת להבטיח לחלוטי� את כל זכויות היסוד , כ�

ואילו חברה המחויבת ג� לכבוד מחיית� של חבריה , הבסיסיות הנגזרות מ� הכבוד הסגולי
 המחיה כבוד להבטחתי� היא מקצה  משאבעל השאלות כמה משא ומת� מתמש� קיי�לצריכה 
 חברה המבקשת להכיר בכבוד .יחולקו משאבי� אלה בי� הנהני� מ� הזכויות השונותוכיצד 

לעודדו ולטפחו צריכה להחליט א� לאפשר למי שמבקש לנג� בפסנתר או , מחיית� של חבריה
 ושקט או שמא לאכו� שעות מנוחה, לתרגל פיתוח קול לעשות כ� בכל שעות היו� והלילה

חברה . למדוטלהתפלל או , לכתוב, מתו� התחשבות במי שזקוקי� למנוחה ולשקט כדי לקרוא
או , שמשאביה מוגבלי� צריכה להחליט א� להשקיע במימו� חוג דרמה לילדי� בעיירת ספר

מט או �א� לבנות מרכזי� למשחק שח; שמא להקי� זירת החלקה על קרח במרכז עירוני גדול
על הכרעות . להשקיע משאבי� בברכות שחייה או בגני משחקי� מטופחי�א� ; מגרשי כדורגל

  . גלוי וענייני, מתמש�, להתקבל ולהשתנות בשיח ציבורי פתוח, ורבות נוספות כדוגמת�, אלה
לכאורה האופ� הפשוט והנוח ביותר להבחי� בי� זכויות הנגזרות , כאמור בראשית הדברי�

בוד מחיה הוא לקשר כל אחת מקבוצות הזכויות לקבוצת מכבוד סגולי לבי� זכויות הנגזרות מכ
לכ� קל לקשר בי� זכויות הנגזרות מכבוד המחיה לבי� קבוצת הזכויות המוכרת . זכויות מוכרת

: לוקה בשני חסרונות, למרות הקס� שבפשטותו, אול� קישור זה. כזכויות חברתיות וכלכליות

 
 מעדיפה אני א�, קבוצתיות זכויות לה� ומבטיחי� קבוצות האופפי� מרחבי� על ג� לדבר נית�  23

 . לקבוצות עצמ� את משייכי� ה� בה�ש בהקשרי� ג� פרטי� על לדבר
 זכויות לצד חיוביות זכויות מצריכה הסגולי הכבוד על שההגנה להמחיש כדי אלה בדוגמאות די  24

 כבוד לבי� שליליות תווחוב זכויות בי� לקשר מקו� אי� לכ�. הסוגי� משני מדינה וחובות שליליות
  .מחיה כבוד לבי� חיוביות וחובות זכויות י�ב או, סגולי
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היא " זכויות חברתיות וכלכליות"בי� ל" זכויות אזרחיות"ההבחנה המקובלת בי� , ראשית
חובות /זכויות"ממש כמו ההבחנה בי� , בעייתית ומעוררת קשיי� לא פתירי� מכיווני� רבי�

הקישור בי� זכויות חברתיות ובי� זכויות כבוד , שנית; "חובות חיוביות/זכויות"לבי� " שליליות
זרות מ� הכבוד הסגולי ה� זכויות זכויות הנג,  כפי שאני טוענת במאמר כולו25.מחיה אינו מדויק

זכויות . כחבר במשפחת האד�, אד� הנחוצות לש� הבטחת קיומו של אד� כיצור אנושי
הנגזרות מכבוד המחיה ה� זכויות הנחוצות כדי שאד� יוכל לממש את יכולותיו ושאיפותיו כפי 

יות ובתחומי הזכוסוג ההבדל בי� שתי הקבוצות אינו בהכרח ב. שהוא עצמו בחר להגדיר אות�
 של הקיו� והמימוש האנושי העצמי היק� ובדרגהב, מידההחיי� שאליה� ה� מתייחסות אלא ב

  . אדגי� טענה זו בעזרת זכויות חינו� והשכלה. שה� מאפשרות
 – השכלה והתמצאות בסיסיות בחברה האנושית ,בעול� הגלובלי של המאה העשרי� ואחת

במדעי� , באזרחות, בהיסטוריה,  בחשבו�,בקריאה, הכוללות שליטה בסיסית בכתיבה
 נתפסות כחלק בלתי נפרד מקיומו של כל אד� כיצור אנושי וחבר במשפחת – ובטכנולוגיה

כמחייב מימוש כלשהו ) בשונה מהישרדות פיזית" (אנושיקיו� " אנו נוהגי� להבי� 26.האד�
השתת� לפחות של מה שנתפס כצור� הבסיסי להבי� את המתרחש סביבנו ולהיות מסוגלי� ל

אפשר לומר כי , במילי� אחרות. בפוליטיקה ובכלכלה, בתרבות, השתתפות מזערית בחברה
י� לרוב כחלק מ� המכנה המשות� הבסיסי ביותר סצרכי� בסיסיי� אלה וההכרח למלא� נתפ

,  א� כ�.סגוליאנושי  כבוד – ולכ� אנו מייחסי� לה� ער� מוחלט, בעולמנו" היות אד�"של 
, נגזרות ממנו ונועדו להבטיח אותו,  יסודיות אשר מושתתות על הכבוד הסגוליזכויות אד�

לרבות , כוללות את הזכות להשכלה יסודית ולהתמצאות בסיסית בעול� החברתי המודרני
הבנה בסיסית של החברה האנושית והשגת , שימוש במחשב, כתיבה, רכישת מיומנויות קריאה

מקובל לחשוב . בפוליטיקה ובכלכלה, בתרבות, כלי� המאפשרי� השתתפות כלשהי בחברה
שעל כל חברה ועל כל מדינה לא רק לאפשר לכל חבר וחברה בה לרכוש מיומנויות בסיסיות 

כלומר להקצות משאבי� להקמת בתי ספר ולהבטחת , אלא א� לספק לה� את הכלי� לכ�, אלה
  27.הגעתו של כל ילד אליה�

יסי להתמצא בעול� החברתי ולרכוש כלי� יש אנשי� אשר נוס� על מימוש הצור� הבס
הנחוצי� לש� השתתפות הכרחית בחיי החברה ובכלכלה מבקשי� להגדיר את עצמ� בי� 

, מדעי�, השאר באמצעות רכישת השכלה מעמיקה בתחו� זה או אחר ומבקשי� ללמוד שפות
ו בתרבות התמחות בלימודי סינית א. משפטי� או כל תחו� אחר, תרבויות עתיקות, אסטרונומיה

אלא לש� התפתחותו הייחודית המיטבית , שומר העתיקה אינה חיונית להבטחת קיו� אנושי
 לרובד הקיומי שייכת אחר ולא כזה עצמי למימוש כזו ספציפית תשוקה. של פרט לפי בחירתו

הזכויות הנגזרות מכבוד המחיה ה� בהכרח , כאמור. שהער� המיוחס לו הוא כבוד מחיה

 
 זה מקישור הנוכחית ההתרחקות. יקוראי על להקל כדי זה בקישור השתמשתי קודמי� פרסומי�ב  25

 . המחיה כבוד זכויות בהצגת ודיוק חידוד אלא תיסבתפי שינוי מסמנת אינה
 השכלה להכיל או לרכוש ליכו שאינו אד�. פרט כל של ביכולותיו מותנית זו גורפת שאמירה מוב�  26

 . בלעדיה ג� האד� במשפחת מלא חבר הוא כזו
 מעניקה אינה וכשהמדינה, אד� כל של יסוד זכות הוא" ליבה מקצועות "שלימוד לומר נית� לכ�  27

 המחיה בכבוד יתרה התחשבות מתו� אולי (הסגולי בכבוד� פוגעת היא מילדיה לחלק זה לימוד
 ). הוריה� של



   :זכויות כבוד סגולי וזכויות כבוד מחיה  ז"ע תשיגעלי משפט 
  הצעה להמשגה של זכויות אד� ועיגונ
 בחוק היסוד  

53  

בשיקולי� של איזו� בי� זכויותיה� של , ות בתנאי� השוררי� בזמ� ובמקו�טנטטיביות ומותנ
חברה רשאית לאפשר לכל אד� להעשיר . פרטי� שוני� ובסדרי עדיפויות של הקצאת משאבי�

היא רשאית לעודד . ובאותו זמ� היא רשאית לבחור לא לסבסד זאת, את השכלתו כראות עיניו
 משיקולי תועלת חברתיי� ולהשקיע – או להפ� –סינית לימודי מדעי� יותר משתעודד לימודי 

חברה מבוססת דייה עשויה להחליט . בתחו� האחד משאבי� רבי� מאלה שבתחו� האחר
ולכ� לסבסד לכל , להשקיע בפיתוח אישיותו של כל אחד מפרטיה ולהרחיב את כבוד מחייתו

יכולה להחליט חברה שמשאביה דלי� . אד� התמחות בלימודי� גבוהי� על פי בחירתו
כל עמדה כזו . להשקיע בהשכלת� הבסיסית של חבריה ולא להשקיע כלל בהשכלה גבוהה

מנומקי� ושקופי� והתקבלה , יכולה להיות לגיטימית א� היא מושתתת על שיקולי� ענייניי�
  .בהסכמה

 בהכרח לכבוד הסגולי או קשורותאינ� " הזכות להשכלה"ו" השכלה"דוגמה זו ממחישה ש
מצומצ� של ההשכלה והזכות להשכלה קשור בכבוד הסגולי , יסודי, חלק אחד; מחיהלכבוד ה

וכ� ג� . קשור בכבוד המחיה ובפיתוחו, נרחב ומגוו� יותר לאי� שיעור, וחלק אחר, ובהגנה עליו
  . באשר לזכויות אחרות

בי� זכויות יסוד הנגזרות מ� הכבוד הסגולי לבי� , מאמר זהאני סבורה כי ההבחנה המוצעת ב
בלי צור� (עשויה להניב קבוצות קוהרנטיות ויעילות של זכויות , זכויות הנגזרות מכבוד המחיה

"). זכויות חברתיות וכלכליות"ו" זכויות אזרחיות ופוליטיות"לקשר� לקבוצות המוכרות של 
הקבוצה ; ותה מידה לכל אד� לש� קיו� אנושיהקבוצה האחת היא של זכויות הנחוצות בא

השנייה היא של זכויות הנחוצות לפלונית או לאלמוני כדי לממש במלואו את הפוטנציאל 
הקבוצה האחת . הגדרת� העצמית וערכיה�, הייחודי שלה או שלו על פי בחירת� החופשית

 מוחלטת ככל –היא של זכויות מזעריות שכל בני האד� זכאי� ליהנות מה� באותה מידה 
המדינה חייבת /ושהחברה,  שלא תתנגשנה זו בזוהמבטיח שיש להגדיר� בנוסח –האפשר 

הקבוצה השנייה היא של זכויות . לנסות כמיטב יכולתה להבטיח� לכל אד� תמיד בלא תנאי
ושכל חברה המבקשת , שבהכרח עלולות להתחרות או להתנגש זו בזו, רחבות ועשירות

דת יכולתה מוכרחה לדרג� על פי סדרי עדיפויות ערכיי� ברורי� ולפי זה לאפשר� ולהעניק� כמי
  . להקצות לה� משאבי� ציבוריי�

אתייחס ג� כא� לקשרי� , כמו בסעי� המציג את הכבוד הסגולי ואת הזכויות הנגזרות ממנו
  . החירות וזכויות קבוצתיות, בי� כבוד המחיה והזכויות הנגזרות ממנו ובי� השוויו�

 .הקשר בי� כבוד המחיה ובי� השוויו� מורכב מזה שבי� הכבוד הסגולי לשוויו�. יו�שוו. 1
א� הא� ה� שווי� . כל בני האד� שווי� בכבוד� הסגולי ובזכויות המושתתות עליו, בהגדרה

הרי כבוד המחיה חל דווקא על הייחוד שכל אחד מה� ?  באיזה מוב�–וא� כ� ? בכבוד מחיית�
אי אפשר לדבר על שוויו� כבוד המחיה , אכ�. ה את השונות ביניה�אשר מהוו, פיתח וטיפח

 המושתתות על כבוד זכויותאול� כ� נית� לקבוע שוויו� באשר ל. במוב� של אחידות וזהות
 או לטיפוח נית� לקבוע שכל בני האד� זכאי� למידה שווה של הגנה על כבוד מחיית�. המחיה

. ו ותכניו של כבוד המחיה של כל אחד מה� שונהא� א� היקפ, במידה שווה של כבוד מחיית�
אפשר לפרש שכל אד� זכאי לממש כבוד מחיה . קביעות כאלה משמעויות שונותלנית� לשוות 

משמעות הדבר יכולה .  והמדינה תסייע לו בכ� על פי צרכיו– או לחלופי� מיטבי –מזערי 
או ,  יקבל תמיכה גדולה יותריקר יותר) המזערי או המיטבי(להיות שמי שמימוש כבוד מחייתו 

יותר משיקבל מי ) המזערי או המיטבי( יקבל לש� פיתוח כבוד מחייתו –שמי שידו אינה משגת 
אפשר לפרש שהשוויו� בכבוד המחיה משמעו שכל בני האד� זכאי� , לחלופי�. שידו משגת
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וכל אחד , בי� שיד� משגת ובי� שלא, לאותה מידה של תמיכה כלכלית בפיתוח כבוד מחיית�
ייתכ� ג� לקבוע שהמדינה תשקיע את . מה� ישתמש באמצעי� שהוקצו לו כמיטב יכולתו

ולכ� תקי� , משאביה בתחומי� המספקי� את צורכי כבוד המחיה של מרבית האוכלוסייה
. מגרשי כדורגל ופארקי� ולא תתמו� בקבוצות תאטרו� אוונגרדיות או ביוצרי סרטי� אזוטריי�

, הנשע� על שיקולי� ונימוקי� ערכיי�, אלה מחייבת שיח ציבורי גלויהבחירה בי� גישות 
  .והכרעה משותפת בדבר קריטריוני� לקביעת סדרי עדיפויות

כ� , שהקיו� האנושי הבסיסי מכיל את עצ� האוטונומיה להגדרה עצמית כש�. חירות. 2
אד� בתכונות בניית כבוד המחיה של כל אד� נעשית באמצעות בחירותיו החופשיות של אותו 

, כל מימוש עצמי מסוי�. ובכישורי� שאות� ברצונו לממש ולפתח ובעצ� המימוש והפיתוח
מושתת על בחירה חופשית מסוימת של אד� ועל הוצאתה מ� , המוביל לפיתוח כבוד מחיה

לא לעצ� האוטונומיה ;  לכ� כבוד המחיה מתייחס תמיד ג� לחירות28.הכוח אל הפועל
אלא לחירות המסוימת שפלוני או אלמונית בחרו , שותפת לכל אד�המ, האנושית הבסיסית

כיל פוטנציאל של כבוד מחיה מאפשר לומר שכל גילוי של אישיות ה. להפעיל במימוש עצמ�
כלומר (ובמוב� זה חירויות רבות ,  בחירותקשורלכ� כבוד המחיה . מכיל הפעלה של חירות

מכיוו� שעל . )עליו להג� מטרת� כי( בוד המחיהנגזרות מכ) זכויות לסוגי� ספציפיי� של חירות
ג� , כל זכויות כבוד המחיה להיות יחסיות ומותנות בזכויות אחרות ובשיקולי� תקציביי�

על חירותה של הפסנתרנית להתאמ� . החירויות הנגזרות מכבוד המחיה ה� יחסיות ומותנות
כנרת להתאמ� ובזכותה להיות מתוחמת במידה שלא תפגע יתר המידה בחירותה של שכנתה ה

יש , בחברה המכירה בשוויו� כבוד המחיה. של שכנתה הסופרת לכתוב את ספריה בשלווה
  . לכנרת ולסופרת, להכיר במידה שווה של חירות כבוד מחיה לפסנתרנית

חלק נכבד מכבוד מחייתו של כל אד� נגזר מפעילויות המוגדרות  .קבוצתיות זכויות. 3
קד ריקודי ע� קווקזיי� מסורתיי� שבני קהילתו מעבירי� מדור לדור א� פלוני רו. כקבוצתיות

אזי חלק זה של כבוד מחייתו קשור בזהותו , והוא שואב ממומחיותו זו כבוד מחיה עצמי
, א� פלונית שואבת כבוד מחיה עצמי מהתנדבותה בקהילה השכונתית. הקבוצתית הקווקזית

כבוד מחיה עצמי א� אלמוני שואב . ילתניתאזי חלק זה של כבוד מחייתה קשור בזהותה הקה
אזי חלק זה של כבוד מחייתו קשור בזהותו כחלק מקבוצת , כדורגלמשותפותו בקבוצת 

אזי חלק זה , הפוליטית, א� אלמונית שואבת כבוד מחיה עצמי מפעילותה המפלגתית. הכדורגל
  . של כבוד מחייתה קשור בזהותה הקבוצתית כפעילה פוליטית של המפלגה

לצד זאת נית� . לפעול ולהפגי�, להתבטא, נית� להתייחס לזכויותיה� של קבוצות להתאגד
שתי הפרספקטיבות . להתייחס לזכויות כבוד המחיה של הפרטי� המזדהי� ע� הקבוצות הללו

אפשר להתייחס לזכויותיה של הקהילה הגאה לצעוד , למשל. הללו יכולות להשלי� זו את זו
את להתייחס לזכותה של פלונית להשתת� במצעד כזה כזכות כבוד ולצד ז" מצעד הגאווה"ב

ב ולהשתית חלק מכבוד מחייתה על "מחיה הנגזרת מזכותה להזדהות כחלק מקבוצת להט
כמו ג� בשיקולי , זכות כזו תהיה יחסית ומותנית בזכויות אחרות. השתייכות קבוצתית זו

  . המקו�משאבי� ורווחת שאר תושבי , מדיניות כמו סדר ציבורי

 
 של מצב� זה. כלפיה� מחיה כבוד לחוש א� ואולי, כלשה� כישורי� לפתח אול#י שאד� יתכ�י  28

 מצוינות אתלטיות מיומנויות לפתח אות� דוחפי� הספר בבתי מאמני� או שהוריה� צעירי�
� .אד� של החופשית בבחירה כזו בהתערבות לפג� טע� יש, ככלל. ובתחרויות בנבחרות ולהשתת
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לפרטי� , כמו את זכויות הכבוד הסגולי, אני מעדיפה לייחס את זכויות כבוד המחיה
כמו חופש ההתאגדות (זכויות של קבוצות נית� לגזור מערכי� אחרי� . אנושיי� ולא לקבוצות

לחלופי� נית� לגזור זכויות קבוצתיות מכבוד ). הקבוצתית וההגדרה העצמית הקולקטיבית
אי� מניעה לגזור זכויות קבוצתיות מכבוד מחיית� של . � המשתייכי� אליה�מחיית� של הפרטי

אול� יש להיזהר שגזירה כזו לא תפגע בכבוד מחיית� של חברי הקבוצה , הקבוצות עצמ�
  ). לא בכבוד האד� הסגולי, וכמוב�( או של אנשי� אחרי� מחו� לקבוצה –עצמ� 

, יות כבוד סגולי ה� מזעריות ומוחלטותבסעי� שבו הצגתי את הכבוד הסגולי ציינתי שזכו
לעומת זאת . ויש להגדיר� בצמצו� באופ� שתעלינה בקנה אחד זו ע� זו ולא תסתורנה זו את זו

ויכולות בהחלט להתחרות זו בזו וא� , יחסיות, רחבות, מגוונות, זכויות כבוד המחיה ה� רבות
מקו� שבו זכות כבוד : ה� עדיפותמוחלטות� של זכויות הכבוד הסגולי מקנה ל. להתנגש זו בזו

 על זכות כבוד המחיה לסגת כדי להימנע מפגיעה –מחיה מאיימת לפגוע בזכות כבוד סגולי 
נניח שאישה מבקשת לעצמה זכות לקיי� טקס תרבותי . בכבוד הסגולי ובזכויות הנגזרות ממנו

היגזר מכבוד יכולה ל, א� תוכר, זכות כזו. רב שני� ולמול את בנותיה כמקובל בקהילתה
מ� ; מ� הכבוד העצמי שהיא שואבת מקיו� טקסי� מסורתיי� של קהילתה: מחייתה של האישה

 כנגד זכות כזו ניצבת 29.הכבוד שהיא מבקשת שהחברה תחלוק להשתייכותה לאותה קהילה
זכות הכבוד הסגולי . זוהי זכות הנגזרת מכבוד� האנושי הסגולי. זכות� של הבנות לשלמות הגו�

של הבנות יוג� מפני פגיעה גוברת על זכות כבוד המחיה של הא� לנהוג באופ� המבטא שגופ� 
וה� עצמ� ,  שאלה קשה יותר מתעוררת א� הבנות ה� בגירות30.שייכות תרבותית לקהילתה

הכבוד האנושי הסגולי הוא ער� שהמחזיקי� בו . מבקשות לקיי� את טקס המילה בגופ�
ג� זכויות כבוד סגולי מוענקות לכל . מכיר בו ובי� שלאבי� שהוא עצמו , מייחסי� לכל אד�

הא� נכו� להחיל זכויות אלה על אד� שאינו מעוניי� . בי� שהוא מבקש� לעצמו ובי� שלא, אד�
?  ולשאר המי� האנושי–הא� נכו� להפו� אות� לחובות החלות על האד� ביחס לעצמו ? בה�

שאלות ? גולי של אד� ג� מפני האד� עצמוהא� נכו� להחיל כא� פטרנליז� המג� על כבודו הס
אסתפק בתזכורת שחוקיה� של מדינות . החורג מגדרו של מאמר זה, אלה מעוררות דיו� מסוע�

 משאב"א� הכבוד הסגולי נתפס כ. רבות מונעי� מאנשי� למכור איברי� או לפגוע בעצמ�
 ג� –י בפלוני המצו" צל� האד�"אי� פסול בהגנה על , של משפחת האד�"  קולקטיביערכי

  .מפני פלוני עצמו

  כבוד האד� וחירותו: יסוד�חוק. ד

כער� הליבה של החברה והמשפט " כבוד האד�"כבוד האד� וחירותו מעג� את : יסוד�חוק
זכויות היסוד של האד� בישראל מושתתות "חוק היסוד מכריז בסעיפו הראשו� כי . הישראליי�

וה� יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה , חורי�� ו ב�בקדושת חייו ובהיות, על ההכרה בער� האד�
 חוק היסוד מונה רשימה קצרה מאוד של זכויות 7–2 ואול� בסעיפי� ."על הקמת מדינת ישראל

 
 של מעצמאותה או הקטינות בנותיה על הא� של מאפוטרופסותה �ג כזו לזכות טענה לגזור ית�נ  29

 . טקסיה את להגדיר הקהילה
 . בני�ל באשר ג�, כמוב�, כ�  30
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רק " כבוד"סעיפי� אלה מתייחסי� ל. אד� ואינו מבאר מה� היקפיה� המוגני� מכוח החוק
  .  וקובעי� לו זכות להגנהאשר אוסרי� לפגוע בכבודו של אד�, 4� ו2בסעיפי� , פעמיי�

קשה ; ההיסטוריה הפוליטית המפותלת של חוק היסוד הפכה אותו למסמ� לקוני ואניגמטי
ע� זאת חוק היסוד משמש השראה למערכת . להעניק לו פירוש קוהרנטי שאינו מעורר קשיי�

ח במאמר שפורס� כמה שני� לאחר כינו� חוק היסוד מת. המשפט להכיר בזכויות אד� ולחזק�
ג� , נוס� על הזכויות המנויות בו, הלל סומר ביקורת על הפסיקה הישראלית שגוזרת ממנו

 31.חלק� כאלה שהמחוקק בחר בכוונת תחילה לא להזכיר� בחוק, רבות" זכויות לא מנויות"
בהלכת אליס מילר המפורסמת קבעה השופטת . אחת הזכויות הללו היא הזכות לשוויו� מגדרי

" כבוד האד�"ולכ� ג� ב, פוגעת בליבת השוויו�, כמו זו המגדרית, יתדורנר שהפליה קבוצת
 הלכה שיפוטית זו מבחינה בי� זכות לשוויו� 32.שחוק היסוד מעג� בשיטת המשפט הישראלית

הזכות לשוויו� על בסיס קבוצתי . על בסיס אישי ובי� זכות לשוויו� על בסיס השתייכות לקבוצה
ההיק� "כשייכת ל, של זכות השוויו�" ליבתי"ר כחלק מוכרת בפסק דינה של השופטת דורנ

יש מי . ונהנה מהגנת חוק היסוד" כבוד האד�"אשר חוסה בצל , של השוויו�" המצומצ�
פרשנותה של , בי� כ� ובי� כ�. מטעמי� מגווני�, ויש מי שביקרו אותה, ששמחו בהלכה זו

 שיטתית ואחידה של זכויות השופטת דורנר היא אפשרית א� אינה מתווה דר� ברורה לפרשנות
זה הדי� ג� בהלכות רבות אחרות שתלו זכויות וחלקי . וחוק היסוד" כבוד האד�"האד� בנוגע ל

" כבוד האד�"סעי� זה של המאמר מציע ל. ובחוק היסוד בדרכי� שונות" כבוד האד�"זכויות ב
  . בחוק היסוד פרשנות המתווה דר� קוהרנטית לטיפול בזכויות אד�

:  קובע1סעי� . כבוד האד� וחירותו בשלושה סעיפי�: יסוד�מופיע בחוק" ד�כבוד הא"
יסוד את ערכיה של מדינת � כדי לעג� בחוק, וחירותוכבוד האד� מטרתו להג� על , יסוד זה� חוק"

כבודו של או ב, בגופו, אי� פוגעי� בחייו: " קובע2סעי� . "ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

 מיד ."כבודועל גופו ועל , כל אד� זכאי להגנה על חייו: " קובע4י�  סע."אד� באשר הוא אד�
 ובי� 4�א ו1המופיע בסעיפי� " כבוד האד�"במבט ראשו� מזדקר לעי� ההבדל הבולט בי� 

אני כדי לשוות משמעות להבדל מובהק זה . 2שבסעי� " כבודו של אד� באשר הוא אד�"

 לכבודו מת ומצומצתדווקניהתייחסות מתייחס " כבודו של אד� באשר הוא אד�"מציעה ש

מתייחס לשילוב הערכי המכיל ה� את , הרחב יותר, "כבוד האד�"ואילו , הסגולי של האד�

  .הכבוד הסגולי וה� את כבוד המחיה
ההבחנה המוצעת במאמר זה בי� כבוד סגולי לכבוד מחיה אמנ� גלומה בכוח בשיח כבוד 

ג� השימוש במונח . מושגי� ובמתווה ברורי�א� עד כה לא עוגנה ב, האד� וזכויות האד�
לאומיי� מתייחס פעמי� רבות לכבוד סגולי ולכבוד � במסמכי� בי�human dignityהאנגלי 

 לכל באי עול� בדבר זכויות היסוד של האד� פותחת 1948�ההכרזה מ, כ�. מחיה כאחד
�בהכרזה שכל בני האד� נולדו שווי� בhuman dignityשחלק� זכויות כבוד  וגוזרת מכ� זכויות 

לכ� אי אפשר לצפות מחוק היסוד הישראלי להבהיר מושגית . סגולי וחלק� זכויות כבוד מחיה
" כבודו של אד�"ע� זאת ההבדל הלשוני הגדול בי� . כי הוא עוסק בסוגי� שוני� של כבוד

 
 25 כח משפטי�" החוקתית המהפכה של היקפה על: מנויות הבלתי הזכויות "סומר הלל ראו  31

)1997(. 
 ).1994 (דורנר השופטת של הדינ לפסק 4 'פס, )4(מט ד"פ, הביטחו� שר' נ מילר 4541/94 #"גב  32
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צמד פותח פתח לקישור בי� צמד מושגי� זה ובי� ה" באשר הוא אד�כבודו של אד� "סת� ובי� 
כבודו של אד� באשר "דומני שדוברי העברית הסבירי� יעידו כי ". כבוד סגולי"ו" כבוד מחיה"

" כבוד האד�. "סת�" כבוד האד�"וחזק מ" ליבתי", מזערי, מצומצ�, הוא כבוד צר" הוא אד�
. גמיש וערטילאי יותר, נשמע רחב, "כבודו של אד� באשר הוא אד�"כשהוא מ!שווה ל, סת�

אשר , דרמטית ומחודדת, משווה לכבודו של אד� דווקנות חגיגית" שר הוא אד�בא"ההדגשה 
כבוד "לכ� אני סבורה שסביר לזהות ב. מדגישה את ייחודו של הקיו� האנושי באשר הוא כזה

ואילו , "כבודו הסגולי של האד� וכבוד מחייתו"המופיע בחוק את הער� הרחב " האד�
   .לבדו ,הליבתי, הכבוד הסגולי המצומצ� את –" כבודו של אד� באשר הוא אד�"ב

 קובע איסור 2סעי� . 4� ו2פרשנות זו מתיישבת ע� ההבדל בי� הוראותיה� של סעיפי� 
 –ואני מציעה , "כבודו באשר הוא אד�"בגופו וב, מלא ובלתי מותנה לפגוע בחייו של אד�

ית ובערכו האנושי בשלמותו הגופנ, אסור לפגוע בנשמת אפו של אד�. בכבודו האנושי הסגולי
שלמות הגו� וכבוד סגולי , השילוב הערכי המשולש של קדושת החיי�. כחבר במשפחת האד�

ייהרג ובל "איסור הפגיעה בה� הוא ה. מכונ� את ליבת האידאולוגיה ההומניסטית המודרנית
 ִמַמָצע ערכי זה נגזרות. של השקפת העול� המודרנית המקדשת את הפרט ואת זכויותיו" יעבור

, לכרות איברי�, לאנוס, להרעיב, זכויות היסוד הבסיסיות המנביעות את האיסורי� להתעלל
למשל (לשלול כליל את חופש ההגדרה העצמית ואת המימוש העצמי הבסיסי , למכור לעבדות

הקמתה על פי �הקמת משפחה או אי; קיו� יחסי מי� על פי בחירה הדדית חופשית�קיו� או אי
 "שלמות הגו�", "קדושת החיי�"מערכי היסוד , במילי� אחרות). בחירה הדדית חופשית

לפגוע איסור מוחלט ומלא  אוסר 2שסעי� ,  נגזרות זכויות הכבוד הסגולי"הכבוד הסגולי"ו

הנגזרות הבסיסיות אסור לפגוע בזכויות היסוד " ג� כקובע כי 2לכ� אפשר לנסח את סעי� . בה�

  ".כבוד סגולישלמות הגו� ו, מ� הערכי� קדושת החיי�
הבטחת הגנה ". גופו וכבודו, חייו" קובע זכאות של כל אד� להגנה על 4לעומת זאת סעי� 

אשר מטילה חובה , של המוג�" חיובית"היא מכוננת זכות ( מאיסור פגיעה  יותררחבה
; אול� הסעי� אינו מגדיר איזו מידה או דרגה של הגנה הוא מקנה). על המדינה להג�" חיובית"

? חלקית? הא� להגנה מלאה. על גופו ועל כבודו, מידה של הגנה זכאי כל אד� על חייולאיזו 
המופיע בסעי� " אסור"לעומת ה. הסעי� סות� ואינו מפרש? להגנה חזקה או חלשה? מזערית

נשמעת יחסית " זכאי להגנה"ההסתפקות באמירה הסתמית , המביע נחרצות מוחלטת, 2
  "). מלאה"ולא " (נה כלשהיהג"נשמעת כ" הגנה"סת� . ומותנית

עולה בקנה אחד ע� " כבוד האד�"של ההגנה על " לא מתחייב"אני מציעה שאופייה ה
הוא מתיישב ע� ; "כבוד סגולי וכבוד מחיה" כ4בסעי� " כבוד האד�"הצעתי לפרש את 

 מעניק 4סעי� , לפי פרשנות זו. ההבחנה בי� סוגי הכבוד ובי� דרגות והיקפי� של כבוד המחיה
למימושה ולזכויות הספציפיות הקשורות , ידה שונה של הגנה להיקפי� שוני� של האנושיותמ

או ,  מעניק לכבודו הסגולי של האד� ולזכויות הכרוכות בו היא מוחלטת4ההגנה שסעי� . בכ�
של כבוד המחיה " ליבתי"ה, "פנימי"ההגנה שהסעי� מעניק לחלק ה; לכל הפחות חזקה מאוד

של כבוד המחיה היא " פריפריאליי�"ההגנה על חלקי� ; קה עד בינוניתולזכויותיו היא חז
 קובע את זכאותו של כל אד� בישראל להגנה 4סעי� , במילי� אחרות. חלשה עד כדי לא קיימת

  . מלאה של המדינה על זכויות הכבוד הסגולי ולהגנה חלקית על זכויות כבוד המחיה
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כבוד "וראוי להחיל את חוק היסוד ואת , תזכויות הכבוד הסגולי ה� מזעריות ומצומצמו
ההגנה על זכויות כבוד . כלומר ג� על כבוד המחיה, שבו על היקפי� רחבי� יותר" האד�

בי�  תכנות כלכלית ואיזוני�הי ובה� ,המחיה מכוח חוק היסוד כרוכה בשיקולי� מורכבי�
של " יהדותה"ל כמו למש (בי� קבוצות שונות ובי� ערכי� חברתיי� שוני�, פרטי� שוני�

 בזכויות ע� זאת הכרה. )לעומת הדמוקרטיות או הליברליות שלה, בכל פירוש שהוא, המדינה
הכרה משפטית כזו . היא סבירה ורצויה בחוק היסוד – לפחות במידה כלשהי –אלה ככלולות 

משפטי ומקצועי רחבי� ומעמיקי� ,  במעמד חוקתי ובדיו� ציבוריאת זכויות כבוד המחיהתזכה 
  . תעודד את פיתוח� התאורטי והמעשיו

זכויות החינו� באמצעות משמעותה של הפרשנות המוצעת כא� אפשר להדגי� את 
בה� השתמשתי בסעיפי� הקודמי� לחדד את ההבדל בי� זכויות כבוד סגולי שוההשכלה 

 2אזי על פי סעי� , א� השכלה יסודית ותיכונית היא זכות כבוד סגולי. זכויות כבוד מחיהל
 4על פי הוראתו של סעי� . אד� ליהנות מהשכלה כזושו� פגוע בזכותו של לחוק היסוד אסור ל

כלומר על המדינה להבטיח שכל , זכות כבוד סגולי זו נהנית מהגנת המדינה, לחוק היסוד
 – תרבותיי� או אחרי�, והיא אינה רשאית לצמצמה משיקולי� כלכליי�, תושביה ייהנו ממנה

משמעות הדבר היא שעל המדינה להבטיח שצעירי� בישראל . צמצמהאו לאפשר לאחרי� ל
יקבלו השכלה יסודית ותיכונית בלי כל קשר לשאלת העלויות הכרוכות בהקמת בתי ספר 

משמעות הדבר היא שעל המדינה . לפזורה הבדואית בנגב או לילדיה� של מהגרי עבודה
נית ג� א� הוריה� אינ� דורשי� להבטיח שצעירי� בישראל יוכלו לקבל השכלה יסודית ותיכו

על ). למשל בקרב קבוצות חרדיות( מטעמי� תרבותיי� או פוליטיי� לזאתזאת או א� מתנגדי� 
שהמדינה אינה מחויבת בהנגשת� של לימודי ליבה לכל אד� יהיה לשכנע את , מנגד, הטוע�

ת הנגזרת שלימודי הליבה ה� זכו, את המערכת הפוליטית ואת זו המשפטית, מערכת המשפט
,  לחוק היסוד אינו חל על נושא זה2ולכ� איסור הפגיעה הקבוע בסעי� , רק משולי כבוד המחיה

דיו� ציבורי ומערכתי מעמיק .  לחוק היסוד היא חלקית בלבד4וג� ההגנה המוקנית מכוח סעי� 
�  .בשאלות אלה ראוי ונחו

דרגות שונות וב לחוק היסוד מעניק הגנה חלקית 4סעי� , בהמש� לאותה פרשנות
לזכות מאוד תכ� שהסעי� מעניק הגנה חזקה יי .לזכויותיה� של תושבי ישראל להשכלה גבוהה

ושזו תהיה , של תושבי ישראל שהמדינה תקיי� בגבולותיה השכלה גבוהה) כבוד המחיה(
תכ� שהסעי� מעניק הגנה חזקה יי. )סבירי� ושקופי�, על פי קריטריוני� ענייניי� (לופתוחה לכ

של תושבי המדינה שמוסדות ההשכלה הגבוהה יאפשרו לרכוש השכלה ) כבוד המחיה(ת לזכו
של ) כבוד המחיה(יתכ� שהסעי� מעניק הגנה חלשה בלבד לזכות ילעומת זאת . במדעי הרוח
שיקולי . או צרפת אכדתרבות בפילוסופיה אקזיסטנציאליסטית או התמחות דווקא בהתושבי� ל

�בוודאי א� ה� קשורי� באופייה היהודי (דרי עדיפויות ערכיי�כמו ג� ס,  או מדיניותתקציב

 יוכלו לגבור על דרישה של תושבת ,)א לחוק היסוד1כאמור בסעי� , הדמוקרטי של המדינה
.  דווקאישראל שמוסדות המדינה יעמידו לרשותה קורסי� בפילוסופיה אקזיסטנציאליסטית

כדי לגבור על דרישה של תושבת בה יותר הר יצטרכו להיות חזקי� שיקולי תקציב או מדיניות
. )לפי הקריטריוני� כאמור למעלה (שמוסדות המדינה יאפשרו לה לרכוש השכלה במדעי הרוח

כלשה� גוברי� על זכות� של תושבי ישראל  מדיניות דומני שהמדינה תתקשה לשכנע ששיקולי
נסות לרכוש כאי לזאחד מה� כל וש, שמוסדות המדינה יעמידו לרשות� השכלה גבוהה כלשהי

  . הוגני� ושקופי�, על פי קריטריוני� ענייניי�לעצמו השכלה גבוהה כלשהי בגבולות המדינה 
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את מוסדותיה ואת הציבור ,  לחוק היסוד תנחה את המדינה4� ו2פרשנות כזו של סעיפי� 
בוד הרחב לתרג� צרכי� ודרישות לזכויות כבוד סגולי ולזכויות כבוד מחיה ולדרג את זכויות כ

אני מאמינה שהיא תמסגר את . המחיה על פי מידת נחיצות� וחיוניות� לקיו� האנושי
ההתדיינויות בזכויות בשיח משות� ותגביר את האמו� שמוסדות המדינה ומערכת השפיטה 

. מעניקות זכויות ומכבדות אות� על בסיס ענייני ושיטתי ולא מתו� הטיות אישיות או פוליטיות
 הסגולי וכבוד המחיה בפרשנות חוק היסוד יכולה לעודד שיח ציבורי הטמעת מושגי הכבוד

מסודר ואחיד יותר ולאפשר התמודדות רצינית ע� סוגיות נכבדות של סדרי עדיפויות 
  .קולקטיביי�

 וההגנה הקבועה בסעי� 2לא נגעתי בשאלה המורכבת של הקשר בי� האיסור הקבוע בסעי� 
 איסורי� והגנות ספציפיי� לסוגי� מוגדרי� של זכויות  ובי� חוקי� מסוימי� רבי� הקובעי�4

הוראות רבות הקבועות בחוק העונשי� קובעות איסורי� על פגיעות . כבוד סגולי וכבוד מחיה
הוראות רבות אחרות הקבועות בחוק זה אוסרות פגיעות בזכויות לחיי� (כאלה והגנות מפניה� 

וד לבי� הוראות חוקי� אחרי� הוא כמוב� של היחס הראוי בי� סעיפי חוק היס). ולשלמות הגו�
4� ו2דומני שיש לפרש את הוראות סעיפי� . השלמה והרמוניה ולא של התנגשות או סתירה 

. לחוק היסוד כרחבות ביותר וכמתייחסות ככלל לכל זכויות הכבוד הסגולי וכבוד המחיה
וימת לחלק מזכויות הוראות ספציפיות המופיעות בחוקי� אחרי� מעניקות הגנה מפורטת ומס

אותו חלק שהמחוקק כבר נת� עליו את דעתו והסדירו בספר , הכבוד הסגולי וכבוד המחיה
. שאר חלקי זכויות הכבוד הסגולי וכבוד המחיה יכול להיתפס ברשתו של חוק היסוד. החוקי�

יר רצוי שהמחוקק יית� את דעתו על עוד ועוד פלחי� של זכויות כבוד סגולי וכבוד מחיה ויסד
שש שני� לאחר . כ� למשל קרה בתחו� ההטרדה המינית. את ההגנה עליה� בחקיקה מפורטת

חקיקת חוק היסוד נת� המחוקק את דעתו על הפגיעה בזכויות כבוד סגולי וכבוד מחיה 
באמצעות הטרדה מינית והסדיר את ההגנה על הזכויות בהקשר מסוי� זה בחוק למניעת 

זכויות , כ� שתחומי� שבה� לא נחקקו הוראות מסוימות א� אי� להסיק מ33.הטרדה מינית
גישה כזו מרוקנת מתוכ� את הוראותיה� . הכבוד הסגולי וכבוד המחיה אינ� נהנות מכל הגנה

, סביר יותר לפרש שבתחומי� שבה� לא נחקקו חוקי� מפורטי�.  לחוק היסוד4�  ו2של סעיפי� 
טיות מכוח הלכות שיפוטיות במסגרת זכויות כבוד סגולי וכבוד מחיה יזכו להגנות קונקר

מערכת המשפט הישראלית תמיד יצרה הגנות משפטיות .  של חוק היסוד4� ו2הוראות סעיפי� 
  .וחוק היסוד לא שלל ממנה את הסמכות ואת החובה להוסי� ולעשות כ�, לזכויות אד�

  חובות וזכויות, כבוד�הדרת: סוג אחר של כבוד. ה

אני סבורה , שא� שהוא נפו� בחברה הישראלית, ג נוס� של כבודאני מבקשת להזכיר סו, לסיו�
אזרחי� ושופטי� כאחד קוראי� מדי פע� סוג . כבוד האד� וחירותו: יסוד�שאי� לו חלק בחוק

  .ולכ� ראוי להתריע על כ�, זה של כבוד אל תו� חוק היסוד

 
 .1998–ח"תשנה, מינית הטרדה למניעת חוק  33
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ית מכונה כדי לציי� את סוג הכבוד שבאנגל" כבוד�הדרת"המילי� אני משתמשת בצירו� 
honor .הדרת �כבוד היא הער� המרכזי המכונ� וַמבנה סדר חברתי והייררכייה מעמדית בחברות 

כבוד נבדלות �  חברות הדרתshame societies/honor."34"שאנתרופולוגי� וחוקרי תרבות מכני� 
. וא� על פי כ� מקובל לאפיינ� בכמה תכונות מבניות משותפות, זו מזו במגוו� רב של רכיבי�

 נמדד ונקבע בראש – בעיני הסובבי� אותו כמו ג� בעיני עצמו –בחברות אלה ערכו של האד� 
" קוד כבוד"המהוות , ובראשונה על פי מידת עמידתו בנורמות כבוד ברורות ומוכרות לכול

זכות להערכה עצמית כבוד מעניקה סטטוס חברתי נכבד ו�  עמידה בנורמות של הדרת35.חברתי
כישלו� בעמידה בנורמות אלה גורר אחריו בושה . אמת בזירה החברתיתגבוהה ולהתנהלות תו

של בושה והשפלה " כת�"נתפסת כיוצרת " לא מכובדת"התנהגות . והשפלה אישיות וחברתיות
הוא ייזהר ; יקרה לו מחייו" כבוד אמתי�איש הדרת"כבודו של �הדרת. על שמו הטוב של אד�

 .מוותמהשפלה ומביזיו� יותר משייזהר מ, מבושה
הכבוד היא מפתח �הדרת. ובנויות במבנה פירמידה, כבוד ה� הייררכיות�חברות הדרת

היא בבחינת משאב המאפשר לאד� לצבור לעצמו מעמד ולטפס במעלה הסול� ; למוביליות
". סכו� אפס"כבוד הוא מסוג �המשחק החברתי בי� חבריה של חברת הדרת. החברתי המרובד

כבודו של אד� יכולה להינזק �במשחק זה הדרת. ר השחקני�לכ� כל שחק� משחק נגד כל שא
עצמו אלא ג� מהשפלתו בידי זולתו שבכ� מגדיל את �לא רק מהתנהגות לא מכובדת שלו

 ,כבוד גמולית�פגיעה כזאת מחייבת את הנפגע לנקוט התנהגות הדרת. כבודו שלו�הדרת
התנהגות גמולית על .  של הפוגעכבודו�שתמחה את כת� הבושה שהושת עליו ותגרע מהדרת

הגיו� , כ�על נוס� . טקסיות�פי נורמות מדוקדקות ולעתי� מעי� ולהתנהל על להיות פומבית
. הכבוד מחייב שהתנהגות גמולית תהיה חריפה וחמורה מ� ההתנהגות שהולידה אותה�הדרת

 אלא עליו ליטול מ�, ממנו" נלקחה"הכבוד ש�את הדרת" ייטול בחזרה"לא די שהצד המושפל 
כבוד � כדי להרתיע אחרי� שלא יעזו לנסות לקנות לעצמ� הדרת, כבוד�הפוגע מעט יותר הדרת

נתפסת ) כלומר הימנעות מתגובה גמולית(הכבוד �מחילה על הדרת. באמצעות השפלתו
היגיו� זה . כבודו נרמסה�כחולשה ומפחיתה מיכולת ההרתעה וההישרדות של מי שהדרת

נקמת "ומוביל לדינמיקה המוכרת כ" כבוד�כסו� הדרתס"מסביר את ההסלמה הטבועה בכל 
  ". ד�

בכל אינטראקצייה חברתית : כבוד האלימות רוחשת תמיד קרוב לפני השטח� בחברת הדרת

כבודו נפגעה ויגיב מיד להָשבתה ולביוש �קיי� פוטנציאל שמי מ� הנוכחי� יחוש שהדרת

ה� קובעות שאומ� . כבוד�תתרבות של הדר חברות של לוחמי� ה� בדר� כלל בעלות. עולבו

 
, ספרד, איטליה, ביוו� בעיקר (מסוימות כבוד�הדרת בחברות עוסקת ענפה אנתרופולוגית ספרות  34

 אחד. 5ש "לעיל ה ,בפרסומי ראו. מה� אחת כל ובמייחד) אמריקה דרו�, הודו, אפריקה צפו�
 HONOR AND SHAME: THE הוא זה בתחו� ביותר המרכזיי�ו הראשוני� המאמרי� מקובצי

VALUES OF MEDITERRANEAN SOCIETY (J.G. Peristiany ed., 1966).  
 לה� המשות� המכנה את מציגי�, אלה פרטניי� דיוני� על מסתמכי� והיסטוריוני� תרבות חוקרי  35

 חוקר על במיוחד כתנסמ אני. היא באשר כבוד�הדרת חברת של יותר כללית תמונה רטטי�סומ
 ,HUMILIATION AND OTHER ESSAYS ON HONOR ספרו על ובמיוחד, William Ian Miller התרבות

SOCIAL DISCOMFORT AND VIOLENCE 1993).  



   :זכויות כבוד סגולי וזכויות כבוד מחיה  ז"ע תשיגעלי משפט 
  הצעה להמשגה של זכויות אד� ועיגונ
 בחוק היסוד  

61  

להאדרתה , כבוד�כיבושי� וניצחונות ה� התנאי� הנדרשי� לרכישת הדרת, עצמה פיזית, לב

, כבוד נרכשת באמצעות פיתוח וצבירה של עושר�ע� זאת יש חברות שבה� הדרת(ולהבטחתה 

  ולקיימהכבוד� השאיפה לרכוש לעצמו הדרת36).או תרומה לקהילה" צניעות", השכלה, יופי

הוא . הכבוד מקנה לו זכויות רבות� רכישת הדרת, בתמורה; מחייבת אד� לעמוד בדרישות רבות

, השתחוות: למשל כ�, ולדרוש שהסובבי� יחלקו לו כבוד" כבוד�איש הדרת"רשאי להתנהל כ

שתיקה או קימה ועמידה , דיבור שקט ומנומס, השפלת מבט, הצדעה, הסרת כובע, קידה

  . בנוכחותו

. שִהבנה חברות בכל חלקי העול� מימי קד� ועד ימינו, יא ער� ותיק ונפו�כבוד ה�הדרת

מעמדו ודימויו של . היא נוכחת ג� בעול� המודרני ותופסת מקו� חשוב בהוויה הישראלית

בבית . יקרי� לו פעמי� יותר מחייו או מחיי הסובבי� אותו" גבריותו"שמו הטוב ו, הישראלי

עומדי� על "גברי� ישראלי� רבי� , הכביש ובמקומות בילויעל , בתור, בשירות הצבאי, הספר

, "לא לצאת פראיירי�"וכדי " למי למי יש יותר כבוד"ועושי� הכול כדי להראות " כבוד�

כבודו של גבר �התנהגות הנתפסת כפוגעת בהדרת. הכבוד ולספוג בוש�הדרתכלומר לא לאבד 

  . כבוד מסלי��ישראלי עלולה להצית מאבק הדרת

�חלק מ(כבוד של חברה מסוימת יכולי� לעלות בקנה אחד ע� �תיבי הדרתיש שתכ (

, ויש שמערכות הערכי� הללו, תכתיבי ההגנה על כבוד סגולי או הכלה של כבוד מחיה

. מתנגשות זו בזו ומובילות להנחיות התנהגות שונות בתכלית, המושתתות על סוגי כבוד שוני�

 ורצוי לנסות ולמצוא את המכנה המשות� הרחב ביותר נית�, למי שמעריכי� את כל סוגי הכבוד

  . א� לא תמיד הדבר אפשרי, ולהגיע לעמק השווה

: יסוד�הכבוד איננה סוג הכבוד שחוק�הדרת, למרות נוכחותה הבולטת בהוויה החברתית

היא איננה סוג הכבוד שממנו נגזרות זכויות . כבוד האד� וחירותו אוסר לפגוע בו ומג� עליו

 בחוק היסוד 4�  ו2וסעיפי� , "כבוד� הדרת"של חוק היסוד איננו " כבוד האד�. "ראלהאד� ביש

המילה העברית ). הצדעה או קימה, למשל הזכות לקבל קידה(כבוד � אינ� מעגני� זכויות הדרת

מזוהה יותר ע� " כבוד האד�"א� הסמיכות , מזוהה פעמי� רבות ע� הדרת הכבוד" כבוד"

הקובעת כי כל אד� זכאי להגנה על ,  לחוק היסוד4 הוראת סעי� .הכבוד הסגולי וכבוד המחיה

אול� . כבודו של אד��עלולה להיקרא כמקנה זכאות להגנה על הדרת, "גופו וכבודו, חייו"

 
הכבוד מחילי� דרישות שונות וא� הפוכות על נשי� ועל �רבות כללי הדרתכבוד �הדרתחברות ב  36

גברית מובהקת " תכונה"הכבוד מובנית כ�הדרת יתכבוד פטריארכאל�בכל חברת הדרת. גברי�
וכלליו חלי� על , הכבוד מוגדר כמשחק גברי�משחק הדרת. וכנכס בעל איכות מגדרית ברורה

א� כשה� בעלי משמעויות , במשחק הזה מקומ� של נשי� ותפקידיה�. שחקניו הגברי� בלבד
נית� לומר כי . השחקני�, רי�כבוד� של הגב�נגזרי� וכפופי� להדרת, תמיד משניי�, הרות גורל

אביה או (כבודו של הגבר שאליו היא נתפסת כשייכת �לרוב אישה מסתופפת תחת כנפי הדרת
, להבטיחה ולהאדירה, כבודו של הגבר שלה� תפקידיה ה� להג� על הדרת). ואחר כ� בעלה, אחיה

ההתנהגות כבוד מגדירה מעט אחרת מחברתה מהי �כל חברת הדרת. עיקר בהתנהגותה המיניתב
א� ברוב� . ומהי ההתנהגות המסכנת אותה, כבודו של הגבר�המינית הנשית המבטיחה את הדרת

, )בתו ואחותו, או אמו(כבודו של גבר אחר באמצעות אשתו של זה �גבר אחד יכול לפגוע בהדרת
 . ובמיוחד באמצעות חשיפת מיניותה ומגע מיני אתה
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סעיפו הראשו� של חוק היסוד מכריז כי הכבוד שהחוק קובע בלב המשפט הישראלי איננו 

ההומנית ,  שעוצב בהגות הליברליתאלא הוא ערכו של האנושי כפי, משאב מכונ� סטטוס

בקדושת חייו , זכויות היסוד של האד� בישראל מושתתות על ההכרה בער� האד�: "המודרנית

לכ� זכותו ". וה� יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, חורי��ובהיותו ב�

או שהוא " (גבראיננו "למשל בהשמעת טענה פומבית כי , "ירמסו את כבודו"של אד� שלא 

   37.כבוד שאיננה מוגנת בחוק היסוד�היא זכות הדרת, ")קוקסינל"או " הומו", "נקבה"

 לא סיבה שו� אי� – מחיה וכבוד סגולי כבוד לזכויות כבוד� הדרת זכויות" לתרג� "נית� א�

 מחייבת כבוד�הדרת שבו מקו� אול�. היסוד חוק הגנת את כ� עליה� ולהחיל זאת לעשות

 הסגולי הכבוד על הגנה מחייב היסוד שחוק ספק להיות יכול לא, הסגולי בכבוד הפגיע למשל

 בכבוד לפגיעה מובילה הכבוד�הדרת שבו מקו� ג�, לדעתי. הכבוד�הדרת צמצו� במחיר

נית� לומר . הכבוד� כבוד המחיה זוכה בהגנת חוק היסוד על פני הדרת– הזולת של מחייתו

, נהני� מהגנה חוקתית,  ובמידת מה ג� כבוד המחיה,שחוק היסוד קבע כי הכבוד הסגולי

�שהדרת ככל. הישראלית בחברה הכבוד�המצרה ומצמצמת את שליטתה של מנטליות הדרת

 חוק היסוד – בה� לפגוע בלי עליה� ומוסיפה המחיה ובכבוד הסגולי בכבוד מכירה הכבוד

  . אינו מתערב להצר את צעדיה

  סיו�. ו

, ת כיצד ראוי למשפט לנהוג בזכויות הורי� בעול� העבודההמאמר פותח בשאלות הרטוריו

התשובה התאורטית המוצעת . בזכויות אנשי� ע� מוגבלויות או בזכויותיה� של מהגרי עבודה

. ואילו מכבוד המחיה, היא שראוי לברר אילו זכויות בתחומי� אלה נגזרות מ� הכבוד הסגולי

ואילו על זכויות כבוד , ג� הגנה מלאה ומוחלטתעל הזכויות הנגזרות מ� הכבוד הסגולי ראוי לה

המחיה ראוי להג� חלקית ולהעניק הגנה חזקה יותר לזכויות הנגזרות מ� ההיקפי� הפנימיי� 

בי� המשפט הישראלי המאמר לכדי לקשר בי� גישה תאורטית זו ו. יותר של סוג זה של כבוד

4�  ו2 משני סוגי הכבוד בסעיפי� מציע פרשנות המעגנת את ההבחנה בי� סוגי הזכויות הנגזרות 

המאמר מציע עוד כי יש לפרש הוראות חוק ספציפיות . כבוד האד� וחירותו: יסוד�לחוק

בחוקי� המתייחסי� לתחו� חיי� מסוי� כמי שמוציאות תפיסות ערכיות אלה מ� הכוח אל 

 
 מעטה רק לא הוא" קוקסינל "או" הומו", "נקבה "הוא שאלמוני טוע� שכשפלוני לטענה בסיס יש  37

 לקבוצה השתייכותו משו� פחות אלמוני של האנושי שערכו טוע� ג� אלא ,כבודו� הדרת על בושה
 בכבודו לפגיעה פלוני של טענתו את הופ� כזה פירוש. מלא אנושי ער� בעלי שאינ� אנשי� של

 כשפלוני, הבנתי למיטב. היסוד לחוק 4 'ס מכוח מלאה הגנה לאלמוני ומקנה האד� של הסגולי
 אינו שהוא אלמוני את להעליב מתכוו� הוא" קוקסינל "או" הומו "או" נקבה "הוא שאלמוני אומר

 כבוד של ולא כבוד�הדרת של המושגי� עול� מתו� נובעי� דברי�; "כבוד�הדור, אמתי גבר"
 פגיעה תכיל שהתנהגות יתכ�י .לגופו מקרה כל לבחו� מקו� יש אול�. להבינ� יש וכ�, סגולי

 יש). שוני� חוקי� של הוראות תפר שהתנהגות תכ�ישי כפי ממש (כבוד של סוגי� יותר או בשניי�
 לא או – ולהחיל כבוד של סוג באיזה פגע ההתנהגות של חלק איזה, לגופו מקרה בכל, לבחו�
 . שנפגע הכבוד לסוג המתאימות החוק הוראות את – להחיל



   :זכויות כבוד סגולי וזכויות כבוד מחיה  ז"ע תשיגעלי משפט 
  הצעה להמשגה של זכויות אד� ועיגונ
 בחוק היסוד  
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בשאר התחומי� נותרה מלאכת . הפועל באות� תחומי� שעליה� נת� המחוקק את דעתו

 2במסגרת איסור הפגיעה וחובת ההגנה שנקבעו בסעיפי� , ימוש המסוי� בידי בתי המשפטהמ

  .  לחוק היסוד4�ו
מאמר זה מציג את הבסיס המושגי להבחנה ערכית שממנה נית� לגזור סוגי� של זכויות 

הוא מזמי� דיו� ופולמוס רחבי� . כבוד האד� וחירותו: יסוד�אד� בישראל ולעגנ� בחוק
  .ויסודיי�


